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PAIMTA GABES. HAMMA: ASIS BĖGA
Rommelio šarvuotosios divizijos 
sulamdytos; nešdinasi šiaurių link

Pats Rommel su štabu atsidūrė net 
v

už 40 mailių šiaurių link nuo Sfax
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Afrikoj, kovo 30. —Britų 8-oji 

armija, paėmusi Mareth tvirtovių l’.niją Tunisijoje, taip 
įsisiūbavo prieš fieldmaršalo Rommelio divizijas, kad 
šios kovų lauke niekur neatlaikė ir leidosi pajūriu bėgti 

i šiaurių link.
Tad britai paėmė EI Hamma ir Gabes uostą ir vejasi 

sulamdytas Rommelio šarvuotąsias Jėgas.
Kaipo paprastai, vokiečiai nešdinasi pirmieji, o italus 

palieka savo užnugary. Dėl to itala* daugiausia ir nuken
čia.

Italai daugiausia nukentėjo ir Egipto fronte, kaip Rom
melio divizijos susimetė bėgti j Tripolitaniją.

Britams paėmus Gabes ir 
pasistumus kiek priekyn, 
numatomas greitas ameri
kiečių divizijų kontaktas su 
britų 8-aja armija. Tada ašis 
centralinės Tunisijos pajū
riu bus suremta bendromis 
sąjungininkų jėgomis.

Žiniomis iš kovų lauko,
Rommelio divizijos bėgda- 

/A.nos paskui save palieka 

daug įvairių karo reikmenų 
ir medžiagos. Britams teko 
keletas tūkstančių ašies ne- 
laisvių.

Sužinota, kad patsai Rom- 
melis su savo štabu nudū- 
męs net už 40 mailių šiau
rių link nuo Sfax uosto.

Savo rėžtu amerikiečių di-1 

vizijos pažangiuoja jūros 
link ir britų 1-oji armija 
įsiūbuoja ofensyvą šiauri
nėj Tunisijoj.

Vokiečiai imasi 
kontroliuoti italu 
karo laivyną

AFRIKOS KORPUSAS PILNAME PASITRAUKIME

I AMMICAN THIHnTl
BRITISH tTH AlAU 
ftlNCH AT T»CK 

F.-.'.-.v.-'J AX/5 Hf tO MtlA

WOLL KRITIKUOJA 
SOVIETUS DEL 
PABALTIJO

Daugiau vokiečių kariuomenės 
pasiųsta Jugoslavijon prieš partizanus

NEW YORK, kovo 30. — ANKARA, Turkija, kovo 
Matthew Woll, Amerikos 30,-Balkaniečių sluoksnio 

Darbo federacijos

0 25
LONDONAS, kovo 30. —'

Reynolds News diplomatinis 
korespondentas tvirtina, kad 
Vokietija savo žinion paėmė 
Italijos laivyną. Tas įvyko 
po admirolo Kari Doenitz, 
vokiečių laivyno komendan
to, su italų laivyno komen- ■ 
dantų admirolu Artūro Ric- J

du, sako korespondentas vėl atakavo Berlyną, Ruhro slėnį
Doenitz dabar vadovauja

“Draugas'' Acme photo

Britų aštuntoji armija kovoja žemiau Mareth linijos ir 
trys amerikiečių kolumnos žengia rytų link, tiesiai į Gabes 
įlanką; Rommelio Afrikos korpusas pasitraukia, norėda
mas išvengti spąstų.
-—........... ...................... ......... ..........................................

Britų lakūnai bombonešiais ir

dviem karo laivynams.

Britų vyriausybės sluoks-

LONDONAS, kovo 30. — Anot ministerijos, vienur 
Britų oro ministerija pas-' ir kitur sukelti dideli nuos- 

kelbė, kad praeitą naktį bri-l toliai
tų lakūnai ir vėl atakavo S* kart* U Berlyno atakųsniuose apie tai iš niekur 

neturima patvirtinančių ži- . 
nių. Bet, sakoma, kad tas ! Vok.et.jo8 sostinę Berlyną 

yra galimas daiktas. Ašies ir Priede dar ir Ruhro 8lėnY

negrįžo 21 bombonešis, o iš 
Ruhro slėnio—12. 

Ministerija nepasako, kiek
Pranešta, kad pajūriu bė-i partneriai konsoliduoja sa- esamas nacių karo pramo-, britų bombonešių dalyvavo

gančias Rommelio divizijas vo jėgas prieš gresiantį pa 
raižo sąjungininkų lakūnai 
ir karo laivai.

vojų ir imasi įvairiausių prie 
monių gintis nuo invazijos.

4,000 asmenų
užmušta Prancūzijoj

LONDONAS, kovo 30. — 
Vokiečių radijo pakartojo 
Vichy vyriausybės atstovo 
Paryžiuje Fernand de Bri- 
non pareiškimą, kad britų 
ir amerikiečių lakūnai savo 
atakomis Prancūzijoje per 
18 mėnesių apie 4,000 asme
nų užmušė ir apie 7,000 su
žeidė.

nes. atakose.' Bet sprendžiant su-

vicepre- 
zidentas, aštriais žodžiais 
peikia ir kritikuoja Sovietų 
Rusiją, kuri savinasi Pabal
tijį ir pasiryžusi tos terito
rijos valstybes—Estiją, Lat 
viją ir Lietuvą, po karo ftsi- 
urbti Rusijon.

‘ Amerika neturi leisti nė 
vienai kuriai tautai mindžio 
ti mažumų teises, arba nai
kinti mažųjų tautų sovere- 
numą,” sako Woll.I

8,200,000 vyry 
armijai nėra daug

NEW YORK, kovo 30. — 
Maj. gen. James A. Ulio, 
U. S. kariuomenės generali
nis adjutantas, pareiškė, 
kad planuojama šių metų 
gale sudaryti 8,200,000 vyrų 
kariuomenė, atsižvelgus į 
karo eigą, yra mažiausia.

Anot jo, sunku pasakyti 
apie karo įsigalėjimus. Atei 
tyje gal bus reikalinga gau
singesnė kariuomenė. Kas 
priešinasi gausingajai armi
jai, tas nes.isipažinęs su tik
ruoju dalykų stoviu pašau- 
ly.

Miunchene naciy 
lopšys sunaikintas

LONDONAS, kovo 30. —

kad juos išnaikinti.
Vokiečiams tas yra did

žiai svarbu. Viduržemio jū- L. 
ros pakraščiais jie laukiai*;; 
galimų didelių įvykių. Vie- n 
nur, ar kit.ir gali būt šukei- ,. 
ta sąjunginių valstybių in-

se gauta iš patikimų šalti
nių žinių, kad serbai Jugo
slavijoje atkakliai kaujasi 
su vokiečių ir italų kariuo
mene. Okupantai visomis
priemonėmis bando palauž- vazija. Tad yra geistina, i < 
ti ir išnaikinti serbus parti- kad Balkanų valstybių vi- > v 
zanus patrijotus. Bet tas ne-1 duje būtų ramu, kad neįvyk

siseka. Tad Jugoslavijon pa
siųsta dargiau vokiečių ka
riuomenės ir bus mėginama 

į su partizanais apsidirbti.

Šiaurinėj Serbijoj parti
zanai sunaikino geležinkelio 
tiltą arti Knacougevatch. 
Pietinėj Serbijoj patrijotai 
tarp Nish ir Pirot 35 mailių 

' ilga linija kovoja su vokie
čiais ir bulgarais.

Vokiečių kariuomenės pa
siuntimą Balkanų stebėtojai 
aiškina tuo, kad atėjus pa
vasariui vokiečiai Jugoslavi
joj imsis griežtosios kam
panijos prieš partizanus,

Sekretorius A. Eden 
išvyko Kanadon

WASHINGTON, kovo 30. 
— Britų užsienių reikalų 
sekretorius A. Eden baigė'

Naciai suvaržo 
lenkams santuokas

t

LONDONAS, kovo 30. — 
Lenkų telegrafų agentūra 
praneša, kad vokiečių oku
pacijos autoritetai Lenkijo
je uždraudė tuoktis jaunes
niems kaip 25 m. amž. vy
rams ir 22 m. amž. mote
rims.

Jei jaunesnieji asmenys 
nori tuoktis, turi gauti spe
cialų leidimą.

KARO FRONTUOSE

(Londone sukelta daug
-^entuzijazmo, kai ministras 

pirmininkas Churchill par

lamente specialiai pranešė 
apie didelius britų laimėji
mus Tunisijoje).

L*

Ragina, kad Amerika 
dėtųsi su S. Rusija

a WASHINGTON, kovo 30.
— Gardiner Cowles, Jr., lei
dėjas ir karo informacijų 
ofiso knašto divizijos direk
torius, praeitą naktį per ra
diją kritikavo ir peikė tuos 
amerikiečius, kurie nepasi
tiki Sovietų Rusija. Jų nP°*' TUNISU A__
mone, Amerika turėtų susi-1 Fieldmaršalo Rommelio sulamdytos divizijos iš pietry- 

dėti su Sov. Rusija ir visais įjn^g Tunisijos nešdinasi šiaurių link. Jas lydi sąjungi- 
pokariniais reikalais eu ja nįnkų bombonešiai bombomis ir laivų patrankų šoviniais, 
bendradarbiauti. Britų 8-oji armija, atliko didelį žygį. Paėmė EI Hamma ir

Cowles sako, kad eovie- G.abe8 uostą. Iš visko matosi, kad su ašimi Tunisijoje 
tais nepasitikėjimas Ameri- greit bus apsidirbta.
koj kilęs iš nesusipratimų.
Sako, Sov. Rusija Amerikai 
reikalinga ekonominiais, po
litiniais ir kariniais atžvil-
giais.

Cowles lankėsi Sov. Rusi
joje bendrai su W. Willkie.

EUROPA— •
Britų lakūnai iš naujo atakavo Berlyną. ,Daug kliuvo ir 

Ruhro slėnio karo pramonių centrams.

RUSIJA—
Rusų armija, nepaiso purvų—atnaujino puolimus Smo

lensko fronte. Kitur vokiečių kontratakos atmušamos.

tų sukilimai. .1 .tį
Viduržemio jūros pakraš

čių sritims vyriausiuoju a- 
šies jėgų vadu paskirtas gen 
von Mannstein. Pranešta, 
kad jis ėmęs ten eiti savo 
pareigas ir pirmiausia įsa- -••• 
kęs kariuomenės vadams 
būtinai išnaikinti partiza
nus Jugoslavijoje.

Yra žinių, kad Balkanuo
se visur tiesiami kariniai 
plentai. Vienas plentas iš 
Salonikų tiesiamas į Bulga
riją. Senieji plentai skubo
tai taisomi. Vokiečiai nujau
čia ką nors nepaprasto.

RUSAI VYKDO ATAKAS 
PRIEŠ SMOLENSKĄ

LONDONAS, kovo 30: —
Žiniomis iš Maskvos, rusai 
atnaujino atakas prieš vo-

čia konferencijas karo rei- kiečius Smolensko fronte.
kalais ir pakarinėmis pro
blemomis ir išvyko Kana
don.

Vakar su juo atsisveikin
ti valstybės sekretorius 

iHull surengė pietus. Daly
vavo vyriausias vyriausiojo

lyg negrįžusiųjų, galėjo da- Brit4 oro ministerija paskel teismo teisėjas Stone, karo
lyvauti iki 400 bombonešių. kad P®1" britų lakūnų a-, jr iaįVyno sekretoriai, diplo- 

takas prieS Miuncheną, Ba-1 matai eu tariaia Eden turt.

Prezidentas priėmė 
ambasadorių Kinijai

viarijoj, tenai tarp kita a 
naikinta ir rusvieji namai— 
nacionalsocialistų (nacių) 
partijos lopšys. Tas susekta 
iš padarytų iš oro nuotrau
kų praėjus porai parų po 
atakų.

Be to, sunaikinta apie 50 
kvartalų komercinių namų.

WASHINGTON, kovo 30.
— Prez. Rooseveltas vakar 
priėmė grįžusį namo U. S. 
ambasadorių Kinijai Cla- 
rence E. Gausa. Jis parvežė 
prezidentui kinų generalis-
ką“ir i- NOrVegŲ laiV8S

eigą Kinijoje.

Po konferencijos su prie-
zidentu ambasadorius parei
škė, kad jis vyksiąs Kalifor- 
nijon ir ten pasiduosiąs ma
žai operacijai.

Atlante nuskandintas
WASHINGTON, kovo 30. 

— Vasario mėnesio gale At
lante ašies submarinas su- 
torpedavo ir nuskandino vi
dutinio didumo norvegų pre

Klausiamas apie karo ato- kinį laivą, paskelbė laivyno
vį Kinijoje ambasadorius 
pareiškė, kad kinai vis dar 
sėkmingai priešinasi japo
nams. Bet, anot jo, iš kinų 
negalima ko daugiau laukti.

LONDONAS. — Girdima, 
kad Vichy vyriausybės gal
va maršalas Petain norįs kuoj&mes. 
apleisti tarnybą. Jis viską 
norįs palikti Lavaliui.

departamentas. Išvaduotieji 
jūrininkai atvežti Bostonan.

STOKHOLMAS. — Iš Ber 
lyno praneša, kad ten vokie
čiai spėlioja, kad, rasi, jau 
Invazijos pradžia., jei Berly
nas taip negailestingai ata-

jo reikalų, ir devyni kongre
so atstovai.

Britai bombardavo 
Rolterdamy

LONDONAS, kovo 30. — 
Britų Lakūnai amerikoniš
kais ir savaisiais bombone- 
šiais dienos laiku bombar
davo Rotterdamą, Olandijo
je, ir nacių įsitvirtinimus 
Abbeville, šiaurinėj Prancū
zijoj.

Britai nuskandino 
naciy torpedlaivį

LONDONAS, kovo 30. — 
Admiralitetas paskelbė, kad 
britų pakrančių lengvosios 
jėgos Anglijos pakrantėse 
vieną vokiečių torpedlaivį 
nuskandino, o kitą sugadino, 
kurs taip pat gal nuskendo.

EPHRATA, Wash. — Nu-

i

Nepaisant pablivarusios že
mės ir purvo, rusai palaips
niui pažangiuoja. Keletas 
sodybų daugiau atsiimta ir 
vokiečiams sukelti dideli 
nuostoliai.

Pietiniam fronte Donec 
paupiu rusai, nepaisant vo
kiečių atkaklių atakų, stip
riai laikosi savo pozicijose. 
Vokiečiai niekur negauna 
progos persimesti per Do
nec.

Naciy transportinis 
laivas susprogdintas

NEW YORK, kovo 30. — 
Britų radijas paskelbė, kad 
nacių transportinis laivas 
Trondheim fijorde, Norvegi
joje, susprogdintas. Apie tai 
žinių gavusi norvegų tremti
nė vyriausybė Anglijoje.

Be to, sakoma, netoli 
Trondheim bandyta dviejose 
vietose susprogdinti geležin 
kelis.

Japonai jaunamečhis 
ruoš oro jėgoms

Iš Londono pranešama, 
jog japonai nuo balandžio 1 
dienos pradės lavinti oro jė
goms nuo 15 iki 17 metų am

SKELBKITE3 "DRAUGE"

krito keturių motorų armi- žiaus vyrukus. Šią žinią pra 
jos bombonešis. 11 kariškių nešė Berlyno radijas, paai- 
žuvo. 'remdamas Tokijo žiniomis.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Paminėta Klaipėdos 
atplėšimas
Prakalbose aukota 
Raudonajam Kryžiui

šiemet bus išleistas stambes
nis veikalas apie Lietuvą ir 
lietuvių tautos aspiracijas 
kare ir po karo. Kolektyvų 
veikalą rašys prof. K. Pakš
tas, prof. A. Senn, U. Kace-

Brooklyn, N. Y. — 1943 nelenbogenas, adv. K. R. 
m. kovo 21 d. popiet Ap- Jurgėla, Vyt. Sirvydas, prof. 
reiškimo parapijos salėje, J- Robinzonas, A. Simutis, 
Brooklyne, New Yorko Lie- dipldm. teisin. Vyt. Abrai- 
tuvių Taryba suruošė masi- tis, A. Vaičiulaitis, K. Bal
nį susirinkimą, tikslu pa-, tramaitis, J. Žilevičius, M.
minėti skaudžią ketvirtąją 
Klaipėdos Krašto atplėšimo 
sukaktį. Rengėjai planavo 
speciaJes rezoliucijas Lietu
vos vakarų sienos klausimu 
ir rinkti prenumeratas lei
džiamai knygai ap/e Lietu
vių Tautines Aspiracijas.

Kovo 21 d., “New York 
Times” vedamasis straips
nis, “Russia, Britain and A- 
merioi”, teisingai ir vyku
siai nusakė amerikiečių di
džiumos pažiūras į pokari
nį susitvarkymą ir šio karo 
tikslus. Todėl minėtasis ma
sinis s,usirinkimas tenkino
si dviem rezoliucijomis: (1) 
padėkoti dienraščiui “New 
York Times’

Dobužinskis, J. Januškis, 
pulk. A. Valušis ir pulk. K. 
Grinius. Vyriausiuoju redak 
toriu bus dr. K. Pakštas, re-1 
daktarių kolektyvo sekr. A. 
Simutis.

Veikalo išleidimas anglų 
kalba reikalaus daug kruop
štaus darbo, lėšų ir talkos. 
Darbo pradžiai N. Y. L. Ta
ryba paskyrė $300. Vasario 
14 d. Webster Hali į/vykusia- 
me Lietuvos sidabrinės su
kakties minėjime surinkta 
irgi $300 prenumeratoms. 
Kitų miestų draugijų sąry
šiai, organizacijos ir pavie
niai asmenys yra prašomi ir 
raginami šį kolektyvų dar
bą paremti stambesnėmis au

TIME OUT FOR LUNCH

"Draugaa" Aeme piloto

, Walter (Rabbit) Mananville, one of the stars who spark-
■ ed the Boston Brąves to their on 20th century pennant in 
1941, and Shanty Hogan (right), former New York Giants’ 
and Braves catcher, are now steel workers at the Bethle
hem Steel company, Hingham, Mass.

droto, kuris nori aplankyt jimo. Šis kontestas yra Ju- 
1 Chieagą balandžio mėnesį. ' nior Adonis of South Side.

už nuoseklią komįs įr prenumeratomis, 
redakcijos kryptį ir mažųjų Nu?lt«ęa, .Rad^nys^ kai- 

4‘ariS’ dol,''Aukoto jaitautų gynimą; (2) parinkti 
aukų Amerikos RaudOhajAm

na
t . ir prenumeratoriai galės geru

Kryžiui, kuria, kaip tikroji ti atitinkamą ?a.ygų kiekį

John Holda, milkmonų če- 
mpijonas, kuris ritos perei 
tą kartą su Mason, daba: 
pasirodys šu Jack Ross, So.
O-J - • - ' *t ĮSide čempionu.

Tą vakarą, tuojau po ris- 
tynių, bps kontestas jaunų

kuriame gali dalyvaut vai
kinai žemiau 21 metų. Jiems 
bus duodami , atsižyjnėjimo 
medaliai — pirmo, antro ir 
trečio prizų.

Pageidaujama, kad lietu
vis jaunuolis laimėtų gra-

motina, tiesia pagalbos ran
ką kenčiančiai žmonijai ir, 
tarp kitko, ryžtingai rūpi
nasi Lietuvos tremtiniais, 
bolševikų bendradarbiavimo 
su naciais aukomis.

arba nurodyti kurioms įstai
goms ir asmenims knygas 
dovanoti. '

N. Y. Lietuvių Taryba

vyrų gražiausio kūno sūdė- žiausio kūno sudėjimo kon-

SPORTAS
Dariaus Girėno posto 
ristynės ir kontesto;

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskiteAukų surinkta $250.05. •

Kalbas pasakė: atidarynlo 
žodį kun. N. Pakalnis, vaka
ro vedėjas adv. K. R. Jurgė- 
la, ilgesnes kalbas — prof.
K. I akėtas, J. Januškis, J.j Sekančios ristynės ir kon- 
Tysliava ir Lietuvos gener. te,tas jvyk„ Darlaua Giržno 
konsulas J. Budrys. Himnu saiėj baia„dži0 14 d., t. y. 
giedojimui vadovavo Gen. tre{jadienio vakarą, bet „e 
Vitaitytė ir muzikas J. Jan- ketTirtS(|ienlo kalp pirmia>i 

buvo rengiama.

lauk, paduokite Roose 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j{ kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan>
SSlR-

2-jų S 
ŠMOTŲ 
Kainos

kus.

New Yorko Lietuvių Ta- Svarbiausioj poroj risis
ryba nuoširdžiai dėkoja vi- John Mason, legiono Čempi- 
siems programos vykdyto- 1 jinas, su Rudy Hoffman, gar 
jama, aukotojams ir visienis siu ristiku ir fizinės kultu 
dalyviams. Į ros mokytoju Chicagoj.

Mason ^pastarą jį kartą taip

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

Telefonas SEELEY 8760

Išlaidų susidarė: $8 lape
lių spausdinimas, $4 kalbė
tojams tribūnos pasamdy- 
mas, $5 šviesai ir salės va
lymas, viso $17. Amerikos 
Raudonajam Kryžiui Wa,sh- 
ingtone kovo 22 d. nusiųsta 
$200, Brcoklyno skyriui ko
vo 23 d. $33.

Be to, N, Y. Liet. Taryba 
turi garbės pranešti, kad

Mykolas Lukas 
Mirė

gerai pasirodė legiono salėj, 
kad daugelis pageidauja j t 
matyti dar kartą.

Kitoj poroj yra naujiena 
lietuviams sportininkams, 
nes jau seniai matytas “Dzū 
kų karalius” Juozas Bance- 
vičius pasirodys pirmą kar
tą po kelių metų. Bancevi- 
čius risis su lietuviu drūtuo- 
liu Feliksu YakaiČiu.

Kita naujiena, tai pasta
ruoju laiku gauta laiškas 
nuo pirmo lietuvio drūtuo- 
lio Amerikoj — Antano Kan

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

TRU-VISION OPTICAL CO.
PR. M. VVEINE, O.P,

PR. S. WEINE, O.P.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO. 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pintimi.. Trnliul.. ProkteH. Nuo 10 ryto Ik! « vak. 

Antrad. ir KctvirMilfr-nlitlM Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
Aeėtndlcniain Ir 8ekma<llcnlals Pagal Muturti

Praeitą pirmadienį, kovo 
29 d., 1943 m., mirė Mykolas 
Lukas (Lukaaevicz), ilgame-, 
tia Amerikos lietuvis. Jam 
jau buvo sukakę 74 metai iri 
buvo išgyvenęs Amerikoj su- j 
virš 50 metų. Jis gyveno po1 
adresu 5834 S. Nashville A- 
venue. Laidotuvės įvyks bai.
1 d., iš Šv. Kryž aus parap. 
bažnyčios. 8:30 vai. ryte. Kū
nas dabar pašarvotas J. F. 
Eudeikio kiplyčioj, po adresu 
4605 S, Hermitage Ave.

TT. Marijonų Misijos
BROOKLYN, N. Y. Sv. 

Jurgio parap. bažnyčioje 
nuo Balandžio 11 d. iki ba
landžio 25 d. — Kun. J. 
Vaškas, M.I.C.

RACINE, Wisc. Sv. Kazi
miero parap. bažnyčioje nuo 
balandžio 11 d. iki balan
džio 18 d. — Kun. J. Jan
čius, M.I.C.

CICERO, ILL. — Šv. An
tano parap. bai. 5 — 11 d. — 
Kun. A. Ignotas, M.I.C.

MONTREAL, Canada, Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo balandžio 19 d. iki 
balandžio 25 d. — Kun. V. 
Andriuška, M.I.C.

testą. Todėl kviečiami visi 
jaunuoliai registruotis iš an
ksto asmeniai, arba laiškais 
pas J. Jakubs (Jakubauską) 
legijono salėj, 4416 S. West- 
ern Ave. Registrantai turi 
paduot savo vardą, pavardę, 
adresą ir amžių. Sprendėjai 
bus paskelbti spaudoj vė
liau. J. J.

MASPETH, N. Y. Persi- 
mainymo parap. bažnyčioje 
nuo balandžio 19 d. iki ba-, 
landžio 25 d. — Kun. J. j 
Kuprevičius, M.I.C.

SPRINGFIELD, ILL. Šv. 
Vincento Pauliečio parap. 
bažnyčioje nuo balandžio 21 
d. Iki balandžio 25 d. — 
Kun. M. Šmigelskis, M.I.C.

CHICAGO, 111. Dievo Ap
veizdos parap. bažnyčioje 
nuo liepos 17 d. iki 26 d. 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

YONGSTCMN, OHIO — 
Šv. Pranciškaus Assisi par. 
kovo 28—30 dd.

LOWELL, MASS. — Šv. 
Juozapo parap. nuo kovo 29 
d. iki balandžio 4 d. — kun. 
Jonas Šaulys, MIC.

DETROIT, MICH. — Šv. 
Jurgio parap., balandžio 18 
iki 25 d. — kun. Antanas 
Sandys, MIC. ..

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pasį,klausk.

DIDELIS IAuIalDAVlMAg MI«V
MILŽINIŠKO S'ARO Ml'ZlKA- 

LINIŲ 1NSTKI MENTŲ Y (

PASINAUDOKIT PltOOA DABAR
KOL DAR NfclSPAKDUOTI.

TŪBOS. CLAKINETAI, TROM
BONAI, SAXA1JHONES, FLUTES 
ou •‘east*" — 135.00, $37.50,
$45.00 »r $15.00. Visi garartuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDO14NAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCh — 
$«.6O, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00, 
$126.00 lr $160.00. BASO 
BENGALAS — $12.00. SMIfcE-T
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $?3.50, 
$35.00 lr $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLfc, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE Visiems 
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR 
kitų PHONOGRAPH pataisymi

Atstatymas visų dalių Clarit 
tams, Triūboms, Sazaphones lr 
taipgi Smuikoms lr Guitarams. 

tMhtiPD "JS IPAtinM U«
dOHS O1S1IH' S.NDLLStriOD

LIETUVIAI DAKTARAI

£
tib-

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 
BATA

DR. 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.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapeet 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

T«L YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS ‘ A

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel................ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akto 
Ištaiso

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPubllc 5047
Nedėllomls Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. VVESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

TaL YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tb Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

6757 So. VVestern Ave.

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

pagal sutartj.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

Kalnnadieniats pagal snsltartma.

DR. CHARLES SE6AU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS *

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK .
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591 /
DftL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

8UPAŽINDINKITE KITUS
Mt dienu. “draugu-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio

• vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA ’

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868 **

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Residencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal autartįPASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
1 STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
HB PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOSS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūeų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSlNft ĮSTAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

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

SKAITYKITE “DRAUGI” Bį ---------
1 BFMl FAPHHG;

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

pora aklų vtaam rr- 
Hiitiroklto Jm. leisdami 

ilnuotl jiaa moderatėkUuri* 
metodą, kurt* regėjimo mokei ae 

rali teteikti.
15 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie paAalIna 
rin* aklu Įtempimą. ..

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

OFTOM Kl RIMTAI
1801 So. Ashland Aveniu

_ Kampas lS-toe 
IVIMn—t GAMAI. tata. Ctaoaga 

onao VALAKDORi 
Kasdien a. m. Iki 5:11 p. a. 

Trečiad. lr tsStad 1:50 a. m. 
Iki T:0> pu m.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nao l-3ų ntio 6:30-8:30
756 West 35th Street

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

Tel. CANel 0257
Rei. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
1821 So. Halsted Street -

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PIKTINKITE “DRAUGI
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Trečiadienis, kov<5 31, 1943 DIENRASTIS DRAUGAS

Kunigas Antanas Milukas vaizdai leidžiant, tas gal ir, Q £ A S S I F I E D ADS

NETEKOME GARBINGO LIETUVIO KUNIGO, DI
DINGO TĖVYNAINIO, DARBINGO KULT0RIN1N 

X KO IR ĮŽYMAUS SPAUDOS APAŠTALO.

(Tęsinys) rašė ilgą laišką, žymėda
mas, kad su jos nuomone bū

1892 METAIS ATVYKO Į 
AMERIKĄ IR ĮŠVENTI
NAMAS KUNIGU

ti vienuole sutinka, bet kam 
jai eiti pas lenkes Nazarie- 
tes? Jis ir kiti Friburge 

Nors pašalintas iš semina-' esantieji lietuviai kungai 
rijos, bet klierikas Antanas nuomoniauja, kad 

^Milukas nepasidavė nusimi-1 lietuviams steigti

nulėmė, kad ilgainiui tuo bū 
du užsimezgė Šv. Kazimiero’ 

Seserų Kongregacija, kurios 
pirmoji Motina Generalė-Įkū i 
rėja Marija (1880—1940)1 

yra buvusi Kazimiera Kau-’ 
paitė. i

1901-1902 metais, kunigo 
A. Miluko ir jo bendraminčių 
buvo globojamas “Tėvynės 
Sargas”, ir 1903 metais Te

reikėtų ' ^akcijos adresas buvo skel- 
lietuvai- biamas 3° vardu, jam jau su-

nunui, ir 1892 metais atvykotėms religinė vienuolija. Bū « Frib^° i/henan
į Siaurės Ameriką. Tvirta1 damas literatas, kun. A. Mi- ^oab; p® ’ v’ ara“ "• Kun-

tėvynės meilė neužgeso, bet 
dar labiau liepsnojo ugnin
goje jo krūtinėje, čia kun. 
Burba tuojau pakvietė tėvy
nainį klieriką į “Vienybės

lukas iškėlė sumanymą su- , 
organizuoti lietuvaites kata
likų spaudai remti ir moky
klose mokyti. Tuo metu Šv. 
Pauliaus Seselės Šveicarijo-

Lietuvninkų” redaktorius.1 Je dirbo nuopelningą spau- 

Tą laikraštį puikiai redaguo 
ja, ir kartu mokosi anglų

A. Milukas vėliau klebonavo 
lietuvių parapijose: Girar
dville, Gilberton ir Philadel
phia, Pa. Beklebonaudamas 
lietuvių parapijoje Philadel- 
phijoj, jis leido jungtinį

galėtų aukotis ir dirbtų jų 
kalbos. Susipažinęs su šioj pavyzdžiu. Kazimiera Kau 
krašto kalba, 1893 metais Paitė tapo sužavėta

dos darbą. Juk lietuvaitės žurnals» “ Dirvą-iinyčią”, vė 
liau įkūrė laikraštį “žvaig
ždę”, ir kas met deficitus ap 
mokėdavo vienas savo lėšo-

stoja į Philadelphijos arki-

tokio-
mis mintimis, ir tuojau pa-

vyskupijos kunigų seminari- raše savo broliui kun. A.

ją. Drauge su klierikais A. 
4^ Kaupu ir J. Žilinsku, jis įs

teigė “Lauryno Ivinskio Eu- 
ropiškai-Amerikonišką Drau 
gystę”. Jos tikslas buvo “ty
rinėti mūsų tėvynę, jos pra

mis. Tuo tarpu prie parapi
jos įkūręs lietuvių parapiji-

Kaupui, kurs atsakė: “Ta- n« mokyklą, patyrė didelj

vo sumanymui vienuole bū
ti ir vykti Šveicarijon, pri
tariu. Tegul Dievas tau pa
deda. Mokslą ir užlaikymą 
aš apmokėsiu”. Kun. A. Mi-

eitį ir tt... , Visasvietinėje lukas padėjo Kazimierai 
1900 (metais) Paryžiaus pa-1 Kaupaitei užmegsti atminti- 
rodoje įtaisyti lietuvišką nūs ir istorinius santykius

skyrių...”

1896 metais, klierikas An
tanas Milukas įšventinamas 
kunigu ir paskiriamas vika
ru prie Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos, Shenandoah, Pa. 
Iš čia, 1899 metais persikė
lė į Brooklyną, N. Y., kur 

^klebonavo Angelų Karalie- j 
nės lietuvių parapijoje. Po 
kurio laiko vėl grįžo į She
nandoah, Pa., o 1901 metais 
išvyko studijuoti į Friburgo 
universitetą, Šveicarijoje, 
kur glaudžiai bendradarbia
vo su lietuviais rašytojais, 
besimokinančiais kituose 

^Europos universitetuose ar
ba tarnaujančiais įvairiose 
Rusijos vietose. Apie tą 
laiką Kazimiera Kaupaitė iš 

z Lietuvos susirašinėjo su 
kun. A. Miluku, kurs tuo 
metu studijavo Friburge; 
viename laiške ji parašė ma
nanti grįžti į Ameriką, bet 
ne į Scrantoną, Pa., pas bro 

kun. A. Kaupą šeiminin- 
' kauti, tik į Chicago, Illinois, 

kad tapti vienuole lenkų Na-, 
zariečių kongregacijoje. 
Kun. A. Milukas atsakan pa

su Šv. Kryžiaus vienuolėmis 
Ingenbohly, Šveicarijoje. Ap

reikalą turėti lietuvaičių Se
serų mokytojų. Jų paskirtį 
jis spaudoje apibudino šiais 
žodžiais: “Amerikoje lietu
viškų mokyklų įkūrimas be 
atsidėjusių vaikus mokyti 
lietuvaičių — negalimas da
lykas”.

(Bus daugiau)

Kun. A. Tamoliūnas

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAĮ

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis

Rekordas

Vienerių Metę Mirties 
Sukaktuvės

A. +
ONA BALTRU8IENF:

(po tėva's Stakenaitė)

Jau sukako vieni mrtal, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimų žmonų Ir 
motinų, Onų Baltrušlenę.

Netekome savo mylimos ba
landžio 1 d., 1942 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsime užmiršti 
Izit gailestingasis Dievas su
telkia Jai amžinų atlsj.

Mes. ntmindnml tų jos liūd
nų proslšnlinlma Iš mūsų tir
po, pžprašėme 3 gedulingas Sv. 
Mišias nž Jos sielų (su egzek
vijomis), ketvirtad.. bal. 1 d., 
1943 m., ftv. Jurgio parap'Jos 
bažnyčioje, 8;no vai. ryto Vi
sos trys šv. Mišios bus laiko
mos kartu.

Kviečiame visus gimines lr 
draugus, kaimynus lr pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
lr kartu su mumis pasimelst! 
už a. a. Onos sielų.

Nuliūdę: Vyras Pran<45k”s, 
Sūnus Antanas (TT. 8. Army), 
Duktė Anelė Ir Giminės.

Si Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
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“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD
AD VER TIRPI O DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdnlph IMH8-S48*

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper's ofisų. 

EDGEWATEB BEACH HOTEL
53llt Sheridan Rd.

MACHINISTAI — pirmos klesos 
reikalingi prie pertaisymo darbų 
Lathes. Mllllng mašinų Ir Turret 
lathes. Dienomis darbai.

MID CITY ENGINEERING CO. 
715 W. lAke St.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door 5. House 3.

13TH & CLARK STS.

DŽANITORIAI — dirbti naktimis lr 
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS naktimis. 
Pilietybė reikalinga. Atsišaukite j— 

MVSEI’M OF SCIENCE A 
INDUSTRY. .lackson Park.

Tarp 10 rylo Ir 4 popiet.

TOOL & DIE MAKERS 
.no & FICTIRE MAKERS

100% karo darbai. Puikios darbo 
sųlygos. Dienų ar naktimis darbai 
Aukščiausia mokestis ir pastovūs 
darbai tiem kurie tame kvalifikuoti.

SUNNYSIDE TOOL & DIE WORKS 
2222 N. Cicero Avė.

WAREHOUSE VYRAI
Gera mokestis — užtenkamai virš
laikio mokant laikų ir pusę. Paty
rimas nereikalinga.

FULTON MARKET COLD 
STORAI i E 1000 W7 Fulton St

TALLYMEN Ir DARBININKAI rei
kalingi dirbti north side lumber 
yarde. Pastovūs darbai, Defense 
darbai.
HERMAN H. HF.TTLER LUMBER 
CO. 26OI El.ston Avė.

BUS B O Y S
Atsikreipkite j Colonnade kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

MOLDERIAI ir CORE MAKERS, 
prie plieno lr breso, aukščiausia mo
kestis. Room 1343.
FIRST NATIONAL BANK BLDG. 

38 S. Dearborn, Pitone CENtral 0621

FREIGHT HĄNDLERS
Patyrimas nereljtalinga.

6era mokestis lr,viršlaikis.
ERIE RAILROAD
14tli ir Clark Sta.

DARBININKAI
Piet-vakarinėje dalyje miesto. Gera 
pradinė mokestis.

Matykit Mr. Kelleher.
BODIE HOOVER PETROLEUM CO.

- 3000 W. SSth St.

85.00 J DIENA
VAIKINAMS 17 metų amžiaus ir 
suaugusiems vyrams, drafto paliuo- 
suotiems prie darbų karpetų valymo 
dirbtuvėje. STEwarf 9367.
Z C. A. BOUSHELLE * SON.

218 E. 71st St.

ORLAIVIŲ - 
IŠDIRBSIĄS 

REIKALAUJA
(10) primos klesos all-around 

machinistų.
Turi būti pilni piliečiai.

Dieną ir naktimis fiiftai. 
Atsišaukite i 

5801 W. 65th ST. 
Valandos nuo 8 ryto iki 5 popiet 

tiktai šiokiomis dienomis.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite J Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

REIKALINGOS — MERGINOS ar 
MOTERYS Pagelblninkas prie fur- 
nišiuotų apartmentų. Kambarys Ir 
valglH duodama. Mokestis nuo $40 
iki $80 | iikėnes). Vedusios gali ant 
vietos apsigyventi su vyru. Rašykite 
ar atslSaukite sekančiu adresu;

4506 S. EMF.RAI.D AVĖ.

MERGINOS ir MOTERYS prie len
gvu dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tum 
aukSte.

2330 W. CERMAK RD.

REMKITE “DRAUGĄ”

Visos žmogaus jėgos įgi- 

jamos kova su savim.

(Fichte)

REIKALINGI
SQEEZER MOLDERIAI

DIRBTI
PILKOS GELEŽIES 

FOUNDRftJE
Atsišaukite j

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.

VYRAI
Reikalingi dirbti už Porterius. Pas
tovūs darbai, gera mokestis. Kreip- 
klbės prie M r. Wlll.

BRENTANO’S BOOK STORE.
29 S. Wabnsh Avė.

MERGINOS
Reikalingos prie lengvų dirbtuvės 
darbų svarbioje pramogoje. Pra
dinė momkestis 50c j valandą ir 
laikas ir pusė mokama už virš
laiki.

ARMSTRONG PAINT & 
VARNISH YVORKS 
1340 S. Kilbourn.

MERGINOS 17 IKI 20
Reikalingos prie abelnų ofiso filtng 
darbų. Patyrimas nereikalinga. Ge
ros darbo sųlygos. 40 valandų, S 
dienos Į sųvaitę. Proga Įsldlrblmut? 
Atsišaukite i Room 504-

223 W. JACKSON BLVD.

HELP WANTED — MOTERYS

Merginos ir Moterys
PATYRIMAS NEREIKALINGA
Reikalingos prie patogių ir švarių 
darbų popieros novelties išdirbi- 
me maloniose aplinkybėse.

PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

Viršlaikis po 40 valandų ir jeigą 
galima padidinti dirbant piece 
work.

Phone DEI.aware 1872 

240 E. ONTARIO

POPIEROS BAKSŲ
Merginos, kurios turi klek tai pa
tyrimo prie darbų set-up baksų dir
btuvėje reikalingos. Gera pradinė 
mokestis, bonai lr atostogos apmo
kamos.

PHARMACY PAPER BOX CO. 
3401 W. Dtvision. Ist Floor

MERGINOS reikalingos prie leng
vų dirbtuves darbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrmas nereikalinga. Lai
kas ir pusė už vršlaikj.

K ROLL BROS. CK).
1801 S. Michigan

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

CHICAGO CARTON OO.
4200 S. Pulaski .Rd.

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės darbai. 4 5 valandos savai
tėje. $80.00 ) menes). Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT HALL 
710 Lako Shore Dr.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILI N G AVORKS. 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
posrt ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PRANCIŠKUS
JONIKAS

Mirė Kovo 29d. 1943m. .1:30 
vai. popiet sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Ęllo iš Tel
šių apskričio. Plungės parap.. 
Jovaišiškių Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Petronėlę — po tėvais 
Kiudelaltė; dukterj Bronisla
vų: 2 seseris Onų šturmienę 
švogerj Aleksandrų tr jų šei
mų. Marijonų ir jos vyrų; 
brolj Povilų Stockins; pusbro
li Aleksandrų Jundulj jo mo
ter) Marijonų ir jų Seimų ir 
daug kitų 'giminių, draugų ir 
pažįstamų.

IJetuvoje paliko tėvų Juo
zapų. 2 brolius Jaruslovų ir 
Kazimierų jų šeimas ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
37 34 So. Campbell Avė. Lai
dotuvės jvyks penktadienj, Ba
landžio 2 d. Iš namu 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Noušlrdžlai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges lr pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Seserys, 
Švogcrlai, Brolis, Pusbrolis

ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Telefonas Yards 
1741.

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

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

NULIŪDIMO (VALANDOJE

Kreipkitės į - -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIflKOS 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.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir NaktĮ

4305-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayrtte 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Iš stoties WGES (1390), su Povilu daitimierų. ,

KAZIMIERAS
GIRDŽIUS

Gyveno: 6948 So. Talman 
Avė. Mirė Kovo 28 d. 1943 m. 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Eržvilko para
pijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
artimus draugus Mr. it> Mrs. 
John Gudas, lr daug kitų drau 
gų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 6812 
So. Western Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, Balandžio 1 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J Gimimo šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų Po 
pamaldų bus nulydėtus j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Draugai Ir Pažjstaml.

Laidotuvių direktorius An
tanas B. Petkus. Telefonas 
Grovehill 0142.

A.
URŠULE BUNZIENft

(po tėvais Kasparai lėlutė)

Gyveno: 1374 W. Fullcr St.
Mirė kovo 28 d., 1943 m.,

10:15 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus LJetuvold Kilo Iš 
Vilniaus apskr., Žiežmarių par., 
Židikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

4 dukteris Pranc'škų Moxley 
ir žentų Mykolų, Onų Gregonis 
•ir žentų Juozapų, Elenų Sene- 
rius ir žentų Olto, Violet Wil- 
son ir žentų Ernest; sūnų Ka
zimierų Ir marčių Sally TJun- 
za: 13 anūkų; brolio dukterj 
Domicėlę Žitkus ir daug kitų 
giminių, diaugų Ir pa,:,štamų.

Kūnas pašarvotas Antino M. 
Phillips koplyčioj, 3307 So. Li
tuanica Avenue. Laidotuvės j- 
vyks penktadienj, balandžio 2 
d.. 1943 m. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j Dievo 
Apvelzdos parap. bažnyčių, ku- 
rlojų’ jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta j švento Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu 
vėse.

Nuliūdę:— Dukterys. Sūnus, 
Žentai, Marti, Anūkai, Brolio 
Duktė lr Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
M. Phillips, tel. YAltds 490S.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AYB. Phone LAFAYETTE S57J

P. J. RIDIKASĮ
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

L J. ZOLP
1640 WEST 4flth STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones TARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081h ST. 
2814 VVEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2513

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

s
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei no- / 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Entered as second-Class Matter March 81. 1916 at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879-

Santarvininkų pasisekimai Afrikoj
Gen. Montgomery vadovaujama anglų 8-j i armija pra- Mūsų Susivienymas 

laužė Mareth tvirtovių liniją ir nesulaikomai eina į 
priekį. Paėmė ir Gabes, o kiti amerikiečių kariuome
nės pulkai kitose vietose triuškina gen. Rommelio jė
gas, kurios skubiai traukiasi atgal, pakeldamos dide
lius nuostolius, nes jas nuolat daužo lakūnai iš oro.
Bombarduojamos Rommelis ir iš jūrų pusės.

Reikalauja nutraukti santykius su
Amerikos priešu

Chicago Daily Tribūne, rašydamas apie Jungtinių 
Tautų talką vakar dienos editoriale, paliečia ir santy
kius su Sovietų Rusija. Anot to dienraščio teisingo tei
gimo, Jungtinės Valstybės pristato Rusijai milžiniškus 
kiekius visokiausių reikmenų, kurių kaina siekia daug 
šimtų milijonų dolerių. Taip darant, nutraukiama gink
lų nuo amerikiečių karių. Be to, siuntimu maisto Rusi
jos armijai, atitraukiama maisto nuo Amerikos civili
nių žmonių burnų.

Dėl to, anot Tribūno, amerikiečiai, kaipo bendrų rei
kalų dalininkai, turi pilniausią teisę reikalauti, kad ru
sai nutrauktų savo santykius su Amerikos priešu Ja- 
jponija ir kad ją laikytų priešininkių skaičiuje. Dabar 
rusai pristato Japonijai maisto — žuvies iš savo van
denų ir teikia jai oro naudingas informacijas japonų 
karo žygiuose prieš Alaską. Bis dienraštis mano, kad 
mes turime reikalauti rusų nutraukti santykius su Vo
kietijos talkininkę ir Amerikos priešininke Japonija

Mes manome, kad ne vien Amerikos visuomenė, bet 
ir vyriausybė nepalankiai sutiko žinią, pranešančią apie 
rusų-japonų sutarties atnaujinimą.

Tiesa, kaip anglų spauda rašo, gen. Rommelis dar 
nėra nugalėtas, tačiau paskutiniųjų dienų santarvinin
kų triumfas Tunisijos fronte vis tik aiškiai kalba, kad 
Berlyno-Romos ašies jėgos,Afrikoje netrukus bus vi
sai sutriuškintos. Išvalius Afriką nuo nacių ir fašistų, 
santarvininkai bus laimėję svarbias pozicijas tolimes- 
niems žyęifųn^ pi^i. ašį._„ ,

Mūsų pilietinė pareiga
Tenka girdėti, kad būsimuose Chicagos miesto ma

yoro rinkimuose kai kurie piliečiai neisią balsuoti. Šiais 
laikais esą svarbiau didinti karo pastangas, negu eik
voti laiką rinkimams.

Visiškai sutinkame su tuo, kad šiandien pirmoje vie
toje turime statyti karo pastangas. Tai yra kiekvieno 
piliečio, kiekvieno šio krašto gyventojo pirmoji ir pati 
svarbiausioji pareigą. Tačiau mes nesutinkame su nu
sistatymu mažinti rinkimų reikšmę.

Reikia žinoti, kad tokiais laikais, kokius dabar gy
vename, valdžios priešakyje turi būti kvalifikuoti žmo
nės, kuriems mes pasitikime, prie kurių išrinkimo mes 
visi piliečiai prisidėjome. Dabar net svarbiau yna pilie
čiams eiti į rinkimų vietas, reikšti savo pilietinę valią, 
atiduoti savo balsą už tuos kandidatus, kurie, mūsų 
nusimanymu, geriausiai tinka vienai ar kitai valdžios 
pozicijai.

Neužmirškime nė to fakto, kad šis karas kaip tik 
eina dėl išlaikymo demokratinės santvarkos, dėl pilie
čių teisių apsaugojimo. Kai piliečiai nesidomi politika, 
kai jie rinkimų dieną neina balsuoti, jie slpnina demo
kratinės santvarkos aparatą.

•
Įsivaizduokime sau, ką šiandien duotų diktatorių pa

vergtieji žmonės už tas pilietines teises ir privilegijas, 
kokiomis mes čia naudojamės; kaip džiaugsmingai jie 
eitų į rinkimų vietas, jei jiems būtų duota teisė rinkti 
į valdžią tokius žmones, kokius jie norėtų išrinkti. Bet 
tol, kol diktatoriai juos valdo, jie yra beteisiai vergai.

Nacių, fašistų ir japonų imperialistų užsimojimo tiks
las buvo, kad ne tik Europos ir kitų kontinentų, bet ir 
Jungtinių Valstybių žmones pavergti, išardant čia lesa
mą demokratinę santvarką ir įvedant naciškąją, fašis
tiškąją arba Japonijos militaristų diktatūrą. Dėl to mes 
ir dedame milžiniškas pastangas, kad apginti savo tei
ses, demokratinę santvarką ir kad viso pasaulio žmones 
išlaisvinti iš kruvinų diktatorių nagų, sudarant visiems 
lygią progą naudotis Dievo duotomis teisėmis ir ketu
riomis laisvėmis.

Taigi, rinkimai, balsavimas yra laisvų žmonių teisė 
ir privilegija. Tas yra menkas pilietis, kas jomis nesi
naudoja. Jis savo labai svarbios pilietinės pareigos ne

atlieka.

Turėkime tai galvoj balandžio 6 d. — Chicagos mies
to valdžios rinkimų dieną .

Busimąjį sekmadienį visose katalikų bažnyčiose htis 
daroma rinkliava Vyskupų Bdpimo Komiteto Fondui, iš 
kurio duodama pašalpa nuo karo nukentėjusiems žmo
nėm?. Iš to fondo, kaip gerai žinome, šelpiami ir lietu

viai nuo karo nukentėjusieji.

Praėjusį sekmadienį Lietuvių R. K. Susivienymo A- 
merikoj Chicagos apskritis laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuris nebuvo gausingas, tačiau svarbus. Pirmoje vie
toje susirinkusieji turėjo progos pasiklausyti centro 
valdybos nario pranešimą apie organizacijos finansinį 
ir narių stovį. Tos žinios buvo įdomios ir naudingos. 
Kuopų veikėjai išgirdo, kad jų organizacija yra labai 
gerame finansiniame stovyje. Tai sužinojo iš skaitmenų, 
kurios višbs centro valdybos ir aktuaro patikrintos.

Bis pranešimas paakstino labiau susirūpinti LRKSA 
auginimu. Nutarta dėti kuo daugiausiai pastangų gauti 
daugiau narių, labiau Išjudinti kuopų ir apskrities veik
lą. Tuo reikalu padaryta keletas svarbių nutarimų.

Kad LRKSA yra šauni fratemalė organizacija, tai 
nėra naujiena. Tačiau daugeliui mūsų tautiečių dar ne
žinoma, kad ji šiandien turi moderniškus apdraudos 
skyrius, moderniškai yra tvarkoma ir kad ji yra vie
na stipriausių tos rūšies organizacijų Amerikoje.

Dėl to tenka džiaugtis, kad Chicagos,apskritis užsi
mojo daryti efektingesnių žygių visuomenę plačiau su
pažindinti su mūsų Susivienymu. Pasisekimo!

SPAUDOS APŽVALGA
if

Mes pasitikime Atlanto Čarterin....
•

Apie tai “Tėvynė” tarp kitko taip rašo;
“Mes pasitikime, kad prez. Rooseveltas paveikė 

kaip Edeną, taip ir į Rusijos ambasadorių Litvinovą 
taipgi tuos AtlAnto Carterio principus branginti ir 
po karo juos įgyvendinti.

“Jei taip būtų — mes galėtume ramia širdimi gy
venti ir veikti ta linkme, kad kiekviena lietuviška pas
tanga būtų sudėta karo laimėjimui. Bet jei taip nėra 
— būtų suvilti ne tik lietuviai, bet ir daugelis kitų 
valstybių, kurios šiandien neša sunkų nacių jungą — 

sunkųjį žaliojo medžio kryželį. Jei taip nėra — mes 
būtume nusivilę didžiųjų valstybių prižadais ir At
lanto Carteris liktų dar vienu nieko nevertu “popier
galiu’ ’......

“Mes reiškiame viltį, kad taip nebus: po karo At
lanto Carteris taps vyriausiu skriaudžiamųjų užtarė
ju, o visas pasaulis pražydės naujoviškai sutvarkytu 
gyvenimu — nereikės daugiau bijoti besiartinančių 
karų, nereikės kęsti baimės dėl besiartinančios senat
vės ir skurdo.”

Laisvė yra brangus daly
kas. Žemiškame žmonių gy
venime ji yra pati brangiau
sia.

Ne tik žmonės, bet gyvu
liai ir paukščiai nenori būti 
belaisvėje. Ir jie veržiasi į 
laisvę.

Ar gi dėl to galima kal
tinti 4ietuvių tautą, jei ji 
nori būti laisva ir nepriklau
soma? Ar kas turi teisę pa
stoti jai kelią į laisvę?

Aišku, kad ne.
•
Tačiau imperialistai su 

žmonių teisėmis nesiskaito. 
Jie jas mindžioja savo kra- 
vinais ir purvinais debatais.

1940 m. vasarą Lietuvą 
pavergė rusai, o 1941 m. va
sarą — vokiečiai.

Lietuva tebėra paskutinių 
jų vergijoj, o rusai jau ty
ko, jai išsilaisvinus, ir vėl 
ją sau pasigrobti.

Tuo tarpu gi Lietuvos 
žmonės nenori nei vokiečių 
nei rušų “globos”.

Jie nori naudotis jiems 
Dievo duotomis teisėmis — 
gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu.

•
Vokiečiai ir rusai siekia 

lietuvius pavergti, nes jie 
serga didybės, imperializmo 
manija.

Bet kaip pavadinti tuos 
lietuvius (bolševikus), ku
rie padeda imperialistams 
Lietuvą smaugti?

Jų vardas — išdavikai, 
tautžudžiai, savo brolių lais
vės žudytojai.

Jie reikia laikyti žemes
niais už neprotinguosius su
tvėrimus. Neprotingieji su
tvėrimai bent instinktyviai 
^jaučia, kad jiems yra duota 
teisė į) laisvę.

Lietuviškieji bolševikai, iš 
rodo, nei proto nei instinkto 
nebeturi, nes jie ir patys y- 
ra svetimųjų vergais ir sa
vo brolius vergijon stumia.

Vis tik gaila jų, nes juk 
ir juos lietuvė motina pa
gimdė.

•____ rr"Apsisprendimas
“Darbininkas” tarp kitko sako:

“Tiesa, sovietai žada duoti pavergtosioms tautoms
“apsisprendimą”. Bet ką tas “apsisprendimas” reiš
kia, visi gerai žinome. Juk buvo “apsisprendę” Kau
kazas, Baltgudija, Ukraina. Dabar tos visos šalys 
neša bendrą priespaudos jungą. Jų administracijos 
centrai yra Maskvoje, be kurios žodžio neišdrįsta 
savarankiškai pajudėti nė viena “apsisprendusi” tau
ta. “Apsisprendimo” teisės bolševikijoj kur kas siau
resnės, negu buvusios “caroelaviškoj ” Rusijoj. Fak- 
'tinai tai jų visui nėra. Sovietai palaiko tik vardui: 
Ukrainos, Baltgudijos, Kaukazo respublikos. Prie ca
ro būdavo tokia tvarka: vieni įstatymai buvo tik iš
kaba Europai pasiskaityti, o namie veikė kiti, aniems 
priešingi. Sovietai tą “tvarką’’ ne tik uoliai palaiko, 
bet jos nenormalumą dar dešimteriopai padaugina.”

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
kovo 31 d.)

Ujetuva blaurisi vokie
čiais... Viso pasaulio lietu
viai protestuoja prieš vokie
čių pasikėsinimus prisijung
ti Lietuvą. Svetimos valdžios 
viešpatavimas Lietuvoje lie
tuviams nepakenčiamas.

•
Vokiečių pasiūlymas.... J. 

Amerikos Valstybių pasiun
tinys Morris praneša iš 
Stockholmo apie Vokietijos 
pasiūlymus Lietuvai. Vokie
tija esą sutiktų duoti Lietu
vai “neprigulmybę”,»jei ji 
neatsisakytų įeiti į Vokie
tijos federaciją ir padėtų 
mokėti vokiečių karo sko
las.

Po svietą pasidairius
Brūkly nie tis: — Mačiau 

lietuviškų ruskių gazietoj 
parašyta, kad Aido choras 
turi būti visų kalendoriuje. 
Ką tai reiškia?

Maspetietis: — Reiškia, 
kad balšavikai Aido chorą 
nori- sulyginti su Stalinu. 
Stalino vardas jau yra jų 
kalendoriuje.

“Kuomet bolševikams Ru
sijoj pasirodė striuka, tai jų 
vadas Kryienko atsišaukė į 
Rusijos žmonių patriotiz
mą”. (Draugas No. 49, 
1918).

Atsimenat, kaip nesenai ir 
Amerikos lietuviškį balšavi
kai buvo atsikreipę į katali
kus, kad šie jiems ištiestų 
ranką.

Nešvarus guolis be brudo, 
o balšavikai be apgaulės — 
neįmanoma.

Praeitą f pirmadienį man 
beyėdinant senus kaulus ant 
pavasariško vėjo, netikėtai- 
susitikęs užkalbino vienas 
tavorščių.

— Alio, maenaus delno 
profesor!

— Alio, alio, — tuo pat 
pasveikinau jį.

.— Žinai ką, profesor, — 
sako jis man. — Navatnų 
čėsų sulaukėm.

— Nu. nu, prašau pasaky
ti. ką tokio navatno sužino
jai.

— Sulaukėm čėsų, kad 
kiaulėms reikia dantys tai
syti...

— Eik, jau eik, niekus pa 
sakoji. Kas matė, kad kiau
lėms būtų taisomi dantys.

— Jeser, galiu pruvyt, — 
rimtai pareiškė tavorščius. 
— Vakar vakare pats savo 
akimis mačiau, kaip trys 
vyrai įsivertę į didelį cebe 
rį kiaulę užnešė į vieno dan
tisto ofisą, kad jai dantis 
pataisytų.

— Tavorščius turi mistei- 
ką. — nusijuokiau aš. — 
Šiandie pirma diena mėsos 
rašino. Toji kiaulė buvo už
nešta ne kad dantis jai pa-

taisytų, bet kad sučertkavo- 
tų į keturias dalis ir susu* 
dytų, kad rašino dienoųrf^
būtų galma su ja išvirti ska "*»
nius batviniui.

— A, dabar suprantu, —
atsiduso tavorščius. — O 
visai kitką pamaniau.

M alkis: — Malonu man.; 
pasigirti, kad šiame miešti 
aš dar nesu buvęs galiūne?

Calis: — Kuriam saliune, 
gal, pasakysi man? 

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

Klaidos pataisymas
Ten Buvusio straipmfi^ 

“Klaipėdos pagrobimą mi
nint” įsibriovė keletas ati- 
taisytinų klaidų. Kovo 23 d. 
laidoje trečios skilties pra
džioj, kur kalbama apie su
dėtį vokiečių delegacijos, tu
ri būti: Klaipėdos kraštui 
“perleisti” posėdis vokiečiu 
užsienių reikalų ministerijoj 
(WilhelwatraMe>A pasidėjo 
tą pačią dieną apie 18 vįd. 

(Op. riū|. Vokiečių pusėj pir- 
mininkavo Staatš-Secretaire 
von Weizsacker kartu su Un- 
der-Staatssecretaire Woer- 
mann’u ir Pabalčio reikalų 
vedėju Freiherr von GrWd- 

herr. Be to, vietoje Ganės, 
turi būti Gauss.

NL'RSES' AIDE — Mrs. Queatin 
Reynolds, atiractive wlfe of the 
noted war correspondent and 
writer, is one of the many Amer
ican women now serving as Bed 
Cross Nuneš' Aidės. An eati- 
mated 50.000 women are «ow 
carrylng on this humanitarian 
work in haspitab throughout the 
•«untrw

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA U2 PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“W MUSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS’’

VLSAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neiftmenkite savo senų iidėvitą rakan
dų, bet paveskite mums juon perdirb
ti mūsų pilnai {rengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujua rakandus, o 
dahar ii priežasties karo mes visą sa

vo dirbtuvę pertaisė m perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik .geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ lr jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 381$

L
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kan. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jaspartenė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti- 
ninkas.

r. ‘.i
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Labdarių pirmininko 
žodis

Aš, kaipo Labdarių Sąjun
gos pirmininkas, matydamas 
didelį reikalą dėl mūsų Lab
darių Senelių Prieglaudos už: atjaisakys — visiems bus ma 
baigimo, drįstu atsišaukti Jonu, kad jau turėsime se- 
vardan visų lietuvių senelių 
ir vargšų.

Kaip žinote, prieglaudos 
namas baigiamas. Pastaty
tas trijų aukštų namas, bet 
vid.is reikia įtaisyti. Daug 
dar reikia pinigų sukelti, a- 
pie 70,000 dolerių. Taigi ir 
kreipiamės į visus gerašir
džius lietuvius, prašydami 
prisidėti* prie to garbingo 
darbo. Chicagoje yra šimtas 
tūkstančių lietuvių. Turime 
daug biznierių, daktarų, ad
vokatų, profesionalų, daug 
dvasiškių ir pasiturinčių ba
nkininkų arba spulkų. Tai
pgi turime pasiturinčių dar
bo Žmonių. Jeigu jie visi pri
sidėtų po penkis dolerius, 
tai tud^būtų Genelių namas 

baigtas. Chicagoje yra tūks
tančiai visokių draugijų. Jei
gu ir jos paaukotų po penkis 
dolerius arba suruoštų pa-Z •
rengimus dėl senelių prieg
laudos, ar tamstos manote, 
kad tos draugijos paliktų 
biednesnės? Mano manymu, 
jos dar padidėtų. Dėl to var
du senelių ir vargšų šaukia
mės į tas visas draugijas ir 
prašome prisidėti prie to kil
naus labdaringo darbo. Vi
siems bus didelis džiaugs
mas, kad lietuviai turėsime 
lietuvišką seneliams prieg
laudą. Jeigu paaukosime vi
si po penkinę, tai bus baig
tas senelių namas šiais me
tais. Prašau tą mano prašy
mą neatsakyti. Aš ne sau 
prašau tos paramos, tik lie-1 
tuviams vargo prislėgtiems,1 

kurie negali sau duonos už- Į 
sldirbti. Didelė nauda būna 
tam ir aukotojui, nes Dievas 
laimins visą tamstų gyveni
mą. Kurie galite, tapkite gar 
bes nariais. Mūsų lietuviai 
seneliai laukia tos lietuviš- 

' kos prieglaudos, kad galėtų 
užbaigti šios žemės gyveni
mą lietuviškoje įstaigoje.
Čionai nėra laiko aiškinti 
nei skaityti kiek laiškų mes 
gauname kas dieną prašant, 
kad seneliai būtų priglausti, 
mes turime atsakyti, nes ne
baigta prieglauda. Dabar gy

i vena labdarių ūkyje apie 15 
senelių, bet daugiau vietos 
neturime iki kol nebus baig
ta prieglauda. Vėl gi, nuo
širdžiai prašau neatmesti tą 
mūsų prašymą; mes vis tu
rime viltį, kad visuomenė ne-

WHOLESALE
LIQUOR 
(STAIGA

li, ritėjams 
po

RKMKlTO
hkna 

Lirrrrrfu 
0RAUO4-

H. KANTF.B, SSV.

MUTUAL LIQI OR CO.
4707 8«. Halsted St.

TelrtnnM: BOUI.KVARII OOI4

Seneliu prieglaudos 
namo užbaigimui 
aukos plaukia

CHICAGOJE
Vajaus vakarienė 
pavyko

IR APYLINKĖSE

Visi, kurie matė senelių 
prieglaudai pastatytą namą. Cicero. — šv. Kazimiero 
ir kurie supranta., kaip rei-l Akademijos Rėmėjų dr-jo3

nelių vietelę. Senelių prieg
laudos užbaigimui auka '»! 

siųskite šiuo antrašu:

Rev. Anicetus Linkus. 
4557 So. Wood Street 
Chicago, Illinois, 

arija priduokite kuopų val
dyboms. Visos aukos ar tai 
mažutėlės ar didelės bus pri
imtos su didžiausiu dėkin
gumu. Stokime visi į Lab
darių Sąjungos darbą, o vai
siai bus geri.

A. Valančius,
Labd. Są-gos pirmininkas

Sį vakarą renkasi 
labdariai w

šj vakarą 7:30 valandą 
renkasi į svarbų Lietuvių 
Labdarių Sąjungas mėnesi
nį susirinkimą visų kuopų 
atstovai, centro valdyba, di
rektoriai ir visi, kuriems 
nuoširdžiai rūpi kuo grei
čiausiai užbaigti įrengti se
nelių prieglaudos namus. 
Bus pasitarta apie vajų, a- 
pie rengiamą gegužės 9 d. 
Šv. Kryžiaus parap. salėj o- 
peretę ‘ ‘ Lietuvaitė* ’, apie 
rinkliavas, metinį pikniką ir 
visus kitus sąjungos daly
kus.

kalinga seneliams prieglau
da, jau aukojo ir vėl auko
ja, kiti net dideles aukas 
aukoja.

Kad užbaigti nfemo vidų 
ir įrengti, dar reikia aukų. 
Greičiau prisidėsite auka, 
greičiau bus namas užbaig
tas ir seneliai priglausti.

Senelių prieglaudos namo 
statybai aukojo:

Juozas ir Petronėlė Zolpe, 
11723 Michigan Ave., $25.00.

Roz. Railienė .... $10.00
Mot. Balčiūnas .. $10.00
Albina Šimkus .. $9.00
Pranas šemet .... $5.00
Mr. ir Mrs. Vitkus $5.00
O. Gužauskienė .. $1.00

9 skyr. vajaus vakarienė ko
vo 21 d. tikrai pasisekė. Žmo 
nių buvo pilna svetainė, net 
stalų trūko. Valgiai buvo la
bai skaniai pagaminti.

Vakaro vedėju buvo kun. 
J. Grinius. Programa buvo 
begalo graži. Ją išpildė mo
kyklos vaikučiai, vadovystėj 
seserų. Ypatingai pasižymė
jo Genovaitė Aleksiūnaite, 
kuri skambino piano solo. 
Garbė seseriai Salvatorei, ku 
ri sugeba taip puikiai lavin
ti jaunus talentus. Apie A- 
leksiūnaitę jau buvo “Drau
ge” rašyta. Tarpuose kalbė
jo

Dėkojam seserims už suren
gimą gražios programos, o 
vaikučiams ruž jos išpildy
mą. Pagalios mergaitėms už 
patarnavimą prie stalų, biz
nieriams ir visiems už au
kas ir atsilankymą.

žodžiu, visiems nuošir
džiai ačiū. Valdyba

Kvietimas į kugelio 
vakarienę

Brighton Park. — Drau
gystė Nekalto Prasidėjimo 
Š. M. P. rengia kugelio va 
karienę su gražia programa 
nedėlioj, balandžio 4 d., pa • 
rapijos svetainėj prie 44 ii 
California Ave. Pradžia o 
vai. vakare.

Dainuos vietos Socta.icijob 
kun. B. Urba, klebonas choras'ir Panevėžiečių mo-

kun. I. Albavičius, kun. Ab- - terų choras. Bus duodkmoa
F. Stankus ............. $1.00 • romavičius, adv. Kay.
Mr. ir Mrg. W. G.

Šoriai .................. $20.00
Mr. ir Mrs. J. Aczas $5.00 
Kaz. Dešelskienė $10.00 
M. Ir K. Matkeviai $10.00 
Kazim. ir Agota Jauk-

Šai (garb. nar.) $100.00 
P. Pratikaitė .... $25.00 
Daniel Sleftis (dalis kam

Širdingiausia padėka kle
bonui už gerus*patarimus. ir 
prielankumą visuose ARD 
sk. darbuose, Taipgi dėko
jam svečiui kun. Urbai už 
atsilankymą ir kalbą, kun. 
J. Griniui už vakaro vedimą 
ir kun. Abromavičiui už di 
dėlės dovanas J. Mozerkii, 

bario įtaisymui) $150.00 dr. Atkočiūnui.

Visiems nuoširdžiši dėko
jame už aukas senelių prieg
laudai!

Senelių prieglaudai auko
dami ant visados pasiliksite 
geradariai seneliams, lietu
vių tautai ir Dievui.

Aukas siųskite iždininkui:
Rev. A. M. Linkus,

4557 So. Wood Street 
Chicago, Illinois.

, dovanos narėms, kurios ne 
ėmė ligoj pašalpos per 2C 
metų ir kiti įvairumai.

Taigi kviečiami visi atsi 
lankyti į mūsų rengiamą 
pramogą ir linksmai praleis 
ti laiką, širdingai kviečia — 

Komisija

Susirinkimas bus papras
toje vietoje — šv. Kryžiaus 
parap. salėj lygiai 7 vai. va
kare. Valdyba

DANGIŠKASIS DVARAS
ŠV. L1UITGARDOS MALDA

Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge
lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Iau Spausdinama
•a

Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 
gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave., Chicago, IIL

Iš tyro šaltinio tiktai te
ka tyras vanduo.

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Reprcsentative.

SIIOWROOMS IN 
MKRCIIAND1SE MART
For appointment rali — 

REPUBLIC 6031

STOKITE Į D.P.P. FONDO NARIUS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PAŠIRINKIMUL

MUS JU
$

GcrhMMtc Materiolo Ir Darbo.

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

Dkfyato Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

DID YRU Ofisas fr Dirbtuvė: 527 N. M’FATERN AVE
. (Netoli Grand

PHONE: SEELEY

D.P.P. Fondas yra “Draugo” Prieglaudos Prenume
ratų Fondas. Iš to fondo pinigai yra įmami išpirkti 
prenumeratas suvargusiems viešose įstaigose ar prie 
glaudose, (šiuo laiku aprūpinsime Oak Forest Old 
People’s Home, o vėliau kitas įstaigas).

Matote, J. V. Pastas neleidžia siuntinėti veltui dau
giau kaip vieną laikraščio kopijąį kokią nors įstaigą, 
bdt tokiose įstaigose kaip Oak Forest Old People’s 
Home yra begalo daug, kurie norėtų skaityti “Drau
gą” per ilgas dienas ar litiosąs valandas. Paštas bū
tinai reikalauja, kad kiekvienas neįstaiginis laikraš
tis būtų apmokėtas.k x

Tai Jūs prisidėkite prie šio “D.P.P. Fondo”.

šftlO LAIKU SEKANTIEJI PRISIDĖJO 
PRIE ŠIO FONDO:

šiuomi laiku sekantieji aukavo:

Eleanora Goberis, East Chicago, Ind..........$2.00
Ig. Kryževičiui Chicago, IIL.................................. 1.00
John Žara ne h, East Chicago, Ind.................... 1.00
Kotryna Beržinis, East Chicago, Ind...............1.00
John Genusauskas, East Chicago, Ind..... 1.00
Petr. Rainienė, Chicago, III.......................................... 25

SAVO AUKAS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

D. P. P. FONDAS. 
C-o "DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois

Pirmad., kovo 29 d. “Drau
ge” patalpinome korespon
denciją 5-tame pusi. po ant- 
galviu “Mūsų Mayoras”, ku
riame pranešama, jog susi
pažinimo proga su Mayoru 
Edward J. Kelly įvyks Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St., Balandžio 4 d. Turė
jo būti Balandžio 2-trą d. At
siprašome mūsų korespon
dento už šią klaidą.

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

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

-K

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rodomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
už PRIENA
MI A U S1 AS
KAINAS.
Turime didelį 

pasirinkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MtRIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PRANEŠIMAS
Cicero. — Tėvų Marijonų 

Bendradarbių 21 skyr. susi 
rinkimas įvyks balandžio 1 
d., Šv. Antano parapijos mo
kyklos kambaryje, 7:30 vai 
Meldžiu narius skaitlingai 
atsilankyti, nes turim svar

bių reikalų svarstymui.

\ • Vaidyba

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMU MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Assoeiation
OF CHIC AGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
ftcnutncsklt senų. sugedusių Budetntnkų. Jų negulima. atstntytl. nes 
daugiau Jų neilirltamn. Juos Kalime, pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavlmg. JOsų Big Ben, I.lttle Ben ir kiti budoluikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS l vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

V/HFC-1450 kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
BURNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMI8

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNEIJŲ — SRRMEGU — 

SIUTŲ IK KAILIU 

Jaunavedėms šyrai ir SUknelfis 

Mūsų Specialybė

lAhai gevoa rtUHaa moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arha 
cloth kotai parslduhla nuiemlntomls kainomis. 

artraiTB m patys pamatyk ite alandikni

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

Mra K. P. Dziubak ir Duktė, Bav.



DIENRAŠTIS DRAUGAS Trečiadienis, kovo 31, 1943
AU

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

AMFIBIJA JEEP VEŽA SUŽEISTUOSIUS TUNISIJOJE 

*

LIETUVIS KARIŠKOS POLICIJOS 
TARNYBOJE

Dočkus
officėrs

lethorpe, Georgą.
Pvt. first class

yra priskirtas prie 
training school.

Namų adresas yra 120 W. 
107th str. Chicago, III. Gy
veno su motina ir turi dvi 
seseris ir 5 brolius iš jų du 
yra pašaukti į karo tarnybą.

Pvt. f. cl. Edw. J. Dočkus 
H Pvt. first class Edw. J. 

Dočkus gimė 1920 metais, 
sausio 29 dieną. Baigė Šv. 
Povilo ir Petro lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
1935 metais ir 1939 metais 
baigė Fenger high school. 
Paskui įstojo į Civilian Con 
servation Camp, kur tarna
vo kaipo lst sergeant. Iš ten 
grįžo sausio mėnesį ir gavo 
darbą Ingersol steel Mills ir 
čia dirbo iki išeisiant į ar
miją. Į Dėdės Šamo armiją 
išėjo 1942 metais, rugpiūčio 

5 dieną. Dabar Dočkus yra 

Private First class Military 

Police Bn. ir randasi Fort 

Custer, Mich. Pirmuosius še 
šis mėnesius praleido Ft. Og

Bus duodami šunys 
akliems kareiviams

The Seeing Eye, Ine., or 
ganizuoja šunų lavinimą. Šu 
nys bus kaipo vadovai. Šu
nys bus duodami nemoka
mai tiems kareiviams, kurie 
nustoja akių regėjimo, eida
mi karo tarnybos pareigas.

Morris S. Frank, vicepre
zidentas organizacijos, da
bar lanko šalies ligonines, 
kooperuojant Army ir Navy 
biurui. , i.

“Draugas” Acme photo

Du sužeisti amerikiečiai kareiviai, kur tai Tunisijoje, imami iš amfibija jeep, su ku
ria jie buvo nugabenti į karo lauko ligoninę. Kareiviai buvo sužeisti nuo ašies bombų 
skeveldrų, kada ašies bombonešiai atakavo kur tai Tunisijoje.

Kavos puodukas atnešė mirtį?
LAVONAS RASTAS VALGOMAJAME KAMBARY
JE, O PEILIS NUVALYTAS NUO KRAUJO DĖ
MIŲ PADĖTAS ANT PEČIAUS. KĄ LIŪDI J A
SESUO.

Mrs. Maye Casper, 23 me- Miss Drew pareiškė, jog 
tų amžiaus, 1707 Rascher! ji ir jos sesuo girdėjo kaip 

avė., žavi brunetė, pereitą Casper krito ant grindų vai 
pirmadienį, pašaukė policiją, gomajame kambaryje. Ji pa

Penki svarai cukraus
Gegužės 31 diena yra pa

skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus. Henry Neu- 

arti Frank

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
- už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS 
Šiuo La’fku Siūlome .......... ..

NEPAPRASTĄ BARGENĄ IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikvba I tomas. Dogmatinės Kataliku ti
kybos išdėstymas, tokia eile. kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu i Dievą Tėvą.
Parašė Vvsk; P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ..............................................  $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulin Išcelbėtnias. Šioje kny- 
« goie toliau išaiškinama Kataliku tikėiimo pagrin

dai. Tai vra II-sis tomas Kataliku Tikvbos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais
aptaisais. Kaina ...................................................... $3.00

3. Misi ionieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 f
įdomūs aprašymai. Knvga parašvta labai gvvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................ .......................................................... $1.50

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .................... i $1.00

5. Sielos Takai Tobulvbėn. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis/M. I. C. Si knvea vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir Si teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ..........................................................................  $1.00

6. 29-tas Tamtautinis Eucharistinis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Bučio. M. I. C. Knvga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Bavajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai {rišta. Tinka dovanoms.
Kaina ..........................................................................  $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina .................................................................. 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Špilmann’as. Vertė B. Kasal-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 

w paslaptis neleidžia jam pasakvti. 230 pusi. Kaina 75c
9. Avenč. Jėzaus širdies Intronizaci ia. Parašė Kun. J.

Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ...................................... 35c

•
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

_____ / -.. •

Atvyko policija ir valgoma
jame kambaryje rastas mir- 
tiniai subadytas jos vyras. 
Jauna žmona pareiškusi, 
jog vyras pats save subadė 
peiliu.

Policininkas 
bauer nerado
Casper, 29 metų amžiaus 
shipping derk, lavono peilio. 

NUVEDE I VIRTUVĘ

Kada buvo paklausta, kur 
yra mirties ginklas, jauna 
žmona nuvedė į virtuvę ir 
parodė peilį ant pečiaus. 
Ant peilio nebuvo jokios 
kraujo žymės.

Mrs. Casper pasakiusi po
licininkui Neubauer, ji peilį 
paėmė ir nuvaliusi kraujo 
dėmes. ' < ' į J

Mrs. Maye Casper sesuo, 
Welma Drew, 16 metų, iš 
Ziegler, III., buvo klausta 
apie peilį.

"Mes pašaukėm policiją”, 
ji pareiškė, “ir May paėmė 
peilį, nunešė į virtuvę ir nu
valė”.

Miss Drew pareiškė, jog ji 
gyveno kartu su jais ir sau
godavo jų dviejų metų duk
terį, kai jie išeidavo į darbą.

Ji liūdi j a, kad Mr. Casper 
grįžo į namus 4 vai. iš ryto,

sakė, jog vyras buvo rastas 
pats susibadę3 peiliui. Kito
je dalyje liudijimo ji pareiš
kė: "Aš mačiau jį patį nusi- 
žudant”.

GIRDEO KRENTANT 
ANT GRINDŲ

Miss. Drew pareiškė, kai 
ji ir Mrs. Casper bandė te
lefonu susisiekti su policija, 
vielos buvo nuplautos. Ji pa

Trys savaitės kaip 
negalima vaiko 
prikelti iš miego

Kovo 30 dieną Paul Schu- 
ba turėjo švęsti ketvirtą 
gimtadienį. Bet mažas vai
kas nematė keiko su ketu
riomis žvakėmis.

Prieš tris savaites Paul, 
sūnus Mr. ir Mrs. L. M. 
Schuba, 10026 S. Wood str., 
įkrito į, gilų miegą, kitaip 
tariant, į miego ligą (encep- 
halitis), po to, kai jis buvo 
išgelbėtas nuo tymų ligos 
(measles).

Vaikas buvo nugabentas 
į Little Company of Mary 
ligoninę. Jo širdis veikia 
normaliai, ir šiek tiek nus-

Illinois gyventojai ba
landžio mėnesi galės 
pidkti 2,071 naują 
aiitomobilj

Balandžio mėnesį Illinois 
valstybės gyventojai galės 
pirkti 2,071 naują automo
bilį.

Indianos valstybei auto
mobilių kvota balandžio mė 
nesį sumayta 1,190.

Visame krašte numatyta 
parduoti 37,000 automobilių, 
lių, palyginus su kovo mė
nesiu, kada buvo numatyta 
pardooti 37,000 automobilių.

Į kvotą neįeina rezervai 
dėl svarbių reikalų. Krašte 
yra 4,000 automobilių re
zerve, Illinois valstybei re
zervuota 353, o Indiana —• 
155.

Apie tai pranešė, pereitą 
pirmadienį kainų adminis
tracija.

B, C, D Serijų 
raudonos stampos

Sekmadienį įsigali B seri
jos raudonos stampos. 
i Balandžio 11 dieną įsigali 
C serijos raudonos stampos.

Balandžio 18 dieną įsiga
li D serijos raudonos stam-
p°s- i L 4
Kavos.svaras

ii-**

mu

sakė, jog Casper, kovo 21 toi° svorio’ bet negalima jo 
dieną, grąsino nusižudyti, jis pažadinti, prikelti iš miego.
paėmęs didelę dožą miegamų' Paul ir 3° brobs Tommy, 
jų miltelių. !7 metų amžiaus, prieš mene-

Jauna žmona dirbo vaisti- s* užsikrėtė tymais. Abu pa 
sveiko iš tos ligos. Paul po 
tos ligos įkrito į gilų miegą.

- Balandžio 25 diena yra 
paskutinė data dėl stamp 
No. 26 gera dėl vieno svaro 
kavos; E serijos raudonos 
stampos įsigali.

neje.

Nemalonu mums tokie da
lykai pranešti savo skaityto 
j anas, bet mes tai darome su 
skaudančia širdimi. Ir nori
me, kad tokių dalykų neį
vyktų gyvenime.

Jis yra viena auka iš vieno 
milijono.

Baigiasi raudonos 
stampos

Ea tandžio 30 dieną baigia 
si da.’a dėl A, E, C, D seri
jos įaudonųjų štampų.

Laisvos meilės istorija

Padangos ir mėlynos 
stampos

Šiandien paskutinė diena 
dėl pirmojo apžiūrėjimo ke
leivinių automobilių padan
gų, kurie turi “A” kortelę, 
ir taip pat dėl motociklų 
padangų.

Paskutinė diena vartoti 
pereitą pirmadienį ir jo ne- C mėlynas štampas, iš

buvo namie nuo šeštadienio
10 vai. ryto. "Mano sesuo ir 

;iaš buvom lovoje”, ji pasakė.

“Jis grįžo ir pareikalavo ka
vos puoduko. Kada ji neno
rėjo eiti pagaminti kavos, 
tai jis bandė ištraukti ją iš 
lovos. Jis sušuko, kad pats 
nusižudysiąs”.

Didingas paradas
Vakar Chicagoje įvyko 

didingas paradas, paminėti 
įvykį, kad per 40 dienų Chi
cagoje buvo surinkta dau 
giau kaip 42 milijonai dole 
rių naujo laivo statybai.

I
Naujas laivas bus pastaty 

tas chicagiečių pastangomis. 
Jie duosniai pirko E serijos 
karo bonus.

Pereitą pirmadienį dviejų tora no šeimininkas negyvą.
kada jis atvyko į jos na
mus, jai nepranešus apie 
neatvykimą į darbą. Užpa-

Mrs. Carla Steeb, 35 me- kalinės durys buvo atdaros.
tų, ir Mr. Michael R. Graff RASTAS KAPUOSE 
gyveno laisva meile. Jie bu

laisvos meilės šalininkų gy
venimas buvo baigtas šū
viais.

vo,nusipirkę namelį ir dali
mis mokėjo.

Mrs. Carla Steeb, 3316 N. 
Opai avė., gyveno su vedu
siu vyru, jis buvo nuo žmo
nos atsiskyręs 1940 m., lap-

antrosios racionavimo kny- krl{jo x digną Moteria ’rasta 

* * z nušauta valgomajame kam-

Chicaga pastatys 
naują laivą

Chicagoje per 40 dienų bu 
vo nusistatyta surinkti nau- 

I jo laivo pastatymui 40 mili- 

įjonų dolerių. Tas laivas nu
sistatyta pastatyti vietoje §alo meilė. Prasidėjo kivir-

baryje, kelios valandos vė
liau rastas ir vyras negy
vas kapuose, prie jo šono 
gulėjo brauningas.

ATŠALO MEILE

Sakoma, jog tarp dviejų 
laisvos meilės šalininkų at-

Mr. Michael R. Graff, 40 
metų amžiaus, assištant su- 
perintendent of Orchestra 
Hali, rastas negyvas Elm- 
wood Memorial Park, River 
Grove kapinėse. Jo lavoną 
rado piano mokytojas.

Taip ir buvo užbaigta 
dviejų žmonių laisvoji mei
lė. Ji baigės šiurpia mirti
mi.

Laisvoji meilė veda ne į 
palaimą, bet į baisią trage
diją.

Telegrama iš Sibiro
(LKFSB). — Iš Tomsko 

nuskandinto "Chicago” kru- *aį. Vedęs vyras norėjo pa- apylinkių gauta telegrama, 
zerio, pietų Pacifike. likti savo meilužę ir buvo kurioje prašoma, kad atsi-

Pereitą antradienį praneš-j nuvykęs pas tikrąją žmoną neptų M. Lekytė-Kasputie- 

ir jis jai papasakojęs, jog nė, paskutiniu laiku gyvenuta, jog naujo laivo statybai 
surinkta $42,298,873.

Chicagiečiai visu uolumu 
remia karui laimėti pastan
gas.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

jis norįs savo * meilužę ap
leisti ir jo meilužė grąsinusi 
jį užmušti, jei jis tai pada
rysiąs.

Mrs. Carla Steeb, restora-

si Waterbury. Su ja norėtų 
susižinoti P. Mankaitė. Ma
loniai prašoma p. Kasputie- 
nė, ar tie, kurie apie ją ži
no, atsikreipti adresu: Rev.

no patarnautoja, buvo rasta J. Prunskis, 3230 S. Litua- 
nušauta name. Ją rado res- nica avė., Chicago, III.

X Jurgiui Brazauskui, 
6115 S. Rockvvell St., Bil- 
lings Memorial Hospital pa
daryta sunki operacija. Li
goniui sustiprėjus bus daro
ma kita operacija.

X “Tėvų klaidos’’ bus ma 
tomos Ciceroj, Šv. Antano 
parapijos salėj, balandžio 4 
d., Labd. Sąjungos 3 kp. va
kare. Vaidins Liet. Vyčių 
36 kp. iš Brighton Park dra
mos ratelis.

X Širvinskienės namuose, 
Brighton Park, Mot. Sąjun
gos 20 kp. jaunamečių sky
rius turėjo sėkmingą pra
mogą. Skyriaus vadovybė 
labai dėkinga šeimininkei už 
visokeriopą paramą. Chica
goj M. S. 20 kp. yra viena
tinė, kurioj gyvuoja jauna
mečių skyrius.

X Vyšniauskienė iš Bri
ghton Park labai linksma 
savo sūnaus, tarnaujančio 
kariuomenėj, apsilankymo 
namuose proga. Kareivis taip 
pat yra nuolatinis svečias 
brolio Zigmo Vyšniausko, ži
nomo "Red Cherry”.

X Biznierka O. Paurazie- 
nė iš Brighton Park išvyko 
į Detroit, Mich., aplankyti 
savo motiną Valeniškienę ir 
seseris Stankienę ir Paura- 
zienę. Pastaroji yra Moterų 
Są-gos centro pirmininkė.

X Dr. C. Vezelio sūnui Ka 
zimierui netrukus sueis du 
metai, kaip Alaskoj eina ka
rinę prievolę Mechanical En- 
gineering skyriuje ir jau pa
siekė Staff Sargeant laips
nį Dr. Vezelio dantisterijo3 
ofisas randasi adresu 4645 
S. Ashland Avė.

X Šv. Vardo draugija Šv 
Kryžiaus parapijoj ruošias 
išvykai į Mayslake dviejų 
dienų rekolekcijoms Tėvų 
Pranciškonų vie n u o 1 y n e. 
Ekskursija išvyks penkta
dienį, bal. 2 d., 6 vai. vaka
re. Norintieji dalyvauti to
se rekolekcijose informacijų 
gali gauti parapijos klebo
nijoj.

X “Muzikos Žinių” pir
mas šių metų numeris jau 
išėjo iš spaudos. Turiningas 

ir gražiai suredaguotas. Be 
kitų, įdomus yra J. Žilevi
čiaus, L.M., straipsnis "Ka
riškos dainos ir Nepriklau
soma Lietuva”. Telpa ir dvi 
dainos su gaidomis. Šį laik
raštį dabar redaguoja komp. 
A. Pocius.

X V i o 1 e t Adašiūnaitė, 
bridgeportietė, lankanti Bee- 
thoven Muzikos konservato
riją piano klasėje rodo dide
lių muzikoj gabumų. Pava- 
earj ji baigs Kelly High 
School pirma mokine tarp 
400 studentų. Mokyklos me
tiniam koncerte ji gražiai 
save užsirekomendavo skam
bindama pianu Mendelshono 
“Rondo Caprizioso” ir Sin- 
dingo "Rustle of Spring”. 
Be to, yra mokyklos metraš
čio redaktorė.


