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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not periah 

from the earth.’’

—Abraham Lincoln
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Net trys armijos žnybia ašį?
Britų armijos Tunisijos pietuose ir 
vakaruose, o amerikiečią - centre
f

Britų 8-oji armija paėmė Oudref; 
amerikiečiai paėmė 200 nelaisvių

V _
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- 

rikoj, kovo 31. — Fieldmar
šalo Rommelio nugalėtos di
vizijos iš pietrytinės Tunisi
jos nešdinasi pajūriu šiau
rių link. Jos turi tikslą šiau
riuose susijungti su kita 
ašies armija.

Amerika ir karo 
traukinį Sovietu 
Rusijai parūpino

Ar Rommelio divizijomis 
pasiseks pilnai ir sveikai pa 
sprukti, tai klausimas. Nes 
iš pietinio šono jas vejasi 
britų 8-osios armijos gau
singos grupės. Kai kurios jų 
jau paėmė Oudref miestelį 
už Gabes uosto.

TEHERAN, Iranas, kovo 
31.—Pirmasis Amerikos ka
ro traukinys iš Persijos 
įlankos uosto atvyko čia eu 
amerikoniška karo medžiaga 
Sovietų Rusijai. Traukinys 
sovietams parūpintas “lend 
lease” keliu.

Iki Teherano amerikiečių 
įgulą. traukinį valdė, čia jis 
perduotas sovietams ir su 
rusų įgula nudundėjo Rusi
jos link.

Traukinį tempia du Bald- 
wino fabrikų garvežiai. Ve
žama tūkstančiai tonų karo 
medžiagos.

/

^Rusijos fronte 
veiksmai apsistoję

MASKVA, kovo 31.—So
vietų vadovybė skelbia, kad 
Smolensko fronte ir visur 
kitur karo veiksmai apsisto
ję dėl neperbrendamų purvų 
ir upių ir .upelių išsiliejimo 
atšilus orui.

Vadovybė pareiškia, kad 
viso ilgojo fronto dalyse i 
nieko svarbaus neįvyko. Tik 
žvalgai ir priešakinės sar
gybos kai kur veikia.

z

LENKAI KOVOSIĄ 
IKI PASKUTINIO

4 VYRO—SIKORSKI

Kongreso žemesnieji 
rūmai nepripažino 
naujo taksu plano

WASHINGTON, kovo 31.
— Kongreso žemesnieji rū
mai balsų dauguma atmetė 
taksų už pajamas “pay-as- 
you-go” planą ir nepripaži
no komiteto rekomenduoja-

Mussolini kovoja prieš Lavalį, kad 
jis nesusiartintą su Hitleriu

Jei tas įvyktų, sakoma, Mussolini 
būtų nustumtas į paskutinę vietą

KULKOS IftJUROS
f.Pil.>. . ■..r;

**"*IATTLE LINE 
t^+ALLIED THAUSTS

aou cheika'

Amerikiečių armijos ^vie
na grupė kiek įmanydama 
veržiasi per kalnus į pajūrį 
Maknassyxšone. Bando per
kirsti kelią atsimetančioms 
Rommelio divizijoms. Jei 
tas nepasisektų, tai tolėliau 
šiaurių link britai ir pran
cūzų divizijos gali atkirsti 
ašiai pasprukimą.

Kaip ten būtų, prieš ašį 
nusisuko trys sąjungininkų 
armijos ir bando jas sužnyb 
ti.

Amerikiečiai turi didelių 
sunkumų vožtis per kalnus 
į pajūrį. Visur susiduria su 
ašies kontratakomis ir įkas
tų minų plotais. Reikia tas 
minas išrankioti ir tik po to 
tais plotais galima veržtis 
šarvotuosioms jėgoms.

Nepaisant tų ir kitų s.un- 
kumų, amerikiečiai veržiasi
pirmyn ir dar nelaisvių pai- tlfcuciJ°n 

ma.
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"Draugns” Acme photo

Rommel korpusas Afrikoje atsitraukia, š. Tunisijoje. Jo 
korpusas vejamas britų armijos iš pietų. Amerikiečiai 
spaudžia Rommel iš vakarų- ir apšaudo iš jūrų.

Norvegijos jaunos moterys ir 
mergaitės bėga nuo naciąltėdijon

LONDONAS (ONA). — 

Žiniomis iš Stokholmo, nor

vegės moterys ir mergaitės 

šimtais bėga švedi jon nuo 

nacių, kurie jas verčia pros-

švedijon pabėgusios nor
vegės pasakoja, kad vokie
čių kareiviai Norvegijoje 
visur jaunas moteris užka
binėja ir atakuoja.
. * I

Prieš tris savaites Oslo

• LONDONAS (O NA). —i žinovai pareiškia, kad Mus- 
Italijoa diktatorius Mussoli- solinio agentai atvirai sklei- 

mo sumanymo, kad nors ko- | i-gi^u neslepia savo ne- džia visokias informacijas 
kią taksų dalį už 1942 ms- J draugingumo Vichy premje- tikslu diskredituoti Lavalį, 
tus dovanoti. Atmesti viso-Įrui Lavaliui, praneša sąjun- —nacių bičiulį.
kie tuo klausimu kompromi-' gininkų sluoksniai. Dalykų Sakoma., Mussolini turi 
sai ir bilius atgal grąžintas ..............- | priežastį taip elgtis. Jis bi

jo, kad Lavalis, jei ašis ne-būdų ir priemonių komite
tui.

Tas reiškia, kad taksų 
klausimas ilgesniam laikui t
atidėtas ir žmonės pajamų maistas nebrangus
taksus už 1942 metus šiemet 
turi mokėti taip, kaip kas
metai buvo mokama.

Bus turima su
Stalinu konferencija

WASHINGTON, kovo 31. 
—Prez. Rooseveltas vakar 
spaudos konferencijoje pra
nešė, kad po atliktų sėkmin
gų pasitarimų su britų užsie 
nio reily^trMiąkretoriuin A. 
Edenu pokariniais klausi
mais bus siekiama turėti 
konferenciją su Sovietų Ku
rijos premjeru Stalinu tais 
pačiais klausimais.

Prezidentas viliasi, kad 
artimoj ateity teks tartis su

Kanadoj mažiau 
racijonavimo;

OTTAWA, Ont., kovo 31. 
— Kanadoj iki šioliai raci- 
jonuojama tik sviestas, cuk 
rus, arbatžolės ir kiava. Dau 
giau nieko. Ir visų rūšių 
maistas, įėmus ir mėsą, yra 
pigesnis, negu J. A. Valsty
bėse. Ateityje, rasi, mėsa 
bus racijonuojama. Bet kol 
kas apie tai dar nėra kal
bos.

Vokiečiai dirbdinę 
šimtus submarinų

LONDONAS, kovo 31. — 
Iš Stokholmo gauta žinių, 
kad Vokietija šiandie nesta
to jokių didesnių karo laivų. 
Sako, naciai intensyviai uz

miesto parkuose rasta dau-, Stalinu pokarinėmis proble- gubmarįnų statymu.

Čia reiškiama viltis, kad^ 2,000 lenku čigonu
netolimoj ateity ašis bus nu-; 
galėta Tunisijoje ir Afrikoje 
ji nieko neteks.

Įvyks konferencija 
maisto klausimu

WASHINGTON, kovo, 31.
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad balandžio 27d. 
įvyks tarptautinė konferen
cija maisto klausimu poka
riniams laikams.1

Konferencijon pakviestos 
38 valstybės. Vieta dar ne
paskirta.

išžudyta Vilniuje
Jr

LONDONAS (ONA). — 
Lenkijos čigonų vadas 
Kwiek, kuriam pasisekė iš 
Lenkijos pabėgti ir įstoti 
lenkų kariuomenėn Artimuo 
se Rytuose, praneša, kari 
nesenai Vilniuje naciai išžu
dė du tūkstančius lenkų či
gonų.

Anot Kwiek, naciai turi

giau kaip 40 norvegų 13 me
tų amž. mergaičių išgėdin
tų. Kai kurios jų peiliais su
žeistos .už priešinimąsi vo
kiečiams kareiviams. Daug 
mergaičių pagrobta tr išsių
sta Vokietijon ten paleistu
vauti.

Pasaulis tikrai tari biau- 
rėtis tokiais nacių darbais!

Darbininku formoms 
bus pakankama

programą čigonus naikinti WASHINOTON, kovo 31. 
tsip, kaip naikinami žydai. _prez Roo9evelta8 iįkgl8 
Tokia pat naikinimo progra-; ajkjt{n jQg ima
ma vykdoma.

KARO FRONTUOSE

momis.
Prezidentas pa ž y m ė j o, 

kad šiemet įvyks dar dau
giau tos rūšies konferenci
jų-

Neapoly susprogo 
amunicijos sandėlis;
72 asm. užmušta

LONDONAS, kovo 31. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad praeitą sekma
dienį Neapoly, Italijoje, su
sprogo amunicijos sandėlis.

Imtasi pastatyti 500 šių nar 
dančiųjų laivų. v

LONDONAS. — Iš Berly
no per radiją paskelbta, 
kad ašies kariuomenė "nu
malšinusi” patrijotų Sukili
mus Kroatijoje.

turės pasisekimo kariauti, 
gali užimti jo, Mussolinio, 
vietą — būti jaunesniuoju 
Hitlerio partneriu, šiandie 
šiuo partneriu yra Musso
lini.

Fašistų sluoksnių viršūnė 
se yra įsitikinimo, kad jei 
Vokietijos karinė pozicija 
pradės irti, Hitleris parodys 
prancūzams savo malonės, 
atstatydamas vadinamą pil
ną nepriklausomybę Pran
cūzijai sąlyga, kad ji susi
jungtų su Vokietija “ben
dram Europos gynimui.”

Jei tas įvyktų, italai fa
šistai bijo, kad Prancūzija 
tada pasidarytų artimesnė 
Vokietijai, o Italija būtų pa
likta antroje vietoje. To
kiam atsitikime Lavalis įsi
galėtų ir jis Mussolinį nu
stelbtų.

Šiandien italų spauda tad 
ir tvirtina, kad 95 nuošim
čiai prancūzų yra priešingi 
Lavaliui ir įvairiais būdais 
bando jį diskredituoti.

O juk kiek Mussolini, tiek 
Lavai yra suodini, parsida
vę gudruoliai Hitleriui. Tai 
demokratijos priešai, žmo
nių apgaudinėtojai.

IŠ LIETUVOS GYVENIMO
1941 m. birželio 26 d. nuo 

raudonojo teroro žuvo šie 
penki Meškuičių gyventojai, 
kurie buvo žiauriai nukan
kinti Sukmedžių miške (Ly

Pranešta, kad'72 asmenys, gi-jmų valsčiuje): J. Mačiu-
žuvo ir 1,179 sužeista.

Sako, tiriama sprogimo
priežastis.

si priemonių, kad žemės ū- 
kiui (fermoms) darbininkų 
nepritrūktų. »

Prezidentas sakė, kad 
pirmiausia darbams f anno- , , , ,,
se bus paleisti iš kariuome-1KOIIVOJUS ĮVSIKIdS

LONDONAS, kovo 31. —
Gen. W. Sikorski, lenkų vy
riausybės ištrėmime prem- TUNISIJĄ
jenas, vakar Londone kalbė- Sąjungininkų armijos vis stipriau žnybia Tunisijos pa-
dama’s pareiškė, kad visi Jūrių atsimetančias Rommelio divizijas. Galimas daiktas, n&} kaip I SĄJUNG? ŠTABAS Aus

lenkai susivienys ir kovos kad kur tolėliau amerikiečiai atkirs joma pabėgimą. Ašiai jjaua vyrai, ypač tie, kurie t rali joje, kovo 31.—Paskelb-

Dar vienas japonu

kas, J. Mačiukas (antras), 
A. Steponavičius ir P. Mo- 
reika. šioms teroro aukoms 
buvo pastatytas ir pašven-

Laikraščiai rašo, kad žie
mos metu dar labiau trūks
ta pieno miestuose. Net tų 
minimalinių pieno kiekių, 
kurie pagal korteles turėtų 
būti išduoti mažamečiams 
vaikams ir ligoniams, nega
lima gauti. Pav., apie Šiaulių 
miesto aprūpinimą pienu 
pranešama, kad pagal kor-

iki paskutinio vyro, kad vi-1 Tunisijoje artinasi teismo diena 

są buvusią Lenkiją atgauti. PACIFIKAS— 

ę ir jos suverenumą atstatyti, j Sąjungininkų lakūnai bombonešiais ęlar vieną japonų sargoje, tai yra, tik prirei- 
Lenkai ir šiandie narsiai konVojų išblaškė. Vienam japonų karo laivui bomba pa- hus jie bus atgal tarnybon

kovoja, sakė gen. Sikorski. 
Oro jėgose turi nemažus 
nuostolius. Anot jo, naciai

taikyta. Regis, konvojus plaukė į N. Gvinėjos pakrantes, šaukiami.
Darbams f arm ose bus or-

RUSU A ■

susipažinę su ūkio darbais, ta, kad sąjungininkų* bom- 
Paleisti kareivai liksis at- bonešiai netoli N. Gvinėjos 

dar vieną japonų konvojų 
išblaškė. Vienam japonų nai 
kintuvui bomba pataikyta.

tintas paminklinis kryžius, teles kasdien miestas turėtų 
I Religines apeigas a t li k o gauti 4,000 litrų pieno, tuo

Kun. A. Staišys. Į tarpu į dieną tegauna apie

į 1,150 litrų. Iš to kiekio ligo-
Kokiomis aplinkyb ė m i s, ninėma ir “įvairiems kariuo- 

Lietuvos gyventojams tenkaI menės daliniams” (t. y. vo- 

keliauti geležinkeliais, pati-1 kiečių) dar paimama 350 
riama iš tokio kelionės įsipū-1 litrų, tad miesto vaikams ir 

džių aprašymo: “Deja, šiais civiliniams ligoniams pasilie
laikais ne kiekvienam yra 
prieinamos kelionės. O jei

ka 850 litrų. Dabar vaikams 
iki 2 metų amžiaus teduAda-

Maskva praneša., kad Rusijos fronte nieko svarbaus ne- 
lenkais'Dažnai vienur kitur1 ivyko Wl P»Wiu™»ioa žemės dideani veiksmai nutraukti, 
vykdomoa lenkų skerdynės Tik PriefcUcinSn sargybos veikia

Žmonės pergyvena baisiuo- KINIJA—
sius Laikus. Gfna žmonėms Anot kinų pranešimo, kinų kariuomenė trijuose fron- 
praktikuoti religiją. tuose japonus sumušė.

Lenkijoje žvėriškai elgias su
ganizuojami kolegijų stu- SKELBKITftS “DRAUGE”
dentai ir vidurinių mokyklų į . — ......- ,,

mokiniai.
Pagalia.u, prireikus, bus 

importuoti darbininkai iš 
Bahamos, Jamaikos ir Mek
sikos.

Lokaliniai drafto boardai 
'bus įpareigoti nešaukti ka
ro tarnybon tų vyrų, kurie 
turi bet kokius darbus že
mės ūkyje.

kam ir tenka važiuoti, tai ma po pusę litro kas antrą 
ne ypatingas malonumas' dieną.
nuo Radviliškio iki Kauno į Tenka priminti, kad šiau-

per naktį išstovėti ant vie
nos kojos, nes vagone daž
nai trūksta grindų antrai 
kojai pastatyti.”

liuose pri skai t omą virš 30,- 
000 gyventojų. Pieno gi kas 
dien miestui pristatoma — 
850 litrų!

— *... m.- A . —

/



o DIENRAŠTIS DRAUGAS
= =5=

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
A. a. Juozas Šeiris

Žinių-žinelės
Užuojsulavakaro eekmes ir įspūdžius,, _____ __

pasidalinta likusia pelnas. j Veikėjai Onai Kratavi£ie-| isnįo7>et’rrito
Kovo 23 d. širdies liga Nutarta išreikšti visiems neb J08 vyrui Antanui ir vi-

kuo nors prie to vakaro pri- 
sidėj usiems padėką

Jono Antaninos Černiana-

visiems dalyviams-bendra- Savo proto nemesk, l»et ir 
■ darbiame: A. O. Žukauskams, kitų pasiklausk.

Kovo 7 d. visai netikėtai1 A. O. Krata vičiams, S. M. - -------------------------------------
Nuoširdus ačiū

mirė a. a. Juozas Šeiris, 73 
m. amž. Po gedulas trejų šv. 
Mišių Šv. Jurgio bažnyčioj, 
palaidotas kovo 26 d. Mt. 
Olivet kapuose.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną, sūnus Juo
zą (elektros mekaniką), Ka
zimierą (mokytoją High 
School), dukterį Oną Krata- 
vičienę (mokytoj ą).

J šermenis buvo atvykę 
giminės Antanas, Rožė Griš- 
kai, Ona Olišauskienė iš Der 
Moines, Ia., kur šeiriai gy
veno prieš atsikra.ustydam

sai Šeirių šeimai, mirus a 
a. Juozui Šeiriui, Onos tėve-

Pirmiausiai programos pil Hui, reiškiame gilios užuo- 
dytojams, kaip tai veikalo, jautos. Darbuotojai
“Užkerėto Jackaus” vaidin
tojams, 54 kp. sąjungiečių'
ensambliui, mergaičių šoki- Į rašydamas malonius, links 
kių grupei, P. M. Rukšėnai- ortus įvykius ir pats jaučia 
tei; viešnioms iš Chicago — tą viską savyje; rašydamas
M. S. centro ižd. E. Statkie
nei ir III. vai. direk. M. Pau
kštienei už agitatyviškas

apie nelaimes ir liūdnumui 
kitu sykiu su jais liūdi.
• Taipgi didelė garbė pri

kalbas; taip pat kun. Ig. Bo-j klauso tiems draugams, ku 
reišiui, Šv. Antano par. kle- ' rie tą pagerbimą sumanė ii 
benui, už sąjungietėms prie- j surengė. Nes kaip jau žino 
telingą kalbą; darbininkėms, me iš praeities, kad ir labai

kų sūnus Antinu, kuris p.j(j Qną Grybus buv0 i Rlapatauskams ir jų Svoge-'*
mums surengtas surprizas. riui, J. I. Stanevičiams, S.1 

universitetą, išėjo Dėdei Sa- radom visą eiię su- Atkočiūnui, J. J. Sakalaus-
mui tarnauti. Černauekai y-į 
na “Draugo” skaitytojai nuo 
1912 m.

Teisėjas J. F. Uvick šiuo 
laiku labai daug lietuviams, 
gavusiems darbus valdžioje,

atrinkusių veikliausių lietu
vybės reikalais darbuotojų: 
Federacijos visą štabą, ko
respondentus, spauios rėmė
jus ir vi?ą grupę “Draugo” 
skaitytojų, kurie platinimo

sutelkia asmeniškus liūdiji- darbe, nors ir palys labai
mus ne tik Detroite gyvenu-| daug pasidarbavę, bet su- 
siems, bet ir jau seniai iš-' prasdami, kad nelengvas tai 
važiavusiems kitvr dirbti. Už darbas, parodė nuoširdumą, 
tai teisėjas Uvick užsitar
nauja nuo lietuvių didelės 
pagarbos.

kuris verčia užmiršti visus 
sunkumus ir toliau nenuleis
ti rankų.

Ona Paurazienė iš Chicar , Veikliai komisijai, k ,v r i 
go svečiuojasi pas seseris , laikė susirinkimus, darė pla- 

į Detroit. Čia gyveno nuo kurios tą vakarą dirbo ii- žymūs žmonės, dideli veikė-' ir P*8 motiną M. Valionis- nūs, kad kuo geriausiai vis- 
gas valandas prie įvairių jai, rašytojai, kurie daug , kien^, kun pastaruoju laiku
darbų; sąjungiečių vyrams, mūsų tautai yra nuveikę bu-: buvo rimtai susirgus. Dabar 

vo niekeno nematyti, nepa- Jau jaučiasi geriau, 
stebėti šiame pasaulyje. Tik
tada jie pastebimi, kuomet 
uždaro knygą ir laikraštį,

1919 m. Išaugino pavyzdin
gą šeimą, davė mokslo ir vi
suomet buvo pavyzdingas 
Tiesą pasakius, šeirių na-

kurie pagelbėjo ir prisidėjo 
prie vakaro pasisekimo; to

muose vaikai negirdėjo iš! tografui K. Samsonui už pa- 
tėvų rūsčių žodžių. Pamal- j tarnavimą; M. Mikalauskie

nei už pasiuvimą mergai
tėms tautiškų rūbų; biznie
riams už apgarsinimus; ir 
visai skaitlingai publikai už 
atsilankymą. V. S.

durnas, švelnumas, susiklau
symas viešpatavo namuose, 
kas yra retenybė šioj šaly
je.

Velionis už toki gilų tikė
jimą nusipelnė milžiniško 
skaičiaus nevystančių gėlių 
vainiko — šv. Mišių aukų, 
būtent net 115! Ir Federa
cijos 4 sk. užprašė Mišias 
šv., nes velionis nors ir ne
dalyvavo veikime, bet vai- įj dar šį0_to nepridėjus prie 
kus ragino darbuotis kata- Šimonio pagerbimo vakaro. .

Dar prie M. Šimonio 
pagerbimo *

Nors jau buvo “Drauge” 
rašyta, bet negalima praleis

likų gerovei ir atjautė kitų Ta? gražus susirinkimas
darbuotę. Priklausė prie SL įVyKo Grybų namuose Šimo- 
RKA 171 kp. Per virš 20 me- nįams nieko nežinant. Jie 
tų nesirgo ir nei cento iš iž- ^įk buvo atvežti netikėtai ir 
do neišėmė. ; rado jau susirinkus didelę

Velionis turi brolį Antaną ' §ruP? draugų.
kur tai Pennsylvanijoj gyve- j Nuo visų susirinkusių ži
nantį; vedęs svetimtautę. |moniams įteikta dovana —

Paėjo iš Lietuvos Tryškių Sraži šėPa rašymui ir kny- 
parapijoa, Vadoklių kaimo. &V Pridėjimui, Prie puoš-

yra labai rimta, švelnaus bū
do, turinti didelę širdį, vi
sus užjaučianti, didelė dar- 

kada sustoja, užgęsta jaus- j buotoja moterų tarpe. Ne
minga širdis, o sustingusi1 
ranka padeda plunksną, ku
ri taip švelniai reiškė gilias 
mintis ir teikė pasauliui ži
nias... Tada tik žmonės pa
mato, kad tuščia yra vieta, 
ir nėra kas ją užpildytų... 
Tik tada mūsų žmonės pa
mato. kad daug ko nustojo. 
Pasigenda, kad neteko tau-j 
tos genijaus... Ir tik tada 
pradeda garbės himnus ra
šyti,paminkius statyti iP.vi
sokiais būdais garbinti tą 
žmogų, kuris ramus, tylus, 
nejaučia, negirdi tų visų pa
gerbimų ir jie jam nieko ne
reiškia, nes viskas yra per
vėlu, užbaigti

Bet kada tas žmogus bū
na dar gyvas ir kada jis rū
pinasi kitais daugiau, netgi*.

tik kad Moterų Sąjungos 64 
kuopos orgąnizatorė, bet ir 
jos palaikytoja, rėmėja ir 
veikėja ne tik organizacijoj, 
bet visame lietuvių judėji
me. Lietuvių išeivija būtų 
laiminga, jei daug panašių 
veikėjų turėtų. P. B.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 2# metų praktikavln
jūsų garantavimu \

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas mi elektra parodančia ss»> 

, ..... Rausias klaidas. Specialė atyda sš-
Lietuvoje turi broliu Karui na;:s stal°’ valgiais apkrau- Pats savimi- tai ir vienas (^„0* j mokyklos vaikua.

* .... ------------ 1----- --- Kreivos akys stttslsonis
▼ALANDOS: auo 1* ryto tel 9 v.užėjus laiškų negaudavo. 

Amžiną jam atilsį!

ką prirengus; šeimininkėms, 
kurios tokią skanią puotą 
pagamino, nuoširdus ačiū.

Dėkojam K. Samsonui, J. 
ir D. Cress-Krasaustiams, P. 
ir O. Grybams, P. ir P. Me- 
doniams, J. ir A. Ambra
sams, A. ir P. Ambrasams;

kams, J. K. Rukšėnams, F.’ 
A. Stankams, A. Savickie-1 
nei ir jos sesutei, A. G. Si- 
laikiams, Al. Puodžiams, K. 
M. Mišeikiams, B. Valatke- 
vičiams, J. Juškevičienei, P. 
Bandzienei, Banioniams, J. 
T. Blažiams, A. P. šalase- 
vičiam^, A. Blaževičienei, K. 
A. šalčiams. Nors nedalyva
vo, bet didelį) prijautimą pa
rodė: J. H. Mediniai, J. P. 
Tumai.

Kadangi veik visi dalyvių 
sudėjo linkėjimus per puotą, 
už tuos gražius žodžius ir 
aljautimą nuoširdus ačiū.

\ (Nukelta į 3 pusi.)

MUKUS Iftl’AitUAVlMAN MIS V 
M1LA1.MAKO S'\KO MIZ1 KA

UKIŲ IHsl ltlMKN I V

PASINAIDORIT F UOGA DABAR
KOL DAR MU AP AHD LOTI.
TŪBOS, CLAKINETAI, TROM

BONAI. SAKAVHONES. KLUTES 
su ••cases" — $35.00. $37.50,
$45.00 »r $75.00. Viai (arartuotl 
lengvam grojimui.

koncertui ouitara;, SPA- 
N1AKI MANOOlANAl. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
$0.50, $3.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUN1N1A1 BASAI — $60.00. 
$126.00 lr $160.C0. BASO UŽ- 
DEN GALAS — $12.00 SMICE-
L4A1 SMUIKOMS. STRIUN1NI- 
AM.S BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $3 00. $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.60, 
$85.00 ir $50.00. PEDALS, Hl- 
BOYS, CYMBOLb, Ir DRUM 
tlEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-tems 
brass lr “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Tr tūboms, Saxaphonea ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.u»v.>|<D “>S ne

dOUS DISAM M.NKLLSUTOO

LIETUVIAI DAKTA it AI

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

194 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

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 sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapact 1930

DR. K ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

TsL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

Ofiso Tel..................... VlRginia 1386

DR. AL. RAČKUS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DABARTINE

DIVIDENTŲ
RATA 4%

to, gėlėmis papuošto visi
reiškė širdingu? linkėjimus,

i ypatingai M. Šimoniui, vie- 
Senas Pažįstamas nam didžiausių plunk3nog

darbininkų ir katalikiškos 
spaudos platintojų. Nes tik 
jo pasidarbavimu “Drauge” 
buvo įvesta Detroito žinių 
skyrius ir tik jo rūpesčiu 
yra įkyrius palaikomas. Jis 
visuomet rašo žinias iš vie
tos lietuvių veikimo.

M. Šimonio asmenyje De
troito lietuviai katalikai tu
ri tokį nenuilstantį veikėją, 
kokių mažai yra, gal būt. 
visoje mūsų tautoje, kad pa
švęstų visą laiką, sveikatą 
ir energiją, jokios naudos 
sau iš to neturėdami, viezą 
platinimui katalikiškos spau 
des, rašymui, galvojimui, su 
manymui ir įvykdinimui vi
sokių gerų ir naudingų da
lykų visuomenės gerovei. Ap

Bendro vakaro 
komisijos žodis

Moterų Sąjungos bendro 
vakaro komisija turėjo pas
kutinį tuo reikalu susirinki
mą, kuriame dalyvavo visos 
komisijos narės. Apkalbėjus

pagarbos užuojautos žodelis 
labai daug reiškia ir priduo
da daugiau energijos ir pa
sišventimo dirbti visuomenės 
labui ir visų lietuvių nau
dai. Tas darbas pasidaro 
lengvesnis, malonesnis, kuo
met jis mato, kad žmonės 
tą darbą tikrai nuoširdžiai 
supranta ir įvertina.

Daug kas būtų sakyti ir 
apie O. Šimonienę, nes tai

vak. Seredomis nuo pietų • 
dėiioj pasai sutarK 1

Daugely atsitikimų akys atttatee-

4712 South Ashland Av.
TABOR UU

Pbaaei YARDS 1371
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyr*’' ii priežas
ties spalvų neregėjimu — (color 
biindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTU '53 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
i Ištaiso.
I Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

CLEAR6R į

PABANDYKIT “4'KYHTAI.KAK” 
DABAI'

MiMtcmiAkas Viuiuim TiiIm*
Glnlėjlmo Pajrclhtuvus 

AKTIAMS DYDIS MIKKOPONO

*fSS TH**

HVKBIA MAMAI I I NU MOK
... •
• «»•v nrniit iiiHhk

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WE1NE, G.D.

DR. S. WEINE, O.D._________

AKIS EGZAHfNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
* Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 8535
VALANDOS; Hlrmad., Trečiad., Fmktad. Nuo 10 ryto Iki < vak. 

Antrad. Ir Ketvlrtadh'nlala Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
Aestadlenlal.s Ir Sekmadieniai* Pagal Sutarti

Bešzldencija REPubiic 5047
Nedėltomta Susitarua.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
TreC. lr Penkt. 10 iki 6.

•322 SO. VVESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1912-9721

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

•Cken įsmUL »» l’lHtlM*
kkko'kitfm haaykit ak sukit 

RYKAI l»KYI«»5’<TKA< IJIIm 
AK IHCI. KNYIHT**

•4’
EPgflBBOTTĘM

HEARING AID COMPAHf 
E JACKSON BIVO.JHICACO

J H|>ll<l)k Kuponu Ir »lų«k tlnhm« 
fn Mnrtn n.imuo- »
V t At.hl.fclt lnt«rmtM-lj«| Kn»»« '
t IU Jokio. Man J
f VhiiIhr . . ............. . ............... f

0. Anr»*RHM ...................
M, 1‘Rt h a ..... ......... Vm 1 • • • *

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINAN8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

<2
CSZD

A
A/zi undflAl lAftMINGS

PANAUDOKITE PROOą DABARTINĖMS ftEMOMS 
NUOMMCIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūaų Įstaigoje. JOsų indėliai* rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA B fYMIAUBIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, 8«c’y. 8236 SO. HALSTED ST.

Tik vtena pora aklų vtesm gy- 
ventarul. fcuroklt* ju. leisdami 
lAscsamlnnoM ju msdernlAkteuata 
metodą, kari* rs*ėjlmo mokslu 

S*>1 sutelkti.
SS MBTAI PATmiMO

akinių, kurie pstolins 
aktų Įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.OPTOMUn KIŠTAI 
1801 So. Ashland Avenae

^cSISaij1 sa£.
OmO TAIiAVDOSt 

Kudlu *:!• s. m. Iki 1:11 p. m. 
Trsfitod. Ir toSUd. 1:10 u m.

fld T:0» o m.

Tsl. YARda 8346

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

DR. CHARLES SEGAL ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Ciucago, I1L

OF1SO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 3:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMIock 5849

DR. PCTER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
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 Avenae
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tei. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
•aukite KEDzie 2868 

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

Rakmadieniaia pagal nnaltanmv

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS A

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsled Si.
TELEFONAS: 1 A

Caiumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

•aukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU**

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VlRginia 0036 
Residencijos tei.: BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: į 1—8 ir 4—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Res.: KENtrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Tsl. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
Tei. REPablie 7868

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

TaL OANal 0267
Ras. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rsaidencija: 6600 So. Artesian Avė.

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

ELATJ^KITE “DBAUG^'



Ketvirtadienis, bal. 1, 1943 DIENRAŠTIS DRAOTKB R

Argentinos karo mi
nisterija išspausdino 
20,000 knygeliu apie 
lietuviu tremtinius

(LKFSB) Argentinoje y- 
ra apsigyvenęs lietuvis laik
raštininkas K. Čibiras. Prieš 
keletą mėnesių jisai sirginS- 
jo sloga ir ausimis, ir dabar 
jo sveikata jautri oro atmai-

DUBLINAS. — Iš Londo
no čia atvyko New Yorko 
arkivyskupas F. J. Sjpell- 
man.

noms. Nežiūrint rūpesčių su 
Sveikata, jisai nemažai rašo.1, 
Vienas jo straipsnis tilpo i 
katalikų dienraščio “EI Pue- 
blo” savaitiniame priede 
“La Catedra” ir visą eilę 
jo straipsnių spausdino ka
talikų savaitraštis ‘ ‘Crite
rio”. Karo ministerijos švie
timo ir spaudos skyrius pa
ėmė iš “Criterio” straipsnį

apie lietuvių trėmimą į Si
birą ir išleido (nesiklausda
mi autoriaus) brošiūrą 20,- 
000 egzempliorių. Jėzuitų 
leidžiamas mėnesinis žurna
las “Estudios” buvo žadė
jęs vasario mėnesį pradėt 
spausdint Vaičiulaičio lietu
vių literatūros apžvalgą. Kol 
kas neturime informacijų, 
ar jau pradėjo spausdinti.

PRANCIŠKUS
JONIKAS

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

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tei
sių apskričio, Plungės parap.. 
Jovaišiškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 33 nietus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Petronėlę — po tėvais 
Kiudelaitė; dukterį Bronlsla
vų; 2 seseris Onų šturmienę 
švogerj Aleksandrų ir Jų šei
mų. Marijonų ir jos vyrų; 
brolj Povilų Stockins; pusbro
li Aleksandrų Jundulj Jo mo
terj Marijonų ir jų šeimų ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

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

Kūnas pašarvotas namuose. 
3734 So. Campbell Avė. i-ai- 
dotuvės jvyks penktadienj, Ba
landžio 2 d. Iš namu 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i ftv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nouširdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Seserys, 
Švogeriai. Brolis,. Pusbrolis

ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John 

F. Kudelkls. Telefonas Yards 
1741.

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. +
ONA BALTUŠIENE

(po tSva's Stnkcnaitė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarno n v|<mn žmonų ir 
motinų. Onų Raltušfenę.

Netekome savo mylimos ba
landžio i d., 1942 metilą.

Nors laikas tęsiasi, mes Joa 
niekados negalėsime užmiršti 
Lai gailestingasis Dievas su
teikia Jai amžina atlsj.

Mes. atmindami tų ins liūd- ' 
nų pranišnlinimų lė mūsų tar
po, užprašėme 3 gedulingas Sv. 
MISIas už Jos sielų (su egzek
vijomis), ketvirtad., bal. 1 d., 
1943 m., ftv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. 8:no vai. ryto. Vi
sos trys šv. MiSios bus laiko
mos kartu.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažjsta- 
mus dalyvauti Šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielų.

Nuliūdę: Vyrsa Pranci#lt»s, 
Sūnus Antanas (TT. N. Army), 
Duktė Anelė Ir Giminės.

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

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (MaJiomedas). j

III
JURGIS J. SVARUS

Mirė Kovo 30 d., 1943 metais.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ift Velykių apskričio, Panevėžio 

parapijos, Maženių kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Prancišką (po tėvais 
Gaušaitė); sūnų Kun. Mykolą švarlį, Sv. Petro ir Povilo pa
rapijos kleboną; 3 sesutes Julijoną, Antoinette Brood ir Juo
zapiną; brolį Tadeušą ir jo šeimą; du pusbrolius Benediktą 
Švarlj ir Joną Aleliuną; švogerį Joną Stakėną; ir daug kitų 
gimminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 5933 So. Troy Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Balandžio 3 d., 1943 m. Iš 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvičiame tisus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Dukterys, Pusbroliai, švogerls
ir Gimininės. '»*

Dėl tolimesnių informacijų, šaukite: HEMiock 0717.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

81 Firma Virš 50 Metu 
Tos Pačios šeimos 

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

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS

KREIPKITfiS PRIE
JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—
Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

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

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

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

DETROIT, MICHIGAN

(Ątkelta iš 2 pusi.)
. Už gautus telegrama svei
kinimus A. O. žaliaduoniui 
iš Homestead, Pa., E. Na- 
rušiui,’ Kalinia.itskui iš To
ronto, Kanada, V. Kraužliui, 
V. ir A. Pikūnui iš Pitts
burgh, Pa.

Pijui ir Onai Grybams už 
suteiktą savo rezidenciją Ir 
rūpestingumą. Visiems, vi
soms prisidėjusiems ne tik 
darbu, bet ir stambiomis au
komis, už kurias ne tik vai- 
šintasi, bet dar ir brangi do
vana — Secretary Desk su 
priedu įteikta.

Visiems, visoms, kas tik 
kuo prisidėjo, priimkite nuo 
mūs nuoširdų ačiū.

Ačiū taip pat “Draugui” 
už suteiktą vietą plačiam ap 
rašymui ir red. Ig. Sakalui 
už surinktas žinias.

Matas ir Ona Šimoniai

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

URŠULE BUNZIENE
(po tėvais Kasparavičiūtė)

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

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

Gimus Lietuvold Kilo Iš 
Vilniaus apskr., Žiežmarių par., 
Žldlkių kaimo.

Amorikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

4 dukteria Praneškų Mozley 
ir žentų Mykolų, Ona Gregonis 
ir žentų Juozapų. Eienų Sene
lius lr žentų Otto, Violet Wli- 
son ir žentų Ej-nest; sūnų Ka
zimierų ir marčių Sally Run- 
za: 13 anūkų; brolio dukterį 
Domicėlę Žitkus tr daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 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 
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta i švento Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįsta
mus dalyvauti šloee laidotu
vėse.

Nuliūdę:— Dukterys, Sūnus, 
žentai, Marti, Anūkai, Broliu 
Duktė Ir Giminės.

Laidotuvių direktorių?: Ant 
M. Phillips, tel. TARds 4908.

“DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP YVANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MACHINISTAI — pirmos klesos 
reikalingi prie pertaisymo darbų 
Lathes, Milling mašinų ir Turret 
iathes. Dienomis darbai.

MID CITY ENGINEER1NG CO. 
715 W. Lake St.

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. House 3.

13TH & CLARK STS.

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

MI’SECM OF SCIENCE & 
INDUSTRY. Jackson Park.

Tarp 10 ryto Ir 4 popiet.

TOOL & DIE MAKERS 
JIG & FINTURE MAKERS

100% karo darbai. Puikios darbo 
sųlygoa Dienų ar naktimis darbai 
Aukščiausia mokestis Ir pastovūs 
darbai tiem kurie tame kvalifikuoti.
SUNNYSIDE TOOL * DIE WORKS 

2222 N. Cicero Avė.

WARF.HOU$E VYRAI 
Gera mokestis — užtenkamai vlrš-

j laikio mokant laikų ir pusę. Paty
rimas nereikalinga.

FUT/TON MARKET COI,D 
STORAGE 1000 W. Fulton St

TALLYMEN ir DARBININKAI rei
kalingi • dirbti north side lumber 
yarde. Pastovūs darbai, Defense 
darbai.
HERMAN H. HETTLER LUMBER 
CO. 2601 Elston Avė.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 SherMnn Rd.

MOLDERIAI Ir CORE MAKERS. 
prie plieno ir breso, aukščiausia mo
kestis. Room 1343.

FIRST NATIONAL BANK RLDG. 
38 R. Dearborn, Phone CENtral 0621

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Sts.

DARBININKAI
Piet-vakarlnėje dalyje miesto. Gera 
pradinė mokestis.

Matykit Mr. Kelleher.
BODIE HOOVF.R PETROLEUM CO.

3900 AV. -aath -

95.00 Į DIENĄ
VAIKINAMS i7 metų u m Žiau s ir 

i, d raitė pa'tluo-
IKIb

suaugusiems vyrams, 
suotlęms prie darbų karpetų valymo 
dirbtuvėje. STEwart 98«7.

O. A. BOURHELLE & SON.
218 E. 7tst St.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktf

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 BOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

li .totle. WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

ORLAIVIŲ
IŠDIRBĖTAS

REIKALAUTA
(10) primos klesos all-around 

machinistų.
Turi būti pilni piliečiai.

Dieną ir naktimis Šiftai. 
Atsišaukite i 

5301 W. 65th ST. 
Valandos nuo 8 ryto iki 5 popiet 

tiktai šiokiomis dienomis.

REIKALINGI
SQUEEZER MOLDERIAI

DIRBTI
PILKOS GELEŽIES 

FOUNDREJE
Atsišaukite į

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.

VYRAI
Reikalingi dirbti už Porterius. Pas
tovūs darbai, gera mokestis. Kreip
kitės prie Mr. Will.

BRENTANO’S BOOKSTORE.
29 S. VVabash Avė.

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi- 
šaukit j Employment ofisų.

CRACKF.R JACK CO.
4800 W. 66th St.

HELP WANTED — MOTERYS

Merginos ir Moterys
PATYRIMAS NEREIKALINGA
Reikalingos prie patogių ir švarių 
darbų popieros no vėl ties išdirbi-, 
me maloniose aplinkybėse.

PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

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

Phone DELaware 1872 

240 E. ONTARIO

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

CHICAOO CARTON 00.
4200 R. Pulaskl Rd.

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės durbai. 4 5 valundos savai
tėje. $80.00 J mėnesį. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT HALL 
710 Lake Šliure Dr.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.
REIKALINGOS — MERGINdS ar 
MOTERYS Pagelbininkės prie fur- 
nlšiuotų apartmentu. Kambarys ir 
valgis duodama. Mokestis nuo $40 
iki $80 j mėnesi. Vedusios gali ant 
vietos apsigyventi su. vyru. Rašykite 
ar atsišaukite sekančiu adresu;

4506 S. EMERALD AVĖ.

MERGINOS lr MOTERYS prie len
gvu dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tam 
aukšte.

2330 W. CERMAK RD.

MERGINOS
Reikalingos prie lengvų dirbtuvės 
darbų svarbioje pramogoje. Pra
dinė momkestis 50c į valandą ir 
laikas ir pusė mokamą už virš
laikį.

ARMSTRONG PAINT & 
VARNISH WORKS 
1340 S. Kilbourn.

■ i 1 » ■ 1 1 " ■ — ■
MERGINOS 17 IKI 20 

Reikalingos prie abeinų ofiso filing 
darbų. Patyrimas nereikalinga. Ge
ros darbo sąlygos. 40 valandų, 5 
dienos j sųvaitę. Proga jsidirblmul. 
Atsišaukite j Room 504

223 W. JACKSON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKAKI — vyrai prie abel- 
nu dirbtuvės darbų. Taipgi reikia ir 
MERGINU. Patyrimas nereikalinga. 
Oera mokestis, pastovūs darbai.

U'II.SON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybe. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite plūkius pareel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

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

PHARMACY PAPER BOX CO. 
3401 W. Division. lst Floor

MERGINOS reikalingos prie leng
vų dirbtuvės darbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrmas nereikalinga. Lai
kas ir pusė .už 'V^šiųkkį,

KROLL BROS. CO.
199$

——
ti

SEWINC/ MACHINE UrBRATORfi 
reikalinga. Patyrusi prie single" nee
dle mašinos siuvant parankas ir 
Iždangalus.
MORTON TEXTILES. 549 S. Wells.

PARDAVIMUI

NAMAS PARSIDI’ODA Cicemje. 2 
fletų mūro. 6 ir 6 kamb.. 2 karšto 
vandens šlldvtuvai. 2 karams gara
džius. Pašaukite—RIVERSIDE 2562.

Žmonės nužiūrėję priešta 
ringais dalykus, kurie turi 
būt suvienyti, ttpo priešin
gi vieni kitiems. (Helio).

Nėra tokio melo, kuris ne
būtų turėjęs teisybės savo 
pradžioje.
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<934 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
SubNerlptions: 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,
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DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $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 raitų negraiiname, jei 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome raiyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymamr, !r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

ne-

Entered as second-Class Matter Ma ch 31, 1916 st Chicago, IIL 
Under the Aet of March 3, 1879.

^Sukilimams Lietuvoje vykstant
Per Stockholmą iš Lietuvos atėjusi žinia apie Lietu

vos žmonių pasipriešinimą naciams, yra dar vienas ir 
stiprus įrodymas, kad lietuvių tauta kovoja prieš oku
paciją ir siekia išsilaisvinimo.

%
Lietuvos ūkininkai yra apkrauti dideliais mokesčiais. 

Be tp, jie turi pristatyti okupantams tokius maisto kie
kius, kokių negali sudalyti. Vilniuje buvo sušaukta 200 
seniūnų, kurie buvo išplūsti ir, be to, daug jų sušaudy
ta. Apie tuos nacių žiaurumus žinios pasklido po visą 
kraštą. Vilniuje ir Kaune prasidėjo studentų demon
stracijos .Vėliau jie pasklido po Lietuvos miškus, kad 
iš pasalų kovoti prieš okupantus.

I
Padėtis, matyti,, susidarė tiek rimta, kad ir naciškas 

griežtūmasir žiailrtirtfaš sukilėlių numalšinti nepajėgė. 
Žinodami, kad gen. St. Raštikis turi lietuvių tautoje 
pasitikėjimą, jį pasikvietė į talką majšinti sukilimams. 
Praėjusį šeštadienį įvykę pasitarimai. Naciai užsiminę 
net apie nepriklausomybę Lietuvai, kad tik sustabdyti 
įvykusių lietuvių sukilimus.

Tačiau, mes aiškiai žinome, kad nacių pastangos hus 
tuščios. Tiek kartų nacių ir kitų apviltas lietuvis tuš
tiems pažadams nebejjtikės. Lietuvis puikiai atsimena 
1941 m. birželio mėnesį. Lietuviai tada buvo užsimoję 
atstatyti sugriautą nepriklausomybę, susidarė net pre
liminarinę vyriausybę, tačiau naciai tą sąjūdį pasmau
gė, vyriausybę išvaikė, vtską^į savo rankas pasiglemžė, 
plėšia kraštą, žudo nekaltus žmones.

Lietuviai, be to, neužmiršo ir vokiečių šunybių prieš 
25 metus. Ir tais laikais jie Lietuvai žadėjo laisvę, bet 
visi atsimename kas iš to išėjo.
f /

Lietuvių tauta nieko iš nacių nesitiki ir, pagaliau, ne
nori. Jos visos viltys sudėtos Jungtinėse Tautose, jų 
Atlanto Čartery. Ji tiki į Amerikos ir santarvininkų 
pergalę, kuri realizuos Lietuvos žmonių troškimą būti 
laisvais ir nepriklausomais.

Bolševikai1 lietuvių priešai
Chicagos bolševikų dienraščio redaktorius rašo, kad 

Lietuvos klausimas po karo tšsirlš taip, kaip Lietuvos 
žmonės norės, o, gįrdi, ne taip, kaip kai kurie mūsų vei
kėjai nori.

Pasakyta teisingai. Tik bereikalingai daromas prie
kaištas tiems veikėjams, kurie visu griežtumu stovi už 
laisvos Ir nepriklausomos Lietuvos atatatymą.

Reikia aiškiai žinoti, kad Amerikos lietuvių nusista
tymas dirbti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
pilniausiai supuola su Lietuvos žmonių nusistatymu iš
silaisvinti, išsirinkti sau tokią valdžią, kokios jie norės, 
ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Nė vie
nas iš Amerikos lietuvių veikėjų, nė vienas net iš va
dinamųjų tremtinių, ar jis bus Pakštas, ar Grinius ar 
kas kitas, nemano užmesti Lietuvos žmonėms savo va
lios. Jiems yra žinomas tautos troškimas būti laisvais 
žmonėmis, savo krašto šeimininkais, dėl to jie ir dir
ba jų išlaisvinimo darbą. Jie dirba taip, kaip dirbtų 
bet kuris Lietuvos žmogus, jei Šiandien galėtų ištrūkti 
iš vokiečių okupacijos.

Jei bolševikų laikraščių redaktoriai kai kada parašo, 
kad palikti patiems Lietuvos žmonėms susitvarkyti sa
vo krašto reikalus, tai jie daro prieš savo nusistatymą.

Mes, kurie reikalaujame Lietuvai nepriklausomybės, 
giliausiai esame įsitikinę, kad užsieny gyvenantiems, ar 
jie bus lietuviai ar nelietuviai, nereiks kištis į Lietu
vos vidaus reikalus. Tauta, pagyvenusi nepriklausomu 
gyvenimu per suvirš dvidešimts metų, puikiai mokė3 

susiorgmiiuoti nuosavą, lietuvišką, demokratišką val

džios aparatą ir žinos, ką pastąįyti tą aparatą sukti. 
Bet žiūrėkite, koks yra lietuvių bolševikų nusistaty

mas: jie kaip tik eina prieš Lietuvos žmonių valią, pa
neigdami jų šventa s teises į laisvę ir nepriklausomybę, 
norėdami prijungti Lietuvą prie Rusijos, surakinant ją 
vergijos retežiais.

Jei lietuvių bolševikų spauda kai kada dar pasisako 
už pagerbimą Lietuvos žmonių valios, tai tuo jie tik 
dar labiau nori apmuilinti savo nelaimingųjų pasekėjų 
akis.

Visiems turi būti kuo aiškiausiai žinoma, kad tie 
kurie riekia sujungti Lietuvą su kita valstybe, nepai
sant kuria — Rusija, Vokietija ar Lenkija, nori pažeisti 
lietuvių tautos šventą valią ir teisę patiems būti savo 
krašto seimininkais. Tokie yra lietuvių tautos priešai. 
Aiškūs Lietuvos priešai yra lietuvių bolševikų laikraš
čių redaktoriai, nes jie ir savo raštais ir darbais pa
sisako prieš laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą.

Sikorskis prieš Maskvos pretenzijas
Gen. Sikorski, Lenkijos vyriausybės svetur premie

ras, kalbėdamas Londone apiv lenkų tautos skaudžią 
padėtį, primindamas, kaip stipriai Lenkijos žmonės 
priešinasi nacių okupacijai ir kiek lenkų kariuomenė 
dalyvauja karo frontuose, padarė stiprų pareiškimą są
ryšyje su Lenkijos ateitimi. ■ •

Tuo pareiškimu gen. Sikorskis davė atsakymą Sovie
tų Rusijai, kuri nori pasisavinti žymią prieškarinės Len
kijos dalį.

Anot premiero Sikorskio, jei po karo lenkų tautos 
teisės nebus respektuotos, jei lenkų pastangos išsilais
vinti nebus imamos dėmesin, kiekvienas lenkas, nepai
sant kokio politinio ar religinio įsitikinimo jis bebūtų, 
“susijungs Ugi vienam vyrui priešintis bet kokioms pre
tenzijoms, siekiančioms pažeisti mūsų krašto suvere
nitetą ir lutegritetą, nepaisant iš kokios pusės tos pre
tenzijos būtų keliamos.” /-

Pareiškimas ir drąsus ir šiuo momentu huvo reika
lingas.

“Religious News Service” Londone praneša, kad apie 
150 katalikų kunigų, įšventintų dar prieš bolševikų re
voliucijos laikus, tebelaikoma SoVietų Rusijos kalėji
muose arba sunkiųjų darbų stovyklose.e į 1

Federacijos 19 skyrius Chicagoje balandžio 4 d. ren
gia spaudos programą mūsų pionieriaus laikraštininko 
a. a. kun. A. Miluko brangiai atminčiai pagerbti. Vi
siems sektinas pavyzdys.

Aukokime Amerikos Raudonajam Kryžiui bent vie
nos dienos uždarbį 
gus darbus ir karo

Si organizacija didelius ir garbin- 
r namų frontuose atlieka.

SPAUDOS APŽVALGA
Politika ir valstybių kabinetai

“Darbininkas” rašo šiuo klausimu ir savo rašinį taip 

užbaigia:
“Vienas rimtas diplomatas yra pasakęs, kad poli

tika yra daroma valstybių kabinetuose. Ką spauda 
"apie politiką rašo, tai tik tiek reikšmės tėra, kad laik
raščių ir žurnalų skiltyse atspindi redaktorių ir jų 
partijų nuoširdūs pageidavimai.

“Tačiau nepamirština, kad tokie stambių laikraš
čių pageidavimai, primygtinai kartojami, turi stip 
rios įtakos į bet kokios vyriausybės politiką. Tad ne
galime snausti ir prieš nepalankią mums propagandą 
turime stipriai reaguoti.”

Kai kam gal nepatiko, bet...
“Garso” bendradarbis p. R. G. rašo:

“Gal Amerikos diplomatams labai nepatiko pono 
W. H. Standley viešas kortų išdėstymas, bet Ameri
kos piliečiams tiesiog atidaro akis ir nurodo kelią — 
kokias reikia daryt pastangas, kad Amerikos pilie- 
čių-kareivių šiam kare nebūtų pralietas kraujas vel
tui; bet pilnoj žodžio prasmėj būtų įvykdinti ir pri
taikinti visoms pavergtoms tautoms Atlanto Čarterio 
dėsniai. Matyt, jau mūsų kongresas tuo gerokai su
sidomėjo, o tuo labiau — visos nacių pavergtos tau
tos, turi su galinga Amerika pakelti savo balsą ir pri
versti tokius, kaip rusų komunistus išsižadėti visų 
grobuoniškų tikslų ir prisidėti prie Dėdės Šamo At
lanto čarterio įvykdymo.”

Katalikų savaitraštis “Laivas" visada yra įdomus. 
Bet ypač įdomus jis išeina per šią gavėnią. Jame ran
dame ir gilių religiškų, pamokinančių pasiskaitymų ir 
gražiu, gavėniai j>ritaikintij iliustraciją.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 1 d.)

Vokiečiai apiplėšia lavo
nus... Ištrūkę iš vokiečių be
laisvės prancūzų kariai pa
sakoja, kad žuvusiųjų Ka
reivių, kiek saviškių, tiek 
priešininkų, lavonai kuo vei
kiausiai vokiečių apiplėšia
mi.

D

Mirė kun. Norbertas Lu
košius... Santa Fe, Texas, 
sanatorijoj mirė kun. Nor
bertas Lukošius, buvęs šv. 
Petro ir Povilo parap. kle
bonas West Pullmane.

•

lietuvių nusistatymas.....
“Politiškoji mintis visų lie
tuvių ir Amerikoje ir Euro
poje žengia tuo pačiu keliu: 
einame prie Lietuvos nepri- 
gulmybės, visuomet priešin
simės kokioms nors ar vo
kiečių ar kitų tautų pastan
goms užgriebti ir prijungti 
Lietuvą’

Šv. Tėvas yra didžiausias 
pavergtųjų ir kenčiančiųjų 
žmonių prietelis if užtarė
jas.

Kai paskutiniaisiais lai
kais pas jį suplaukė daugy
bė prašymų pagaloos, Jo 
Šventenybė pasakė:

— Bažnyčia nebūtų rūpes
tingąja motina, kokia ji yra, 
jei neišklausytų persekioja
mųjų ir kenčiančiųjų skundų 
ir prašymų.

M„
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nebes.
Po Svieto pasidairius
Maironis kadaise savo dai
noj yra pasakęs: “Mainos 
rūbai margo svieto”. Ir tik
rai, tavorščiai. Paiimkim 
kad ir letuviškų la'svama- 
nių-bedušninkų svietą.

Prieš 25-30 metų jie leido 
tam tikras gazietas kuni
gams šmeižti. Jei kurioj ga
zietoj tilpdavo kurio kunigo 
pikčeris,, tai buvo intencija 
jį apšmeižti, išjuokti, paže
minti. Geriausi kun gų raš
tai jiems buvo taip baisūs, 
kad nei į įsakas nedrįsdavo 
paimti, O dabar, vierysit, ar 
ne, tavorščiai, laisvamaniai- 
bedušninkai kunigų raštus 
deda į savo gazietes ir įdėję 
ję JU pikčerius net didžiuo
jasi, kad kunigai yra jų ga
zietų bendradarbiai.

Vargšas laisvamanių — 
bedušninkų tėvas šliupas! 
Jei jis pamatytų, kokiais 
keliais nuėjo jo vaikai ir jų 
redaguojamos, gaz.etos, jei 
dar tebėra gyvas, galvą ran 
komis susiėmęs prašytų 
skradžios žemės jam pras
megti.

Sandariečių gazieta sus
kaitė, kad istoriniam Keis- 
tučiui (Didž. Lietuvos Ku
nigaikščiui) teko su viso
kiais ordinais stoti į karą 
300 sykių.

Ką tai reiškia, palyginus 
su dabartiniu “Keistučiu” 
(to vardo klubu Č kagoj). 
Dabartiniam “Keistučiui” 
tik su vienu balšavikų ordi
nu reikia kasdien kariauti.

Istorinis Keistutis, kuo
met supykdavo, tai jam ant

zai.

Čikaginis “Keistutis” dar 
nebuvo supykęs taip, kad 
jam “gyslos” iššoktų ir kad 
nusigandę to balšavikai į vi
sas puses išbėgiotų.

Vienam restorane Maikis 
Skystuolis, ignoruodamas 
rašiną, anądien užsisakė stei 
ko. Veiterkai atnešus, Mai
kis pasitaisė, arčiau stalo 
prisislinko ir dideliu pasten 
kinimu pradėjo valgyti. Bet, 
po vieno, kito kąsnio, šaukia 
jis veiterką ir sako:

— Lisen, patūnė, kas yra 
su šiuo steiKU, xad negaliu 
nei peiliu atpiauti, nei dan
timis sukramtyti?

Veiterką nusisukus į kiči- 
ną piktai suriko:

— Kuk, kds yra su tuo 
steiku?! Jau šeštas kostiu- 
meris jį tampo po lėkštę ir 
sakos negalįs nei peiliu 
įpiauti nei dantimis sukram
tyti. Grąžinu ir kai duosi 
kitam geriau pakepink!

Vienoj užeigoj Jonas Ka- 
-raulas pasigyrė, kad per vi
są savo ženątvės gyvenimą 
tiktai vieną sykį buvo susi
baręs ir tam įvykiui prisi
minti savo namo jarde pa
sodinęs medelį.

— Puiki mintis, — paste
bėjo Juozas Nesimušk. — 
Kai po kiekvieno susibatali- 
jimo su savo žmona aš paso 
dinsiu namų jarde po me
delį, tai už kelių metų turė
siu geroką miškelį ir tuo
met vasarą nereiks nei į 
parkes važiuoti poilsiui.

Z
z
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Kunigas Antanas Milukas
NETEKOME GARBINGO LIETUVIO KUNIGO, DI
DINGO TĖVYNAINIO, DARBINGO KULTŪRININ 
KO IR ĮŽYMAUS SPAUDOS APAŠTALO.

Lietuvoje atsistatydino iš žemės ūkio 
generalinio tarėjo pareigų Petronis

(Tęsinys)

TAUTINIAI KULTŪRINIO 
DARBO NUOPELNAI

jo asmens indėlis j lietuvių 
tautos kultūrą...”

ŠELPĖ NUO KARO NU
KENTĖJUSIUS LIETU- 

Pažvelgus į su viršum 50 VIUS IR RŪPINOSI LA1S- 
metų jo tautiniai kultūrinio VĘ LIETUVAI LAIMĖTI
darbo laikotarpį, matome, . . ....... . , [ 1914 metais, prasidėjuskad kun. A. Milukas buvo ... , . .pasauliniam karui, kun. A. 

Milukas sudarė glaudų kon
taktą su dienraščio “New 
York Herald” ir savaitraš-

akis, teisindamiesi, e3ą nuo- jais”, kurių vietą kiekvienu 
savybės pripažinimui “dar metu galu užimti vokiškieji 
natėjo laikas” ir pan. Antra kolonistai. Jeigu komisaras 
vertus, Lietuvos ūk ninkus von Rehteln jau minėtoje 
sunkiausia našta slegia vo- kalboje dar kalbėjo apie tai,

Lietuvoje vėl atsistaty- nusiu tarėju ir įvesdamas į kiečių komisarų nustatyti kad “mūsų bendras tikslas 
dino vienas generalinis ta- pareigas naująjį tarėją. Vo- privalomi žemės ūkio pro- yra kova prieš bolševizmą”, 
rėjas, būtent, agr, Petronis, kiečių komisaras žodis žo- dūktų pristatymai ir kitos tai vokiečių civilinės admi- 
Ji8 ėjo žemės ū.io generali- din pareiškė: “Ko iš ūk'nin prievolės. Viscs paslaugas nistraci os kom'sarų politi
nio tarėjo pareigas. Jo vie- ko reikalauja civilinė ad- tas prievoles sušvelninti nu ka vaizdžiai rodo, kad tie 

,ton paskirtas ligšiolinis ap- ministracija ir savivalda ėjo niekais, nes vokiečių ti- valdovai Lietuvoje naudoja- 
skrities viršininkas Rama- (!), to savo ruožtu re kalau kslas tėra ko daugiausia iš si tų pačių bolševikų meto- 
nauskas. ja karo vadovybė, o ši šie- spausti iš krašto, pačius ga dais.

atsidavęs ir buvo nenuils
tantis uolusis dar bininkas 
tėvynės naudai ir savo tau
tiečių gerovei. Per tą visą 
laiką jis savo dzūkišku uo
lumu daug rašė, redagavo 
laikraščius, korektavo rank
raščius, rūpinosi spaudos lė 
šomis, spausdino įvairias 
moksliškas knygas ir litera- 
tinius leidinius. Dar 1894 
metais jis su kun. P. Abro
maičiu įkūrė “Garsą Ameri
kos Lietuvių”, vėliau orga
nizavo spaustuves ir skleidė 
švietimą išeivijos tarpe. Jis

A. a. Kun. A. M inkąs

Tai jau trečias asmuč ku kia bolševikų nugalėj'mo.i mintojus — ūkininkus lai- __________ ________ ____
ris užima žemės ūkio tarėjo To tikslo siekdami, kyti beteisiais “valdyto- SKAITYKIT r, “IIRAUGA
pareigas nuo vokieč ų oku- e8ame glaudžiai vienas su
pacijos pradžios. Paa4škė- kitu susieti’ kad kiekvienas 

pareigąturi atlikti savo---------- — _ ---------------v u * * • j jus, kad vokieč ai nė nema-
čio * Literary Digest redak*j nkx*’ b«t to vi» torto nouetuvoje bol- vtei k'« «*<»»-

ševikinės (statymdavystėa, ios if svarstymai turi už- 
ir negrąžina nuosavybių, ne leisti viet« Siam didž «am

toriais, ir pats daug rašė 
anglų kalba apie Lietuvą ir.

smegens ir š.rdis buvo kuli.
A. Milukas. Tie šimtai tū

lietuvius. Amerikai dar ka- trukus po vokiečių civilinės bendrajam tikslui”.
ran neįsivėlus, jis darbavo
si, kad į savo pusę patrauk
ti žymiausius dvasininkus, į 
kurių sąstatą įėjo ir trys 
kardinolai: Farley, Munde- 
lein ir Dougherty; kad pa
sigauti New Yorko Aukš
čiausiojo Teismo teisėjus ir 
stambesnius finansininkus, 
kurių pagalba įsteigė “Arae-

ir nuopelningus darbus to . . 
kropštaus ir nenuistanČio administracijos sudarymo rASTANGOS NUĖJO 
nuolankaus tėvynainio dar- atslstatydino Pro^« B. Vit- N|EKAIS
bininko ir daug užsitarna- fabar. a^«tatydino ir

i i, • i i.i agr. Petronis, kuris ėjo ze- ^au 18 tos kalbos matyti,VUS.O laikraštininko ir kuį kur ..užka3taf,.
tūrininko krūtinę papuose .
Vytauto Didžiojo Trečiojo apie metus latko’

Laipsnio ordino pažiba ir NACIAI NEPRIPAŽĮSTA 
garbe.

šuo”. Buvome anksčiau ga- 
gavę žinių, kad žemės ūkio 
“vadybos”, (taip dabar va- 

DISKUSIJŲ [ dina-si įstaigos, kurios Lie
Apie agr. Petronio atsis- tuvos nepriklausomybės lai-prisidėjo ir prie tų darbų, , .

kuriuos dirbo Basanavičius kUnų pagalba l8tel8e Ame-! Kai Sovietų Rusija bruta-
' . ts vv f rlcan Relief for Lithuan’an Hai pavergė brangią mūsų tatydinimo priežastis gali- kais turėjo ministerijų var-|tsieiinis. x urnas ir kili lo _ __ ... • . w _
meto darbuotojai. Dar bū
damas Seinų kunigų 
narijoje, jis daug

War Sufferrers” — vadina- Tėvynę L etuvą ir vėliau ma spręsti jau vien iš vo- dą) vadovybė protestavo 
mą “Amerikonų Pašalpa Lie kai Lieiuva pateko į nacių kiškosios “Kauener Zei- prieš žemės nuosavybės ne- 
tuviams nuo Karo Nukentė- vergiją, visi mes supratome tung” (XI. 191, kuri atpa- grąžinimą Liėtuvos ūkinin-

“Varpo” ir “Ūkininko” skil
tims, pasirašydamas Anta
nėlio arba Dzūkelio slapy-

jusiems”. Žymėtina, kad 
kardinolas Farley, tos orga
nizacijos pirmininkas, išlei-

skaudžlą jo , širdgėlą. Ta- sakoja vokiečių generalinio kams. Tačiau vokiečių ko- 
čiau, jis “tumiškos energi- komisaro von Rentelno kai- misarai vis leidžia dūmus į 
jos ir daukantlško darbštų- bą, kurią šis pasakė, atsis-

vardžiaia Atsidūręs Ameri- do aPlinKrašti’ skelbiant rin mo Lietuvis”, buvo nepalau- veikindamas su atsistatydi-
koje, 1894 metais jis Tilžėje kliavą bažnyčios€- darnas dzūkiškame savo sa- ---- —------- —-----------
išleido 10,000 ‘egzempliorių 1916 metais, kun. A. Mi-jvo uolume. Nors tiek jau Mgfgj UlįftjeS
“Lengvo būdo pačiam per lukas išsirūpino audienciją nebepajege dirbti, kaip jau . ,v.
save išmokti rašyti”. Tie pas prezidentą Woodrow nesnėse vyriškumo dienose, flf. |)telintftK81CI0 
egzemplioriai pasklido po vi- Wilsoną ir tarėsi apie Lietu- bet neliovė dirbęs, o turė- LKFSB) Pereitų metų ba
są Lietuvą. * vių Dieną Jungtinėse Vals- damas galingą pamėgimą ir landjio g g Lietuvoje mirė

T2 ... , , tybėse. To sėkmė preziden- nepalaužiamą učlumą tėvy-, didžiausių darbo žmo
g8 L°S °. Un S-S tas Wilsonas išleido viešą namiškame kultūrin:ame . prįetelių ir nepriklauso 

išėjo daug ietuv.ų literatu- abaįgaukįmą padėti lietuvių darbe, jis dž.augėsr, kad sa-; mog Lietuvos veikėjų dr. P. 
ros vei a ų, urie atp au a tautai ir paskyrė rinkliavai vo gerbėjų tarpe taip pat pieiininkajtį«f. Metinių jo

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARIOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEMAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Iš MUSU DIRBTUVĖS TIEM AI JUM.*’

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senti ištfėvėtą rakan
du, bet paveskite mums juos perdirb
ti mtisų nilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbrme naujus rakandus, o 
dabar iš pr’ežasties karo mes visą sa 

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

DAR TURIME DIDELĮ 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 14616

BALSUOKIME
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vo tėvynėn spaudos uždrau- lapkri-i0 f dleną vis03e Jung turįs ir nesuskaitomų sekė- 
dimo metu. Tų visų kurinių, tinėse Valstybėse Kai prez jų, kurie yra užsimoję ir yra 
kuriuos jis pats parašė irtų Wilsonag vyko' į Versalį, pasiryžę ateityje bent dali-
knygų-veikalų, kuriuos ats- kun A -Milukas jam įteikė Rąi sekti garbinguoju jo gy- 19q2 m ge(<r 5 d.). Aukštuo- 
pausdino arba išleido savo veiRalą H of th<a venimo pavyzdžiu, kad au- sįpjg mokalufl baigęs
lesomis, juk jų visų c,a ne, Natio„ and koti8 ir dirbti numylėtai jo univereįtete ir dar
nesummesi. Kun. dr J. Na- nt NatknaI * Aspira. Tėvynei Lietuvai kuo sku- j. Pa žiuje
viekas,.buvęs Liet. Koiegijos už ku;. WUsonag blausiai išsilaisvinti iš po, kūr įav’ m“k8lo daktaro
re oriu ir anjonų ^am padėkojo iaiįku> o Ver- bratahų nacių grobikų prie- }aipgnį Grįžę? į Lietuvą dėr-

ongregacijc^ rovmcijolas gal.Q de yb;mg užgitę8Us, spaudos ir vergijos, ir kad (viecomenės)
“R en °1 ’d- aiki 4 AraMC Ilietuvių lenkų santykiams vėl taptų Laisva ir Neprt-J mok8hw unįverBitete ir drau
,nygų C1 imc un\ reikiamai nušviesti ir pran- klausoma Suverene Valaty- j . j. . d .

luitui lygaus nebuvo ir nėra.I . , ..... d*i vuriOq Laisvės ee- ge uotiai aaraiv □
n..nnAin,w tovirSHo ui, ! cuzų-lemių politikos argu- be, dei Kurios Laisves, ge (gptudoje. Pas

tai Kauno šv Kazimiero mentus atremti- kun. A. Mi- rove8 ir skaisčios ateitie^ kutiffitr laikotarpiu buvo vie
draugia bet ši vra daugelio1 lukaS minėtoa knygos išlei- tiek daug metų dirbo ir au- .. didiiųjų dienraš-; 
draugija bet si yra daugelio do padidintą laidą ir kojo visą savo gyvenimą.

_ . paskleidė dplomatų ir žy- Nungi, anot Jono -Kmfto,Miluko bendrove buvo jis . , . .. ,
nata- kiek iam vienam Da3i ' mių zmonilJ tarpe. ramiai ilsėkis, didingas dar- Lietuvoje ir nuoširdų* krikš
sekė’išgauti knygų leidimui Kai 1921 me,ai9 l^ai buotojau laisvoj Amerikos. čioniško darbininkijos „JO- 
lėšų tiek jis jų ir turėjo I ziaunausiai terorizavo Vii- zemelej, kun tau suteikė at- džio organizatorius. Bofše- 
Yra apskaičiuojama, Rad niuje lietuvius moksleivius sparumo punktą Tėvynes vifeams okupavus Lietuvą

mirties sukaktuvių prog’’ pri 
simename, kad jis teturėjo, 
tik 40 metų (buvo gimęs

tyje “XX Amžius’’, vienas 
iš didžiųjų katalikų politikų

"3

Ežį

1

i ir jaunuemonę, kun. A. Mi- dvasiai išjudinti.
kun. Miluko ilgametis knygų . . 
leidimo biudžetą, • turėjo. 1.u!'a’ Pa™9e, ‘f 'Sle1*’ 
lietuviškais pinigais skal. siur, "The Ltttle Martyrs

. _ , . ' . of Vttna”, ir suorganizavočiuojant, daugiau vieno mi- . ’ , . ®
lijono litų. Svarbų Ui. kad tara re,1'alui kom,tet’- .va 
taa visas kapitalas buvo pa- dinara’ „‘l,e
ties kun. A. Miluko surink-1 LKt,a Mar,Ir" Vlh,a — 
tas. Visa mūsų gausioji ti-' "PaSalPa Mažiesiems Vii- 
kybinė, tautinė ir mokslinė niaus Kankiniam,’, ir buv. 
literatūra, vyskupui Valsn- Prezidentas Woodrow Wil-
ėiui mirus, iki spaudos alga- sonaa su aav0 žmona l,aT*' 
vimo laikų, buvo kun. Mi- «*UMmg būti proteltojaa- 
luko darbo kūrinys. Visas 4i0 Prie8 brutalius lenkų 
tolimesnis jč veikimas te- ««»"»«"» komiteto lietuvių 
buvo tiktai šito didžiojo dar S'°bėjais.
bo padalinimas. Žinoma, tok-1 Sulaukęs gilios senatvės.
sai milžiniškas darbas buvo kun‘ Milukas vis dar ne- 

.. .. ... , sljautė pailsęs, ir vis dar
• neliove dirbti tėvynės nau

dai ir savo tautiečių gero
vei. Jis daug rūpinosi lietu
viškais reikalais ir be galo 
daug dirbo skaisčiai ir lai
mingai Lietuvos ateičiai. 
Nenuostabu, kad buvusi Lie-

Firtory...

U. S.OEFENSK

BONDS
STAMPS

Kun. A. Tamoliūnas
buvo vienas iš pirmųjų «i-| 
darytas į kalėjimą. Kažkokiu 
būdu išlikęs bolševikų neiš 
vežtas į Sibirą (matyt nebe 
suspėjo), sukilėlių buvo iš
vaduotas iš kalėjimo, tačiau 
tiek išvargintas žiaurių tar
dymų ir sunkią kalėjimo są 
fygų, ks«J organizmą* nebe
įstengė atsispirti karo metu 
paplitusioms epidemijoms- lr 
Dielininkaitis mirė. palikęs 

nusiminusią žmoną stt mažu 
kūdikiu ir jo liūdinčią visą 
Lietuvą.

CLIPP1NG—An American sol d 
ler on leave enjoys one of the 
many facilities at one of the Red 
Cross overseas clubs for service- 

tuvos vyriausybė už kilnius "»««•.

Gestapo pakorė tris 
jumis studentas

STOKHOLMAS, kovo 29
— Praeitą savaitę gestapo 
suėmė Miuncheno universi
teto tris jaunus studentus 
ir teismo nuosprendžiu jie | 
pakarti.

GEORGE B. McKIBBIN
Į CHICAGOS MAYORO OFISĄ

1. Sustabdykime augančius taksus.
2. Užtikrinkime geresnę transportaciją.
3. Fareikškime protestą prieš pataikavimą kommrtstų užsimoji

mams pasigrobti Lietavą.
4. Užtikrinkime geresnę ir rimtesnę Lietuvių reprezentaciją mies- 

' to valdžioje. a

Rinkimų Dieną - Antradienį, Baland. (April) 6,1943
DALYV ĄUKIT *

Lietuvių Masiniame Susirinkime, Sekmad. Bal. 12 v.pp. 

Dariaus Girėno SveU 4416 So. Western Avė.
KALBĖS

Gub. Green — George B. McKihbin — Adv. A. OHs — Adv. A, Lapinskas — 
VVm. Duoba — Paul Barseheak ir kiti.

įžanga Veltui. —.m— rus Ataus.
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AMERIKOS ARMIJOJ RANDASI ĮVAIRIŲ 

TAUTYBIŲ
Gudni Asgeirsson, paeinąs priėmimo punkte Naujoje 

is Islandijos (Iceland) dabar Kumberlandijoj, (New Cum- 
tarnauja A. J. Valstybių ka- berland) Penn., “visi iš mū-
riuomenėje. Noras atkeršyti 
naciams už skriaudas pada-

sų buvome pasipiktinę ir jau 

tėm neapsakomą norą ker-
rytas jo giminėms Norvegi-, šyti Daug iš mūsų tuoj
joje, atnešė jį čia, ne9 joj VyjjOm Amerikon, žinodami
šalyje nėra kariuomenės. , , , . , ,

kad tiktai įstodami į J. A. 

Valstybių ginkluotas jėgas 

mes galėsime sutramdyti na

cių žvėriškumą. Taigi Gudni 

Asgeirsson paliko savo žu

vininkų laivukus ir tėvą ir

nėra kariuomenės. 
Skaičius Norvegijos pabėgė
lių šioj šalyje, jis sakė, jam 
davė suprasti nacių bruta- 
liškumą.

"Kiekvienas iš mūsų”, jis 
sakė karininkui kariuomenės

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jqs savo ap
dėvėtą parior setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j( kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan- 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik ;
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS PUIKIAS KNYGAS 
Šiuo Laiku 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 1 Dievą Tėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėto las. šioje kny-
goie toliau išaiškinama Kataliku tikėOmo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .................................................... $3.00

S. Mlsiionierlans užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knvga parašvta labai crvvai 
ir Įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ....................................................................... $1.51)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 ...................... $1.0C

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

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Bučio. M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 ousl. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. 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. ftpilmann'as. Vertė B. Kasal-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žiųpgžudystų negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pasak vtl. 230 pusi. Kaina 75c

9. Svenč. Jėzaus širdies lntrontzactj*. 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 adresui

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii.

atvyko Amerikon prisidėti 
prie kovos už laisvę.

dis jaunas islandietis yra 
tipingas pavyzdys tūkstan-t 
čių vyrų visokių rasių, ku
rie įstoja į kariuomenę kiek 
vieną dieną. Kada Reception 
Center (priėmimo centras,1 
Naujos Kumberlandijoj per
žiūrėjo savo praėjusio mė
nesio rekordą, jie patikrino, 
kad A. J. Valstybių jėga ran 
dasi jos įvairių rasių miši
ny.

Frank Strassfeld, jaunuo
lis 22 m. amžiaus, gimė Len
kijoje. Jo šeimos vyrai bu
vo taikingi ir tikinti, bet ne 
karininkai. 193b metais, ka
da Frank buvo studentas 
Vokietijoje, jis pamatė kaip 
naciai apsiėjo su mažumo
mis. Jis matė žydų persekio
jimus.

Strassfeld buvo paskirtas 
į 4-D klasę, nes jis buvo ra
binas, bet jis prašė, kad jį 
įdėtų į 1-A. Jis nenorėjo ka
peliono laipsnio, nes /aiutč, 
kad jis per jaunas būti pa
tarėju senesniems vyrams.

Low Ding yra kinietis. Jis 
gimė Kongmoon, arti Can 
ton Kinijoje, kur jo motina 
ir dabar gyvena. Canton yra 
okupuotas japonų. Low nd 1 
buvo priimtas kariuomenėn' 

dėl fizinių silpnumų. Bet po į 

sunkios operacijos, už kurią i 
jis užmokėjo savo lėšomis, j 
jis buvo paskirtas į 1-A kla
sę. Low pasisakė, kad jis 

1 norėjo prisidėti prie kovos 

1 už laisvę ir, kaip jis patsai 
pareiškė, plovimas skalbinių 
nesvarbus kada reikia japo
nus “apšyajdnti”. *4..

Stanley Lacey, 18 metų, 
buvo atsiųstas savo tėvų iš 
Anglijos pas gimines į Phi- 
ladelphiją, kada Londonas 
buvo smarkiai bombarduoja
mas. Kaip jam suėjo metai, 
jis įstojo į oro navigatorių 
mokyklą. Atsimindamas Lo 
ndono bombardavimus, jo 
didžiausias t troškimas yra 
naviguoti bomberį virš Ber
lyno.,

Vienoje armijos oro sto
vykloj, Texas valstijoj, ran
dasi sūnūs 15 Jungtinių Tau
tų, kurie lavinasi ašies su
naikinimui. Jie yra iš Kana
dos, Olandų-Sumatros, Len
kijos, Jugoslavijos, Čekoslo
vakijos, Meksikos ir Rusijos 
Ši skirtingų tautų reprezen 
tacija vienoj armijoje įlodo 
Amerikos stiprumą, kuri pa
ti savyje, yra Jungtinės Tau 
tos. OWI

i
Tiktai tas turtingas, ku-1

ris patenkintas tuo, ką turi.
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THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT INCLUDED
i though aantalnlng eame vegetablea.

Baana, laattOa, ar faaa haU far asla 
aaa4 far ararfna ar .Ufitln, (and 
t lon) and movfaod or lobolod ln oocoi 
—Mo Fodorol or State oood lawe, ar, 
la ■ ti gerdami witk the

lentlle. ar paae whlch eontaia 
aaat aaund baans, lentlle, ar poaaj 
peae Infootod witb Ineects ar

Braad ar cakr with ralelns. Indudlnf 
Candlod fmite.
Caneey
Capere.

CMIi .
Chorale t e ąyrup

A
troaofor oadudvoiy aa 
far human

with any 
. If nono le appll 
ototod ln tha F<

than 10 par
aitei boans, lon tilo, or 

unfit far human

_______ ____ ____ eahad).
frults and ragatahlee ln aantalnava arar tan (10) 

paunda.
Frult and vofotablo dyaa and flavorlng estrada, frult eyrupa 

and aimllar pradurta (athar than full atrangth ar aanaan 
tratod frult ar vofotablo Juiooo).

Frult and vogotohlo Julaaa ln rantai n ere arar ana (1) gallan. 
FruH « ‘

ntalnlng a haaa ar Jame, jelllee,

Frult davoring b e ere proparad far uaa ln tha further manu- 
factura af produete Var human coneumptlon and conaieting 
af a oomblnatlon af frult julee wlth ana or maro of tha 
following addad Ingrodlontet acidulent, d true all, frult 
estract or other Aavorlng moteriai.

FruK puddlnga. ♦
Gravy mlaae.
Health fa adė wlth trhaat, gluten, or athar aaraal ar flour haaa. 
Hearte af palm and heerte af artlchokaa.

aladaa, frult buttara, and athar aimllar

Mustard.
Nute, nut maate, and nut mlllte.
Otlvee.
Faanut butter.
Feppers and ntmJentee.
Flchleei rollehaai pichlod onlona, tomateee and watarmalon» 

cochtell anlane, muehroama and or angas t and epioed canta- 
loupe and watermelon.

Popcom.
Potato aalad.
Root and ginger haor estrada.
“ * ntalnlng laea tSoft drlnhs __

natūrai frult juleoe.
than Si pereant by uaight af

•U*Soy aauce.
Spaghettl, macaronl, noodloe, or aimllar pašte produete 

pocked ln hermetlcally aealed eontalnere, even though 
miaed or combinod witn addad vogdable aaucee.

linge Includlng llquld and saite.VegetabU

INSTRUCTIONS 
*o find the Point Value of an item:

1. Find out the net weight of the contenta (from the label, if any).
2. In the line aeroas the top of the chart, ihowing the weight in

ouncea and pounda, find the coluntn in which this weight belonga.
3. Find the item in the listing of items in the column to the left.
4. The POINT VALUE of the item appeara on the šame line as the

iteimand in the column listing the correct weight.
All Point Values mušt be determined by weighta. If no weight ia

įarked on the item, the item mušt be weighed.
In finding the Point Value of a Container where contenta are given

i fluid ounces, consider the fluid ounce to be the šame aa the avoirdu- 
oia weight ounce, One pint ia one pound; one guart is two pounds.

The Point Value of any item weighing more than the h’-’ 
weight bracket shown on the Ofticial Table of Point Values shc-. 
arrived at by multiplying the number of pounds of that item Ly 
Point Value per pound of that item as given in the “ Per Po... 
column. Fractions of a pound should be figured in quarter-poi i 
Fractions of a quarter-pound should be figured to the next higher que 
ter-pound. Thus, an item weighing 4 pounds 9 ounces would be co: 
aidered as weighing 4 pounds 12 ounces for the purpose of getting the 
Point Value of the item.

The Point Value of a carton or package containing more thar 
one individual Container of the šame item will be determined by mul .i 
plying the number ot individual containera by the Point Value of on< 
individual Container.

.A

;r r"Sbdentiį Žodį 
redaguos Laučka

(LKFSB) Ant. Vaičiulai

čiui išvykus į kariuomenę 

“Studentų žodį” redaguoti 

pakviestas Juozas Laučka.

pažįstamas iš "Amerikos”, 
kurią gyvai ir sumaniai re
daguoja. Turime pagrindo 
tikėtis, kad ir jo redaguoja
mas “Studentų žodis” bus 
taip pat įdomus ir įvairus, 

tuo labiau, kad ir Vaičiulai- 

Jisai skaitančiai visuomenei

tis išvykdamas paliko ne
mažai savo gražių kūrinių.

Išgėręs alkoholio žmogus 
linksminasi ne savo links
mybe. Jis linksminosi savo 
ir kitų busimųjų vaikų links 
mybe. — VI. Putvys.

IV O L K 5TLDIO
1945 Wps1 35* Street

’fo

TREMTINIO PERGYVENIMAI
. Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO .
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
dakcijoje. '

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į "Draugą”

Ž8S4 S. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

PIRMOJI CHICAGOS IR APYLINK. ŠV. PRANCIŠKAUS

TRETININKŲ KONFERENCIJA
Sekmadienį, Balandžio (April) 4 dieną, 1943 m.

Šv. Jurgio Parapijoje — 3230 South. Lituanica
(Bridgeporte) , ,

KONFERENCIJA prasideda 3 valandą popiet Švento Jurgio Bažnyčioje įjJ 
Kun. Vaškio, Kun. Prunskio Paskaitos, Konferencijos 4 v. p.p., Sv. Jurgio salėje k

Visi Tretininkai-kės yra kviečiami atsilankyti į Konferenciją. Įžanga Veltui.

KONFERENCIJOS RENGĖJAI

-^*4- 4. -
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MĖNRAŠTIS DRAUGA.

—

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DPP FONDAS AUGA 

Apmokėta keturios 

naujos prenumeratos

niui laikraščių į įstaigas: į 
prieglaudas, sanatorijas, Ii-! 
gonines, kur esantieji žmo
nės labai norėtų gauti kata
likišką laikraštį, bet neišsi
gali užsiprenumeruoti. Karts 
nuo karto gauna pasiskaity
ti bet kurį seną laikraštįi, 
bet to neužtenka. Jie taip 
pat žmonės ir nori žinoti, 
kas dedasi plačiame pasau
lyje.

Aukas šiam fondui prašo
me siųsti šiuo adresu:

D; P. P. Fondas,
C-o “Draugas”,
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Adm.

Prieš kiek laiko “Drau
go” administracija įsteigė 
taip vadinamą ‘‘Draugo”
Prieglaudoms Prenumeratų 
Fondą, kurio pinigai panau
dojami užprenumeravimui 
katalikiškų laikraščių lietu
viams įvairiose prieglaudo
se. Šiuo tarpu laikraščiai pre 
numeruojami lietuviams se
neliams Old Peoples Horrfe,
Oak Forest, III.

Malonu pranešti, kad vėl 
gauta aukų tiek, kad admi
nistracija galėjo apmokėti , . ~
tris prenumeratas “Draugo” įjSfUVidl PUOSKl 
ir vieną “Laivo”. Laikraš
čiai siunčiami šiems asme

t

rRANSFUSION —Thousands of 
American soldiers wounded ln 
Jattle on the wortd’s fighting 
fronts today are alive beęause 
they received transfusions of Red 
Cross blood plasma. Made pos
sible through the donations of 
thousands of patriotic men and 
tvomen, the Red Cross blood 
plasma project ranks as the 
tvorjd’s largest medical under- 
aking.

Spaudos dienai 
artėjant

Brighton Park. — Susirū- 
pinkim mes, lietuviai kata
likai, savo spauda. Kaip gai
la, kad net katalikų tarpe 
randas tokių, kurie sako, jog 

laikraščius galiu skaityt vi
sokius, jie manęs nepaveiks; 

aš suprantu, kas gera, o kas 
blogo yra. Ir tuoj rasi, kad 
jų namuos nėra vietos ka
talikiškiems laikraščiams; 
jų išleisti spaudai centai ei
na tiems, kurie stengias 

! griauti, ardyti visa, kas lie
tuviui katalikui šventa ir 
brangu. Ir kodėl tarpe mūsų 
dar randas tokių žmonių? O, 
rodos, jų neturėtų būti.

dos — laikraščių vertę, aru- 
sirinkim šį sekmadienį į pa
rapijos salę, 1:30 v. popiet. 
Turėsim progos išgirsti daug 
ką naujo.

Kalbės žymūs žurnalistai: 
kun. Sandys, MIC., “Laivo” 
red.; Ig. Sakalas papasakos 
apie Laikraščius; juk per ei 
lę metų jis dirba spaudos 
darbą ir tikimės br.s įdomu 
išgirsti. -

Kaip žinom iš laikraščių 
apie mirtį kun. Miluko, ku
ris visą gyvenimą pašventė 
spaudai. Kun. Prunskis duos 
paskaitą apie velionio gyve
nimą ir darbuotę. Dar paro
dys paveikslų ne tik iš A- 
merikos krašto, bet turėsim 
progos pamatyt ir iš Lietu-

baimės pergyventa per tą 
laiką. Ne vienas, gal, Ir sa
vo pažįstamų pamatys. Įėji
mas nemokamas. Rinkliavos 
nebus. Tik užkviečiam kuo 
skaitlingiausiai susirinkti.

Komisijos narė

:i

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TOREUEVE

RHEUMATK PAIKS
Money Back—If This Rocipe Failą 

O«oa ravi travel* fMt—many of the thou-
00*4* of t Jū vto n»w take lemon lulce 
for rboumatlc paln—have found that by 
aMtnc MVO tableapoonlula <f Allenru te one 
tableapooaful of Lemos Juice ta a (tau ot 
voter, they get futer relief for the achea 
and paina cauaed by rbeuiaatUun. lumbago.

It'a no aurprtae either, tor Allenru ls * 
t* yaor aid (oriuula to relieve rbeuenattc 
achea and palos. Tn f act—it U does not help 
—your money back. What oould be falrerv 
Oet Allenru today at any Uvv druggist. Onlf 
<5 centą—Dp lt N»«.

Kad geriau supratus spau vos. Pamatysime, kiek

mms:

Mike Povill, Ward 38 
Joseph Kairis, Ward 37 
Mike Norki, Ward 37 
Josephine Gus tis, Hosp. 8

(“Laivas”).

Šiuos vardus administra-

didelį susirinkimą 
mayorui Kelly

Didžiausia lietuviu 

Jeweiry Krautuvė

Chicagos Piliečių Komite
to lietuvių skyrius ruošia

masinį pergalės mitingą pa- Labdariai veikia 
gerbimui mayoro Edward J.
Kelly, penktadienį, balandžio 
2 d.. Lietuvių Auditorijoj,

+■

Bridgeport. — Labdarin
gos Sąjungos 5 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
kovo 28 d., parapijos svetai
nėj.

Susirinkime išklausyta į- 
vairūs raportai. Iš centro 
direktorių susįrinkimo rapor 
tą išdavė J. Dimša. Vaka
rienės raportą išdavė šeimi 
ninkės. Vakarienė įvyks ge
gužės 2 d. Iš raporto paaiš
kėjo, kad šeimininkės susi-

cijai prisiuntė prieglaudos ,3133 g Halsted st ; 7:30 val 
kapelionai. Kaip gausime Via^are
daugiau aukų, tai ir kitiems susirinkime kalbėtojais 
asmenims pradėsime siunti- bus mayoras Edward j. Kei. 
nėti laikraščiu. Jei prenu-;,y senatoriua Richar9 t)a- 
meratų aukotųsi patys na- fcy j,ongres,„ona3 Manįn 

rodys kuriam asmeniui ir į aldermonas H.Jgb B
koki, prieglaudą siųsti dnr. ;Cflnnelly p Saitimieras ir 
“Draugas” ar “Laivas”, pra kiti
šymas bus patenkintas. Frank E Woidat, pirmi-

Pagal naujas reguliacijas, ninka8 chicag0B PiUe{ių lie. _
paštas draudžia smjltmejim, tuvjų 8kyrtaU8 praneša, kad ' rūpinę maisto paskirstymu.' 
laikraščių dykai, tai yra, jei Į bu8 programą, kurią išpil-! Buvo kalbama, kad, gal, rei- 
nera apmokėta prenumera- ___ •?-’ i-v*” , .apmokėta prenumera- dya galtimiero radio artis
tą. Tas uždaro keli, siunti- ui Bu„ rodoma judamieji

paveikslai “Chicago on 
Guard”. Po susirinkimo bus 
visiems alaus.

Visi lietuviai kviečiami į 
Pergalės susirinkimą Lietu
vių A.uditorijoj

A

t
A.

ALEKSANDRA 
FKANKOWITCH 

(pu tėvais tavi. Uaitč)
Gyveno: 8347 So. Emerald 

Avenue, Chieago.
Mirg kovo 31 d., 1943 m,

4 vai. ryte, sulaukus 49 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Laukuvos, par., 
Selvestrų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Joną; 3 dukteris Pauliną 
Kelly lr žentą Antaną., Alek
sandrą Kozer Ir žentą Albertą, 
Oną Stuk ir žentą Albertą; sū
nų Joną ir ntaič ą Lucille; 
motina Adolfina Navickas: 5 
anūkus; 3 sesms Kastanciją 
Plenienę ir švogerį Martiną, 
Kazimierą Rimkienę ir Bronl- 
siavą Kartonas i# švog-erį Jur. 
gj; brolj ir brolienę Antaną ir 
Marijoną Navickus ir Jų šei
mas; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų

Kūnas peš irvotaa Mužeikos 
koplyčioje, 381S 8. Lituanica 
Avenue. Laldotuvžs įvyks š-š- 
tadienj, balandžio 3 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta 
J ftv. Dovldo par bažnyčią, ku
rtoje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapineą.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vy^s, Dukterys,
Sūnus, fe-nlai, Marčinw, Moti
na. Anūkai, seserys, Brolis, 
švogeriai. Brolienė ir filminės.

lAldctuvių direktoriai: Ma
žeika Ir Evanauskas. telefonas
YAItds 1138-1139.

VVHOLESALE
LIQU0R 
ĮSTAIGA

Išvežtajam.
po
Otohaga.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAU04

B. KANTKR, m 
MUTUAL LIQUOB CO.

<1707 So. Halsted 8t. 
Telefono. BOTTIJCVARn MIŠ

■I

kės vakarienę pakeisti kito
kia pramoga. Gal vakarie
nės vietoj reikės surengti 
programą. Korespondentas

Tūkstantimi žodžių nenu
veiksi tiek, kiekvienu geru 

Kvieslys' darbu. (Ibsen)

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinė? ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau Spausdinama
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato, —t Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

''LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

m

HBM

Mūsų pastatytu 
TĖVAMS MARIJONAMS

UŽUOJAUTA

Mirus Kunigo Mykolo švarlio tėveliui, 

JURGIUI J. ŠVARLIUI, šiuomi reiškiame 

nuiširdžią užuojautą Kun. Mykolui Švarliui, 

Šv. PČtro ir Povilo parapijos klebonui, jojo 

motinėlei, sesutėms ir giminėms.

TĖVAI MARIJONAI.

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

KHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment cali — 

REPUBLIC 6051

STOKITE | D.P.P. FONDO NARIUS

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
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 PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVE. 1 * * *3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams
e ' X

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Nennmesklf senų, -niĮ-mUislų Ktulelninkų. Jų negalima, atstatyti. nes 
(langiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotu Imus daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budeinlkai gali
ma patrūnyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

KREIPKITftS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofiu. Ir Dirbtuvė: 527 N. tVESTERN AVE.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

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

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

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

ŠILO LAIKU SEKANTIEJI PRISIDĖJO 
PRIE 8IO FONDO:

^NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IJIARCUTI/
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAIl —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2743

WHFC-l450kil.

Eleanora Goberis, East Chicago, Ind.......... $2.06
Ig. Kryževičius, Chicago, Ut....................................1.00
John Zaranch, East Chicago, Ind..................... 1.00
Kotryna Beržinis, East Chicago, Ind................ 1.00
John Genusauskas, East Chicago, Ind..... 1.00 
Petr. Kalnienė, Chicago, UI.............................................25

SAVO AUKAS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
8UKNELJŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

latal

PILNAS PASIRINKIMAS 
8UKNEI.IŲ — SERMĖGŲ —

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

motėm kailiniai, kalllukaln |i*|nioštala arba 
nufemlntniMla kalnmiilA.

ATEIKITE IR FATY8 PAMATYKITE ftlANIIIRNI

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



o DIENRAfiTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, bal. 1, 1043

Lietuvos ūkininkai, studentai, 
profesoriai sukilo prieš nacius

TŪKSTANČIAI JAUNŲ ŪKININKŲ IŠBĖGO Į 
MIŠKUS KOVOTI PRIEŠ NACIŲ PRIESPAUDĄ. 

Iš Stockholm (Švedija), to aikštėje.
gauta žinių, jog Lietuvoje 
prasidėjo sukilimai prieš vo 
kiečių nacių priespaudą. Pra 
aidėjo didelė lietuvių pasi
priešinimo banga prieš na
cių okupaciją.

Lietuvoje diena iš dienos 
augo žmonėse nepasitenki
nimas dėl to, kad vokiečiai 
nepaprastai išnaudoja žmo
nes ir neleidžia lietuviams 
tvarkytis nepriklausomai. 
Lietuva nori nepriklausomy
bės, o naciai nori, kad lietu
viai būtų jų pastumdėliais.

PASMERKĖ MIRTI 
KAS 5 ASMENĮ

Dar didesnį nepasitenkini
mą lietuviuose iššaukė šis 
įvykis. Vilniaus apylinkės 
nacių vadąs Wulff pašaukė

Kada pasigirdo žinia, jog 
naciai sušaudė iš 200 kas 
penktą asmenį, tuojau tūks
tančiai jaunų ūkininkų išbė
go į miškus ir ėmė kovoti 
kaipo partizanai prieš nacių 
priespaudą, šimtai studentų 
iš Kauno ir Vilniaus Univer
sitetų ir taip pat profeso
riai prisijungė prie ūkininkų 
ir išėjo kovot prieš nacius.

SUŠAUKĖ POSĖDĮ

Nacių komisaras Von 
Rentelen tuojau sušaukė ta
rybos posėdį. Kadangi šio 
posėdžio sušaukimas situa
cijos nepagerino, tai jis pa 
šaukė gen. Raštikį dery
boms ir iš Berlyno iškvietė 
kai kuriuos lietuvius į Kau
ną. Posėdis įvyko pereitą

NEBUVO TRIUBELIO SU LIŪTU PIRMIAU

mu
Laisvos meilės
tragedija ,

NETVARKINGOS GY
VENIMAS VEDA PRIE 
ŽMOGŽUDYSTES IR
SAVIŽUDYSTES. ,

X Jurgis J. švartis, kuu.
Vakar rašėm, jog buvo M. Švarlio, klebono ŠŠ. Pet-

bendruomenės vadus, kad jie To pasitarim0 re
neišpildė maisto kvotas dėl 
išvežimo į Vokietiją. Wulff, 
lydimas vokiečių sargybinių, 
pasmerkė mirti kas penktą

zultatai dar nežinomi, pra
nešama iš Stockholm.

Lietuviai nori būti nepri-
senesnį žmogų, iš 200 asme-i klausomi, jie nevergaus nei 
nų. Jie buvo sušaudyti mies-'naciams, nei bolševikams.

Kada meilė virsta ginčais
Prieš septynetą metų ap-jdė. Tą visą tragediją pasa- 

vedė du jaunuoliai. Jie su-: kojo, pereitą antradienį Mrs.
kūrė šeimą. Tai buvo Mr. 
Frank ir Mrs. Maye Casper 
šeima. Trys metai prabėgo 
gražiai, paskutinieji keturi 
metai pasižymėjo ginčais. Ir 
tie ginčai kildavo dėlto, kad 
abu negalėdavo susitarti į 
kokį m o vi e, ar restoraną, ar 
kitą vietą nueiti.

I
ATSKIRAI KURĮ LAIKĄ 
GYVENO

Maye Casper.

PRIPAŽINTA, JOG PATS 
NUSIŽUDĖ

Mrs. May Casper buvo pa
statyta prie “lie detector 
tęst”. Pasirodė, jog ji sako 
tiesą. ; *

Frank R. Casper Sr., 2134 
Cleveland ave., Maye’s vyro 
tėvas, pareiškė, jog jo sū
nus pirmiau du kartus ban-

Vieną kari, jaunoji pore « gyvybę. Į
Jury rado, jog Frank Cas

per, Jr., pats nusižudė.
Tai perdaug skaudi pamo

ka.

susitarė atskirai gyvęnti. Ir 
Mrs. Maye, pereitą antra' 
dienį, pareiškė, jog ji nema 
mačiusi savo vyro devynis 
mėnesius. Paskui vyras su
grįžo. Tai buvo prieš trejetą 
mėnesių. Žmona prašiusi, 
kad jis vėl paliktų ją.

Pereitą pirmadienį apie 4 
vai. rytą Mr. Frank Casper
grįžo į namus ir paprašė, , .
kad žmona ižvirtų kavos. Ji 7™ P1“**3 ' japOnU nela,a 
nenorėjo eiti. Vyras traukė v$; ^*a P^eko į japonų nc

Chicagietis lietuvis 
japonų nelaisvėje

Pranešama, jog private 
first class Frank Katauskas

žmoną iš lovos. Bet paskui laisvę kai krito Corregidor.
Frank Katausko tėvai gy 

vena Chicagoje, 4622 South 
Wood str.

HHHH

• "Draugas" Acme photo
i

Mrs. Mary Pratt, Kansas City, neturėjo vargo su penkių metų liūtu, kol nebuvo mė
sos racionavimas. Bet kai atėjo mėsos racio navimas, ponia* pabijojo, kad liūtas vienu 
kartu visus mėsos punktus nesudorotų. Policija dvi dienas praleido, kol įviliojo liūtą 
Speck į narvą (dešinėje). Paskui liūtas buvo nugabentas įi cirką.

rasta nužudyta Mrs. Carola 
Steeb, o kapuose rastas ne
gyvas Mr. Michael D. Graff.

Mrs. Carola Steeb buvo at 
siskyrusi nuo vyro, o Mr. 
Michael D. Graff buvo atsi
skyręs nuo žmonos. Abu jie 
gyveno kartu laisva meile.

Mrs. Carola Steeb motina, 
Mrs. Dora Heilmann, 2524 
W. 15th str., pereitą antra
dienį, pareiškė, jog Graff i 
per kelis kartus bandė nu
žudyti jos dukterį. Vieną 
kartą tik neuždusino Graff 
savo meilužės Steeb, kitą 
kartą surišo jos kojas ir su
mušė, o trečią kartą bandė

ro ir Pauliaus parapijos, W. 
Pullman, tėvas, gyvenęs ad
resu 5933 So. Troy St., už
vakar mirė širdies liga. Pa
šarvotas aukščiau paduotu 
adresu. Kun. M. Švarliui, 
ir visai šeimai, ‘Draugo’ re
dakcija reiškia gilios užuo
jautos. x Ag, f

X Anna Kaskas, Metro
politan Opera Co. artistė, 
penktadienį, balandžio 2 d., 
dalyvauja operoj “Boris Go- 
dunof f’ ’, Chicago Opera 
House.

X Pranui Maskolaįčiui 
Wesley Memorial ligoninėje

Pasidavė policijai tėvas, kuris vaikus 
pririšdavo prie stulpų

abiejų gyvybes atimti su padaryta sėkminga vidurių

Pulkininkas ragina
>V|» ■ I ■ ! WW1 avgrįžti prie krikščioniš

kų tiesų
UŽMUŠĖ KAIMYNĄ. ŽMONA IŠ VYRO PETIES
KULKĄ IŠĖMĖ SU SKUSTUVU. 24 VALANDAS
NEPASIDAVĖ POLICIJAI.

Lexington, Ky. — Frank ta į lūšną ir policija per mi- 
Hopkins, 45 metų amžiaus,' krafoną prašė, kad Hipkins 

tabakos farmeris, kovo 30 pasiduotų ir paliktų sveiką
dieną, po 24 valandų užsi- 
barikadavimo lūšnoje pasi
davė policijai ir jis grąsino 
nužudyti žmoną ir keturis 
vaikus, jei policija bandytų 
jį suimti.

KILO GINČAS

Frank Hopkins, pereitą 
pirmadienį, susiginčijo su 
kaimynu Andrew Pierson. 
Ginčas kilo daržinėje. Pier- 
ąon šovė į Hopkins, kada jis 
kėsinos į jo gyvybę. Hopkins 
užmušė Pierson ir pabėgo į 
namus.

Hopkins buvo sužeistas į 
petį, kai jis grįžo į namus, 
iš jo peties žmona su skus
tuvu išėmė kulką iš žaizdos.

Hopkins užmušęs Pierson

Amerikos armijos pulki
ninkas W. T. T. Kernan 
savo knygoje, “We can win 
this war”, pareiškė, jog vie
nintelis kelias laimėti karą, 
tai savo privačiame ir vieša 
me gyvenime grįžti pilnai 
prie krikščioniškų dėsnių.

Col. Kerman yra konver
titas, kitaip tariant, grįžo į 

nėjo, kad Hopkins pasiduo- Bažnyčia Jis ragina visus

žmoną ir vaikus.
Paskui atvyko pastorius

ir jis per kelis kartus Įtiki-

tų. Pagaliau Hopkins
davė. Jis buvo nugabentas į komis tiesomis 
ligoninę.

Policija pareiškė, kad 
Hopkins prieš keletą dienų
šaudė į kelio policininką, . . ■ <
Kaimynai pranešdavo polici 1/ ITlClŲ JdUITUOllS
iuVpriris”°aPvoin9 kTme Ž prisipažino užmušęs
stulpų.

Pasi" 1 giliai persiimti krikščioniš- 

privačiame
ir viešame gyvenime.

Brangiai kaštavo 
neleistas romansas
Iš Madison, Wis., praneša

ma nemaloni žinia. Vienas 
Wisconsin universiteto pro- 

parbėgo į savo lūšną ir už- fe8oriU8> 57 metų amžiaus 
sibarikadavo. Jis gyveno vie *r metų amžiąus panelė, 
noje lūšnoje, kur yra vienas buvusi universiteto studentė, 
kambarys ir vienas langas' Pereito pirmadienio anksti 

ir vienos durys. Jis tame rytą. buvo areštuoti Milvvau 
kambaryje gyveno su žmo- ^ee miesto viešbučio kamba-

na, dviejų metų sūnumi ir ryje. Jie abu buvo nubausti

atsikėlė ir nuėjo į virtuvę.
Vyras sėdėjo virtuvėje ir 
•kaitė knygą. Kada vyras 
pamatė žmoną virtuvėje, jis Į Pernai buvo paskelbta, 
paėmė duonai riekti peilį,1 I?rank Katauskas yraj 
kuris buvo ant stalo, netoli dingęs, dabar paaiškėjo, jog

keturiomis dukromis, 4, 8, P° $25 netvarką.

carbon monoxide nuodais 
garaže, bet Mrs. Steeb pa
bėgo. Tik du šunys nugaišo.

Kada trečią kartą Graff 
bandė nužudyti save ir sa
vo meilužę. Steeb, ji atvyko 
po to pas motiną. Pereitą 
šeštadienį Mrs. Steeb vėl 
grįžo pas savo meilužį ir ji 
liko nužudyta, o meilužis nu 
sižudė kapuose.

814 dingo Šiaurės 
Afrikoje

operacija. Jis yra žinomas 
scenos meno mėgėjas ir ne- 
sykį yra patarnavęs draugi
joms, ypatingai labdarių ir 
kultūrinių įstaigų rėmėjų 
skyriams.

X Lachavvicz ir Sūnūs pla 
čiai Chicagoj žinomi laido
tuvių direktoriai, šiomis die
nomis atidarė naują, moder
niškai įrengtą ir labai gražią 
pašarvojimo vietą (koply
čią) adresu 10757 S. Michi
gan Ave., Roseiande.

X L u c į j a Katauskienė, 
4622 S. Wood St., pernai bu
vo gavus žinią iš Karo De-

Karo departamentas, kovo 
30 dieną, paskelbė 814 pa
vardžių Amerikos kareivių, A x .
, ,. _. . . _ partamento, kad jos sūnūskurie yra dingę šiaurės Af-,„ , _. ... Frank dingęs. Dabar gavorikos kovoje. Astuoni yra' .¥, . ... .. . .. laišką iš Laivyno vyriausy-dingę is Chicago area ir ki-1, . , , ,.v T11. . , . bes, kad jis gyvas ir randa-ti septyni įs Illinois valsty-, . .’ J . .. „ x.

i si japonų nelaisvėj. Motinosbes. Daugiau kaip 300 vyrų .............J.. .. - .. veidą suvilgė džiaugsmo a-yra dingusiųjų sąrase įs „ , , . ,
i saros, kad jis dar gyvas ir

,r . ,. .v tun vilties, kad kada norsManoma, jog daugeis, is ’
sugrįš namo.

paskelbtų dingusiųjų sąraše, 
yra patekę į belaisvę.

5 šeimos narius
Los Angeles. — Kovo 30 

dieną buvo areštuotas Ray
mond Latshavv, 19 metų am
žiaus farmos jaunuolis. Šis i Rnvo Daarobti 

jaunuolis dirbo mieste, tea
tre prie durų. Jaunuolis pri- trys jaunuoliai 
sipažino, jog jis vasario 28 
dieną užmušė penkis šeimos 
narius.

Raymondo tėvas, Amos, 
38 metų; jo motina, Olive; 
jo senelis, Charles, . 59 
metų; jo senelė, Bertha Bell, 
55 metus, ir jo brolis

Chicagoje, pereito trečia
dienio anksti rytą, buvo pa
grobti trys jaunuoliai, jų 
tarpe viena mergaitė, 18 me 
tų amžiaus, penkių jaunų 
vyrukų. Trys turtingų tėvų 
vaikai grįžo iš pasilinksmi
nimo ir jie buvo užpulti pen

jo rankos. Vyras uždarė mai 
dų knygą ir nuėjo į valgo
mąjį kambarį, laikydamas 
peilį. Vyras valgomajame 
kambaryje su peiliu nusižu-

Banditai parodė 
"gerą" širdį

Banditas iš vieno žmogaus 
atėmė automobilį ir trisde
šimt du dolerius. Paskui ban 
ditai davė apiplėštam žmo
gui du dolerius, kad jis ga
lėtų nusisamdyti taksį par
važiuoti namo.

Banditai nudūmė su pa 
grobtu automobiliu.

Tai įvyko Chicagoje.

jis yra japonų nelaisvėje.

Nori sužlugdyti" 
Lietuvos preky
bininkus

Lietuvių laikraščiai nusis
kundžia, kad šiuo metu Lie
tuvoje nustatytos tokios kai 
nos, jog krautuvininkai te
gali uždirbti tarpo 3-12*, tuo 
tarpu kai smulkios preky
bos normalinis brutto uždar
bis laikomas 25*. Tokiu bū 
du vokiečių politika siekia, 
kad lietuvis prekybininkas 
vos galėtų suvesti galus su 
galais.

11 ir 13 metų amžiaus.

Kada Hopkins grįžo su
žeistas į namus, jis vyriau
sią dukterį, Holly, nusiuntė 
parnešti kvortą “viskės”.

Policija sugavo mergaitę, 
kai ji bandė slapta įbėgti į 
lūšną. Mergaitė šaltai paė
mė gėrimą iš bonkos ir pri
sijungi prie žiūrovų, kurie 

buvo aplinkui lūšną. Ji buvo 
nugabenta į mažamečių pa
taisos namus.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
PRISIRINKO PRIE 
LŪŠNOS

suomenėje
Hopkins per visą naktį ir. Bet štai senatvėje suklu-. 900,000 elektrinių prosų; 

anksti rytą nieko neprisilei- po ir neteko už neleistiną ro J 600,000 siuvamų mašinų ir 
do. Aplink jo lūšną susirin-1 maną darbo; ir, galima sa- tt.

ko keli tūkstančiai žmonių kyti, gero vardo, 
ir policija padarė apsaugos

X Jakubka, 4609 S. Rock- 
well St., pergyvenęs sunkią 
operaciją, jau grjžo namo 
ir palengva ateina į savo

s
sveikatą.

X Pranas Jurgaitis, 18 
metų amžiaus, liuosnoriai į- 
stojęs j kariuomenę, kelioms 
dienoms buvo parvykęs iš 
Ft. Shęridan. Įsirašęs į “Pa- 
ratroopers” skyrių ir paten
kintas kario gyvenimu. Jis 
yra S. Jurgai tės, DKK nares, 
žinom os scenos mėgėjos ir 
dainininkės iš Town of Lake, 
brolio sūnus.

Charles, 6 metų, rasti nužu- kįų vyrukų. Užpuolikai du
dyti La 11 sh a w ūkyje.Žinia paslydo po visą uni

versitetą ir nustebino šis 
įvykis studentus. 57 metų 
amžiaus prifesorius buvo 
universitete sodininkystės 
skyriuje. Po šio skandalo 
profesorius padavė universi
teto vadovybei atsistatydi

nimo raštą. Jo atsistatydi- (|yjgjŲ ITlill JODU 
nimas priimtas. Profesorius 1 *

universitete dirbo 15 metų.
Minimas profesorius yra

jaunuolius vėliau paleido, o
Raymond buvo ieškomas merginą nusivežė. Vėliau ir

visą menesį.
Tikrai žiaurus jaunuolis.

Po karo žmonės norės

automobilių
Jungtinių Amerikos vals- 

vedęs ir turi tris vaijcus, du tybių komercijos butas aps- 
iš jų yra baigę universitetą, kaičiuoja, jog po karo žmo- 

Kaimynai sako, jog profe- nes tuojau norės gauti 2,- 
sorius yra malonaus būdo 100,000 automobilių, 1,500,- 
vyras ir turi gerą vardą vi- 000 mechaniškų šaldytuvų;

1,200,000 skalbiamų mašinų;

linijas.
Didelė šviesą buvo paleis-

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

Sakoma, jog Chicagoje 
veikia gazolino “juodoji rin
ka”.

-IK

merginą paleido, kai kidna- 
periai pajuto, jog policija jų 
ieško.

Trys kidnaperiai sugauti. 
Jų vardai: Richard Sche- 
nold, 19 metų, 2417 W. 51st; 
Bob Kravish, 19 metų, 5608 
S. Honore, ir Raymond Weg- 
low8ki, 19 metų amžiaus, 
1443 W. 51st.

Du pabėgo.
Pagrobti buvo:

Priebe, 18 metų, Lake Fo
rest turtuolė; Thomas Stan- 
ton Armour 18 m. ir Kent 
Clow, J., 18 metų.

X J. Aukškalnis, "Drau* 
go” atstovas Gary, Ind., ii 
apylinkėje, šiomis dienomis 
lankėsi redakcijoj ir atvežė 
pluoštą naujų skaitytojų. J. 
Aukškalnis nora dirbtuvėje 
turi gerą darbą (yra senas 
darbininkas), tačiau netingi 

7 'pasidarbuoti ir katalikiškos 
spaudos reikalais.

Helen

Nuo šios dienos yra nus
tatytos naujos kainos kiau
lienai mėsai. Mėsos krautu
vės paskirstytos J keturias 
klases. Pagal mėsos rūšį nu 

statytos ir kainos.

X Šv. Kryžiaus parapijoj 
atsiranda daug geradarių 
kurie vieni vieną, kiti kitą 
daiktą įtaiso bažnyčioje, kad 
tik būtų gražiau. Antai, vie
nas asmuo įtaisė uždanga
lus didžiajam altoriui ir 
dviem šoniniam, taip pat k 
sakyklai, o Levickienė nu
nėrė mezginių kamžoms, tai
pgi užmokėjo už stulą dviem 
kryžiams.

v


