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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

Kaina 3c

—Abraham Lincoln
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NEBUS ALKIO AMERIKOJ-ROOSEVELT
Farmos gaus daugiau reikalingą 
žemę įdirbti mašineriją

Milijonai žmonių šiemet bus
sutraukta į farmas maisto produkcijai

WASHINGTON, kovo 26. Prezidentas vakar tuo ti- 
— Prez. Roose veltas šian- kslu paskyrė naują maisto 
die spaudos konferencijoje administratorių — banki- 
aiškino apie vyriausybės ninką Chester C. Davis, ir jį 
planus,,kaip visu galimu in- įpareigojo rūpintis maisto 
tensyvumu ūkiuose žemė gamyba ir distribucija. Nau 

^įbus kultivuojama ir mais- jas administratorius pirma- 
tas produkuojamas. , I dienį pradės eiti savo pa

reigas.
Šiemet milijonai žmonių 

bus pasiųsta į farmas, sakė 
prezidentas. Farmeriai gaus 
visas reikalingas žemės 
įdirbimui ir javų nuvalymui

Naciai ir toliau 
gaudo prancūzus

NAIKINA MARETH LINIJĄ

“IJraufAs'' Acme pumų

Britų 8-toji armija atakuoja Mareth liniją Tunisijoje. “Ban.galore” torpeda eksplio 
duoja nacių minas. Paveikslas gautas iš Cai ro. Vaizdas nuimtas iš britų ginkluoto auto

mobilio. ~

Pranešta, kad britą 8-oji armija 
giliau įsiveržė Mareth linijon

Berlynas sako, kad Tunisijoj ašis
atsimeta į naujas pozicijas

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-| LONDONAS, kovo 26. — 
rikoj, kovo 26. — Paskelb- Vokiečių kontroliuojama Vi 
ta, kad britų 8-osios armi- chy radijo stotis vakar va
jos infanterija, gen. Sir Ber- karą padavė žinių iš Berly- 
nard Montgomery vadovau- no, kad pietrytinėj Tunisi- 
jama, šiandien jau giliau joj ašies kariuomenė atsime
įsilaužė ašies ginamon Ma
reth tvirtovių linijon, pietry
tinėj Tunisijoj.

Pažymima, kad tuo būdu

ta į naujas pozicijas nuo at- 
plūdusiųjų iš tyrynų britų.

Tas reiškia, kad ašis at
simeta nuo britų kolonos,

dar neatsiektas koks nors kuri aplinkui Mareth tvirto- 
sprendžiamasis laimėjimas, j vių linijos nužygiavo ašį 

Visgi padaryta didžiai reikš suremti iš užnugario — už
BERNAS,'’Šveicarija, ko 

vo 26. — Nacių autoritetai mašinerijas.
^hkupuojamoj Prancūzijoj pa' Prezidentas pareiškė, kad 

greitina savo žygius prisi-' niekas Amerikoj nealks — 
žvejoti kuo daugiausia' jau- visi turės maisto pakanka-

minga pažanga. 

Pranešta, kad visam Tu-
Mareth linijos.

Jei taip yra, tai ašies je
nisijos fronte sąjungininkų gos pasitraukia į vadinamą-
lakūnai smarkiai veikia.

nų prancūzų darbininkų pri
valomiems darbams Vokieti
joje, anot gautų žinių.

mai.
Anot prezidento, kad jau 

daugiau kaip pusė milijono
Pasakojama, kad tik iš karinio amžiaus vyrų, kurie 

vienos Prancūzijos naciai dirba farmose, atleista nuo 
-4hori gauti iki poros milijo-j kareiviavimo. Karinės kons- 
nų darbininkų Vokietijos ka kripcijos direktorius L. B. 
ro pramonėms ir įvairiems' Hershey tvirtina, kad šie-

kitokiems darbams.

Nuskandintas U. S. 
laivas; 55 žuvo

A BOSTON, Mass., kovo 26. 
— 1-asis laivyno distriktas 
paskelbė, kad vasario mėne
sio gale ašies submarinas

met žemės ūkiuose darbams 
bus skirta dar apie 3 milijo

nai vyrų.

Japonu taksu 
našta Filipinuose

Amerika kovos iki karą laimės 
net tik Europoj, bet ir Azijoj

Olandu ministras 
kritikuoja Britanijos 
keist? nusistatymu

LONDONAS, kovo 26. — WASHINGTON, kovo 26. kaip vakaruose taip rytuo-
Olandų tremtinės vyriausy- — Valstybės sekretorius se
bės užsienio, reikalų mi- Hull vakar spaudos konfe-

Sovietai atnaujino 
žuklijos sutartį 
su Japonija

LONDONAS, kovo 26. - 
Maskvoje pasirašyta sutar-

Klausiamas apie mažesnių tis, kuria  j a sovietai žukli- 
jų tautų likimą sekretorius jos koncesiją prailgina japonistras E. N. Van Kieffens, rencijoje apibudino Ameri- 

vakar iškėlė aštrų protestą1 kos nusistatymą kariauti taip pat atsisakė ?iškinti.|nams vakarinio Pacifiko

prieš idėją, kad tik D. Bri
tanija, J. A. Valstybės ir So
vietų Rusija imsis atsa
kingumo po karo 
vadovauti. k

WASHINGTON, kovo 26. Neminėdamas ministro pir 

mininko Churchillio kalbos,— Karo informacijų ofisas 
j turi žinių, kad japonai Fili- 1 kurioje jis iškėlė tos vado-

iki priešas bus nugalėtas Jis pažymėjo, kad Ameti- 
Europoje ir Tolimuosiuose kos vyriausybė šiuo tyausi- 
Rytuose — vakaruose ir ry- mu jau paskelbusi savo pa-

pasauliui tuose.
Spaudos atstovai sekreto

riaus klausė, ar paskutinis

reiškimus ir to pakanka. 
Tunisijoje, anot sekreto

riaus. Amerikos lakūnai do-

vandenyse. Už tą privilegi
ją Japonija sovietams mo
kės kiek didesnį atpildą au
ksu. Sutartis kas metai at- 
naujinąma.

Atlante nuskandino U. Sv vi . , ,
dutinio didumo prekinį lai- pln', 8alose lskele Pardav>- vybės planą, miniatras Kle

vą. 55 jūreiviai žuvo. Tik 19 m° takeas . . tlera laišku laiškraščiui Lon
kreivių išvaduota po 16 pa-1 Generallnes pardavimo dono Times pabrėžia, kad šio

Lenkai ragina 
vokiečius ir kitas

taksos paskirtos 20 nuošim- karo vienas svarbiausiųjų 
ant raftų. Išvaduotieji ėia {ių; už pu8’au '“■'ausinius siekimų kiekvienai tautai 

-Atvyko. Jie pasakoja, kad į dalktua ~ “ nuos'0 "ž ,luk grąžinti teisę, _ pačiai demo-

rų pliuduriavimo valtyse ir

ją “Rommelio” liniją, kuri 
yra tarp EI Hamma ir Ga- 
bes ir tolėliau į šiaurius 
tarp Dudref (jūros pakraš
čių) ir surūjų pelkių. Tų li
nijų ilgis tęsias vos per ke- 
lioliką mailių.

Pagaliau iš Vichy per ra
diją pažymima, kad Makna- 
ssy apylinkėse amerikiečiai 
įsilaužė į vokiečių pozicijas, 
bet netrukus buvo atgal at
blokšti. Anot Vichy radijo, 
jtenaLašiai teko daug ameri
kiečių karo medžiagos ir 
priede dar daug medžiagos 
sunaikinta.

Gi pranešimais iš vyriau
siojo sąjungininkų štabo, 
Maknassy apylinkėse ameri
kiečiai pažangiuoja. Jie ar
tinasi į Mezzouna miestelį, 
nuo kurio yra tik už keleto 
mailių. Iš Maknassy į Mez- 

— ;zouna eina geležinkelis ir

laivą dviem 
taikyta.

torpedom pi

Texas valstybėj 
pravestas bilius 
kontroliuoti unijas

susinius — 35 nuošimčiai.

Arkiv. Spellman 
vyksiąs Indijon

LONDONAS, kovo 26. —

kratiškai kalbėti ir rūpihtis 
savuoju pasitvarkymu be 
tos didžiųjų valstybių triju
lės nurodymų.

Ministras 
D. Britanijos

— New Yorko arkivysku- tybių stiprią tendenciją ben 
pas F. J. Spellman prieš drai su Spv. Rusija, o gal 
grįšiant į Ameriką planuoja dar ir su Kinija, užimti do-

ministro pirmininko Cliurchi minuoja ir keletą kartų dau 
llio pažymėjimas apie dali- giau priešo lėktuvų numuša, 
nę demobilizaciją po Vokie- negu savo praranda.
tijos nugalėjimo supuola su Sekretorius sako, kad ru- i , ..
Amerikos nusistatymu. sams kampaniją pavasario Q6Z6FiyrU0ll

Hu“ atsakė kabi jis neno- •tolydfi.i sutrukdo ir rei-; LONDQNAS (0NA) __ ______ _____ ~

ri gilintis į šį klausimą ir! kia tikėtis, kad del to ten . - ....... j • , » • • •- • i
■ v, - , - * I ii • ii ii Nacių okupuotoj Lenkijoj toliau driekiasi į pajūri, kurpareiškė, kad Amerikos nu-! veiksmai gali gerokai suma- . . .. J\ “ ... .

.... . slaptos lenkų •organizacijos susijungia su pajuno gele-
sistatymas yra nugalėti ašį žėti.

i NACIAI PRIEŠ RUSUS 
,Tj kAikvŽ; STATO daug atsargu

MASKVA, kovo 26. —
Sovietų vadovybė praneša,

Olandai protestuoja 
prieš nacius vo armijų. Nurodo lenkams 

civiliniams, kad jie dezerty- 
WASHINGTON, kovo 26. rus visakuo gelbėtų — duo- 

— Karo informacijų ofisas tų jiems pastogę, aprūpintų

DALLAS, Tex., kovo 26. dar atlankyti Indiją ir Kini- minuojančią poziciją visų Sc vokiečiai prieš rusus sta-
kad kai kuriose fronto daly gavo žinių, kad Olandijos maistu, civiliniais drabu-

atsišaukimais ragina vokie- žinkeliu. 
čius, italus, rumunus, slova- Kita amerikiečių kolona 
kus ir vengrus kareivius EI Guetar šone (Gafsa fron- 
masiniai dezertyruoti iš sa- te) vakar dar vieną ašies 

ataką atmušė.
Mareth tvirtovių linijos 

pajūriniam gale tarpe britų 
ir ašies smarki artilerijų

jk— Texas valstybėje praves- ją 

tas įstatymas kontroliuoti 
visas darbininkų unijas.
Kiekviena unija turi įsire
gistruoti valstybės departa- 
mente ir kas metai paduoti TUNISIJA -
savo pajamų ir išlaidų sąs-į Britų 8-osios armijos infanterija gerokai įlaužė Ma- 
kaitas. Unijos viršininkai reth liniją Tunisijoje.

tautų reikalais.

KARO FRONTUOSE

to vis daugiau atsargų. Ne
paisant to, daugiur rusai pa 
žangiuoja, ypač Smolensko 
fronte.

Krasnaja Zviezda rašo, 
kad Smolensko froūte rusų 
armijai pavyko išlaisvinti 
apie 12,000 rusų, kuriuos

katalikų ir protestantų baž- fiala ir, prireikus, padėtų
nyčios pasiuntė bendrą pro
testą Reicho komisarui Ar- 
thur Seys-Inquart prieš jau-' 
nų olandų deportavimą Vo
kietijon ir jų ten pavergimą.

pasislėpti arba pabėgti nuo 
nacių agentų.

Atsišaukimai išlipdomi ir 
šiaip skleidžiami Varšuvoj 
ir kituose miestuose. Kaip

turi būti Texas rezidentai., Amerikiečių divizijų abi kolonos pažangiuoju atmuš, vokiečiai buvo sukoncentra 
Unijoms uždrausta finansiš- damos ašies kontratakas. Maknassy šone amerikiečių ko- 

Fkai remti politinių partijų lona ypač karštai susirėmusi su ašimi.

kampanijas PACIFIKAS —
Įstatymo priešininkai ar-, . . , J

gumetituoja, kad tuo būdu . s«un^ninkU jSgos pasirengusios iš naujo smogti ja-
norim, pakirsti unijas. Bet J”"’ ba“ma ,vairi0“ aaloae- U S- lakOnai ‘>°“l>ard“oia 

šalininkai atsako, kad tuo 10 a’ eU lanB' 

būdu norima darbininkus ir SOV. RUSIJA —
gerąsias unijas apsaugoti. Sovietų vadovybė skelbia, kad į kai kurias fronto da-

Įstatymas pasiųstas gu- lis vokiečiai sutraukia daugiau atsargų. Smolensko fronte
bernatoriui. ,, rusų armija pažangiuoja.

vę išsiųsti Vokietijon į dar
bus. Tačiau vokiečiai nega
vo progos tai padaryti.

Donec upės fronte, žemiau 
Charkovo, rusai stipriai lai
kosi savo pozicijose pau
piu.

Paskelbta, kad rusai at
naujina savo veiksmus Suo-

Protestas visose bažnyčiose tai iSrankjoja

buvo akeitomas. Įr aunaįkįna, kajp matai iš

nakties atsiranda jų dau- 
WASHINGTON. — Kon-igiau 

greso žemesniuose rūmuose 
gyvai svarstomas pajamų 
taksų bilius.

Vietos lenkų sluoksniai 
apie tai gavę žinių iš Euro
pos.

dvikova vyksta.
Prie sąjungininkų štabo 

esantieji korespondentai pra 
neša, kad iš karo fronto Tu
nisijoj apturimos žinios cen
zūruojamos ir koresponden
tai turi tenkintis tik pavir
šinėmis žiniomis.

WASHINGTON. — Kai
nų adm. ofisas skelbia, kad 
muilas nebus racijonuoja- 
mas.

Ieškote Darbo?
WASHINGTON, kovo 26. Jei Ieškote darbo, pažvel-

Prez. Roose veltas vakar 23 J ®-«opu«laplo “Clas- 
. . . olfled Sekciją“, kur rasite ,bng. generolu- nominavo nepapra,t, ^5, ,va|r)lĮ, 

majorais generolais ir 73 gerai apmokamų darbų! 
pulkininkus — brig. genero
lais.

SKELBKITftS “DRAUGE’

Suomija į rusų armijos už
nugarius siunčia savo ‘ ‘te
roristų” batalijonus. Bet ru- 

mijos fronte. ‘ Anot sovietų,! sai budi.
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DIENRAŠTIS DRĄUGAb Šęstadienia, kovo 27, 1943

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Nuoširdus ačiū

GINČAS TAKI* DAKBO VA^Ų

Praeitą aa vaitę Wauke- 
gau, III., buvo baigtas dien
raščio “Draugo” vajus. Ne
paprastu uolumu ir pasišven 
timu Jono Ž^ko, Sr., šiame 
vajuje “Draugas’ gavo virš 
60 naujų prenumeratorių.
Žiūrint ji tai, kad “Draugas' ’ 
ir prieš vajų Waukegane tu
rėjo gausingą skaitytojų bū
rį, dabar, proiporcionaliai i- 
mant, pagal lietuvių skai
čių, “Draugas” bus daugiau
siai skaitomas.

Nors kai kuriomis dieno
mis oras buvo labai nepa
lankus, šaltas, bet J. Zekas.
Sr., su malonumu lankė Wau nymas vertas mūsų visų pa- 
kegano lietuvius ir padėjo ramos. Bus gražių dovanų 

ir U. S. Karo Bonas laimė-

karo laivyną praeitų metų 
kovo 17 d. Yra vedęs; žmo
na gyvena Wilmette. Kitas 
brolis, Raymundas, irgi liuo- 
snoriai įstojęs į U. S. karo 
aviaciją.

Laimės ir paęisekūuo bro
liams Petrošiams! 

Paremkime vakarą

Rytoj, kovo 28 d., Lietu
vių Auditorijoj, 7:30 vai. va
karę, hus mergaičių vięneto 
bingo party naudai kareivių 
iš Šv. Baltramiejaus para
pijos. Jiems bus pasiųsta do
vanėlė su šv. Velykų svei
kinimais.

į širdies liga mirė x para pi- 
jonas Zigmuncį. Ratelis pra
eitą sekmadienį. Paliko žmo
ną Mary ir tris sūnus; An- 

j taną Kenosįioj, corp. Zig- 
mund, Jr., ir corp. John — 
kariuomenėj. Palaidotas St. 

lGeorge’s kapuose.

Halai kareiviai . 
pageidauja laikos

WASHINGTON (ONA).-- 
Federalinė susisiekimų ko
misija rekorduoja kovojan
čiųjų prancūzų iš Atograži- 
nės Afrikos per radiją pra
nešimą, kad italų okupaci
nėj kariuomenėj Prancūzi-

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pamįjMaask.

igpELIS IAB AHD A VIMAS Mt'SV 
Mlt/.TMAKO S*AKO M V ZIKA- 

UNrv IMSI R l MENTI'

Duktė Gertrude, tėvų 
George jlolmgren ir Stella 1
Vinskueas, pakrikštyta pra'M* slaptas laikraš

eitą nedėlią. Krikšto tėvais 
buvo Stella Hauser ir Bene- 
dict Conforti.

Gužauskienė, pral e i d u s 
kiek laiko ligoninėje, dabar 
sveiksta namie.

“Draugo” atstovui Andriui 
Daugirdui gauti naujų skai
tytojų.

‘ ‘ Draugo ’ ’ administracija 
šiuo dėkoja J. Žekui, Sr., už 
didelį pasišventimą šiame va 
juje. Dėkui parapijos klebo
nui kun. J. Čužauskui. Nuo-• i’J t c * - . ..
širdųs ačiū Frank Sadaus
kui, kuris mūs atstovą pri
ėmė ir visu vajaus metu rū
pinęsi juo. Nuoširdus dėkui 
J. Malelai taip pat už priė
mimą mūs atstovo ir. pave- 
žiojipią po kploniją. Gi vi-, 
sus iiet.uviufe, kurie per ši 

vajų patapo nariais didelės 
“Draugo” šeimos, adminis
tracija nuoširdžiai sveikina 
įr linki visuomet pasilikti 
su “Draugu”.

Kun. P. P. Cinikas, MIS., 
* ‘Draugo ” administr.

Petroshius liutenantu
Lauransas Petroshius, sū

nus Juozapo įr Onos Petro- 
sįiių, vietos laidotuvių di- 
ręktorių, pakeltas iš Ensign 
į Lieutenant. Dabar jis tar
nauja U. S. laivyne kąž-kur 
užjūry. Jam Laiškai siunčia
si per Staff Commander, 
Atlantic Force Fleet, Post 
Office New York City.

Baigęs šv. Baltramiejaus 
mokyklą ir Notre Dame uni
versitetu teisių ękyrių 1941 
metais liuosnori&i įstojo į

DR. VAITUSH, OPT.
lietutis

20 metą praktikavimai 
Jūsų < amntavintas 

OpUmetrieaily Akią Specialistas 
Palengvina akių {tempimą, kuria 

eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
iurr», skaudamą akių karit), atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzamburrfmas da
romas su elektra parodančia 
ŽfeMdtes klaidas Spedalė atyda _ 
kreipiama į mokykkos vaikua.

Kreivas akys tfflsb—K 
▼ALANDOS: nuo 10 ryto iki g v. 
*sk.' Seredomis nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutara.
ataitikimų akys atttaisa- 

UMS ka akintų. Kalnaa pigtoa kai*

' "Oraogaji" Acme pAotC

AFL prezidentas Vš illiam ureen (dešinėje) karštose dis- 
Gražus mergaičių suma- <kusijpse su CIO prezidentu Phillip Murray (kairėje) pasi

kalbėjime su senato komitetu. Green iškelia mintį*, kad 
abi organizacijos nebeagituotų tuose fabrikuose, kuriuose 
yra pripažintos unijos.

Sekmadienį, kovo 28 d. po 
pamaldų popiet bus Tretinin 
kų susirinkimas.

11

tukas prieš Mussolinį.
Sako, laikraštuką puošia 

Giuseppe Garibaldžio istori- 
rini8 šūkis “Vokiečių lązda 
negali ilgiau vyrauti Italijo
je.”

Laikraštukas reikalauja, 
kad Italija pasimestų su Vo
kietija, padarytų atskirą 
taiką ir bendrai su prancū
zais nusisuktų prieš Hitlerį.

jimui.

Gražiai pasirodė

Praeitą sekmadienį Šv. 
Juozapo draugija “in corpo- 
re” išklausė šv. Mišių, ku
rios buvo laikomos narių in
tencija., ir tuo pagerbė savo 
draugijos globėją. Pritaikin
tą pamokslą pasakė klebo
nas kun. Juozapas čuž*us- 
kas^ Choras gražiu gšidoji- 
mu/daug' prisidėjo f)rie pa

maldų papuošimo.

Artinasi rinkimai

Šio miestelio ir county rin

NISCONSMO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Keturdešimtė uisib a i g e 
gražiai ir sėkmingai. Daug 
svečių kunigų dalyvavo kiek 
vieną vakarą, o paskutinį 
daugiausiaį. Klę^onas kun. 
F. Skrodenis džiaugėsi, Kad 
atvyko tiek svečių, dalyvau- 
ti procesijoj ir iškilmingai 
užbaigti atlaidus.

Žmonės gausiai lankė baž 
nyčią ir klausė pambkinan- 
čių pamokslų. Seselės gra-

Uitai rjau netaįi. į,iej«yi» 
privalėtų rūpintis ir ur nu
matomus gerus kandidatus
balsuoti, šįmet mes iš savo 
tarpo turim kandidatais du

ką iškilmėms. Choras taip
gi gražiai pasirodė mišpa
ruose, vadovaujant varg. F
Bujanauskui. Paskutinį va- 

gerai žipomua veikėju.: An- karą fauv0 * Wauke.
taną J. Sutkų, kuris laimė- gan jjj ,
jo nominaciją demokratų ti- ’ __________

kietu j aidermonu. pirmo Vjrg p B.jjanauskas de 
wardo; ir Juoaapą Petrašką da pa9tangų kad choras ge. 
(Peters), kuris Victory ti
kietų eina. į assistant super- 
visor.

rai būtų prisiruošęs koncer
tui, kuris bus gegužės mė

Mass-mitingas, kad išgir
dus visus kandidatus, bus 
bai. 4 d., Lietuvių svetainėj.

Enrikas

DOCTOR SELMA 

SOPEIKA, O. a
AKIS IŠTMUNEJAriiHMl

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALAKD08:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dienų 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. HARION STREET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCUA —
1441 So. 60tb Avė., Cicero, UI. 

Tel. Cicero 7681

Birželio 15 diena yra pas

kutinė data dėl stamp No. 

17, gera dėl vienos poros 

batų.

SKELBKITĖS DRAUGE’

FA8INAUDOB.iT FROGA DABAR
KOL DAR NKlSPAKDeOTĮ.

TŪBOS, CLAKINETA1. THOM- 
BONAI, SAXAPBONES, FLUTES 
au "cae«a" — 146.00. $37.50.
$46.00 .r |/6.00. Vlat *urantuoti 
Njnffvam <rojlmul

KONCERTUI Q L ITA RA . SPA- i 
NiSKI UANDOiaNAl. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
♦4.M.
STRIUJ 
$1M.
DENGALAS — $12.00. SMICE-
blAl SMUIKOMS. 8TRIUNINI- ». 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL. T 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.OM 
lr $16.00. Striūnos dėt visų vlrė- 
uilnėtu Instrumentų, BASS ir! 
ŠNARE DRUMS — $18.60, $*3.60, 
$36.00 ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOY8, CYMBOIA, 1 r DRUM 
HEADS pstatsoinl jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-iems 
brass lr “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVĄS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams, Trtū botus, Saaapbonea lr 
talptf Šmulkoms lr Gnltarams.

GOLD8TEIN’8 MUSIC SHOP 
$14 Maaweli SC., Ohicago

inuo, AJUAiun oAivdvo ---
J, >8.60. $12.50 Iki $$6.0$.
X UGNIAI BASAI — $<«.OO, 
i.OO h- $160.«S. BASO U2-

LIETUVIAI DAKĮARAI

nesyje. Prašoma, kad visi 
choristai lankytus į prakti
kas pirmadieniais, kad ge
riau viską išmokus. Links
ma pranešti, kad vis dau
giau naujų narių prisirašę.

t t ; i LLj-J-
f i Šiomis dienomis garbus 
svečias Tėvų Marijonų pro
vincijolas kun. K. Rėklaitis 
vieši Kenushoj. Linkim jam 
gero polsio ir sveikatoj su
stiprėti.

__________ ', l

Praeitą sekmadienį buvo 
bingo party parap. salėje. 
Daug žmonių dalyvavo. Pel
no liko. Bingo bus ruošiami 
kas mėnuo.

■ • .-J DIDI f i |

> z. * c zi
Atostogų parvažiavo Ser- 

geant Joseph šaulys su žmo 
na iš Camp Wallace, Texas. 

Vieši pas tėvus Kenosha, ir• '■ I !•«» • ■*.
pas Peter Čepukenus Racine

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 

DIVIDENTŲ 

RATA

1751 W. 471h Sheet

Ofi. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offiea toL YARda 4787 
Namų t«L PROapact 1930

OS. P, ATIOŪIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeAtadieiiiais 
Vaiandoa: 3 — 8 popiet,

TaL YARda S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 33tb gtręet
Valandos: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2^4. 
Šventadieniais — 11-12.

Oftoo TeL................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4^64 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

Paulina Russian and Turkish Baths
8avo Sveikatą Pa rlnsite Atsi'ankydami 

Lietaviu įstaigą! ’ 
TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshlne lr Infra Red Light 
Radiations, SWedlsh Massage ir Movemeiita. 

Moterims — TRĮbUipRIa

1657 W. 45th St. .r.. Kamp. Paulina SL~ . r . t*._ t .A « . ,

TRU-VISION OPTICĄL CO.
DK. MU HUNE, O.D.

AKIS EGJ

. IŠ S 
422$ Ą

INUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti «-

Q P T Q M E T B I ST A I
>AUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

R AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOJ: l’lrmad., Trcvlad., PmkUul. Nuo 10 ' ryto iki C vak. 
" Antrad. Ir RvttlrtadJcnOvL N«ro 16 ryto Iki 14 vak.

fte&tadienlalM Ir Sekmadieniais Pasai Nutarti

4712 South Ashland Av.
YABDS U71

Phone: YAKDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyr4'' t priežas į 
ties spalvų nerege jimo — (color i 
bttndneas), kreipkitės prie saand 
Apsiimu išgydyti.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

mi pu
STATYBAI — BKMONTAVIMUI ARBA REFINANSAI

ant Lengvų Mėnesinių Umokėįimų I
PANAUDOTOS r«QGA DARAMTINDM8 TOBDn ' 

Nuapniao ratoms. ,
TAPKITE FINANSINIAI NEI RTKLAIISOMIt-

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami lr ligi SS,060.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai lėmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA EK 1Y1HAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

» 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Joa M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. KALSTED ST.

DR. G. SERNER
UĖTUV1S AKIŲ GVDYTC tS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Refizidencija REPubiic 9647f .. ♦ • »«
Nedėllomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
' ~ABVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. Ir Penkt. 10 Iki 6.

6322 SO. WERTEBN AVE. 
TelMoaaa PROspeet 1612-0721

A Ą. SLAKIS
ADVOKATAS

t So. Deariborn Street
• Room 1230 

Oltoo TeL: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto Iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. Vkkate. ' *”“■ 
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Ttk vtSna pora aklų Stsam gy-

ri^safnlnuot, I«a modsrnl«kla<iR<a 
metodą, kuri* regėjimo 

rali entelktl. ‘
SS METAI FATTRMO 

kurte

Dr. Jeha J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOSOn ROTAI
1601 8o. Aahlaąd Avenae

Kaedlea S:SS *. m. Iki |:8S p. SS. 
Treėtad. tr SeStad. t:(0 *. m. 

m T:ts » «a,

TaL YARda 2246

DB. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ąve.

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer AvenueT t •» '»>♦ es •. Avė-’ •
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette Ū094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDale 2868 

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI K 
4720 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDaray 2880 Ohicago, ŪL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

LIETU
OPTO

VIS DAKTARAS 
DOMETRISTAS

M
Priteikiu akinius 

‘atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. Fe BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted fl.

TELEFONAS:

Caiumet 4591 /i
DEL RADIO PATAISYMO — 

Aaakite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
fUT DIENR. ‘DRAUGIA

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

Ofiso teL VlRginia 00S6
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

M T nimniii io 
i Ii UURUULiu

GTDTTOJĄS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vsl.: 1—3 ir 6—8JO P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARds 6921.
Rus.: KENvrood 5107.

DR, A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-2; nno 6:30-8:30
756 West 35th Street• z

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių* jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraJOato. (Kardino- 
Im Laobre).

TsL OANal 6122

DB. BIEŽIS "
GYDYTOJAI Ut CHIRURGAS '

2301 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir šaštadtenio

vakarais ofiaaa uidarytaa.

•t REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place r

T$L REPubiic 7868

TaL CANsl 0257
Rsa. tel.: PROspeet 6659

po. P. Z. Į ALATORtS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
RssidencUa: 6600 So. Arteaian Ava 

VALANDOS: U v. ryto Iki S p.p.
6 m 9 vaL vakare.

PIsATDfKITS “DRAUGI* V

anr•- '’V’nffr ’A!

FA8INAUDOB.iT
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KLAIPĖDOS KRAŠTAS
(Lietuvos konsulo Petro Daužvardžio kalba, 

' pasakyta kovo 19 d., 1943 m., Chicagoje)
Klaipėdos Kraštas ir visa 

Lietuva yra svetimų oku
puota ir svetimų pretenduo
jama. Ir vienų ir kitų Lie
tuvos ir lietuvių tautos trak
tavimas yra groboniškas, ne 
teisingas ir neteisėtas.

rė pilna ir teisėta Klaipėdos 
krašto savininkė.

Klaipėdos kraštas nuo Vo
kietijos buvo atkirstas ir 
Lietuvai priskirtas tauti
niais ir* ekonominiais sume
timais. Taikos konferencijos,

Klaipėdos kraštas nuo ne- kurioje buvo ir Jungtinių A-

CLASSIFIED ADSTą parodo pačių vokiečių 
j statistika. 1905 Klaipėdos 

krašte lietuvių buvo 70,000, 
o vokiečių 68,000. 1920 lietu 
vių buvo 69,000, o vokiečių 
nepilnai 70,000. Vokiečių 
skaitliuje, aišku ir supran
tama, nemažas skaičius bu-1 
vO ir lietuvių. Šį teigimą pa
tvirtina 1925 statistika. Čia 
iš 150,000 gyventojų, vokie
čiais pasidavė 59,000, o kiti 
lietuviais, žydais, ir be nu
rodytos tautybės žmonėmis. 
Lietuvių daugumą Klaipėdos 
krašte*parodo ir gimimų sta • 
tistika. 1930 lietuvių gimė 
1199, o, vokiečių 919. 1931

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTIKING DEHARTMEST

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph •486-648*

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVRJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper's ofisą.

PDGEiWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan R«l.

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI 

Diena Ir nakt) šlftal. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2 pnniet. .

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kedzie Avė.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1- Colonnade kambarį. 

F.DCEWATER BEACH HOTEL 
5346 Sherklan Rd.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Pula^ki Rd.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEYVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

merikos Valstybių garbinga- 
sai Prezidentas Wilsonas, y- 
ra užfiksuota, jog Klaipė-

_____o_______ _______  dos kraštas visuomet buvo t
vos neatskiriamas. Jį per lietuviškas; jog jame didžiu lietuvių 1171, o vokiečių 865 
amžius Lietuva valdė ir su ma gyventojų kilme ir kai-1 1937 lietuviW gimė 1277, o 

ba yra lietuviai, ir kad Kląi- vokiečių 1166. Kitų metų gi

atmenamų laikų buvo, ir te
bėra, apgyventas lietuviais. 
Jis organiškai su visa Lie
tuva suaugęs ir« nuo Lietu-

mistišku pasididžiavimu ga- 
rbino. Rambyno kalnas bu
vo tautai Meka, Tilžė švie
timo žvaigždė, o Klaipėda 
durys ir kelias į Vakarų Pa
saulį. Per Klaipėdą ir Klai
pėdos kraštą lietuviai ir pre 
kiavo ir keliavo.

Klaipėdos kraštas pateko 
4^ Vokieti5os ordinams trylik

tam šimtmety. Dėl jo tęsėsi 
kovos per visus sekamus 
šimtmečius. Tryliktam, ke
turioliktam ir penkioliktam 
šimtmety kovėsi lietuviai su 
kryžiuočiais, o septyniolik- 
tam-devynioliktam šimtme
ty švedai, rusai ir vokiečiai. 

^ Švedai jį, valdė nuo 1629 me

tų iki 1635 metų; nuo 1655 
iki 1660; nuo 167$ iki 1679 
ir nuo 1703 iki 1704. Keliais 
protarpiais aštuonioliktam
ir devynioliktam šimtmety 
kraštą buvo užėmus ir val
dė Rmija. Tačiau, ilgainiui

•4 krašto valdymas teko Vo
kietijai. Iš Vokietijos jf pe
rėmė Santarvė Versalės su
tartim birželio 28, 1919 m. 
Santarvė šio krašto laikiną 
valdymą buvo pavedus Pran 
cūzijai. Prancūzija jį valdė 
iki 1923 sausio 15. Prancū
zijos per ilgas krašto valdy-

-^mas vietos lietuvius įerzino 

ir privedė prie sukilimo. Su
kilimas įvyko 1923 m. sau
sio 15. Santarvė tam nesi
priešino ir visas teises prie 
Klaipėdos Krašto perdavė 
Lietuvai Klaipėdos Konven
cija 1924 gegužės 8 d. Nuo 
tos dienos, Lietuva pasida-

pėdos uostas yra vienintelis 
Lietuvos išėjimas į jūrą, ir 
tuo būdu jos ekonominei at
sparai bei ekzistencijiai yra 
būtinai reikalingas, šituos 
gyvybinius nuostatus įverti
no ne tik santarvininkai, bet 
ir Vokietija. Ji perleido kraš 
tą santarvininkams ir pri
pažino jį Lietuvai. Lietuvos- 
Vokietijos sienų sutartis, pa
sirašyta 1928 m. sausio m. 
29 d., tą patvirtino.

Tautinis aspektas

Klaipėdos krašto didžiu
ma gyventojų yra lietuviai.

mimai eina ta pačia propor
cija. Tad, tautybės atžvilgiu, 
nėra jokios abejonės, kad 
Klaipėdos kraštas yra lietu
viškas.

(Bus daugiau)

Asfhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Suffer er s

Ohoklnc, Kuplng, vheezlng spasmz of 
BronchlaT Aathma ruln aleep and energy. Ih-
I'redlenta ln the prescrlption Meodaeo qulck- 
y clrculate through the blood and common- 

ly help loosen the thlck strangllng mueua 
the flrat day. thue aldlng natūra In pamatine 
the terrlble recurrlng choklng apaama. and 
ln promotlng freer breathlng and reatful 
aleep. Meadaeo la not a įmoka, dope, or 1a- 
Jectlon. Just pleaaant, tasteless palllatlng 
tableta that have helped thousands of auf- 
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unitas completely satlsfactory. 
Aak your drugglst for Meadaeo today. Only 60c.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma VtrS 50 Metų 
Tom Pačios ftelmos 

Rankose!

Kas apsileidžia, tampa ap
leistas. Jei taita nepasitiki 
savimi, tai ja nepasitiki pa
saulis, ir istorija ap’e ją ty
li. Mūsų tauta susidaro iš 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Arndt).

Jei mylimo ydų žemiško
ji meilė nemato, tai tikroji 
meilė aiškiai jas mato už 
uojautą ir paguodą išreikš
dama.

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

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

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

NULIŪDIMO o VALANDOJE

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

live*to)<tnM 
po ’l“* 
Ohlrago.

REMKITU 
BENA

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. RANTF.R, «S.

MUTUAL L1QUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

TeMramui: BOULKVARD 0014

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Armature Winders 
Pirmos klesos; pataisymų kapoje

' $1.35 i valandą 
M. GOLDSCHMIDT CO.

1022 W. JACK8ON BLVD.

REIKIA VYRŲ
Saldainių Dirbtuvėje
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SflOTWELL CANDY CO.

3501 W. Potomac.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestia.

NATIONAL CAKLOADING CORP. 
Door 5, Houae 3.

13TH & CLARK 8TS,

TOOL & DIE MAKEH — Defensa 
dirbtuvėje artimoj pietvakarinėj da- 
lyj miesto!. Gera transportaclja.

PROTECTOSEATi CO.
1920 S. Weatern Avė.

VYRAI
Virš 40 metų senumo, drafto pa- 
liuosuotl, reikalingi prie abelnu dir
btuvės darbu ir TRUCK PAGELBI-. 
NINKAI. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis. Pastovūs darbai. Lai
kas ir pusė mokama už vlršlaiįj.

HAYES UNITED BEVERAOE 
COMPANY

_______ 1724 W. Grosui Avė._______

Warehousemen 

Bulk Sandelyje
6 dienos j savaitę. 6 2-3 valandos 
į dieną. Atsišaukite i vieną iš se
kančių vietų:

1345 CORTLAND ST., CHięAGO 
115TH & GREEN STS., CHICAGO 

MARBI.E & FISHF.R STS. 
HAMMOND, IND.

Standard Oil Co.
(INDIANA)

VYRAI, 40 metų amžiaus ar suvlrš 
reikalingi. Pastovūs darbai. Patogios 
darbo sąlygos. Gera mokestis, paty
rimas nereikalinga.

KESTER ROLDER CO.
4201 Wrightwoo«l Avė.

REIKIA VYRU—PAGELBININKŲ. 
TRUCKERS ir BAILERB. Karo pro
duktai. Pastovūs darbai, patyrimas 
nereikalinga.
SANOAMON PAPER GRADING CO. 

3615 8. La Šalie St.

$5.00 f DIENA 
VAIKINAMS 17 metų amžiaus ir 
suaugusien^ vyrams, drafto paliuo- 
suotlems prie darbų karpetų valymo 
dirbtuvėje. STEvvart 9867.

C. A. .BOUSHELLE & SON.
218 E. 7 i.s t St.'

DARBININKAI
100% karo darbai. Pradinė mokes
tis 66c. j valanda. Laikas ir pusė 
mokama už viršlalkj.

WE8TERN METAL CO.
2016 W. Carroll Avė.

CHINA PAKERIS
TRUCKERS

Reikalingi Stock room darbams. 
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 Pershing Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS
17 IKI 45

MERGINOS
Reikalingos prie vyniojimo ir paka
vimo. Patyrimas nereikalinga. 5 die
nų 40 valandų savaitė. Gera mokes
tis. Atsišaukit asmeniškai } Employ
ment ofisą.

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby St.

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI 
1 IR MOTERYS
Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų i

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITftJE 
LAIKAS IR PUSE UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE {
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
8531 W. 47th St.

Tėvų Pranciškony 
misijos 1943 m.

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

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

4. Chicago, III. — Sv. Juo
zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, Hl. — 
Sv. 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.

RENDUOJASI

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders
RENDUOJASI furnlšiuoti kamba
riai. nau.iai lšdekoruotl. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių, informa- 
cljų.

RENDUOJASI du kambariai. Apšil
domi pečiaus šiluma. Pirmame auk
šte. DB1 vedusios poros. Atsišaukite 
adresu:

7007 8. ROCKWELL ST.

BUSINESS SERVICE

Warehouse
Vyrai

Reikalingi dirbti cold storage 
dirbtuvėje. Gera mokestis. Lai
kas ir pusė mokama už vrš 
40 valandų darbo.

WESTERN
REFRIGERATING CO.

18-20 E. HUBBARD ST.

Reikalingos prie pakavimo ir vy
niojimo darbų. Gera mokestis. 5 

dienų 40 valandos savaitėje. 
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

NATIONAL TEA CO. 
Warehouse Empmloyment Office 

1000 N. CROSBY ST.

REIKALINGG8 MOTERYS prikle- 
juoti raščiukus ant bonkų. Pradine 
mokestis 50c j valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerlor 6828.

1 WAKEM & McLAUGHLIN, INC.
, 225 E. IUinois St.

MERGINOS 'reikalingos prie leng
vų dirbtuvės darbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrmas nereikalinga. Lai-

t kas ir pusė už vršlaikj.
KROLL BROS. CO.

1801 S. Mkhigan

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybS. 

i Rašykite dčl veltui kataloginio kai
nu surašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILINO WORKS. 28 N. Loomla, 
Chicago. Pasiųskite plūklus parcei 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVIMUI 
•

PARSIDUODA mūro 2 rietu, 4 ir 4 
kambarių namas. Maudyki©, apšil
domas pečiaus šiluma, A—1 padėty
je. Apkalnuota dėl pardavimo. Ga
lima tuojau ten apsigyventi. Kreip
kitės prie SAVININKO — 1540 S. 
KARLOV AVĖ.

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

PARSIDUODA
Graži 8 kambarių mūro, bungaiotv 

' ant 37 pėdų platumo kampinio io- 
'to. 5 miegojimui kambariai, karšto 
vandens šiluma, 2 karams gara- 
džius. Kaina labai žema greitam 
pardavimui. Atsišaukite sekančiu 
adresu:

3101 W. 53RD ST.

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (Mahomedas).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
direktorių
Asociacijos.

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

4305-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Ptrmnd lf Ketvirtai vak. 

U atotlea WGES (1300). ra Povilu Oaltlmieru.

If you’re past 40, the chances aro 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—» 
L,isterine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bafora Any Data Uaa

LĮSTE ri n e antiseptic
To M aka Your Braath Su)aatar *

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J.' LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
3SM 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1340 WE8T 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3310 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOftth ST. 
2814 WE8T 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515

10321 SO. MICHIGAN AVĖ
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9331

' , - I.-
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1834 South Oakley Avė. Chieago, Illlnoia
Published Daily, excepr Sundays 
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Subseriptlons: One Year — $6.00: Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.
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lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mė^siams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne- 
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų, 
kcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymafnc, !r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. "

Entered as second-Class Matter March $1, 1916 at Chieago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Dėl Sovietą Rusi jos-Japonijos sutarties
Stalinas, kaip vakar ir užvakar skelbė spauda ir ži

nių pranešėjai per radiją, ir vėl atnaujino sutartį su 
Japonijos imperialistais, suteikiant jiems žuvavimo pri
vilegijas Rusijos vakarinio Pacifiko vandenyse.

Prieš pora savaičių kun. Bernard Hubbard, daug me
tų darbavęsis Alaskoj, padarė aiškų pareiškimą, kad 
jei Stalinas atnaujins sutartį su japonais, tuo jis pa
sisakys kieno jis yra* draugas — Japonijos ar Jungti
nių Valstybių. ' 1

šią sutartį Stalinas sutiko atnaujinti ir pasirašė.
Iš to išvada yra aiški, jei rimčiau ir giliau pažvelg

sime į šį klausimą.
Japonai rusų vandenyse turi ne vien žuvavimo privi

legijas, bet Kamčatkoj turi įsitaisę oro stotį, kurią nau
doja kare Jpųgįjnes Tautas, gi Jungtinių Tautų
nare yra if pati Sovietų Rusija.

Kun. Hubbard, kuriam puikiai yra žinomi sovietų- 
japonų santykiai, yra pasakęs:

“Mums pravartu žinoti, ar Stalinas yra Japonijos 
ar mūsų draugas. Jis negali būti abiejų draugas. Aš 
nežinau ar Stalinas duos mums bazes, bet aš žinau, kad 
jis davė jas Japonijai”. v

Toliau kun. Hubbard pastebi: “Sibiro bazės tūkstan
čius mūsų vyrų gyvybių išsaugotų ir sudarytų bendro 
fronto galimumus su mūsų sąžiningiausiu ir pasitiki- 
miausiu santarvininku — Kinija”.

Visi žinome tą faktą, kad Jungtinės Ąmerįkos Val
stybės ne tik visu griežtumu pasmerkė Vokietiją, kai 
toji 1941 m. vasarą puolė Sovietų Rusiją, bet ir milži
nišką paramą teikė. Bet kai Japonijos imperialistai 1941 
m. gruodžio 7 d. iš pasalų užpuolė Jungtinių Valstybių 
teritoriją įr peiliu nugaron smeigė, Sovietų Rusija ne 
tik nepaskelbė Japonijai karo, bet ir protesto notos 
nemalonėjo pasiųsti. Bet dabar ji dar nedraugiškiąu 
pasielgė. Būdama Amerikos talkininkė ir gaudama mil
žiniškais kiekiais iš Amerikos maisto ir karo pabūklų, 
pasirašo sutartis su mirtinu mūsų ir visų jungtinių 
tautų priešininku.

Tuo Maskvos elgesiu Amerikos visuomenė yra skau
džiai užgauta. Ir jos propagandistai, vietoj teisinti Sta
lino imperialistines tendencijas į Baltijos valstybes ir 
kitas teritorijas, turėtų išaiškinti, kodėl Sovietų Rusi
jos vadoyybė daro sutartis su Amerikos priešu Japo* 
nija ir tro pačiu remia kruvinąjį Japonijos imperializ
mą, kuris eidamas ranka rankon su baisiuoju Hitlerio 
nacizmo ir Mussolinio fašizmo siaubu, siekia sutriuš- 
lpnti demokratiją ir visų tautų laisvę ir nepriklauso
mybę: f I 4 p ♦

Vertiname rusų karių žygius prieš nacius. Jie,’e)u*pa- 
galba Amerikos ir Anglijos karo pabūklų, gerai ir 
stipriai gina savo tėvynę Rusiją nuo užpuolikų Vokie
tijos nacių. Bet Maskvos ponų politikų elgėsiai yra dar 
taip migloti, kad reiktų padėti daug pastangų toms 
migloms išblaškyti.

Skelbia melagystes
Savaitinis žurnalas “The Nation” kovo 27 d. laidoj 

įdėjo tiesiog šlykštų Vassili Soukhomline straipsnį apie 
Baltijos tautas. Jis akiplėšiškai iškraipo tų tautų istq- 
rijos faktus. Ten pripasakota daugybė melagysčių, į 
kurias, pasitikime, • atitinkamos lietuvių įstaigos New 
Yorke duos tinkamą atsakymą.

“The Nation” skaito save “progresyvišku” laikraš
čiu. Reikia stebėtis, kad jo redakcija matė reikalo dėti 
į aavo skiltis raštą, kuriame tiek melų pridėta.

Nacių maršalui Rommeliui Afrikoj vis karščiau da- 
rpgi. Jo jėgas sėkmingai triuškina anglai ir amerikie
čiai. Afrikos karščiai Rommeliui netrukus pavirs tikru 
pragaru.

Vyriausybė ir kai kurie laikraščiai
Galime būti tikri, kad Prezidentas Rooseveltas ne

mano pąversti Atlanto Čarterį nieko nevertu pppįerga 
liu, nes jis yra to šaunaus dokumento autprius. Valsty
bės Departamentas taip pat neparodė jokių tendencijų 
pakeisti savo pirmykštį nusistatymą stovėti už visų 
pavergtų valstybių, jų tarpe ir Lietuvos, nepriklauso 
mybės atstatymą. Kelijis atvejais ir Jungtinių Valsty
bių kongrese jau girdėjome stiprių balsų, n*te.riančių 
laisvės ir nepriklausomybės siekiančią Lietuvą ir ki: 
tas tautas. Gubernatoriai ir miestų mayorąi skelbia 
Lietuvos Respublikos dienas.

Tuo ne tik mes, lietuviui, džiaugiamės, bet džiaugia
si visi tie amerikiečiai, kurie yra gįįįąugiai įsitikinę, kad 
mes karįąųjąme už teisybę ir teisėtumą, už demokrati
ja? išlaikymą ir nacių pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Tačiau jokiu būdu mes negalime suderinti garbingo
jo Prezidento Roosevelto, vyriausybės bei kongreso tei
singo nugistątymo su nųąiptątymu tų laikraščių ir 
nalų, kurie skaitosi demokratų partijos organais ir da
bartinės vyriausybės organais.

Kad pastebėti to nusistatymo skirtumą tarp vyriau 
sybės ir kai kurių demokratų laikraščių, mums nereiks 
toliau eiti. Chicagoje pieš turime “The Chieago Sun”, 
kurio redakcija ir koĮumnistai viešai ir atvirai išeina 
prieš Prezidento Roosevelto nusistatymą, pasisakant 
prieš Baltijos valstybių nepriklausomybę ir tuo pačiu 
pažeidžiant Atlanto Čarterio dėsnius-.

Chieago Times kolumnistas Raymond Clapper aną 
dieną rašydamas apie Sovietų Rusijos pretenzijas į 
Baltijos kraštus, prasilenkdamas su faktais, kursto lau
žyti Atlanto Carterį ir duoti eigą sovietų pretepzijoms.

Ir vienas ir antras dienraštis skaitosi demokratų par
tijos laikraščiais, tačiau jie išeina prieš savo partiją ir 
prieš krašto prezidentą, kuris yra jos garbingas narys.

Skaitant tų laikraščių propagandinius raštus, dažnai 
susidaro toks įspūdis, kad jie jau ne be demokratų par
tijos organai, bet svetimos valstybės interesų propa-
gatoriai. ' ’ į UttBl

Amerikos laikraščiams pirmoje vietoje turėtų rūpėti 
savo krašto reikalai. Bet kada jįe spausdina žiniąs 
apie kitus kraštus arba, apskritai, apie tarptautinę po
litiką, turi rašyti teisybę. Jie neturėtų kurstyti didžių
jų tautų agresyvumą prieš mažąsias tautas. Jie turėtų 
rašyti “gyvenk ir kitiems leisk gyventi” dvasią, Kaip 
ponia Chiang Kai-Shek aną dieną pasakė. Jie turėtų 
būti stiprūs, energingi, net entuziastingi ppopagatoriai 
tų kilnių gilaus demokratizmo, teisybės,, teisėtumo ir 
žmoniškumo idėjų, kurias atstovauja Atlanto Carterįs 
įr dėl kurių mūsų sūnūs yra pasiruošę guldyti savo gal
vas įvairiuose karo frontuose. Juk kariaujame, kad su
stabdyti agresiją, bet ne kurstyti, kad imperializmui nu
laužti sprandą, kad pasauliui teisingą ir pastovią taiką 
užtikrinti, visoms tautoms nepriklausomą gyvenimą 
garantuoti.

Virš suminėti laikraščiai ir eilė kitų jiems pana
šių laikraščių pasidarė tiek vienpusiški, kad kitai pu
sei visai nebeduoda žodžio. Toks nusistatymas yra prie
šingas teisingumui, demokrątybės dėsniams, sveikam 
amerikonizmui ir tikrai neneša garbės laikraštininkų 
pasauliui.

b- -

SPAUDOS APŽVALGAL
Anglų spauda apie Pabaltijį

Škotijos lietuvių laikraštis “Išeivių Draugas” savo 
9 No. praneša, kad “The Qiasgow Herald” vasarių 22 
d. gana plačiai rašė apie Baltijos vąlątybes, reiškiant 
tokių minčių: ’ z

“Lietuviai, latviai ir estai gerai supranta vokiečių 
žodžius, melus ir tikslus. Slaptoji jų spauda aiškiai 
nurodo, kąd nauji pažadai ateina iš Berlyno tik to
dėl, kad vokiečiai bėdoje ir nori lietuvių, lątvių, estų 
simpatijos ir paramos.

Britų laikraštis pažymi, nereikia ipanyti, kad vo
kiečių pažadai ir gąsdinimai bolševikais pasilieka be 
įtakos. Per 18 mėnesių ok’ipacijos lietuviai, latviai, 
estai išmoko nuoširdžiai neapkęsti Vokietijos, bet 
jie gerai prisimena dyidešimtįeg mątų nepriklauso
mybę ir laisvę,, kuri pasilieka jiems pagrindu jų Vil
nių ir įkvėpimu- priešinantis Vokietijos kolonizaci
niams užsimojimams.

Laikraščio nuomone Rusija gerąi padarytų, kad 
dabar nedviprasmiškai ji užtikrintų Baltijos tautoms 
laisvą apsisprendimą pagal Atlanto Čarterio dėsnius, 

* kitais Žodžiais tarias, kad Rusija pasiskelbtų atsi
sakanti nuo bent kųrįų agresinių tiksiu prieš Balti
jos valstybes. Tik tyo atveju BaĮtįjos tąųtos sutiktų
žygiuojančias į priekį n'isų armijas palankiai.

Augi nąįdomi Glasgaivo laikraščio naujiena ir nuo
monė? Pamirštos, nuskriaustos, paniekintos Baltijos 
valstybės pradeda išeiti j dienos šviesą. Ištikro, >u 
laikas Stalinui tarti siūlomas rimtas žodis.”

Kovo 19 d. Kongresmonas 
Martin Gorski Atstovų Rū
muose Vašingtone paprašė 
balso ir gavęs leidimą, kal
bėjo apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Tas jo pareiškimas 
įdėtas tos dienos ‘Congres
sional Record’e antrašte, 
“Restoration of Independen
ce of Lithuania”. Tekstas 
Kopgresmono pareiškimo čia 
seka:

“Mr.. Speaker,1 on Februa
ry 14 of thi# year there was 
a large celebration held at 
Orchestra Hali in Chieago, 
foįlowed by a banąuet in 
thę evening at the Palmer 
House. This celebration was 
held in copunęmoration of 
thę twenty-fifth anniversary 
of thę independence of the 
Republic of Lithuania.

“This’ little 'country of 
nearly 5,000,000 people was 
ą prosperoųs ąnd thriving 
nation. Its soil is fertile, the 
people arę peace-loving and 
įndustrious. To augmęnt 
what was already establish- 
cd, many churches and 
schools were under con- 
struction to advance the 
educątipn of their children. 
Thęy were happy and cpn- 
tęn4«d until the blight of 
war again feįį upon them. 
and now they are suffering 
with the other people *of 
cęnąuėred Europe.

“Mr. Speaker, there ls an 
estimated 1,000,000 Lithua- 
nians in the United States, 
working in our shops, facto- 
rie$, minės, farms, in 
evepy trade and profession 
They contributę < ,to our 
general welfąre and pros- 
perity and help to make our 
oountry the gteat Nation it

“At this gathering on 
February 14, which was 
ąttended by Severai thoųąand 
of the leading business 
and professional men, Ameri 
cans of Lithuanian descent, 
rępresenting people in all 
walks of life, together with 
civic lęąders and many of 
our public officiais, resolu-

šeštadieni*, kovo 27, 1043

PASIRAŠO REZOLIUCIJA. STOJANČIA Ui NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Iš kairės į dešinę (Sėdi): mayoras Edward J. Kelly, teisėjas Jonas T. Zūris, kongres- 
monąs Martin Gorėki; (stovi): M. Vaidyla, “Sandaros” redaktorius; P. Grigaitis, “Nau 
jienų” redaktorius; Al. G. Kumskis, Lietuvių Demokratų Lygos pirmininkas; P. šalti 
mieras; L. šimutis, “Draugo” redaktorius; įr Lietuvos konsulas Petras Daužvardis 
Šis atvaizdas buvo nuimtas bankiete minint Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktį vasario 14, Palmer House vieš buty, kuomet buvo priimta, rezoliuciją, ku
rią kongresmonas Gorski šiomis dienomis pristatė Jungtinių Amerikos Valstybių kon
gresui ir įtraukė į Congressional Record.

DIDELIS LIETUVIU LAIMĖJIMAS
Į "Congressional Record" Įtraukta 

Chicagos Lietuvių Rezoliuciją
tions were adopted petition- 
ing the President, Hon. 
Franklin Delano Roosevelt; 
the Secretary of State, Hon. 
Cordell Huįl; and the 
Congress of the United 
States that in any peace 
negotations following the 
war for the future stability 
of Europe and world peace 
Lithuania be restored as a 
free and independent nation 
in conformity with the 
principles of the Atlantic 
Gharter.”

Prie savo pareiškimo jis 
pridėjo Chicagos lietuvių 
rezoliuciją, kuri buvo vien 
balsiai priimta bankiete, 
įvykusiam vasario 14, Pal
mer House viešbuty, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tį.' Tą bankietą suruošė 
Cook County Lietuvių De
mokratų Lyga, kuriai pir- 
miuinkąuja Al. G. Kumskis.

KOKIA BUVO
REZOLIUCIJA

/ f. ¥ » *

The Lithuanian Democra
tic League of Cook County, 
the American Lithuanian 
Mothers’ Club, proud Chiea
go mothers of 1,300 sons

now serving in the armed 
forces of the United States, 
together with leading pub
lic officials, civic leaders, 
and many church represen- 
tatiyes, in commemorating 
the twenty-fifth anniversary 
of the independence of 
Lithuania, are fully mind- 
ful of the desperate and 
tragic plight of Lithuania 
today.

Once again this little būt 
valiant nation is being 
ground under the heels of 
tyrants — once again her 
people are dying the deąths 
of martyrs and heroes, 
never giving up hope thąt 
succor vvill soon come from 
the greąt and mighty 
nations that are engaged in 
a life and death struggle 
with the evil and anti-Čhpst 
forces of Hitlerism and tų- 
talitarianism.

We are fully mindful and 
deeply appreciative of the 
justice and freedom which 
prevails in these beloved 
United States of America 
where human rights are 
paramount; and we are

(Nukelta į 5 pusi.)

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

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką Uk galim*. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kairi 
NAUJĄ aav<r 
dirbtuvėj. Di-. 
dėtis pas i rin-’ 
kimas visokiu 
spalvų apdan,

• • •
2-jų

ŠMOTU 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

119 WBST BOO8FV i i T ROAD



šeštadieni®, kovo 27, 1943 DIENRA6TIS DRAUŲĄ3

based their hopea for a The 1,000 jOOfl Americans other isms vvhich £peil
better future for the world. of Lithuanian deącjnt sub- glavery and death”.
The Atlantic Charter, ęcribe vvholeheartedly to Atsižvelgiant j tai, kad ... _
speaking for the United this gjeat program for šiomis dienomis kuone vi- ĮyGrtinklITIG DfllSflVIff-O

thankfpl beyond expresaion States and Greht Britain, Lithuania and other nations sose aukštose valdiškose
that vye a1^ permitted to proclaimed: Įsimilarly sltuatęd; and vve sferose pradedama kalbėti
enjoy theąe sacred and “They reąpect the right dedicate our energy, our apie pokarinę pasaulio tvar- Chicagos Mayoro rinki-
bleąąed privileges as eiti- of au peoples to choose the time, our money, our inge- ką ir apie įvairių mažų vai- mai 'įvyks Antradienį, Ba-

Lietuvių laimėjimas

(Atkelta iš 4 puąl.)

IŠ POLITIKOS LAUKO

Teises

me ir įveitiname balsavime 
teisių svarbą ir nepralei
džiame rinkimo dienos ne
atlikę savo pilietybės pa
reigą.

Sekmadienį, Bai. 4 dieną. 
2 vai. po piet, — Dariaus

Nazis requi«ition most Eurorvon 
farni produets and foodsturt's, Icav- 
ing the conąuered people to starVe. 
To fight this thievery the farmers 
have revived a favorite vveapon of 
the North American Indian, the 
FLAMING ARROVV.

Dutch and Belgian Vigilantos 
creep near to storage barns atzeas of thif demoera- form of govemment under nuity, Our very lives, to stybių Lkimą, šis užrekor- Landžiu 6 d. Ta dieru yra /416 So

cy. Sūrely, “four freedoms”, whįch they vvill live; and helping our couoLy vvin davimas lietuvių tautos troš svarbi dėl to, kad toje die- ^estręn~ ąv(J įvyksta lie-
kimo, kad Lietuva būtų ne- n°je privatonie atlikti bairepenfly proclaimed by our they vvish to see soyereign this war: It is therefore.

great Prpaident, Franklin rights and self-govemment Rcsohed, That the above priklausoma ir savistovė ilieči - badavimo
Deląno Roosevelt, are ours re8tored to those vyho have ąnd foregoing statements valstybė, yra reikšmingas ir £ai yra visuomenės sunkiai
to ęnjpy ąpd pass on as a been forcibly deprived of eacpress the true belįefs ąųd naudingas reiškinys Lietu- iškovota teisė pareikšti sa-

■frnotye įięritage to our dear them”. Iseųtįmęnts of the Lithua- vos byloje. vo nuomonę apie savo va-
children.

savimo n? reiga įvertinkime tuvių ma3ini3 mitin^W* k‘l . savimo pareigą. Įvertinsime rįame lietuviško;e kalboje
bus išdėstytos bai ravimo 
taisyklės. Taipgi kalbė3 bū 
simas mayoras George B. 
McKibbin. Adv. Ant nas O

teises.

And as additįonal assur- niap Democratic League ęf gįą rezoliuciją į Congres- dU®’ ir Juos pakeistl Fa«a! iį3, Adv. Juozas Grish, Paul i
- ---------. , ~ .............J* • • savo vaną. Barscheak, William Duoba, į

Adv. Lapinskas ir kiti. Įžan-
night and wing their darts i n to 
them. The arrow tins have been 
impregnated with liąuid which 
ignites'as it dries. Scores of barns 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they 
are shot.

We in America have escaped the 
horrors or occupied Europe and 
may fight the Nauis by less dan- 
gerous methods.

The least you can do is to invest 
more in United States War Bonds. 
WSS 741D U. S. Treamru Dept.

Būt our hearts bleed for ance tbat Ue i(^ea'9 °f the CouPty a^d its manX gional Record įtraukęs Kon-
the DeoDle bf Lithuania and Uaited Nations remain guęsts gatheręd at the gresmonas Gorski dalyvavo Balsav™° teises, mes p?
the people bf Lithuania and t and steadfast our pthuanian Dgmccratic ban- aukščiau minėtam bankiete Frastai ^branginame ir ne- ga velt, i. Eit gardaus alu-

_ _ __ , w t“---- *. — .....r aujraciąp panaie e. įvertiname kol jų netenka- cio. Visi esate kviečiami at
me. Ritose šalyse balsavi- vykti iš visų ko’onijų į Da- 
mo teisės jau atimtos nuo riaus Girėno svetainę, 4416 

. Friday night, February 12, ry 1943; and it is further 3«HUU» riGIIOIIIKU žmonių, šiandien mes kovo- S. Westien Avė., Sekmadie-
r ♦ -ii y Testated and repledged resolved theat the President VkioRK I lAfliviaiTKthąt they, tęo, will soon prįndple8 when VlSlCmS LielUVIflltS

enyoy e essings w įc gaįd. Franklin Delano Roosevelt; Roosevelt Furniture ]
are ours — blesšings w ich| the Secretary of State, panija kartas
caų flow from > kimšas expres9ed the Gordell Hull

Atlantic Charter that the be dūly apprised

the ottier conąųęred ąn^ in bjs TOemorable quet in the Palmer House
• 0118 r°Ug °U and historic radio address on this 14lh day of Februa-

the world; and it is our * . Svarbus Pranešimas
jame pasauliniame kare kad nį, Balandžio 4 d., 2 vai. po 
būtų sugrąžintos balsavimo piet. Olis

(Skelb.) —teisės kartu su kitomis lais- 
karto vėmis kurios priklauso pa

democracy. 

We vvere

iry of State, panrja kartas nuo karto —“
l and Gongress savo koptumeriams ver£tonls tautoms. Tad jei-i, ana k>onĮ,reąs r veikiama va). gu apsimoka mums uz tai
ppnsed of said * 2.fEarlri_- vnaiink- kariauti, tai tikrai apaimo

Spauda yra viena stipriau-

v džios patvarkime kaslink. «anauu, tai UKrn apaimo 
conąuered populations of resolution, and that they be pardavipio rakandų ir e!ek- ka Pašvęsti kelias minutes 

months back when our today, the overrun epun- and are hereby urged to trikinių daiktų. rinkimų dienoje atliekant
great President, Franklin tries, shall again became welcome and accept Lithua- . balsavimo pareigą. Taip,
® ,, , ,, x l’’, . , j r n 4? .i.,. « Praeityje pasklido žinios, kiekvieno piliečio šventa pa-Delano Roopevelt, and the the mąsters of their destiny. ma now, and for all future kad Daliuo. H p

thrilled several

Priape Mįnister of England, There mušt be no doubt time, as a member of the suota elektrikiniu refrigera- 
Winston Churchill, promul- anywhere that it is the un- United Nations; and that torių, — bet nebuvo pasa- 
gated the national policies alterable purpose of the she be assured of tbe future kyta kas, kur. nė kiek, nė 
of their resppctive countries United Nations to restorę to proteetion of the United kada. Kovo 22 d. buvo at- 
in the form of the Atljnacl conąuered peoples their States against the blight of vykę iš Detroito Borg-W5r- 
Charter, upon which they sacred nghts . • Ęitlensm and of all the gyarbų Knicker-

bocker Hotelyje ir štai ka 
3 ; jie pasakė: “Ęęfrigeriatorių

nė kokios dirbtuvės nedjr- 
! ba ir nedirbs iki kol karas 
J pasibaigs. Jeigu katro-
kompanijoj turi kelis užgi- 

i likusius refrigeratorius, tai 
1 gal tuos paliuosuos, hpt jų 
skaičius yra toks mažas, 
kad neišeis nei po vieną ref-

' rigena torių kifekvienam dea- 
leriui. Arba- jeigu vienas 
dealeris gaus tris ar ketu
ris refrigeratorius, tai pen
ki ar šeši dealeriai visai nie
ko negaus. Kada kąrąs pasi 
baigs, tai tik tada pradės 
dirbti refrigferatorius. ir tai 
truks nuo 6 iki 8 mėnesiu 
kol jų pasirodys ant mar- 
keto. — O dar gal ir ilgiau. 

^0 kol karas nepasibaigs 
tai nėra nė yilties kad ga 
lėtų pradėti rpfriger? torius 
idirbti.” Iš visako atrodo, 
kad žmonės turės pasiten- 
šu lediniais baksais.

Pečių keletas kompanijų 
i pradeda dirbti — vadinami 
‘‘Victory Stovės’.’. Mažai ga
lima vartoti dėl jų geležies 
— bai ima vartoti kokia 

Į nors kitą medžiagą. O pe
čių negalima tinkamai pa
dirbti be geležies.

Ir taipgi yra trūkumas 
I vilnonių materijolų dėl par

lor ąetų.
Yra geriausias išrokavi 

mas žmonėms taisyti savo 
senus daiktus jeigu galima 

M. P. Jov aru u»kas

BALSUOKIME
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reiga yra balsuoti toje die-įga
noje, pagal aavo sąžiningą 
įsitikinimą. Toje dienoje 
niekas neklaus prie kurios 
partijos Tamsta priklaus.'’!, 
nei už kurią partiją Tams
ta dabar balsuosi. Toje die 
noje Tamsta turi teisę slap
tai balsuoti kaip tik nori 
nepaisąnt kaip seniau bai 
savai.

Lietuvių Repvblikonų Di
vizija ragina lietuvius bai 
puoti už Gerb. George B. 
McKibbin, į Chicagos Ma- 
yorus. Bet nepaisant kaip ii 
už ką balsuosite, visvier 
balsuokite. Pssirodykime, 
kad m£S, lietuviui supranta-

7^ ru ------ y:

Didžiausio Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Jei turi seno metalo — ati šių priemonių: ji barsto gy- 
duok karo reikalams vybės ir mirties sėklas.

Taktas, tai suderinimas Skaniausia duona yra to- 
mfiSŲ vertės su kito verte ji, kurią u/tiirbainr sa\o ran- 
prie kokio nors veiksnio. komis. /

CtSS*-’^^3*-*SSv23S’t‘2S*-’SS‘»4<

GEORGE B. McKIBBIN
Į CHICAGOS MAYORO OFISĄ

1. Sustabdykime augančius taksus.
2. I žtikpnkime geresnę transportaciją.
3. Pareikškime protestą prieš pataikav|pą komunistu užsimoji

mams pasigrobti Lietuvą.4. Užtikrinkime geresnę ir rimtesnę Lietuvių reprezentaciją mies
to valdžioje.

Rinkimų Dieną - Antradienį, Baland. (April) 6,194J
1

~ DALYVAUKIT
• \

Lietuvių Masiniame Susirinkime, Sekmad. Bai. 4t 2 v.pp. 
Dariaus Girėno Svet., 4416 So. tyfestern Avė.

KALBĖS

Gub. Green — George B. McKibbin — Adv. A. OHs — Adv. A. I^pinękaą __
Wm. Duoba — Paul Barącheab ir kiti.

įžanga Veltui. — „ Bus Alaus.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Radomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
UŽ PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
T’-rime didelį 

; i a i r inkimą
Muzikaliikų instrumntų, Muzi- 
Kaliikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. •

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
4KWKLRY — VVATCHMAKER 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE
Phoue: I.AFĄYETTE 8617

SKELBKITES “DRAUGE’

TREMTINIO PERGYVENIMAI
%

Keliaujant iš Pavergtoj Lietuvos per įvairius kraš 
tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. B’ARO
’ * r A *»

Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 
Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iŠ komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 

^Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re 
dąUcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”
2334 S. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

%
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Dabar Yra Laikas Firkti
APSIRŪPINKITE SAVO NAMUS, KAD 

BOTU MALONUMAS GYVENTI
Išrinkite Sau 

Namams Rakan
dus Dabar Laikė 
Budriko Pavasa

rinio Rakandų
Išpardavimo

GRAŽŪS PARLOR SETAI 2 šmotų,
p° .................... : $69.50 ir $99.50

PARLOR SETAI KRĖSLAI 2 šmotų,
PULLMAN, TRENSKF,, verti $250.00

už ...................... S) 48.50 *r senas j,,sU setas
MIEGAMO KAMBARIO SETAI, 3 šmotų,

riešuto medžio po................................  <ggg qq

MIEGAMO KAMBARIO SETAI, 3 šmotų,
geriausi ir dručiauei, po ................. $148 50

DINETTE SETAI 5 šmotų verti $65.00,
p°.......................................$38.50

DINETTE SETAI 7 šmotų, vertės $98.50,
po............................................................ego 50

KARPETAI VILNONIAI 9x12, po ........ $39*50
MOTOROLA, PHILCO, ZENITH, RCA 
VICTOR Naujos Radio3 1942, gražiuose

kabinetuose, po..................$69.50 ir $89.50
F ELEKTRIKINIAI DULKIŲ VALYTUVAI, 
į VACUUM CLEANERS, palengvina darbą

namuose, išima dulkes iš karpetų, par
lor setų, didelis pasirinkimas
p°.............$19.00—$29.00lki $69.50

MOORES, ORIGINAL. CRCSBY, gesiniai ir angli- 
niai pečiai Hot Blast pečiai už žemas kainas.

Daugybė gerų springsinių matrasų, lovoms sprin- 
gsų, vaikams lovelių, vežimėlių, klejankių yardinių 
9x12 dydžio ir 4 yardų pločio.
5000 GALIONŲ geros maliavos. Devoe, Dehydray, 
Dutch Boy, Republic ir kitų. Varnish, Linseed Oil, 
P° ...................... $1.25 galionas ir po $2.25 &aL

Laikrodėlių ir Deimantų skyriuje turime:
ELGIN ir BULOVĄ laikrodėlius, auksiniai žiedai, 
akiniai, 26 šmotų setas Rogers sidabro, už 95

Dėl patogumo krautuvė atidaryta ir sekmadic 
niais nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro.

į JOS. F. BUDRIK. Ine.,
3241 So. Halsted St.

Tel. CALUMET 7237
DIDELE KRAUTUVE RAKANDŲ, RADIO, . 

REKORDŲ, JEVELRY
dideliame name.

nudriko Radio Programai:
VVCFL—1000 k. sekmadienio vakare, 9 valandą. 
VVHFC 1450 k. ketvirtadieniais 7 vai. vakare.

B
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Iš Politikos Lauko
Svarbus priešrinkiminis 
susirinkimas

Chicagos lietuviams pra
nešama, kad svarbus mas- 
mitingas įvyks ateinantį sek 
madienį, kovo 28, lietuvių 
parapijos salėje, 6820 South 
,Washtenaw Avė. Srisirinki- 
,mas prasidės 2 valandą po 
• pietų.

13 Wardo Lietuvių Demo

kratų klubas, kuris ruošia 

šį susirinkimą, kviečia lietu

vius, ypatingai marketpar- 

kiečius, jame dalyvauti ir

Kastas Sabonisišklausyti svarbių praneši
mų iš politikos Lauko.

Jonas Juozaitis susirinki- programoj
mui pirmininkaus. Kalbas 
pasakys mayoras Edward J. 
Kelly, teisėjas John T. Zti- 
ris, Al. G. Kumskis, Paul 
Šaltimieras, R. A. Vasalle, 
aldermonas Michael Hogan, 
County Clerk Michael J. 
Flynn, ir kiti. Muzikalinę 
programos dalį išpildys šal- 
timiero radio artistai.

Kvieslys

žaizda padaryta šoviniu 

įgali būti išgydyta, žaizda gi 

padaryta liežuviu — neišgy

doma. (Persų išsireiškimas)

Sekmadienį, kovo 28 d., iš 
radio stoties WCFL, 1000 
kil., nuo 9 vai. vakare pra
sidės Jos. Budriko radio pro
grama, kurioj dalyvaus ži
nomas dain. K. Sabonis. Jis 
žada padainuoti naujų liau
dies dainų. Be to, didžiulės 
Budriko radio orkestras pa
tieks eilę naujų muzikos kū
rinių.

Programų leidėjo Jos. F. 
Budriko radio, rakandų • ir' 

jewelry turtingai įrengta 

krautuvė randasi Bridgeport 

3541 South Halsted Street.

Dėkoja už aukas
Tovvn of Lake. — Šv. Pran 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
draugijos 3 skyriaus mėne
sinis skaitlingas, susirinki
mas įvyko kovo 21 d.

Šiam susirinkime sekr. B. 

Cicienienė perskaitė ga.vtą 

nuo seserų padėką už. pri

siųstą čekį $125.00 sumai, 

kuri sudaryta iš rinkliavos 

bažnyčioje ir pramogos pel

no.

Nutarta ruošti pramogą 
(bunco party) gegužės mė
nesį. Pramogai savo namus 
užleis C. Kneižienė, 5544 S. 
Hermitage Avė. Į komisiją

įėjo: pirm. M. Sudeikienė,- 
C. Kneižienė, E. Gedvilienė, 
P. Birbilaitė.

Tragiškai žuvus J. Marti
šiui, jo žmonai Marijonai 
skyrius pareiškė užuojautos 
ir .užprašė šv. Mišias už ve
lionio sielą.

Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjos čia gerai gyvuoja ir 
veikia. Rėmėja

Jei nori skursti ir nori bū
ti nelaimingas, mąstyk tik 
apie save: apie tai, ko trokš
ti, ką myli, kokios garbės 
lauki iš žmonių ir apie tai, 
ką mano žmonės apie tave. 
(K. Kingsley)

Energingos Londono 
lietuviu pasirodymas

šventės prįsidėję Pabaltijos 
ministeriai sudarė nepap
rastą solidarumo įspūdį, 

(LKFSB). — Londone su- YPač- kai Sėtuvių parapijos 
ruoštoji Lietuvių Diena, choras darniai sugiedojo ne 
kaip praneša mūsų korės- tik Lietuvos bet ir Latvijos, 
pondentas, puikiai pavyko. bei Estijos himnus.
Vasario 14 d. 11 v. lietuvių Antroje dalyje buvo su- 
bažnyčioje buvo p. Balučio vaidinta J. Pumerio “Lais-
užprašyta suma Lietuvos in vės Kaina” “ vaiz’
tencija. Po sumos-suplikaci- dai 8U istorinėmis pirm to 
jos, malda už tėvynę, už ka-'. žiniomis kiekvienam perio
dus ir už taiką. i duL Choras savo tautiniais

' Šaunus sukaktuvių minė- drabuziais bei geru net ir 
buvo suruoštas šv. klasiškų dainų išpildymu vi

PALAIKYKIT CHICA GĄ ŽENGIANČIĄ 
PIRMYN IR KARO IR TAIKOS METU!

PALAIKYKITE Š| ŽYMŲ VADA 
MAYORO PAREIGOSE
X .

Pasiremiant jo nuopelnų rekordu visuose 
Chicagos kraštuose...

. Ve/ Išrinkti May orą
EDVVARD J.

sus žavėjo.

BARGENAI CHICAGOJE
HAMT4N AVĖ. netoli 25TH ST. 

Trys fletal nuiro. Gandžiu.. Kaina 
tiktai $8,500. Nevėluokite: $2.200 j- 
neiti. .

AVERS AVĖ. netoli 21ST ST.
2 fletų mūro, 5 lr 5 kambarių. Taip
gi 4 kamb. cottage užpakalyje su 
furnaco Šiluma. Kaina greitam 
pardavimui tiktai $4.300. Kur galite 
pralenkti Sj bargenų? $1,000 jneSti.
KEDVALE AVĖ netoli CHlfe.AGO 

AVĖ.
3 fletų medžio. 5-6 ir 4 kambariu. 
Naujas atogaa. Oaradžiua. Kaina tik

jimas
Monikos parapijos salėje, 
nes lietuvių salė bombų su
daužyta ir net jos plytas 
darbininkai yra nurinkę. Tą 
dieną 4 vai. į iškilmes atvy
ko Lietuvos, Latvijos ir Es- 

i tijos ministeriai. Atvyko 
| Ukrainiečių Tautinio Komi
teto vicepirmininkas, buvo 
žurnalistų — koresponden
tų,,, keli amerikiečiai lietu
viai karininkai, keli Kana-
. . ........ . $5,450. Tikras bargenas! $1,400 j-
dos kanai lietuviai ir visas nesti, 
būrys Londono lietuvių ka-l 

rių. Salėje pritrūko net kė
džių visus sutalpinti. .Buvo 
svečiais net pora kitų tautų 
kunigų: airis ir anglas. Pir
miausia Londono draugijų 
pirmininkai sveikino minis
terį ir per jį Lietuvą, žadė
dami gelbėti tėvynę. Sekė 
sveikinimai Latvijos ir Esti
jos ministeriu, ukrainiečių,
Lietuvos studentų ir lietu
vių karių. Susirinkusieji nu
tarė pasveikinti ir laiškais 
padėkoti Šv. Tėvui už 
iki šiol parodytą Lietu
vai tėvišką globą, vietos 
kard. A. Hinsley, už jo’dau-' 

geliu atvejų tartą kur reikia 
svarų žodį, užtariantį Lietu
vą. Telegramomis nutarta 
pasveikinti D. Britanijos 
Min. W. Churchilį, USA1 
prez. Rooseveltą, prez. Sme-į 

toną. Prie šios Lietuvos

NETOLI CERMAC RD. IR 
CALIFORNIA AVĖ.

13 apartinentų naitlaa. 7 po 4 kamb. 
3 po 5 kambarius ir 3 po 6 kamb. 
apartmentai. Karšto vandens Šilu
ma. Ix>ta. 50x125. Kaina tik $33.000. 
Atneša gerų rendų. $8,000 įnešti.
24TH PLACE netoli KATtLOV AV.
3 fletų mūro. Po 5 kambarius. Ga- 
radžius. Kaina tik $8,500. Labai ge
ra transportacija! $2,100 inešti.

PVLASKI RD. netoli 26TH RT.
8 kambarių medžio rezidencija ant 
akmens pamato. Purnico šiluma. 
Lotas 60x125. 2 karams garadžiua 
Kaina tik $5,600. Veikit greitai! 
$1,400 jnešti.

JOHN O.

SYKORA
R E A L T O R 

2411 SO. 52NI) AVĖ. 
PHONE — CICERO 453 

Gyvos Vielos Organizacija. 
Mes' Vadovaujame Greituose 

Pardavimuose
28 metai Real Estate biznyje.

Atdara Sekmadieniais 
Nuo 1 iki 5 vai. popiet.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vanero.

Pirk karo bonus ir štam
pus.

KAIKURIE B DAUGUMOS 
MAYOR KELLY NUVEIKTŲ 

CHICAGAI DARBŲ
IŠVADAVO mlcHtų iš netolimos banknity«tt.js.

PADfJO Cldcagoi finansine sistemą ant sau 
gaus pamc-to, nukertant ui miesto bonus 
nuošimčiu ratą nuo «% iki 1%.
DAVft Chicagai k<x*k<>nnmtakiausią adndnis- 
traeiją prilyginus Mie kur| kitą mirątą visoj 
šalyje. »
KOVOJO prieš piktadarystę. Rn«ttprino poli
cijos departamentą, siaus žino žmogiudystA« 
ratą daugiau negu 35 nuoš., vegystės 55 iuioš., 
apiplėšimi, • «7 nuošimti.
DAVft Cliftagai puikiausią ugnegesystės «le 
.parlamentų su mni'aiisiu per caplta iškaščlų 
bllc kurio kito didelio miesto.
PAGERINO Sveikatos Departamentą. Kikli
ke, mirties retą sumažinta 40", per 10 nvti), 
motinystės mirties rata sumažinta per pnsę. 
|stel,4ė veltui išilallnimut krūtie* pieno stot a 
per km-ias apie 25.000 kūdikių gyvastys buvo 
Išgelbėtos.
IftTAISft 40 nuošimti dauginu gatvių negu 

r buvo ištaisyta per 21 metus pirm to.
KETCRKARTJ padidino Mie, do Orlclvlų Stotį. 
l’fcBAIGft didžiausią programų gatvių p*tai
symo, srutų {taisyirto Ir ahelnai pagerino 
visos Clileagos miesto gražumą.
IAPTLDft. (liieagOM 202.000.000 suhvvay svajo
nę. tXS.flOO.tHio dali* Jau įmigta.
PANAIKINO nemnkesėtų npntokėjimo dienas; 
perpildytus mokyklų kambariu* ir mevUniii- 
mokyklų prieiki*. Pastatė H5 pradines ir atik- 
šte-me* mokyklas ir priedu* už SSS.OOO.OOO;

» J«te'gė dvi naujas Junior kolegijas. J teigė 
mokyklose užkandžius už te. ir pieną ui le. 
Parūpino dykoj valkuėiamą dantų, akių ir 
sveikatos priežiūrą.
KO-OPERAVO su Chicago Iluitsing Auttmri- 
ty apvalyme shim distriktų Ir pa-uiftA ge
resne* gyvenimo vietas žemos |eigos šeimoms. 
PIRIDAVR tlilragal konsoliduotą, re-organl- 
zuotą teisių departamentą ir pan-ilktno be 
sarmatlšką tvarką “legal ekspertų” knHe ė- 
mė milžiniškus moke-sėlus laike pirmesnių 
administracijų.
PRIKALDINO | Chlearų karo pramogas, 
kurtus a‘to van Ja Investmentą virš nusė-< bi
lijono dolerių Ir dissla dariai 100.000 darbi - 

* ninkama. įgijo pirm eilinius kontraktus lr 
sub-kontraktiis karo gamyboje d n t įgimtai ma-
že^niems lAdirbėJama. ™
HKft.Lft Chicago. vardą, pragarvėjant kaino 
šalies svetingumo centrą* ginkluotų Jėgų vy
rams.
VADOVAVO Chicagoje mobili mojant 500 000 
pllleėlų | šalies didžiausią civilėa apsaugos 
organizaciją.

1
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ASARI0 1 d., šių metų, Chicagos miestas 
” išėjo iš skolos, pirmą kartą nuo 1926. m. 

Chicaga išėjo iš skolos tik per Mayoro Kelly 
sėkmingo biznio tvarkymą.

Jūsų miestas dabar neturi nei vieno dole
rio skolos kaslink nemokėtų algų bei nemokė
tų bilių. Mokytojos ar kiti viešų įstaigų tar
nautojai nedemonstruoja reikalaudami nemo
kėtų algų kaip buvo įvykę kai Mayoras Kelly 
užėmė pareigas.

Miesto kreditas, kuris beveik buvo sugriau
tas 1933 m., dabar puikiai stovi. Finansų pa
saulis tikrai pasitiki Chicagos saugumu ir ne
bijo rizikuoti Chicagos akcijose.

Ne “busimasis’ Administratorius tai 
įvykdė—reikėjo sugebėjimo ir pasiryžimo
Chicagos miestas yra bilijoninė dolerių korpo
racija. Reikia prityrusio ir tekniškai išlavinto 
žmogaus ją tvarkyti.

Mayoras Kelly neprižada tą ką jis pats ne
gali išpildyti—nepramato to, kurio negali |- 
vykdyti. Jo nuveikimai kaipo ekonomišku ad
ministratorium miesto valdymui įrodo tą faktą.

Pažvelgkite ir matysite ką Mayoras 
Kelly nuveikia visai Chicagai

Mayoras Kelly yra davęs Chicagai daugiau 
viešojo patarnavimo—mokyklų, parkų, žaidi
mo aikštelių, sveikatingumo patarnavimų, iš
taisymo gatvių, policijinės ir ugninės apsau
gos—negu bet kuri miesto administracija. Ir 
šis labai svarbus programas įvykdyti kainavo 
piliečiams mažiau negu kitiems dideliems A- 
mecikos m i etatam s. Tai yra tikra teisybė— . 
Chicaga moka mažiau taksų, t. y. Miestinių, 
Apskričio, Sanitarinių, Mokyklos, Parkų, Miš
kų, ‘ visuotinų mokesčių—negu kiti mokesčių 
mokėtojai devyniose kitose didžiausiose Ame* 
rikos miestuose.

Mayoras Kelly sutaupė kasmet $6,000,000.00 
administravime viešų įstaigų, o vis ištaisė 
40* daugiau gatvių savo administravimo lai
ke negu Įeiti buvo ištaisę per dvidešimts vie
nus metus. »

Mayoras Kelly pagerino mažesnius parkus 
ir žaidimo aikštes visose miesto dalyse—-įstei
gė didžiausią parkų sistemą visame pasaulyje

—praplatino ir padaugino pajėgumą Munici- 
pal Tuberculosis Sanitarium—išvystė Chica
gos Viešąjį Knygyną į pasaulio didžjailsią įs- 
taigą, kuri veltui skolina knygas—įsteigė 77 
naujas mokyklas ir priedus, įskaitant tokias 
amatines mokyklas, kurios dabar dieną ir nak
tį lavina piliečius karo pramonės darbams.

Mayoras Kelly pradėjo ir beveik užbaigė 
pirmąją dalį Chicagos 65 milijonų dolerių 
subway, kuri sutaupys Chicagiečiams mažiau
sia 20 minučių kelionėms iš miesto.

Šioji naujoji sutnvay yra tik užuomezga di
delės požeminės transportacijos sistemos, ku
ri susijungs su viešais keliais ir pasieks net 
kitas transportacijos sistemas, kad Chjcagos 
piliečiai galėtų pigiai apsigyventi užmiesčiuose.

Chicaga lydi visą pasaulį 
viešoje pažangoje!

Po Mayoro Kelly vadovyste, Chicaga lydi 
finansiškame stiprume, sveikatingume, poli
cijos apsaugoje, priešgaisriniame saugume, 
karo veiklume, ir tokiuose dalykuose kaipCi- 
vilian Defense, ir Service Men’s Centers, ku
rie patarnauja kas savaitę virš 175,000 karei
viams ir jūreiviams.

Po Mayoro Kelly vadovyste, Chicaga lydi 
visas valstybes prirašyme liuosanorių karo 
tarnyboms, laužo rinkime, riebalų ir metalų 
taupyme. Vienu žodžiu, Chicaga lydi visose 
tokiuose dalykuose, kuriais miestas turėtų di
džiuotis. Chicagos nuveiktieji darbai niekad 
nėra paengiami, nebent tuose laikuose, kai 
rinkimai prisiartina ir kaikurie “busimieji 
vadai“ be didesnės meHės Chicagai mėgina 
šmeižti Chicagos gerąjį vardą.

Tikrieji Chicagiečiai, kurie žino kiek Ma
yoras Kelly yra atlikęs “palaikyme Chieagą 
priekyje”, nebus suvedžioti “tų šventųjų va- 

kurie tik ieško miestiškų pareigų. Tokie
yra pasiryžę palaikyti Edward J. Kelly Ma
yoro pareigose ir Išlaikyti mūsų miesto žen
gimą pirmyn.

• 1 ★ ★ ★ 
CHICAGOS PILIEČIAI 

9 8. LaSalle Street

N ELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlui

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esamę pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

J

BALSUOKITE [x] DEMOCRATIC. KAD PALAIKYTI

MAYOR EDVVARD J. KELLY

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IS MŪSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų Išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų nilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandu, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

- •
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN

DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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CHICAGOJ? IR APYLINKĖSE
Se. Chicago žinutes ARO 5-to skyriaus

Dėkojame, S v. Teresės So- vajaus vakarienė 
dalicija taria nuoširdų ačiū ‘ „
visiems, kas tik kokiu bū- ®°vo 38 - »
du prisieto prie pasukimo Dievo. Apvaizdos parapijos |
rengtos pramogos . kovo 21 
d. Dėkpjame dvasios vadui 
kun. V. černauskui ui pa-

žmonės renkasi i parapijos 
svetinę, ki’AT jų laukia ARD 
5 skyr. priruošta gera vą-

ramą, svečiams’ roselandie- Į ir £rftši programą,
čiaips. biznieriams, mūsų Kalbės mūsų prietelingas 
duosniems parapijonams,
darbininkams-ėtns, komisi
jai, narėms; žodžiu visiems, 
kas tik praipogą parėmė, j skis, J. Dambrauskas. Me- 
Liks gražaus pelno , parapi- ninę dalį išpildys mokyklos 

vaikučiai, seserų mokytojų 
išlavinti. Turėsime ir dau
giau svečių ypatingai vieš-

jai ir sodalicijos reikalams.
Dovanas laimėjo — L. • • • • •

Rimkus ir Daniūnienė.

Rengiant pramogas, visuo 
met virtuvei duosniai auko-• t » • • I 1 . ••
ja B. Vasiliauskienė, M. Še
štokienė. Kitas aukas sutei- 
oė M- Ciškevičienę, M. Teli- 
čepąs. Ačiū.

kleb. kun. Ant. C. Martin
iais, kun. V. Urba ir malo
nūs svečiai kunigai: J. Prun

EISĘNIAOUEJR IR OMURTAK KON FER VOJA

be pnoto

Gen. tftright Eisenhower konferuoja su turkų generolu 
Salhi Omurtak. Turkų militarinė misija dabar lanko są
jungininkų jėgas Algerijoje. šis paveiksiąs buvo pasiųs-

. T. . . . .tas per naują U. S. Signal Corps radiotelephoto.mas Šv. Kazimiero vienuo- ( r 
lyno nąudąi. Rap.

nių iš visų ARD skyrių. 

V*karo uždarbis skiria-

Pranešimai
Cicero. — Federacijos 12 

skyriaus su-irinklmas bjus 
28 d. kovo 1:30 valandą po
piet, parapijom mokyklos 8| 
kambary. Visų draugijų, kuo 
pų, skyrių, klubų atstovai 
prašomi dalyvauti s i a m e 
svarbiame susirinkime, nes 
yra daug dalykų svarsty
mui. Taipgi yra daug pra
nešimų. 16 vasario jau pra
ėjo. Turim svarstyti, kas to 
li:u daryti. Mūsų Fedęraęi- 
jos veikimas biskį apsnūdęs. 
Turim surasti būdą. kad ji 
pradėtų daugiau rūpintis iš
plėtimui savo darbuotės.

Valdyba

Lietuvių Demokrato 
Masinis Susirinkimas 

Marąuette Park

Visa Lietuvių visuomenė 
yra nuoširdžiai kviečiama 

• dalyvauti šiame susirinki
me. A G K

(Skelb.)

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS z

Bridgeport. — Labdarin
gos Sąjungos 5 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks Mayor Edu ai d Kelly
kovo 28 d., Šv. Jurgio pa-1 .

.. o , Marąuette Park Lietuvių
SS?*™Demokratų Mašiote .Susi- 

ir.-. rinkimas dėl Majoro Ed-
ward J. Kelly, įvyks Sekma
dienį, Kovo 28 d., 2 vai. po 
piet, Gimimo švenč. Panelės 
Marijos parap. salėje, 68th 
ir Washtenaw Avė.

Darbas yrą gyvenimo dru 
ska: ne tiktai saugo nuo su
gedimo, bet duoda jam ir 
kvapo. (H. Black)

Nuoširdus*• »
užkvietimas

Brighton Park. — šian 
dieninis mūsų gyvenimas 
taip slopinantis. Per visas 
savaitės dienas jis seka mus 
Taigi, turėdami progos nors 
sekmadienyje eikim į paren
gimus bent valandai, kitai 
pamiršti tuos liūdesio šešė
lius. Tas duos daugiau jėgų 
grumtis su gyvenimo eiga.

Sekmadienį čia ruošiama 
ARD 6 skyr. vajaus vaka
rienė parapijos salėj. Pra 
džia 6:30 vai. Po vakarienė? 

ningas eina pareigas. Yra ^us ivairi programa. Rengi - 
buvęs choro narys. Dabarti- j m0 komisija ruošės per kė
niu laiku taipogi yra mene- i*3,8 savaites zir pasitiki, kad 
džeris, Bowling League.

Sveikiname ir linkime to
liau darbuotis. Rap.

Pranešimas CiceroV
motinomsAdoniai. Parapijoj pasta-; 

ruoju laiku randasi ligonių, 
kurie vieni lengviau, kiti 
ailnkiąų sęvga būtent: A.
Teįečenas, 819 E. 89 St. G.
Cinikutė, 8009 Vincentu Mi6ia's 730
Aye.; O, Pečiulienė, 8715 va, ryto gv Antano para.
Houston avė.; E. Pociūtė,! bažnyčioje. Mišios bus
10012 Eachange avė. Visi laikomoa motinų ir

*“«"» intencija ir es^ra- 
šomos susirinkti į salę 7:15

Sekmadienį, kovo 28 die
ną, šv. Antano parapijos 
kareivių motinoj ir žmohos 
eis prie šv. Komunijos in

SKAITYKITE “DRAUGA“

WOLK ST1JIIIO
1945 VVest 35 " Street

7G. /Z './■'<

pietų. Visi nariai dalyvau 
kime. šiame susirinkime bus 
nariams padarytas surpri- 
zas. Nepamirškime skaitlin
gai dalyvauti.

Korespondentas

roji Pociūtė guli ligoninėje. 
Linkime visiems greit siisti-I ' h -Uj.
prėti, o pažįstamieji ir drau 
gai prašomi juos aplankyti.

Svečiai. Karts nuo karto 
sočikagiečiai turi garbės su
laukti svečių. Ęovo 21 d. su 
dvasine pagelba, bųyo atvy
kęs kun. J. Jančius, Tėvų 
Marijonų namo Chicagoj vy
resnysis. Sykiu buvo atvy
kęs ir “Draugo” adm. kun. 
P. Cinikas.

vai. ryto. 
-i »»i

linti metai

XXX

komitete sąži- 
pareigas. Yra

---------
-t f ai • u —!•

MOST
MODERN

CO.MPLETE

Al* . A*. ED PHOTOGK.U'I 

• OWE«T PoSSIB'.E PRI K 

PHONE LAFAYETTE 2*13

Zagariečių klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, kovo 28 d., 1 valandą 

i popiet, Hollyvvood svet.
J. Keturakis, rašt.

atsilankiusieji bus patenkin
ti.

Vienute

Gavėnios pamaldos: Šv. 
Juozapo bažnyčioje trečįą- 
dieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vak. einąma Kry
žiams Keliąi, o ant galo pa
laiminimas Šv. Šakramęntu. 

Visi raginami naudotis pro
ga, nes gavėnia — atgailos 
laikąs. Ypatingai šiais lai
kais, kada pasaulis apsup
tas visokias pavojais. _
ii * ’ ,--------------------------- -

* Sodalicijos sus-mas. šv. 
Teresės mėnesinis sus-mas 
įvyks bal. 5 d., 7:30 vai.
vak., parapijos salėj. Visos 
narės malonėkite atvykti į 
sus-mą, nes yra įvairių 
svarbių reikalų svarstymui. 
i^ęjį>,anąįirškite grąžinti kny
gutes ir tikietus įvykusios 
pramogos. Lauksime ir naū 
ją narių.

Lžuojau^. Pereitą savAi- 
tę mirties angelas aplankė 
Masiliūnų namus ir pašaukė 
iŠ gyvųjų tarpo jauną, 30 
metų sulaukusį, sūnų. Velio
nis buvo atlydėtas į Šv.'j* • • •
Juozapo bažnyčią, kur po ge 
dulo pamaldų nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Reiš- 
kiame gilią užuojautą Masi
liūnų — Bishko — šeimoms.

1

Naujas parap trustįstas.
Teko nugirsti, kad parap. 
nauju trustisu yra paskirtas 
Al. Kibelki8, jaunas, gabus 
vyrukas. Jis priklauso prie 
fiv. Vardo Dujos ir eina 
nut. rašt. pareigas. Jau ke-

kl

Vienintėlė Lietuvių

«
Liquor 
. . ieagoje

sportuota 
Gėrimų. 

Parduodame 
Tiktai Tayemaoaa.
• * fev, " mUžsakakymai

Sokančl
e&ojami 

čią Diena. -
Valandoa: 9 iįd 5 P. M. 

Uždaryta kožna šežtadienj KRANK VIZGARD, Sav.

L UOTO CO.

~ i

Tel. R]
IRNIA AVE. 

■hllc 1538-8

Mūaų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SVTAEPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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

Didysis Ofisas ir I)irbtuv|:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. W£8TEfiN ĄVE.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: 8EBUKY BIOS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS 
and SONS» e> • *

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MART

For appointment cali — 
REPUBLIC 6051

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1W m.
BERGMANS GROVE

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

r{r

GE
•a lr m

GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
IA Alų, bet, prie to, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresnį ąlų, kurį užvardi
no NECTAR. ftis Alos yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0806

Kalbės Majoras Edward 
J. Kelly, Teisėjas John T. 
Zuris, Al. G. Kuraskis, Aid. 
Michael P. Hogan, Michael 
J. Flynn — co'inty derk. 
Paul. Šaltimieras ir kiti.

Bus laimėjimui dovanų ir 
menas programą išpildys 
šaltimiero Radio artistai. 
Susirinkime pirmininkaus 
Jonas Juozaitis, rengimo 
komisijos pirmininkas.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAOO '

2202 W. Cermak 
Rpad

Telefonaa:

Canal 8887;
Ben. J. KAZANAUSKAS•» *- & • • • *

Sekretorius

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

Vieniems Metams — 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Kdiunicsklt senų, NtiKctkislų Biidclitinkų. Jų ncgnllmn. ntvtMtytl. nes 
rlntiElaii jų nrrilrhHmn. Juos gailina pataisyti, kad duotų jums* daug 
metų patarnavimą. Jūsų Slg Hen, Little Ben Ir kiti budeinlkai gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

3^351

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUTlf
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KETOMIS Dienomis 9:30 v.^vak. 
P^NKTADUjNIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehili 22-$2

WHFC-I45O kil.

į}ii
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Gražiausias Pasirinkiųas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMBGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedšma Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

kaliniai, kailiukai. 
Ida utifc'mIMoaMii

ATEIKITE (R FĄTY8 I'AMATYIUTE AIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2d88•u. e ♦ »u< ą A .

l Mcą. B. P. Daiubak Ir Duktė, Sav.
* i

*
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

VVAUKEGAN LIETUVIS NAVY

Vincas Kaminskas, 
Sailor 3rd cl.

Vincas Kaminskas gimė 
1917 metais, rugsėjo 6 die
ną. Baigė šv. Baltramiejaus 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą, ir high school 
Waukegan. 1942 m., 17 spa
lių baigė Electrical Ęurdue 
universitetą, Lafayette, Ind. 
Pasižymėjo football tyme 
Navai Training station.

Vincas Kaminskas pri
klausė prie Šv. Vardo ir Šv.

» -se- -ae- <«- zv-

DYKAI PAGALBA 
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose. nata- 
riam iums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau- 
doiamos tūkstančiu per virS dvi
dešimt metu šlavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
Skaityto iams

Jei niekad nenaudokite ROSSE 
Tabs, prašom ius RANDVT juos— 
išbandvkit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito naliuosavimo nuo 
skausmo ir ius būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudota dali, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesius- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą i: '
ROSSE Products Co., Dept. X-6 
2708 W. Fanvell .Yve., Chleago, III.

(Skelb.)
MRK5B6C<♦>W <«• «

Baltramie  j aus draugi j ų;
taip pat priklausė prie U. S. 
Navai Training school, Elec 
trical Purdue universiteto 
draugijų, Lafayette, India
na.

Vincas Kaminskas į Navy 
išvyko 1942 m., liepos 12 
dieną. Jo dabartinis adre
sas. Receiving st., Boston, 
Mass. 5 F 129. Jis 1943 m., 
sausio 21 dieną buvo pakel
tas į aukštesnį sailor 3rd cl. 
(gavo vieną straipą). Jis 
yra vedęs.

Jo tėvai, Adelė ir Vincas 
Kaminskai, gyvena Wauke- 
gan. Vincas turi dvi seseris: 
Antaniną ir Oną. Antanina 
gyvena su tėvais, o Ona yra 
ištekėjusi.

Bus statomi nauji 
namai ,

VVilliam F. Day, National 
Housing Agency Chicagos 
srities atstovas, šios savai
tės pradžioje pareiškė, kad 
Chicagos miesto pakraščiuo 
se leista pastatyti 5,000 na
mų. Iš jų 3,000 bus nauji, o 
2,000 senų namų bus pagrin 
diniai pakeista.

Nauji namai statyti ir se
ni pertaisyti numatoma Ca
lumet ežero pramonės rajo
ne.

Arkliu kaina kyla
Prieš mėnesį už brangiau 

šią arklį buvo mokama 
$350, o šią savaitę už bran
giausią arklį buvo mokama 
net $560.

Tūkstančiai
mainosi prie

Olč GotO
CIGARBTTBS

NIKOTINO

DIENRAŠTIS DRAUGAS

GORILLA GINA SAVO TEISES U. S. lakūnas keliavo 300 mailią 
kol paspruko iš japoną nagą

BUVO PASKELBTA, JOG DINGĘS. TRIS SAVAI- 
TĘS PRALEIDO PRIEŠO POZICIJOJE. BUVO SU
TIKĘS JAPONUS.

U. S. Oro jėgos Kinijoje. 
Buvo pranešta, jog kovoje 
yra dingęs Capt. Jesse Car- 
ney, iš Norman, Okla. Jis 
grįžo į savo sųuadroną. Pra 
leido tris savaites japonų 
linijose.

Capt. Jesse Carney, » dali
nai Cherokee indijonas ir 
buvęs Oklahoma universite
to studentas, buvo privers
tas nusileisti lėktuvu prie
šo teritorijoje, skersai Sal- 
ween upės, vakarinėje Yun- 
nan provincijoje, vasario 28 
dieną.

Amerikos lakūnas Carney 
su skaudančiomis kojomis

šliaužė, kad nepastebėtų jo 
japonai. Jautė didelį nuovar 
gi.

Antrą rytmetį lakūnas pa 
juto didelį alkį. Paėjęs še
šias mailes sutiko kinietį vy 
rą ir jis davė lakūnui žu 
vieš. - ! - • -»’

Paskui amerikietis lakū
nas nuvyko į kiniečių namą 
ir ten gavo žuvies ir ryžių.

Lakūną vienas kinietis pa 
lydėjo pro japonų machine 
gun ir išvedė į saugesnę vie 
tą. Paėję 4,000 pėdų gavo iš 
kiniečio 6 kiaušinius. Pas
kui sutiko kiniečių partiza
nus. Slėpės dešimt dienų ir

mu

"Draugas” Aeme photo

Susie, Cineinnatti zoologijos sodo gorillai norima buvo 
gauti 600 punktų picų per mėnesį, bet OPA įsakymu bu
vo atmesta. Gorilla primena, jog devyni punktai (ne ra
cionavimo) yra teisė ir ji laiko keturis kenus, labiausiai
mėgiamų vaisių.

i ,

2,900 bučerią kovojo dėl mėsos
Iš New York pranešama, štumuoti wholesale mar- 

jog du tūkstančiai Brookly- ket. Armour ir Co. trokas su 
no bučerių šturmavo whole- mėsa buvo sulaikytas, bet 
sale market dėl mėsos, kovo vėliau buvo leista vėl jam

ir 30 svarų lengvesnis grĮžo: PaEaliau ant a^lio M0 dvi
dienas ir pasiekė Laisvosios 
Kinijos rubežių.

500 svarų meitėlis prie 
taverno slankiojo

iš japonų pozicijų Kinijoje į 
savo bazę ir jis vėl nori gau 
ti naują lėktuvą, kad galėtų 
bombarduoti japonus.

Kai tik grįžo Amerikos la 
kūnas iš priešo pozicijos, 
kur praleido tris savaites,
tuojau pranešė savo žmonai Du vyrai pastebėjo dide- 
Amerikon iš Kinijos, jog jis lį meitėlį beslankiojantį 
yra sveikas. Jo žmona gyve- prie taverno. Maž ir meitė

lis užuodė alaus ar “viskės” 
kvapą!

Vyrai ėmė gaudyti mei-

na Bartlesville, Okla. 

KELIAVO 300 MAILIŲ

25 dieną, ir sušaldyto mais
to industrija apeliavo į Wa- 
shington dėl pakeitimo ra
cionavimo sistemos. Jie sa
ko, kad gręsia pavojus pre
kybai.
POLICIJA IŠSKIRSTfi

BUCERIUS APELIAVO DfiL
Mėsos krautuvininkai (re-j DARŽOVIŲ PUNKTŲ

tail butehers) ėmė reikšti 
nepasitenkinimą, kada jie

važiuoti, kai sužinota, jog 
mėsa užsakyta ligoninei. Po 
licija radio automobiliais 
bučerius išskirstė.

Market oficialai užsibari
kadavę pareiškė, jog jie ne
turi užtektinai mėsos.

Oficalai Eastern Frosted 
Foods Association apeliavo

pamatė pripildytų troką su . kajnų admini3tracijos ofi. 
mėsa, o jiems mėsa buvo at 
sakyta. Kada troko vairuo
tojas pabėgo, bučeriai ėmė

Cap. Carney išspruko iš 
japonų nagų su kiniečių pa
galba. Jis vaikščiojo 300 
mailių virš kalnų, aplenkė 
japonų kariuomenės dalis, 
kurios naikino ir degino ki
niečių kaimus.

Cap. Carney .apie savo nuo 
tykius japonų linijoje pasa
koja štai ką:

“Aš buvau žemai, kada 
mano lėktuvo motoras nebe
veikė. Aš mačiau ryžių lau-

telį. Smarkiai sušilę meitė
lį pagaliau pagavo, parvarė 
vyrai meitėlį namo ir jį su
pančiojo. O buvo didelis mei
telis, svėrė 500 svarų. Nors 
meitėlis (kiaulė) buvo su
pančiotas, bet jis vi3 neri
mo.

.. . ii- v •• 'kime naujon valdybon išVyrai pasaukė policiją. .... .

X Misijos Gimimo Pane
lės Šv. bažnyčioje baigsis 
rytoj: 6:30 vyrams, o 8 vai. 
moterims ir merginoms. Pa
žymėtina, kad per šias mi
sijas gerokai praplatinta ir 
katalikiškoji spauda ir gau
ta naujų rėmėjų švietimo į- 
staigoms.

X Misijos lietuvių kalba 
Šv. Jurgio bažnyčioje pra
sidės kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare. Misijas ves iš Lie
tuvos atvykęs pranciškonas 
kun. J. Vaškys, “šv. Pran
ciškaus Varpelio’’ redakto
rius. Misijos baigsis bai. 4 d.

X Kun. K. Barauskas, A- 
teitininkų draugovės dvasios 
vadas, kun. Antanas Sandys, 
M.I.C., ir kun. J. Prunskis 
ves draugovės dviejų dienų 
rekolekcijas Šv. Jurgio baž
nyčioje. šeštadienį rekolek
cijos prasidės 7:30 vai. va
kare, o sekm,adįenį 2 vai. po
piet.

X L. šimutis, Lietuvių R 
K. Sv.sivienymo prezidentąs, 
rytoj Aušros Varių parapi
jos salėj apskrities susirin
kime darys svarbų praneši
mą iš pastarojo Pild. Tary
bos posėdžio. Chicago kuo
pų veikėjai prašomi skait
lingai atsilankyti 2 vai. po
piet.

X Šv. Kaz’miero Kapų di- 
rektoriato metiniam susirin-

Meitėlį policija nugabeno Į rinkti: kun. A. Martinkus,
v . , , nu- Dievo Apvaizdos parapijossūnų prieglaudą, nes Chica- r r J

klebonas, pirm.; kun. Juoz. 
Dambrauskas, Aušros Var

są, kad būtų atšaukta punk-i kus. Turėjau nusileisti. • In
tai dėl įšaldytų daržovių. žinąs % įsibedė į griovį. Aš 

John A. Antum, Associa- buvau išmestas iš lėktuvo ir
tion president, pareiškė, jog 
75,000,000 svarų yra sušal
dytų daržovių Amerikos 
sandėliuose ir negalima tų 
daržovių pajudinti dėl punk 
tų sistemos.

Grupė ieško būdų, kad 
būtų sumažinta punktų ver
tė dėl septynių svarbių dar
žovių arha. visai būtų panai
kinta punktai dėl racionavi
mo šių daržovių.

gą meitėliams prieglaudo3 
neturi, šis meitėlis bus lai
komas šunų prieglaudoje, 
kol atsišauks meitėlio savi
ninkas.

GERKLĘ ERZINANČIŲ 
TARS IR KĖSINS

Kaip (rodoma beprletelingų, be
šališkų ir neprašytų tyrinėjimų 7 
vadovaujančių rūšių — padaryta 
dėl Rcader’s Digest.

Reader’H Digest nebando padidinti 
pardavimą Old Gold. ar iškelti vir- 
šystę bile katro iš 7 cigaretų. 
Apart to, pirm ir po paskelbimo 
šio straipsnio tūkstančiai rūkv- 
tojų palinko prie Old Gold. Jie 
atrado, kad nė jokios laboratori
jos skaitlinė gali perduoti malonų 
skonį puikios naminės ir impor
tuotos tobakos, pagerinta su pri
dėjimu brangaus Latakia lapo.

P. T.ori liftui Cnmpnny—ICfttfthllRtiftd 17#0

Chicagoje 1942 melais 
Trafiko. nelaimėse 
žuvo 466 asmenys

Greater Chicago Safety 
cour.cil, kovo 26 dieną, pa
reiškė, jog Chicagoje traffic 
nelaimėse, 1942 metais, bu
vo arti 20,000 asmenų su
žeista ir 466 mirė.

Policijos rekordai rodo, 
kad daugiau kaip tik ketvir
tadaliai iš užmuštų buvo 
'pėstininkai. 45 asmenys bu- 

|vo užmušti susidūrime tarp
mašinų, tuotarpu 8U8i-r*mumo paliko 
dūrime automobilių su gat- rarny^je

daugiau nieko tada neatsi- 
meniau”.

Maj. John Alison, iš Day- 
tona Beach, Fla., kuria va- tas pabėgęs iš armijos 
dovavo dive bombing misi- James Davia, 22 metų am 
jai, papasakojo kapitonui jjaua buvo areštuotas mo- 
Carney, kad jie matė kaip tinog nam,uose< 1005 Masse- 
jis išmestas iš lėktuvo bėgo
į kalnus. Kada lėktuvas nu
sileido į žemę, capt. Carney 
nuo japonų buvo už kokių 
trijų ketvirtadalių mailės.

Capt. Carney lipo į kalną 
apie 10,000 pėdų ir ten pas 
kui ilsėjos. Japonai Ameri
kos lakūną ieškojo su lempų 
šviesa ir buvo nuo jo už ko
kių 50 pėdų, bet nerado.

Vidurnaktį Amerikos la
kūnas užlipo į kalno viršū
nę ir ten kiek laiko miegojo.

Waukegan'e areštuo-

i Kam lai nnn>> yru priimta jfi-n nalbik-mlnlmult
MAI'.IOI OFRftKITftR SAMMY KAYF’S RANI>

ASU UI ERTS 1 rilSf f ADIENIAIS— 7 vai. ink.—WBIIM

TIK NEUŽGRIUVO ANT 
JAPONŲ KAREIVIŲ

Paskui lakūnas keliavo ir 
tik neužgriuvo ant dviejų
miegančių japonų, prie ku- Misijos VlSU Šven- 
rių pašonių buvo šautuvai;

na ave., Waukegan, dėl pa
sišalinimo iš armijos.

Davis pabėgo iš Fort Sam 
Houston, Tex., pereitą lie
pos mėnesį ir grįžo į Wau- 
kegan, kur jis gavo karo 
fabrike darbo.

Davis pereitą savaitę bu
vo areštuotas ir pavestas 
Fort Sheridan kariškiems 
autoritetams.

Trečiadienį vežant į Fort 
Sam Houston, Dav'is paapru 
ko iš sargybinio Springfield, 
Mo., ir vėl sugrįžo į Wau- 
kegan. Jis vėl buvo areštuo
tas ir pavestas Fort Sheri
dan pareigūnams.

jis norėjo pasiimti šautuvą, 
bet nenorėdamas sukelti ne-

vėkariais buvo užmušta 
asmuo.

japonus
\

Ainerikos lakūnas dar pa
žengė 50 pėdų ir užėjo dau
giau miegančių japonų ka- 

/ reivių. Tada jis grįžo pusę

21

tųjų parapijoje
ROSLANDE, Visų šven

tųjų parapijos bažnyčioje, 
kovo 28 dieną (ateinantį sek 
madienį) vakare prasidės 
misijos, jos baigsis balan-

tų parap. klebonas, vice pir
mininku; kun. A. Linkus, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 

į iždininku; ir J. Paulekas, se, 
kretorium.

X Majoras Ed. Kelly ry • 
toj kalbės j lietuvius iš ra
dio stoties WHFC, 1:15 vai. 
popiet. Majorą perstatys R. 
A. Vasalle, assistant Corpo
ration counsel.

X Stanislovas Budrikas, 
2909 West 69 St., eidamas 
iš darbo tapo automobilio 
sunkiai sužeistas. Nulaužta 
ranka ir koja. Guli šv. Kry
žiaus ligoninėj. Giminės, 
draugai, ir pažįstamieji pra
šomi ligonį atlankyti.

X Blznierka M. Janušaus
kienė, 4601 S. Washtenaw 
Ave., su marčia Ona ir anū
ke Jane išvyko į Kaliforni
ją pas savo sūnų, tarnau
jantį kariuomenėje. Biznį ve 
da duktė Bertha.

X Kaz. ir Marijonos Bal
čiūnų, užlaikančių valgomų
jų daiktų krautuvę Ciceroje, 
sūnus Kaziukas sunkiai ke
lias savaites susirgęs, buvo 
gydytojo priežiūroj. Dabar 
jau pasveiko ir vėl lanko 
mokyklą.

X Genevleve Aleksifinas, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, 7 skyriaus mokinė, pra-

džio 4 dieną. Misijas ves džios mokyklų meno kontes- 
vienas Iš tėvų marijonų. Kle te, Orchestra Hali, praeitą 

Aukok kraują A. R. Kry- mailės atgal. Tretį kartą vėl bonas kviečia gausiai daly- savaitę, pasirodė kaipo vie 
žiui. 'užėjo japonus. Tada lakūnam vauti misijose. i na gabiausių piano mokina


