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UGNINGOS KOVOS VYKSTA TUNISIJOJ
Britų 1-oji armija pažangiuoja; 
siekia apgulti Bizerte bazę

I
Amerikiečiai smogia priešui;
700 ašininkų paimta nelaisvėn

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-j SĄJUNG ŠTABAS š. Af
rikoj, bal. 2. — Paėmusi rikoje, bal. 2. — Iškelta 
Sedjenane šiaurinėje Tunisi- aikštėn, kad ašis transporti- 
joje britų l oji armija su- niais lėktuvais daugiau ka- 
traiškė ašies kontratakas ir riuomenės pristato Tunisi- 
veržias link ašies okupuoja- jon. Sąjungininkai imasi 
mos Bizerte jūrinės bazės priemonių sulaikyti tą ašies 
tikslu ją apgulti. Vyksta ar žygį ir nieku būdu jai ne-

leisti didinti kariuomenės 
skačių.

Ašis sukėlė kontratakas 
už 35 mailių piet. vakaruose 
nuo Bizerte, šiaurinėj Tuni
sijoj. Atakuoja britų pozici
jas Sedjenane apylinkėse. 
Prieš pora dienų britai iš 
tos apylinkės išmušė vokie
čius ir italus. Jie ten paliko 
didelius karo medžiagos 
krovinius, kuriuos dabar no 
retų atsiimti. Apie kovų ei
gą ir sėkmės dar negauta 
žinių.

Svarbiausioji fieldmarša
lo Rommelio armijos jėgų

LICTAS GAU NA MAISTO

DlUUg/lK Aeinc piiVLU
Speck, liūtas, pateko į laikraščius dėl mė sos racionavimo. Liūto savininkė, Mrs. Ma

ry Pratt, iš Kansas City, Mo., negalėjo išma itinti savęs ir liūto viena racionavimo kny
gute. Liūtas matiaamas steiku na.-Ljo savini nko Clyde Beatty, kai liūtas buvo atvežtas 
į Memphis, Tenn.

Lietuviai atsisako kareiviauti
naciams; 40 lietuvių sušaudyta

STOKHOLMAS, bal. 2. — nauti vokiečių kariuomenė- 
Laikraštis NYA Dagligt je.
Allehenda paskelbė privačią Saukiami vokiečių karo

, j tarnybon lietuviai neklausožinią, kad naciai Vilniaus . J , ,
. n ; ir tas naciuose sukelia ap-

srity susaude 40 lietuvių. I

Sako, tuo būdu naciai paro

dė pavyzdį, kas įvyks su ki

tais lietuviais, jei neklau
sys nacių, atsisakydami tar-' peš.

Be to, gauta žinių, kad 
naciai, esą, palaužę ir sus
kaldę lietuvių partizanų gru

Ispanija minėjo 
radikalų suklupdymo 
4 melu sukakti

RUSAI PAŽANGIUOJA 
KAUKAZO FRONTE

MASKVA, bal. 2. — So
vietų vadovybė skelbia, kad 
Kaukazo' fronte rusų armija 
pažangiuoja. Kaskart vis 
smarkiau žnybia vokiečids

, . , . .. .Novorossiisko miesto ir uos-kaip nugalėti raudonieji gar -, , , . T .. ... to apylinkėse,valai, kurie Ispaniją sieke,
Smolensko fronte vokie-

MADRIDAS, bal. 2. - 
Kaip čia, taip ir visoj Ispa
nijoj iškilmingai ir di
dingai minėtas ketvirtmetis,

susovietinti ir visą kraštą
čių kontratakos atmuštos.

šios kovos. Britai pažan
giuoja.

Pranešta, kad ir britų 8- 
oji armija pradeda atakuoti 
ašies pozicijas šiauriuose 
nuo Gabes.

SU U. S. ARMIJA Tuni- 
sijoje, bal. 2. — Amerikie
čių tankai ir infanterija ry
tuose nuo EI Guetar atnau
jino žygiavimus išilgai ke
lio link Gabes uosto, kad 
susijungti su britų 8-aja ar 

Ąnalja. Amerikiečiai pažan- 
giuodami nelaisvėn paėmė 
daugiau kaip 700 ašies ka

reivių, tarp kurių yra Hitle- dalis nešdinasi pajūriu šiau
rio tankų kovikų grenadie- rįų link. Sąjungininkų laku 
riti* nai be pertraukos atsime-

Amerikiečiams susijungti tančiuosius atakuoja ne vien 
su britais tolis yra dar apie bombomis, bet dar ir kulko- 
50 mailių. Kariniuose šiuo- avaidžiais.’ U/nugarinė ašies 

^ksniuose tvirtinama, kad tas sargyba ten šiaurių link nuo 
tolis žymiai mažesnis. Bet Gabes pasirinko pozicijas ir 
nepasakoma, kaip greit tas nusprendė britams pasiprie- 
bus nužygiuota. šinti. Ten laukiama įvyks-

Kovo 31 dieną ašies jėgos tančių kovų. 

smarkiai priešinosi ameri-' 
kiečių grupei, bet jos buvo Mrirj Cltdarvtj 
vekiai nugalėtos ir nusisuko ’

nešdintis į pajūrį. kdTO kdOinetį
, Prancūzų divizija paėmė
.Kebili, už 68 mailių pietva- 
karų link nuo Gabes, Ašis 
Kebili turėjo svarbią * orinę 
bazę, kuri dabar teko pran
cūzams.

LONDONAS, bal 
Parlamente keliami reikala
vimai sudaryti britų minis-

Gen. Weygand yra 
naciu nelaisvėje

BERNAS, Šveicarija, bal. 
2. — švedų Raudonasis Kry 
žius patyrė, kad prancūzų 
gert. Maxime Weygand, bu
vęs Algerijo3 generalinis gu 
bernatorius, nacių įka'intas 
Nuremberge, Vokietijoje. Sa 
ko, jis laikomas karo nelais- 
viu.

Sąjungininkų lakūnai bombonešiais 
atakavo tris japonų bazes Pacifike

Saumlaki yra Tanimbar
salos miestelis, už 300 mai-

............................................... , lių šiaurių link nuo Darwin,
lapkričio menesį okupuoda- Augįrakjog

Naciai jį areštavo praeitą

mi buvusią neokupuotą Pran 
cūzijos dalį.

Gen. de Gaulle vyks 
2. - pas gen. Giraudą

SĄJUNG. ŠTABAS Aus- _ v
tralijoje, bal.” 2. — Gen. DtkllZC )mos japonų
MacArthur paskelbė, kad są L--i-
jungininkų lakūnai atakavo Ū9Z6S DUMIOJC
japonų bazes Mubo, Finsch- NEW DELHI, Ipdija bal. 
hafen, ir Saumlaki. 2. _ Paskeibta, kad ameri

kiečių ir britų lakūnai smo
gė japonų įsitvirtinimams, 
geležinkeliams ir sandėliams 
Burmoje. Mažiausia du japo
nų koviniai lėktuvai numuš
ti. Priešui dideli nuostoliai 
sukelti.

liepsnose ir kraujuose pa
nardino. Kitose Rusijos fronto da-

Dienos metu įvyko kariuo iyse>. anot sovietų praneši- 
menės paradai, o vakare — m°, nieko svarbaus neįvyks- 
patrijotiniai masiniai susi- ta išėmus kai kur lokalinius 
rinkimai. su priešu susikrtimus.

Madride generalissimas F.

Franco priėmė kariuomenės 63 milijonai dol.
karo ofisui

paradą.

š ★EEEEl
Finschhafen ir Numboyra 

Naujoj Gvinėjoj.

Šiaurvakarinėj N. Gvinė
joj du japonų lėktuvai nu
mušti.

Londonas bai. 2 - jgf nepasirengus
, , ,. „ , . Prancūzų tautinis komite- r ’

trų karo kabinetą, kurio na- Ug kelbė kad de įg-Jj jįį Įynjjjjgj
riai rūpintųsi vien karo rei- _ „ , ,
, i • va.- • • , i • Gaulle nusprendęs vykti j

i kalais. Kiti visi krašto civi- .. .. ™ j x i o attikta stadac? « a#Ašies užnugarines sargy- ,iniai reįkaiaį turėtu būti pa Afnką pas gen- Giraudą tar SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-
bos visur atkakliai kovoja vegti kitų ministrų grupef tis Prancūz* solidarumo rei- rikoj, bal 2. — Karo kores-

Senatorių grupė 
vyks Afrikon

Bombardavo penkis 
japonu naikintuvus

WASHINGTON, bal. 2.— 
Kongreso žemesnieji rūmai 

. be svarstymų vienbalsiai 
pripažino ir senatui pasiuntė 
bilių, kuriuo skiriama 63,- 
032,683 dol. karo departa
mento civilinėms funkci
joms fiskaliniais 1943-44 me
tais.

Žymioji tos sumos dalis 
nužymėta upių ir prieplaukų 
projektams" ir Mississippi 
upės potvynių kontrolės dar 
bams.

WASHINGTON, bal. 2. — j WASHINGTON, bal. 2. —, Floridos perkasui suma- 
Senate iškeltas sumanymas Laivyno departamentas šian nymas skirti 44 milijonus 
senatorių grupę pasiųsti die paskelbė kad amerikie- dol. nepripažintas. Nurody-
šiaurinėn Afrikon susipažin- čių lakūnai bombardavo pen

su amerikiečiais.

922 AŠIES LĖKTUVAI 
NUMUŠTA Š. AFRIKOJ

kalu. Gen. de Gaulle palan- pondentai pareiškia, jog 
Leidėjas Beaverbrook pa- kiai atsiliepia apie gen. Gi- jiems, ar kam kitam, nepa

reiškė, kad jis šį klausimą raudo nuoširdumą prancūzų vyko susekti, kad ašis būtų 
iškelsiąs lordų rūmuose. vienybės klausimu. pasirengusi greitu laiku ap- sumanymą.

leisti Tunisiją. Tas reiškia,

ti ten su amerikiečių 
frontu ir veikla.

Prez. Rooseveltas remia šį

karo kis japonų naikintuvus piet- 
vakaruose nuo Kolombogara

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, bal. 2. — Čia paskelb- TUNISIJĄ —

KARO FRONTUOSE kad ten ašis pasiryžusi ko
voti su sąjungininkais iki 
pat galo.

WASHINGTON. — Rear 
adm. H. C. Train pareiškia, 
kad Amerikos centruose

ta skaičiais įrodymas, kad Tunisijoję vyksta aršios kovos. Britai veržiasi prieš Tačiau patirta, kad ašis dauS JaP<>nų ir nacių šnipų 
sąjungininkų orinės jėgos ašies bazę Bizerte. Amerikiečiai atmuša ašies atakas ir ^en turi pakankamai priemo veikia. 

toli viršija ašies orines jė- dar priešo kareivių paima nelaisvėn. Britų 8-oji armija — įvairių rūšių lai-( 

gas Siaurės Afrikoje. į atakuoja Rommelio liekanas, kurios įsikasusios Šiauriuose V1J lėktuvų, pasprukti SUNAIKINTA 8
Tunisijos, jei būtų neišven
giamas pavojūs.

Iki kovo 26 d. 862 ašies ,,uo Gabes. 

lėktuvai sunaikinta per ko- PACIFIKAS —
vas dausose ir sausžemio Sąjungininkų lakūnai skaldo japonų karo laivus ir be J ^ino, kad J\8U tuo Pa

apsaugos priemonėmis. Iš to paliovos atakuoja japonų bazes. |Vojum visgi akis į akį turės
skaičiaus 554 lėktuvus ame- nTTRMA I susidurti.
rikiečiai sunaikino, o kitus 1 . .. . • <

Amerikiečių ir britų lakūnai didelius nuostolius suke-Į MASKVA Sovietų vy
Be ‘to 60 ašies lėktuvų su- lia japonam8 atakuodami jų įsitvirtinimus, geležinkelius riaugybg pripažino Ameri"

naikinta vakariniuose Afri ir P°zciJ“- kos kvietimą dalyvauti są

RUSIJA — , junginių tautų konferenci-
Rusų armija vis smarkiau žnybia vokiečius vakari- joje maisto klausimais po 

karo.

kos tyrynuose.
Tą pat laikotarpį sąjungi- 

. ninkai 394 lėktuvų neteko. niam Kaukaze.

MILIJONAI TONU 
MIES LAIVU

LONDONAS, bal. 2. —
Lordų rūmuose pranešta, 
kad nuo karo pradžios iki 
vasario mėnesio galo sąjun
gininkai nuskandino 8,018- 
000 tonų ašies laivų, šiame 
skaičiuje yra 4,027,000 tonų 
italų laivų.

salos, pietiniam Pacifike. 
Be to, kitoj vietoj 16 japonų 
kovinių lėktuvų numušta.

Arkiv. Spellman pas 
Airijos prezidentą

DUBLINAS. Airija, bal. 
2. — New Yorko arkiv. 
Frank J. Spellman vakar 
čia viešėjo pas arkivyskupą 
Paschalį Robihson, popie
žiaus nuncijų Airijai. Pas
kiau aplankė Airijos prezi
dentą dr. Douglas Hyde.

LONDONAS. — Gautrt ži 
nių, kad Hitleris pasiryžę! 
fieldmar. Rommelį paskirti 
vyriausiuoju vadu visai pie
tinei Europai.

ta, kad tas perkasas nerei
kalingas.

Indu vadai negali 
matytis su Gandhi

NEW DELHI, Indija, bal. 
2. — Bepartinė indų vadų 
grupė kreipės į vicekaralių 
Linlithgow, kad jis leistų jai 
matytis su įkalintu Mohan
das Gandhi.

Vicekaraliua atsisakė duo 
ti leidimą. Jis pareiškė, kad 

"Gandhi širdis nepasikeitu
si”.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “CIas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių,

gerai apmokamų darbų!



«> DIENRAftTIS DRAUGAI še&tadienis, bai. 3 d., 1943

KAS GIRDĖT V/AUKEGANE
Viskas naujo

Gavėnios pamaldos 
Įvyksta trečiadienio ir

Labdarybės vajas 
Prasidės ryt dieną, balan-

parapijoj būna sėkmingas. 
Pernai suaukota virs $220. 
Ar šįmet neperšoksim tos su 
mos? Koresp.Bai. 6 d. įvyksta Wauke- penktadienio vakarais 7:30 džio 4 d., ir tęsis iki balan-

gan Tovvnship rinkimai. Bus valandą. Trečiadienio vaka- džio 18 d. Reiškia, ^ęsis per
Įvykęs vietos mergaičių renkamas supervisor, assist- rais giedami “Graudūs verk dvi savaites. Kiekvieno pa-

R. K. vieneto bingo vakaras ant supervisoriai, konstabe- amai”, o penktadienio vaka- reiga yra šelpti tuos, kurie AyrJou A Panda Gprdi
kovo 28 d,, šios parapijos liai ir justice of the peace rais einama Kryžiaus Keliai.! nieko neturi: ligoniai, pa- V. ROlIUa UČIAI
kareivių naudai, buvo skait- nariai. Randasi ir vienas jau vargeliai, našlaičiai ir pase-
lingas dalyviais. Veik pilna Inas gabus lietuvis — Juo- DideMs TretWllk'# nę. Klausyk pavargėlių bai-

1
Paauksuojami visi bažny

čios dalykai: kryžiai, likto-
svetainė buvo žmonių. Iš to eapas (Peters) Petruška, ku 
galima tikėtis, kad karei- ris Victory tikietų kandida-
viams bua pasiųsta po gra- tuoja į assistant supervisor. rfa| Bmįlkyla krapyk-a) vw
žią Velykų dovanėlę Lietuviai piliečiai turėtų pa

so, jei nori, kad Dievas tavo 
balso klausytų. Nėra leng
vesnio būdo prieiti prie Die
vo, kaip per gailestingumą.

Žinomas Cicero 
Lietuviams
' Gustav O. Randa, 
Demokratų partijos

Cicero
kandi

remti vienintelį lietuvį, šie- ?e^ai.’ ”1°nstr^nc^a’ lemPa. išmaldos, kaip pasninkas, y-

Berwyn Miestelyje 
Lietuvis Rinkimuose 
Už Miesto Teisėją

Adv. Mykolas R. Kazūnas 
gyvena su savo šeima po ad
resu 6409 W. 23rd St., 
Bervvyn. ir turi savo advo
katūros ofisą po adresu 69^ 

|W. Washington St., Chica-
Berwyn, Illinois — prie- goję. Jis yra veiklus lietu- 

miestis į vakarus už Cicero,'vių veikime ir apart nekuriu 
šiomis dienomis apsuptas di-; organizacijų yra narys Lie- 
delės politinės kampanijos, į tuvių Advokatų draugijos ir 
kur demokratai ir respubli-' Lietuvių Keistučio Pašalpos

Šv. Baltramiejaus draugys 
tė eis velykinės išpažinties 
šio šeštadienio vakarą, o sek 
madienį, bai. 4 d., per 8 vai. 
šv. Mišias prie šv. Komuni
jos. Visi nariai prašomi su
sirinkti į svetainę 7:30 vai. 
ryto iš kur “in corpore’’ ei
sim į bažnyčią.

kiantį, šio ofiso. Lietuvis už 
lietuvį!

ir taip toliau. Šį darbą pra
dėjo Tretininkai mūsų kle
bono iniciatyva. Sekantieji 
prisidėjo aukomis: tretinin-

na vienas sparnas, kurs ne-
ža mūsų maldas link dan
gaus. Per išmaldą netuttln-

• c, v , - A ». Stei* »*•’! draugais;vVaukegano miesto rinki- kai ha. Vaientiniene, Anta- įr jų

datas už Town Trustee, siek

konai varžosi dėl pirmeny-' draugijos kurios organizaci-
bės. Ši politinė kampanija jos yra draugijos advokatas.
lietuviams yra ypatingai įdo, - , . . "F

damas vėl išrinkimo, yra ge- mi kadangi pirmą kartą yra . . , . „ , ”... c ,, v . . 4. * t • T j u 4. mai įvyksta Balandžio 6 d.rai žinomas Cicero lietu-1 statoma Lietuvis advokatas x . , . . , ., .. v . . 4. . - toj pačioj dienoj kaip nnki-viams. Per daugel} metų jis rinkimuose uz m.esto teise- . c
lu J . •, v • 1- ...... mai bus Chicagoje ir Cicero.buvę* gerai patyręs laikraš ją (Police Magistrate),, są-
tininkas turintis sąryšį su rašė, Republikonų partijos. 1
vietiniu laikraščiu "Cicero ir tikima, kad nors tam mies Piktadarystė skaistėja be-
Life”. Jis visuomet buvo ak- tely j e neperdaugiausiai ran- dievio akyse. (Mahomedas). 

šoninių altorių; Pranciška ’ tyvus Cicero civikos veiki- dasi lietuvių, lietuvis M. Kvailys gaU aaUg;au už-
Arlickienė užmokėjo už smll duodate žemiškų da- me ir laike jo tarnystės Ci- R. Kazūnas turi gerą progą negu mokslinčiai ga
kylą; Petronėlė Pilipavičie- Šaunate amžiną už- ceri) miestelio taryboje yra laimėti,___________________  ,-ty atsakyti per metus.
nė už kryžių prie laidotu- mokestį. Ta duodi tą, kurį atsižymėjęs savo progresy- SKAITYKiTE “DRAUGI.” (Senas posakis).
vių; Ona Laučienė apsiėmė turėsi prarasti kada nors ir viškumu ir drąsumu užsto- ________________
užmokėti už lempą, kuri iai- į vieton to gauni tūkstantį jant piliečių teises.

Cicero miestelyje rinkimai - 
įvyksta Bai. 6. d. (Skelb.)

mai įvyks bai. 20 d. Čia irgi i nas Beitas. Jis. Zalatorienė maldoB daug
randame lietuvį A. J. Sutkų 
demokratų partjos kandida
tą į aldermonų s pirmo war 
do.

Ona Petrošienė, žmona 
Juozo, laidotuvių direkto
riaus, šią savaitę buvo išvy
kusi pas savo seserį, Rock
ford, kai pranešta, kad sun
kiai serga.

Kovo 29 d. po gedv.lo pa
maldų šv. Baltramiejaus baž 
nyčioj, Ascension kapinėse 
palaidotas a. a. Juozapas Ge
čas. Velionis buvo ilgametis 
parapijonas ir senas šios a- 
pylinkės ūkininkas, senų vie
tos muzikantų štabo narys.' ________
Puikiai griežė smuiką. t

________ Gertrūda Rarašauskienė
Bai. 4 d., Lietuvių Audi- imona Tamo 

torijoj, 3 vai. popiet Įvyto vietos veikėjo choro Jano
piliečių Priešrinkimini, su.lt!,r *■< lava.-

tę pagauta šalčio, serga irjrinkimas (mašS-hičl$ting 
Visi lie t u v i a i balsuotojui 
kviečiami dalyvauti. Išgirsi
te kandidatų kalbas ir ką

koi kas randasi namie dak
taro priežiūroj.

apmokėjo už kryželius prie Dievą.

kys šviesą prie šv. Sakia kartU daugiau to, kurį gali 
mento. O svetimtaučiai, ku- MU pasidėti amžinybei. Lai 
rie prie parapijos visai Be. kiekvienas duoda ypatingai
priklauso, apsiėmė pau fik
suoti gražią monstranciją.

šįmet daugiau.
Bus išdalintos aplikacijos

Šio darbo atlikimas atsiek ir kiekvienas bus prašomas 
nepigiai. Tad parapija ir kk pažymėti, kiek kas dajoda.

jie žada. Iš jų kalbų galė- šv. Baltramiejaus choras, 5 
sim spręsti, už ką balsuoti.į sparčiai rengiasi prie meti- 
SUsirinkimu rūpinasi Ame- nįo koncerto ir baliaus, ku-a

bonas labai dėkingi visiem* 
ir visoms, kurie prisidėjo 
prie šių dalykų pagražinimo 
Dėkui priklauso ir mūsų kle 
bonui. Jei ne jo sumanumai 
ir rūpestis, tai šis darbas 
nebūtų atliktas.

Mt fr.

Tad lai šis vajus mūsų

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAM

'.ModtvniMta'i Vatinim Tiltu-
t Girdėjimo l,fcgvlbiwvas 

AKTUALI S DYDIS MIKROFONO

LIETUVIAI DAKTA ii AI

rikos Lietuvių Piliečių klū
bas. Bus ir užkandžio.

ris įvyks gegužės 2 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Enrikas

DIDELIS lAPARDAVkMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKQ MUZiKA- 

LIlSlV GU sI Rt MENTV

NISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Susirinkimai
Ryt dieną po pirmųjų šv. 

Mišių įvyks sodaliečių po su 
mos — L. R. K. S. A., o po 
pamaldų (po piet) — Gyvo 
jo Rožančiaus dr-jos.
Kareivių vėliavų
šventinimas

Balandžio 11 d. popiet bus 
pašventintos Amerikos, šv 
Tėvo, Service vėliavos ir Ho 
nor Roll kareivių. Tai pro 
gai bus pritaikintas pamoks 
las. Visi kviečiami tą dieną

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

OptemetricaHy Akių Hprcialintas
Palengvina, akių įtempimą, kuria 

esti prietastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tvrmo, skaudamą'akių karšt), atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
tuotas an elektra parodančia ma
žiausias klaidas Spėriai* atyda at
kreipiame į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: auo I* ryto iki t v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaiso
mas bo akinių. Kainos pigias kaip

popiet atsilankyti į, šias ne
paprastas apeigas, kokios 
pas mus dar nebuvo. Ryte 
cus šv. Mišios visų kareivių 
intencija. Visi raginami pei 
tas šv. Mišias priimti šv. Ko
muniją kareivių intencija. 
Kviečiami ne tik) kareivių tė
vai, broliai, seserys, bet ir 
jiminės ir pažįstamieji. A- 
pie tai dar bus priminta kitą 
savaitę.
Gyvojo Rožančiaus 
narės kviečiamos

Ryt po pamaldų atsilan
kyti j susirinkimą. Klebonas 
turi daug svarbių praneši
mų dr-jos gerovei, o ypatin
gai bus paaiškinta, kaip vi
sos nares galės įsigyti nau-1 
jų r atlaidų įsirašydamos į 
Gyvojo Rožančiaus broliją., 
Apie tai bus plačiai aiški
nama susirinkime. Visi pra-1 
šomi atsilankyti ir pasinau
doti tuomi, ką mūsų klebo-' 
nas praneš.

PANINAIDORIT F KOG A DABAR
KOL DAR MlSPAKTlLOrt.G
TŪBOS.' CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONF.S, FLUTES 
su "cms" — $36.00, $37.50.
$46.00 ir $16.00. Visi gara-tuoti 
lengvam grojimu).

KONCERTUI OLITARA . 8PA 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.5(1, $8.$0, $12.60 Iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENGALA8 — $l«.«0 SMlCE- 
OIAl SMUIKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $3 00, $5 00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlri- 
mtnėtų instrumentų, BASS tr 
ŠNARE DRUMS— $18.60. $23.50, 
$85 00 lr $50.00. PEDALS, HI- 
4OL1. CYMBOI-b, ir DRUM 
HEADS pataisomi junu parau
kiant. MOUTH PIECE v.'teai 
brass lr "reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. Triūboms, Sazaphones It 
taipgi Smuikoms lr Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
814 Martveii SIL, OMcagn

Qss
SVERIA MAA1AI 1 UNCIJOS

tCIuinuniUkuR * Išmokėjimo 
l’lunas M Gvsranti.otaa

EKKIl’KITSk. UAAYK1T AK SAI KIT 
DYKAI IMtMDNkTKAUUtiH 

AK DKI. KNYlitTSM

ABBOTT
HEARING AIO rOMTAM*

28 E. JACKSON BLvD . LMtųAuu

* 1fpWk kilpom, U 
’□ Noriu DemonstraeUoa 
{□ Atsiųskit RUsumSŲu 
f Be Jokios Maa Obl

Karks*
OblIgMUM J

J. Adremn

Mieliau. ........................ Vai..............J

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M- WEINE, O.D.

DR. S. WEINE,

DOJA - AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lacensaoti 

OPIOMKTRISTll 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAtttl z 

4226 ARCHER AVE. TEI.. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Rh-mart., YrevUul.. PMiklAil. Nuo ld ryto iki 6 vak. 

Antrad. h- Mri'triaAlriilaU Nuo 10 ryto tki 10 vak. 
AcfttadkailaiM tr Sekmadieniais Pagal Sutarti

AKIS

4712 South Ashland Av.
TARDO U7S

Phone: YARDS 1S7JT

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr4'' priefes- 
ties spalvų neregė ii nuo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs
Apsiimu iftgydyti.

PASKOLOS DAROMOS ANT
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėsimų 1
PANAUDOKITE PBOO4 DABABTINtMS KEMOMS 

NUOMMCIO RATOMS. •

TAPKITE FINANSI NIAJTnEPRIKLAŪs6mI l“ - —-■ - - - ——  —
TAUPYKITE mftsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti pet Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA

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

P'UA IIRfflfll fAHHIHGS

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA > 4%
1751 W. 47 th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTP ' S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartj.

Rešzidencija BEPoMtc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. tr Penkt. 10 iki 6.

«922 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROapeet 1012-0721

A. A SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viens pora aklų vlaam gy- 
vanltanl. Saugokite Jaa, leisdami 
Uegaamlauotl Jaa modernUklauela 
įModk. kuria regėlimo mokalaa 

gali sntelktL 
SS SIETAI PATYRIMO 

prtrluklme akinių, kurio pateltna 
vta* aktų (tempimą.

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

OPTOMETRIHTAI 
1801 So. Ashland Avenae
MteemM^oStSAKi1SMB.

omo VALAVDORt 
Kaadlaa *:>• a. m. lkt p. m

Trečiad. lr Sečtad. $:S0 a. m. 
Ud T:SS p. m.

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 sutartj.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai 

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.

Tel. YARda 2240

DR. G. VĖLELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

Tek YARda 3140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Aveuue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

TeL MlDvray 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki o:30 vai. vak. 
Nedeiiomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlack 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatailiepama — 
Raukite KEDne 2868 

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

RalrmaritaniMta pagal Muaitartma.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVejE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DŽL RADIO PATAISYMO — 

gaukite YARDS 9088.

SUPA2INDINK1TE KITUS 
MI niFNR. “DRAUGIT”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tek VIRginia 0036 
Rezidoncijoa tol.: BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: I—3 ir 0—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: noo 1-3; nuo 0:30-8.30
756 VVest 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 IVest 66th Place 
Tel. REPubllc 7868 N

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiaimiu da
lytai ym: pripildyti šalį ge
rais laikrašžtois. (Kardino
las Ijtobro).

Tel. CANal 0257
Res. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORISe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Resideneija: 6600 So. Artesian Avo.
VALANDOMS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI’



Šeštadienis, bal. 3 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS R

"Tėvų klaidos" 
Ciceroje

Sekmadienį, balandžio 4 
d., į Šv. Antano parap. salę, 
Cicero, atvyksta iš Brighton 
Parko Liet. Vyčių 36 kuo
pos teatralinė grupė, kuri 
vaidins labai gražų ir įdo
mų veikalą — “Tėvų klai
dos”. Vaidinimas prasidės 7 
vai. vakare. Durys atsidarys 
4 vai. po pietų. Be šio šau
naus veikalo, bus dar ir ki
tokių labai įdomių įvaireny
bių. •

Staigiai susirgus Masko- 
laičiui ir pasidavus sunkiai 
operacijai, yra pakviesti Vy- 
čiai 36 kp., Brighton Park, 
kurie išpildys ‘ ‘Tėvų klai
dos”. Veikalas labai gražus 
ir pamokinantis. Jame turė
sime ir sveiko juoko. Loši
mui vadovauja žymus vei
kėjas K. Zaromskis ir žymūs 
artistai turi roles. Be to iš
girsite kalbėtojus — kun. I. 
Albavičių ir “Draugo” red. 
L. šimutį.

Šį parengimą suorganiza
vo darbščioji Labdarių Są
jungos 3 kuopa, kuri savo 
tarpe turi visą eilę nuošir
džių Labdarių. Visuose dar
buose 3 kp. stovi pirmose 

V eilėse. Ir šio parengimo, bū- 
sinčio balandžio 4 d., pelną 
skiria labai svarbiam ir kil
niam tikslui — lietuvių se
nelių prieglaudos namui bai-! 
gti statyti. Dėl to kuopa ti
kisi, kad visuomenė parems 
tą gražų užsimojimą savo 
gausingu atsilankymu.

K. Sriubienė. 3 kp. pirm.

Ruošiama knyga
(LKFSB) Tęsiamas toliau 

paruošimas knygos ispanų 
kalba apie Lietuvą, Tas dar
bas vykdomas Pietų Ameri
koje. Knygoje bus duota Lie 
tuvos istorija iki nepriklau
somybės, bus apibudintas 
nepriklausomybės laikotar
pis ir bus pavaizduotos abi 
okupacijos.

"Lietuvai išlaisvnti 
Centras"

(LKFSB). — Argentinoje 
yra sudarytas visų lietuviš
kų patriotinių organizacijų 
centras, pasivadinęs “Lietu
vai Išlaisvinti Centras”, ku
ris palaiko kontaktą ir su 
pasiuntinybe.

I PLATINKITE “DRAUGĄ”

ANTANINA KAREIVIENE 
(po tėvais Bargailaitė)

Mirė Balandžio 2 d., 1943 m., 7:40 vai. ryte, sulaukus 57 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoj. Kilo iš Šiaulių apskr., Pakapės parap., 
Naujamiesčio kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris—Bernice McGuirą 
ir žentą Omer, Ann Washetas ir žentą Edward, ir Rose; du 
sūnus Leo ir marčią Bernice, ir Antaną ir marčią Violet; 8 a- 
nūkus; seserę Marcijona Antikauskienę ir jos šiemą; ir gi- 
minačiius Kareivių, Babanskiu, Romanauskų, Kilevičių ir 
Martinkų šeimynose; ir daug kitų giminių, draugų, pažįstamų.

Velionė priklausė prie Lietuvių Keistučio Pašelpos klūbo.
Kūnas pašarvotas namuose: 3600 S. Emerald Ave.,

telefonas YARds 5937.
Laidotuvės jvyks pirmadienį, Balandžio 5 d., 1943 m.
Iš namų 8:00 valandą ryto bus atlydėta į švento Jur

gio parpijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamamldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Sūnai, Marčios, Anūkai, Se
suo, Giminaičiai ir kitos Giminės.

Laidotuvių .direktorius: Antanas M. Phillips, telefonas 
YARds 4908.

l«

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAMTKD 
ADVERTIHING DEFAKTMKNT 

127 No, Dearborn Street
Tel. RANdnlph 9488-8489

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVftJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
AtsiSaukite Į Timekeeper’s ofisą. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

ORLAIVIŲ
IŠDIRBĖJAS

REIKALAUJA
(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.

VYRAI IR MOTERYS

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIffIVIflflllllll

RADIO
Budr*ko radio programa

balandžio 4 d., nedėlios va
kare, 9 valandą, Chicago lai-

X ku, iš galingos WCFL, 1000 
k., stoties.

15 muzikantų radio orkes
tras, solistas J. Romanas ir 
kiti žymūs dainininkai.

Juozo Budriko Radio, Jo- 
welry ir Rakandų krautuvė, 
3241 So. Halsted St.

Leidėjai

Pasitikėjimo
Mnmis

U R

Rekordas—

fti Firma Virš 50 Metu 
Tos Pačios fteimos

Rankose! imiiiiiiiimmimiimimimiiiiiiiiiiiimiiiiii

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

Lt 80ND DAY

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

VVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 6. House 3.

13TH & CLARK STS.

DŽANITORIAI — dirbti naktimis ir 
namų PRIŽIŪRĖTOJAS naktimis. 
Pilietybė reikalinga. AtsiSaukite į— 

MUSEUM OF SCIENCE & 
INDURTRY. Jackson Park.

Tarp 10 ryto Ir 4 popiet.

TOOL & DIE MAKERS 
JIG A FIXTURE MAKERS

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

SUNNYSIDE TOOL & DIE WORKS 
2222 N. Cicero Ave.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

MOLDERIAI ir CORK MAKERS. 
prie plieno lr breso, aukščiausia mo
kestis. Room 1343,

FIRST NATIONAL BANK BLDG. 
38 S. Dearborn, Phone CENtral 0821

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th ir Clark Sta.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
pridirbti.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. SflTH PLACE

VYRAI reikalingi .dirbti valdžios 
užtikrintoj Defentfe dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikaįinga. Atsi
šaukite ( Employment Ofisą sekan
čiai —

CRACKF.JJ* JACK CO.
4800 w. eetii st.

DOCK MEN
Platform darbininkai, dieną ir naktį 
darbai. Patyrimas nereikalinga. 
GATFAVAY CITY TRANSFER CO.

2023 S. Morgan.

PRESS.MAN, GORDON 
Susipažinęs su C. P. unit, dieną ar 
naktimis, užtenkamai viršlaikio.

M. O. BOAS A SONS.
2838 S. Shields.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių informacijų kas link 
geresnės darbo Jeigos ir transporta
cijos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisą, Room 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
ir Madison Sts.. Chicago

Ar į |
Superintendento Ofisą, kampas Kin- 
zie St. ir Crawford Ave. (Pulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

MERGINOS
IR

VYRAI
Reikalingi dirbti Shipping 
Departmente išpiidant orde
rius. Abelni Warehouse dar
bai. Nuolatiniai darbai svar
bioj pramonėj.

Geros Darbo Sąlygos
Alga

Pirmiau tame patyrimas nereikalinga 

Atsišaukite Pirmadienį.

E. R. Sąuibb 8C Sons
427 VV. Randolph St.

SENYVAS VYRAS reikalingas už 
Pasiuntinį. Pastovus darbas, gera 
mokestis, atsišaukite }

BRENTANO’S BOOKSTORF,
29 S. Wabosh

VYRAI
18 IKI 55

Maisto Pramonėje
Geros Valandos. Gera Mokestis. 

Prie Canning, Dešrų, Rūkytų (Mėsų, 
Ixiading Dept. darbų ir tt. 

Patyrimas Nereikalinga
ATSIŠAUKITE I EMPLOYMENT 

x OFISĄ

ARMOUR & COMPANY
43rd & PACKERS AVE.

REIKIA VYRŲ
Prie išsiuntimo ir priėmimo darbų. 
Taipgi vyrų krauti sviestą į ku
bilus. Patyrimas nereikalinga. 70c 
į valandą pradžioje, 75c į valandą 
po 30 dienų. Naktinė rata 10% 
daugiau.

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk St.

i,

SKELBKITES DRAUGE SKELBKITES “DRAUGE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimu — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia Ir 
MERGINV- Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WII,SON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

Girls and Women
TO LEARN BOOKKEEPING 

AND STATISTICAL MACHINE 
GENERAL OFEIC.E CI.ERKS 

TYPISTS
COMPTOMETER OPERATORS 
NO EKPERIENCE REOUIRED 

51/, DAYS. 40 HOTTR WEEK
CONVENIENT TRANSPORTATION

McKesson & kobrins
540 W. Randolph

MOTERYS reikalingos prie rakandų 
dirbtuvės darbų. Patyrimas nereika
linga. Pastovūs darbai ir geros dar
bo sąlygos.

KRFISKINK BROS 
3434 S. Tji Šalie St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 R. Pulaski Rd.

MERGINOS 
20 IKI 30 AMŽIAUS

IŠMOKTI
Apprenticc Weiding darbas. 

Atsišaukite )

National Malleable 
& Steel Casting Co.

1400 S. 52nd Ave.
Cicero, III.

Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bile 
kurią šiokią dieną, išskiriant šeš
tadieni.

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

PASTOVUS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

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

Phone D EI Atvarė 1872

240 E. ONTARIO
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Asociacijos.

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės darbai. 45 valandos savai
tėje. $80.00 | mėnesj. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT H Al,L 
710 laike Slinre Dr.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

REIKALINGOS — MERGINOS ar 
MOTERYS Pagelblninkės prie fur- 
nlšiuotų apartmentų. Kambarys ir 
valgis duodama. Mokestis nuo $40 
iki $80 | mėnesi. Vedusios įgali ant 
vietos apsigyventi su vyru. Rašykite 
ar atsišaukite sekančiu adresu-.

4508 S. EMERALD AVE.

MERGINOS ir MOTERYS prie len
gvų dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tarn 
aukšte.

2330 W. CERMAK RD.

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis ’ 60c j valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SITPerior 6S2R.

WAKEM A McLAUGHLIN, INC. 
225 E. Blinols St.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbu, 
assembling ir checking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 iki 55 centų ) valandą.

EAGLE GRINDING WHEEI, CO.
2519 W. Fulton St.

-------------------- ■
VERPALŲ VYNIOTOJOS 

IR PAG E LB IN INK F, S
Reikalingos. Patyrimas nereika
linga. Gera mokestis, pastovūs 
darbai. Viršlaikio. Defense darbai.

PHOENIX DYE VVORKS. 
1963 South nori Ave.

PARDAVIMUI

81.500 CASH

Įnešus, nuperka gražią 6 kambarių 
shlngled cottage, apylinkėje I6th ir 
50th Ave.,, Cicero. 50 pėdų lotas. 
Rendos gauna $37.00. štoras prieša
kyje. beismentas ir atikas. Kaina 
$5,500 ar kiek pasiūlysit.

SVOBODA.
5125 W. Cermak Rd. Rocktvdl 

6162 ar Cicero 5890.

SESIŲ KAMBARIŲ

Shlngled cottage netoli 161 h ir SOth 
Ave., Cicero. Vienas Storas. 3 ka
rams garadžius, lotas 50- pėdų pla
tumo. Remjos gauna $37.00. Beis
mentas ir atikas. Kaina $5.500 ar 
kiek pasiūlysit.

SVOBODA,
5125 W. Cermak Kd. Rocktvcll 

6102 ar Cicero 5890.

Platink įdomiausią dien-
raštį “Draugaa”.

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

reikalams sava

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ŠIO PAVASARIO 
BARGENAI

•

2 fi. po 5 kamb muro namas, du 
atskiri bo’leiia’, viškos lr kiti mo- 
deirniSki (rengimai.. Kundnsi Mar- 
quetto Parke. Kilnu $10,850. (mokėt 
$4800. ,

4 fl. kampinis muro namas, 2—4 
kamb., ntokerls muro garažas Ran
dasi Maruuette Parke, arti lietuvių 
Bažnyčios. Kaina tik $15,900.

12 fl. apartamentas, ntiprun mu
ms Ir gera vieta. Randasi Engle- 
wood aplelinkė. Rendu neda Į metus 
$5000.00. Kaina $16,500.

2 fl. po 6 kamb., muro namas ap
šildomas Randasi 68 St. ir Anh’and. 
Knlna $8500.

24 apartamentų gražus namas 
Randasi prie geros transportacijos. 
Rendų nrfto. | metus $11,840.00. Kai
na ttk $43,000.

Meg turime (valrlo didžio namų, 
kurie randasi Jvatrluose miesto da
lyse, kurios parduodam# užžemlausta 
Mų dienų kaina. Taipgi už žemiausia 
reikalingus pirkimo margčlus.

Del platesnių Informacijų kreipki
tės paa: -

K. J. MACKF.-MAčn KAR 
2346 W. 69th St. 2-ms lubM 
Tel. Prospect 31 40.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Iš atotlea WGES (1390), bu Povilu šaltimleru.

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA A v®. Phone LAFAYETTE 3573

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

I. J. ZOLP
1648 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phonea YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081 h ST. Tel. PULLMAN 1276
2314 VVEST 23rd PLACE Phone CANAL 2516

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M., PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908
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I talką kenčiantiems ir badaujantiems
Rytoj visose katalikų bažnyčiose yra daroma, labai 

svarbi rinkliava. Vyskupai pasitiki, kad tikintieji bus 
duosnūs.

Šią rinkliavą daro Amerikos Vyskupų šelpimo Komi
tetas, kuris rūpinasi nuo karo nukentėjusių šelpimu. 
Jau kelinti metai, kaip veikia sis komitetas. Jis suren
ka šimtus tūkstančių dolerių ir juos išdalina tiems 
kraštams, kuriuos karo audros skaudžiausiai yra pa- 
lietusios. Iš tų aukų nuo karo nukentėjusi ir tebeken
čianti lietuvių tauta taip pat yra gavusi apie šimtą 
tūkstančių dolerių.

Karo galo dar nesimato. Jo liepsnos vis dar daugiau 
kraštų paliečia, daugiau žmonių į vargą įtraukia, jų 
milijonus, paliekant be pastogės ir duonos kąsnio. Tuo 
būdu ir šelpimo problema šuoliais sunkėja ir didėja. 
Vyskupai tai žino ir supranta. Todėl jie*nuoširdžiai pra
šo ir energingai ragina tikinčiuosius ryt dienos rink
liavoj būti keleriopai duosnesniais.

Nepasiliksime nuo kitų tikinčiųjų nė mes, lietuviai 
katalikai, žinodami, kad tūkstančiai ir mūsų brolių ir 
sesučių kenčia skurdą ir badą ir taip pat matydami, 
kad Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetas ir karo naš
tos prislėgtiems lietuviams ištiesia savo gailestingą 
ranką, ryt dienos rinkliavoj būsime duosnūs.

Naciai žudo Lietuvos žmones
Pirmesnes žinias iš Lietuvos apie sukilimus prieš na

cius patvirtina vakar gauta per Stockholmą kita žinia. 
Neseniai paskelbėme žinių, kad lietuviai kariai Lietu
voje atsisakė prisiekti Hitleriui ir dėl to, žinoma, daug 
jų skaudžiai nukentėjo. Vakar gi pranešta, kad Vil
niaus apygardoje 40 lietuvių naciai sušaudė dėl to, kad 
jie griežtai atsisakė įstoti į nacių armiją.

Tai puikiai vaizduoja Lietuvoje jaunų vyrų nusista
tymą. Jie nestoja į vokiečių kariuomenės pulkus, nes 
vokiečiai laiko jų kraštą pavergę. Jie geriau pasirenka 
mirti, negu prisidėti prie nacių imperialistiškų ir pa
goniškų tikslų vykdymo. '

Šie ir pirmesnieji nacių žiaurumai lietuvių tautą su
kelia dar stipriau ir labiau organizuotai kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybes.

Vysk. J. C. Plagens mirus
šią savaitę mirė'Grand Rapids, Mich., diecezijos vys

kupas Joseph C. Plagens. Velionis buvo lenkų kilmės. 
Grand Rapids vyskupu neilgai teišbuvo. Prieš tai jis 
darbavosi Detroite, kaipo vyskupas sufraganas.

Galima numanyti, kad Amerikos lenkai katalikai ieš
kos atitinkamų kelių, kuriais galėtų išprašyti, kad jų 
tautietį vyskupu pakeltų, nes vysk. Plagens mirus, tik 
keturi lenkai vyskupai Amerikoje belieka. Reikia ne
užmiršti, kad lenkų katalikų Amerikoje yra virš keturi 
milijonai.

Amerikos katalikų dienraščiai
Edvardo MaroUa parašė “America” žurnalui straips

nį apie Amerikos katalikų dienraščius. Anot jo, šiuo 
metu amerikiečiai katalikai nebeturi nė vieno anglų 
kalba leidžiamo katalikiško dienraščio, tačiau jų turi
ma kitomis kalbomis ir ne nuo šiandien, bet nuo se
niai. Autorius apgailestauja, kad neangliškieji katalikų 
dienraščiai Amerikoje angliškai kalbančiosios katalikų 
visuomenės yra ignoruojami.

“America” žurnalo bendradarbis, išvardinęs visą eilę 
katalikiškų dienraščių, pamini ir mūsų dienraštį “Drau
gą“, kuris esąs vienas iš geriausiai redaguojamų laik- 
raščiįį.

Darbininkų vadai stoja už tiesą
PROTESTAS PRIEŠ DARBO VADŲ NUŽUDYMĄ

Prieš kiek laiko Sovietų Rusijos valdžia, nubaudė mir
ties bausme du Lenkijos žydų kilmės darbininkų sąjū
džio vadus — Henry k Ehrlich ir Victor Alter. Bausmė 
buvo įvykdyta.

Dėl šio Sovietų akto Anglijoj ir Amerikoj pasipylė 
protestų bangos. Vienas iš daugelio tokių protestų mi
tingų įvyko kovo 31 d. New Yorke, Mecca Temple sa
lėj. Šiame mitinge gausingai žmonių miniai kalbėjo 
New Yorko mayoras La Guardia, Amerikos Darbo Fe
deracijos — American Federation of Labor prezidentas 
William Green, C. I. O. sekretorius ir iždininkas James 
B. Carey, senatorius James Meade, kongresmonas iš 
Kalifornijos Jerry Voorhis, prof. Niebuhr ir Abraham 
Cahan, The Jewish Daily Forward redaktorius. Šiam 
masiniam susirinkimui pirmininkavo David Dubinsky, 
International Ladies Garment Workers Union preziden
tas. •

Šį, susirinkimą plačiai aprašė didysis ir įtakingasis 
dienraštis The New York Times. Jo korespondentas pa
žymi, kad visi kalbėtojai, kurie ir žodžiu ir darhu yra 
stipriai parėmę rusų karo pastangas, aiškiai ir teisin
gai pabrėžė, kad nužudymas dviejų Lenkijos darbinin
kų vadų — Ehrlicho Ir Alterio — yra pažeidimas tų vi
sų principui, dėl kurių Jungtinės Tautos dabar kariauja. 

VISUOMET PRIEŠINSIMĖS NETEISYBEI

William Green, Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas, savo kalboje išreiškė pagarbą rusų karių heroizmui 
karo fronte, tačiau jis pasisakė nesutinkąs sru kai ku
rių dispozicija • priimti visus Sovietų vyriausybės ak
tus kaipo šventais ir neginčijamais“.

Green šiam savo posakiui duoda, tokį pagrindą:

* ‘Mes Amerikos darbininkų sąjūdyje nepripažįstame 
tokios prievartos. Mes, kurie rezervuojame sau teise 
kritikuoti savosios vyriausybės vadus, kuomet mūsų 
pažiūros pasidaro skirtingomis, neišsižadėsime tų tei
sių ir sąryšy su svetimų vyriausybių vadais Ameri
koje dabar ir visuomet mes galime ir kalbėsime prieše
neteisybę, nepaisant kur ji įvyktų”.

Green toliau sakė, kad nužudytieji darbininkų va
dai nebuvo atskiros taikos su Hitleriu šalininkai, ne
buvo defitistai, bet norėjo dirbti ir dirbo< kooperuo
dami su Rusija, tačiau jiedu buvo visokių formų dik- 
tatūrų, inimant ir komunistiškąją, priešininkai.

i HL ' •
PAVELDĖTA TEISE PRIEŠINTIS NETEISYBEI

z! T..
Senatorius. Meade taip pat padarė įsidėmėtiną pareiš

kimą, kad penktosios kolonos žmonės — “fifth colum- 
nists” šį mitingą pavadins ardančiu Jungtinių Tautų 
vieningumą. Bet į tai senatorius taip atsakė: “...tai yra 
mūsų demokratijos įrodymas, mū£ų paveldėta teisė kel
ti savo pasipriešinimą bet kokiam aktui, namie ar už
sieny, kuris yra svetimas mūsų ‘right and wrong’ kon
cepcijai. ”

Kongr. Voohris mano, kad Alter ir Ehrlich savo gy
vybes paaukojo dėl to, kad jie atsisakė išsižadėti savo 
nusistatymo prieš visokias diktatūrų* formas. Panašias 

mintis reiškė ir kiti kąlbėtojai.

ATLIKO GERĄ DARBĄ

Amerikos darbininkų unijų vadai, rengdami protes
tų mitingus, kad išreikšti pagarbą nekaltai nužudy
tiems darbininkams, elgiasi gerai, vyriškai. Mes didžiuo
jamės turį teisę kelti savo balsą prieš neteisybes, ne
žiūrint kokiame krašte jos būtų papildomos. Visi virš 
suminėti kalbėtojai yra prietelingi Rusijai. Jie nėra 
kokie tai pronaciai. Ęet, pasinaudodami Amerikoj tu
rima žodžio ir spaudos Laisve, iškelia viešumon Mask
vos ponų aktus, pažeidžiančius teisingumo* ir papras
čiausio žmoniškumo dėsnius.

Kadangi jie (Green, Meade, La Guardia ir kiti) iš
drįso protestuoti prieš Stalino valdžią, lietuviškieji ko
munistai tuojau turėtų juos apšaukti pro-naciais ir 
apskųsti atitinkamiems valdžios organams. Jie, lietu
viškųjų komunistų lyderukai, taip elgiasi su tais lietu
vių veikėjais, kurie išdrįsta užprotestuoti prieš Stali
ną, siekiantį prijungti prie Rusijos Lietuvą. Mes, Ame
rikos lietuviai, turime tokią pat teisę protestuoti prieš 
Maskvos užsimojimus pražudyti Lietavą, kaip ir Ame
rikos darbininkų vadai, kurie nieko nebijodami pasmer
kė Sovietus dėl dviejų Lenkijon darbininkų vadų nu
žudymo.
•

Šiuo metu beliko 48 kardinolai: 29 yra italai, keturi 
prancūzai, trys vokiečiai, du amerikiečiai, du ispanai. 
Po vieną kardinolą turi šie kraštai: Argentna, Belgija, 
Kanada, Vengrija, Airija, Lenkija, Portugalija ir Sirija.

Kiekvienas nupirktas U. S. karo bonas didina Ame
rikos karo pastanga*, pagreitina pergalę ir pavergtųjų 

tauty išlaisvinimą,

NAMINIS FRONTAS
kumpai

Amerikos komunistai turi 
savo politinę partiją, kuriai 
diriguoja. Maskva.

Prie šios komunistų poli
tinės partijos priklauso ir 
lietuviai bolševikai.

Kadangi abi didžiosios A- 
merikos politinės partijos — 
demokratai ir respublikonai 
visu griežtumu stovi už de
mokratinę santvarką, todėl 
komunistai, siekią sugriauti 
tą santvarką, smerkia šių 
abiejų partijų tikslus ir pro
gramą.

Dėl to labai naiviai elgia
si tie mūsų politikieriai, ku
rie ieško talkos pas komu
nistus ir jų spaudoje.

Tuo savo naivumu jie ne
tiesioginiai paremia, komu
nistų užsimojimą pagriauti 
demokratijos pagrindus ir į- 
vesti čia tokią santvarką, ko 
kia yra Sovietų Rusijoj.

•

Neužmirškime, kad Sovie
tų Rusijoj tėra tik viena 
partija — komunistų parti
ja. Viskas ten tvarkoma iš 
aukšto, dekretais. Žmonės 
prie valdžios jokio balso ne
turi. Jie yra valdžios maši
nos dalele, atviriau kalbant 
vergais.

Kas palaiko Amerikos ko
munistų partiją ir kas su 
j.a vienu ar kitu būdu ben
dradarbiauja, tas akstiną šio 
krašto Yotnunifetus drąsiau 
griauti amerikoniškąją de
mokratinę santvarką ir įves
ti čia vienos politinės parti
jos valdymo sistemą, kuri 
tik diktatūros pagalba te
gali išsilaikyti.

•
Kaip naciškos, fašistiško5*, 

taip ir komunistiškos val
džios formos Amerikos žmo
nės nenori. Jie yra laisvi 
žmonės ir dėl to laisvu noru 
renka sau valdžią.v

Štai dėl ko mes peikiame 
tuos lietuvius respublikonų 
ir demokratų politikierius, 
kurie eavo politiniame dar
be kai kada užsimano ieš
koti bolševikų talkos. Tai ne 
tik jau yra naivu, bet ir pa
vojinga.

Dabartinis pasaulinis ka
ras, doros bei dorybių žvilg
sniu, teikia kartu gražių ir 
pasibiaurėtinų pavyzdžių. 
Kiekvienas didesnis sukrėti
mas palieka žaizdų žmonijo
je. Tą galima lengvai paste
bėti pavartę istorijos pusla
pius.

Tiesiog stebuklingas išsi
gelbėjimas keletos jūrininkiį 
kurie atvirame vandenyne 
praleido 83 dienas, misdami 
sugautomis žuvelėmis ir ne
atsargiais paukščiais, tą pat 
kartoja ką Rickenbacker’is 
pasakojo — kad amžinybės 
slenkstyje stovėdami kiek
vienas sutvėrimas prašo Su
tvėrėjo pagalbos ir pasigai
lėjimo.

Anglijoje, Londone lei
džiamame laikraštyje, perei
tą savaitę tilpo visai nepa- 
vyzdingas straipsnis. Dr. C. 

' S. Joad, filoosfas, pastebėjo 
kad vyrams išvykus į fron
tą, atsirado moterų pertek
lius. Kas daryti?

Tas filosofas tad stato la
bai jam malonią i išvadą. —
Ne tiktai dabar bet ir karui f 
pasibaigus, pasaulyje bus 
perdaug moterų, kodėl kiek
vienas vyras negalėtų jau 
dabar turėti apie 5 ar 6 pa
čias. Arabai, turkai jau nuo 
senų amžių taip darę, kam 
mums atsilikti. Kaip šlykš
tu ir nekrikščioniška. .

Akyliau laikraščius pa< ' 
vartę rasime pakeliančių 
žmogaus dvasią straipsnių, 
bet nepritruks žinučių apie 
peiktinus biaurus papročius. 
Krikščionybės laikais rodos 
gyvename, deja žmonės gali 
pasirodyti tartum piktos 
dvasios apsėsti o ne tiktai 
angelais.

Su pasigėrėjimu visi klau
sėsi kaip garsus boksinin
kas Barney Ross pranešė 
apie pakilusį kareivių dvasi
nį ūpą Guadalcanal saloje. 
Kaip maloniai tas žydelis 
priminė kapeliono prisirisi-

(Nukelta į 5 pusi.)

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 3 d.)

Popiežius protestuoja... Po 
piežius Benediktas XV pa
kėlė protestą prieš Berlyną 
dėl Paryžiaus bombardavi
mo ir specialiai dėl bažny
čių griovimo ir masinio ci
vilinių žmonių žudymo.

•

Amerikiečiai eina į mu
škis... Iš Prancūzijos gauta 
žinia, kad virš 100,000 ame
rikiečių karių maršuoja į 
mūšių linijas, kad šalia an
glų ir prancūzų užimti vie
tas didžiuliam mūšy ou vo
kiečiais.

Kareivio Motina Kareivio Tėvas "
'■ SEKMADIENĮ — RYTOJ
KELLY HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ

California Avenue, tarpe 42-tros ir Archer Avė. A

Atsilankykite Visi Būkite
- 9

KALBĖS:

lst Lieut. R. S. Williams, U. S. Army Air Corps
Hugh King...................................  U. S. Merchant Marine
Jim Goss, Coxswain Wheeler Davis;
Boxswain 2nd Mate Robert Brunner -4

U. S. Coast Guard
Corp. John E. Barry ........... .. ................U. S. Marine Corps
Mrs. Jeannette Thielens Phillips . . American Red Cross
Mr. Pat Rush ......................................... U. S. Treasury Dept.
Captain C. E. Lighter .......................... U. S. Marine Corps

DALYVAUS: American Legion McKinley Post No. 231 
Drum ir Bugle Corps ir didžiai gerb. vėliavos sargyba

PROGRAMĄ PILDYS: Šaltimiero programo radio artis
tai: Viktoras Bendorius, Algirdas Brazis, Florutė Bal-»z^ 
siūtė, Juzutė Milleriūtė, akordionistas Lennie Simmons, 
ir Jimmy Rakauskas, pianistas ir žymūs “W.G.N. Radio 
Aristai” Eddie and Fannie Cavanaugh.

BUS RODOMI: Krutami paveikslai.
Bus perstatomi iš tarnybos grįžę namo atostogų mūsų 
tarnaujantieji sūnūs.

Įžanga veltui — dykai,!

Nuoširdžiai kviečia lietuvišką visuomenę.

* AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ MOTINOS

Mūsų pastatytas
TftVAMS M AKI JONAMS

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri. 
da^ė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas lr Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuve: 527 N. VtESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

I
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CHICAGOS LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES 
SUSIRINKIMO REZOLIUCIJA ■

Me», Chicago L. R. Kata-, ti būti įjungta į Sovietų Kū
likų parapijų kunigai, š. m.Į siją. šitokios sugestijos yna 
balandžio 1 d. susirinkę į po- tik geriausia medžiaga na- 

ŠM. Jurgio parapijos pa- cių propagandos mašinai, 
talpose, su liūdesiu prisimi- Lietuva jau kartą turėjo ne-
nę sunkias kančias, kurias laimės pažinti sovietų-tolše- pradėjo ateistinę propagan 
lietuviai savo tėvynėje turi vikų okupaciją. Bolševikai o- 
pakelti nacių okupacijoje, gi kupavę Lietuvą, klasta bei 
liai užjausdami jų vargus ir prievarta pravedė rinkimus.

ga laisvės ištroškusių žmo
nių valiai. Toliau okupantai 
bolševikai uždarė laisvas lie
tuvių organizacijas, atėmė 
lietuvių katalikų mokyklas, 
laikraščius, knygų leidyklas 
bei knygų platinimo įstai
gas, uždarė kunigų semina
rijas, katalikų mokyklas;

kovas dėl laisvės, reiškiame vadinamo, liaudies seimo, 
savo protestą prieš okupan- kurs visiškai neatstov&uda- 
tų priespaudą ir prieš tuos, mas Lietuvos žmonių nusi- 
kurie palaužia pavergtos tau statymo, verčiant bolševikų 
tos atsparumą palaikydami įstaigoms, nubalsavo Lietu- 
mintį būk Lietuva, vienais vos prijungimą prie SSSR, 
ar kitais sumetimais, turin- nors tas aiškiai buvo priešin

dą per spaudą, radiją, kru-; 
tamuosius paveiks’us, per 
pri ver: tinus eusi linkimus ir 
t.t., neduod?mi jokios gali
mybės neparemtus šmeižtus 
atitaisyti, tiesos žody, pasa
kyti. { kalėjimus sukimšo 
tūkstančius lietuvių, inteli
gentų, šviesesnių patri j otų. 

Bolševikai okupuotoje Lie

tuvoje nužudė daugybę lie
tuvių, jų tarpe 15 lietuvių 
kunigų; į Sibirą ištrėmė a- 
pie 50,000 Lietuvos žmonių. 
Mes turime žinių, kad kai 
kurie ištremtieji lietuviai ku 
nigai ir mūrų garbingi val
stybės vyrai, aukšti inteli
gentai Sibire vargsta pri
statyti komunistinėse far- 
moee prie arklių ar prie 
miškų kirtimo, kiti lietuviai 
net nežiūrint senyvo am
žiaus, ar net kūdikiai, Sibi
re kenčia, neturėdami rei
kiamo maisto ir drabužio, o 
lietuvės moterys atskirtos 
nuo savo vyrų už šimtų my
lių.

Lietuvos įjungimą' į So

vietų Sąjungą būtų didžiau-, 
sis kriminalas prieš laisvės 
trokštančią tautos valią ir 
drauge būtų didžiausis nu
sikaltimas prieš sąžinės ’ais- 
vę, nes ankštybe s nė bolševi
kų okupacija parodė, kad jų 
valdomi lietuviai neturėjo 
nei religijos, nei spaudos, 
nei žodžio laisvės.

Lietuva nenori nei rudoj 
nacizmo; nei raudonojo bol
ševizmo. Todėl me?, Chica
go lietuviai kunigai savo ir 
arti šimto tūkstančių Chi
cago lietuvių katalikų var
du protestuojame prieš bet 
kokias pastangas įjungti Lie 
tuvą į kurios kitos val-ty- 

! bės sąstatą ir . žgiriame kiek

vieną pastangą dėl atstaty
mo laisvos, nepriklausomos, 
demokratinės Lietuvos, nes 
tas atatinka Lietuvos žmo 
nių vilti;.

Prel. M. L. Klusas, 
pirmininkas \

Kun. A. Linkus, 
sekretorius

1er.flii *' 1

itzu-ij* prllygimis 14!r kiir| kit* ml: st* visoj 
šalyje.
KOVOJO |M-k-š piktadnryMę. NiKtprfmi j>vil- 
vijos -imimžIihi žmogžudystė-
ra t* dauginu negu 35 rmoš., vixy*tė* !W tvt»o-., 
apiplėšimų S" inMišimtį.
IZ.lVft tlib-agai oirikiaii.sių iignegc*)-tės' dc 
jMn-tam<-nt* sn mHŽ.'atislii imt enpRa iškošė:* 

įeik) m

KLAUSKIT CHICAGOS 10,639 APYLINKIŲ BIZNIERIŲ! 
KLAUSKIT 509,000 APYLINKIŲ NAMŲ SAVININKŲ!
Vienu balsu jie pasakys jums kad...

EDW. J. KELLY
YRA BUVĘS ĮŽYMIAUSIAS CHICAGOS MAYORAS

pastangos 
kovojo dė Lietuvos 
laisvės

(LKFSB) Ryšium su įvai
riais Sovietų žmonių pareis- 

į kimais, kurie atskleidžia im
perialistinius Rusijos sieki
mus Lietuvos atžvilgiu, Lie
tuvių Kunigų Vienybė kovo
20 d. raštu kreipėsi į jtokin- Į,. jQS skilvis jaučiasi apsunkintas
p-n Ampriknip rpntrinp kata- ,iel *UMU ‘r ~ »s‘(rykūe »*.gAmeriKOje centrinę Kata Peter s daug metų išmėginto G--nr •«(».
likti nrp-anizariia __ Natin- Dau*tau ,n‘*" lūmsuotojas. jis tuip-unų Oigd.ni2iacii\duu Ki yra vidurty stiprintojas, sudary-
nal Catholic Welfare Cnn- ta8 ’* 18 p***08 O«mt°8 gyduolių nai uainout vveuare ftaknų žledų lr augmenų. Gunvmu
refence. Kunigų vienybė;
rašte pasisakoma prieš bet 
kokią Lietuvos okupaciją, iš
dėstomą, ką Lietuvos kata
likai turėjo pakelti raudo
nosios okupacijos metu ir 
vardu 320 lietuvių kunigų 
bei vardu netoli milijono lie
tuvių tikinčiųjų Jungt. Val
stijose, prašoma State De
partamente paremti laisvos

Prašalinkite Gssjs
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IK TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ
Kul jums prikimbu veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
anti, nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
gaivos akaudėjim*. jaučiate nemalo
nų kvapų, vidurių suirimų, nevirš
kinimų, nemigą, neturėjimų apetito

duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms Švelniai ir sklandžiai 
pabalinti užkietėjusius ižmatas; pa
gelbsti pražaliuti užkietėiimo gi^us. 
ir suteikia skilviui malo
nų Ailtimos jausmų. Var
toki* kaip nutedoma ant 
bonkutės užraSo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų majo 
nlos pagel bos 
nuo užkietėjtrho 
varginimų* ir tuo 
patUa'ku paleng
vinti (ūsų skilv).
(stgylLlte <i ?moart 
Šiandien.

Jeigu Jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėje, siųskite praėymų dėl nifl- 
sų "susipažinimui" (iumoz.o ir guu- 

Lietuvos reikalą. Apskritai; "Ne
lietuviai kunigai nuoširdžiai DYKAI

Bandymui Bonkutės

kurio kito didel miesto.
PMiEKIVO Sveikatos IS-partamovH* Kūdi
ki* mtrlics tetų sumažinta IU'/- per 10 vn-'tų, 
motinystės mirties rata sumažinta per pnsų. 
|*teht- veltui Išdalinimui krūties pksto st»t s 
per kurias apie 28,000 kūdikių gyva tys bužo 
MfcthttUK.
lūTAIsp. Itl nuošimti dauginu gatvių negu 
buvo ištaisyta imt 21 im-tu* pirm lo.
KKTl'KKMtTI padidino Mie to < irlt. iv lų Stot,. 
IŽItAIGp didžiausi* programų galvių |>atal- 
symo, srutų įtaisymo ir nbeiiaii pagerino 
viso* t'liirag is miesto gražumų.
Išl‘11,DF: Ciiicagos Zftit.lMIO.fMM) snbvvay svajo
nę. »X3.(.uO.nOu dalia Jd.ii įmigta.
PA\\lhl\<> ncmokt-sėių apmokėjimo di<*m»i 
|M*r,pil<lytus mokyklų kniubai Iii* Ir mcdiniii- 
nuikyklų prieiki*. pastatė Nū pradine,* ir auk- 
štesiM*. mokyklas ir p.ilsius už KtM.OIMI.IHHI; 
(sle'gė ilvj naujas junior koleglias. | ti-tg»- 
mokyklose užkaniHUits už Se. Ir pintų nž le. 
Parūpino dykui vaikučiams dantų, aki* ir 
sveikatos priežiūrų.
KO-OPKK IVO sn Cldeago Hiat-lng Anthort- 
ty apvalyme shim dlstriklų ir |.a n A'* ge
nesnes gy vi nimo vietas žemo* Jctgns š<-fwtowi <. 
IMtIIIAIf. tlihagal ktaisolidiiov*. n -negani 
/.uotų teisių iki.iartananlų ir |>an ilk no be 
sarnndlškų t vark* “legal ekspertų” kaili- ė 
mė milžiniškus mukc-s-tu- laike plrnicsmtn 
tMlininistraefJiJ'
PUIK Al.ItINO | Cliienc* kam pramogas, 
kurki* atstovauja IntnMment* virš pasės bi
lijono dofc-rtų Ir dunda duriai
nlnkei’ns, Įgijo pirm eilinius 
su b-kon (raktus karo gamyboje 
žemiems išdlrbėjasi*.
IšKftl.ft Chicago* vardų, ptttgnr vjant k a ton 
Kaltes svetingumo centras ginkluotų Jėgų vy
rams.
VAIMIVAVO <bl.Hgi.tc molitllznojnnt IMK) IMKI 
pilnai* J šalie- didžiausių ctvtfės 
organi/mij*.

10(1.IMKI da-ta
koti t rakto- ir 
diugumai nia

■MHIBIHPHHBliHI

Atsimenant kada Edvvard t. Kelly »ap« Chicagos 
mayor*? Tai buvo 1933 m. Išgąstis ir nusimini
mas, iš priežasties depresijos siautė po išlauki
nius biznio centrus.

Tuščios krautuvės stovėjo apleistos biznio gat
vėse. Nuosavybių savininkai tėmijo augančią krū
vą taksų kol komercialinės nuosavybės stovėjo 
tuščios. Apylinkės bankus užsidarė desėėk&ts.

Mažas vietinis krautuvninkas, jo pinigai užšal
dyti ar prarasti, ieškojo desperatiškai kokio nors 
būdo palaikyti savo biznį, išdirbto būdu taupymo 
ir sunkaus darbo.

MAYORAS KELLY PERMATĖ REIKALĄ 
GREITO, KONSTRLKTYVIO VEIKIMO!

Pats gimęs išlaukinėje apylinkėje, suprasdamas 
probliamus mažų namų savininaų ir biznierių, 
Mayoras Edvvard J. Kelly permatė reikalą tuojau 
išgelbėti apylinkes kad ir visas miestas Imam
išvien nenusmuktų.

Taigi nelaukdamas, tykiai, jam įstojus į ofisą, 
apylinkės biznieriai buvo pakviesti į konferenciją 
su Mayoru, aptarti šiuos klausimus viešai, atvirai.

Beveik tuojau baisumo vaizdas pradėjo išnykti. 
Suvargęs, susirūpinęs apylinkės biznierius greitai 
permatė, kad štai jų Mayoras nėra koks tai sau- 
didžiuojantis demagogas, bet drąsus dynamiškas 
vadas pagrindinės biznio nuomonėms, kuris su
pranta jų reikalus, kuris yra studijavęs padėtį 
iš visų atžvilgių, kuris sutraukė geriausį talentą 
visam mieste ir nekurtuos šalies gabiausius į tal
ką jo pasiryžimu išgelbėti apylinkės bizninų iš 
tų sunkuihų. “Ko mes čia laukiame?” užklausė 
Mayoras Kelly, "šitai pradėkime!”
PLATAUS MĄSTO PLANAI BUVO SUGALVOTI, 

KAD PAKVRSCIUS APYLINKES BIZNI
Mayoras Kelly savo sumaniu vadovavimu su

organizavo apylinkių biznierius visose Chicagos 
dalyse ir tuojau prasidėjo plataus mąsto prog
ramos, kurios žadino didesni pirkimą apylinkėse.

Didesnės Chicagos apylinkės tuojau įsteigė 
Lincoln-Belmont Days, — Englevvood Anniversa 
ry Celebrations — Madison-Crawford Economy 
Days — Style Shows — Easter Parades — 
Spring Openings — Fal! Festivals — Momecom- 
ings — ir visokių kitų apylinkių iškilmių, kad 
padauginus pirkinėjimą Chicagos įvairiose dalyse.

Chicagos viešieji patogumai ir parkai buvo pe- 
vesti kiekvienos apylinkės biznieriams. Biznię- 
riškos draugystės, apylinkės laikraščiai, apylinki- 
nės bainyčios ir organizacijos prisidėjo prte Ma
yoro Kelly pasiryžimo grąžinti gerovės dienas čia.

RoBeiande, Lincoln Sąuare, Austin, Auburn 
Parkes, Ogden llill, Uptown, North Center, ir 
South Chicagoje apylin Kės biznieriai nonai pri
sidėjo prie gyventojų apylinkės, kad pagerinus tas 
apgyventas Chicagos daMs.

MAYORAS IŠVYKO į HASBINGTONĄ IR 
KLGB|BO KU PLANAIS IR DARBAIS

Chicagos piliečiai, Mayoro Kelly nenuilstamu 
ryžtingumu lydimi galutinai nugalėjo depresiją. 
Bet Chicago* Mayoras nevaitoja čia.

Mayoras Kelly išvyko į Wsahingtoną ir parsi
vežė didelių liesų darbų planus, kurie davė daug 
algų bedarbių kišenėms ir daugiau biznio apy* 
linkės įstaigoms.

Apylinkės biznis pagyvėjo. Daugiau ir dau
giau sugrįžo prie darbų. Platusis gerų laikų ra
tas apsupo visą Chicagą. Ir vėl gyvybės kraujas 
pradėjo tekėti Chicagos gyslose.
MAYORAS KELLY PAGELBftJO IŠGELBĖTI 

TŪKSTANČIUS NAMŲ TOSE 
JUODO »E DIENO K

Yra politinės kampanijos nusistatymas neku
riu veidmainingų ofiso siekėjų, noras niekinti ką 
Mayoras Kelly yra padaręs dėl Chicagos depre
sijos laikais. Bet jie negali sumažinti svarbumą 
jo darbų akyse tūkstančių mažų namų savininkų 
kurie galėjo išgelbėti savo nuosavybes, dėka Ma
yoro Kelly agresyviškam nrogramui.

Grasinimas suirimo apylinkių dėl namų kai
nų nupuolimo tapo sulaikyta dėka Mayro Kelly 
inteligentiškam planavimui ir kooperavimui su 
šimtais civikos ir pagerinimo organizacijoms vi
sam mieste.

Tušti lietai ir apartmentai prisipildė, dėka Ma
yoro Kelly pagelbai suteikiant darbus ir algas. 
Tuščios krautuvės nuėmė savo iškabas “rendon.”

Ir todėl kiekvienas, kuris nori žinoti tiesą a- 
pie Mayoro Kelly apylinkėms nuveiktus darbus, 
turi eiti pas tvos knrie žino faktus.

Klauskit savo apylinkės biznierių. Klauskit sa
vo apylinkės namų savininkų. Jie pasakys, kad jo 
rekordu nuveiktų darbų Chicagai, Edward J. Kelly 
yra buvęs įžymiausias Chicagos Mayoras.
MAYORAS KELLY PAGELBftJO ATGABENTI 
KARO DARBUS APYLINKIŲ INDUSTRIJOMS!

Mayoras Kelly padarė daugiau, negu-atstatė Chi
cagos finansinį kreditą. Jis padarė daugiau, negu 
suteikė inspiracijos darbininkams prie publiškų pa
tarnavimų. Jis padarė daugiau negu pagelbėjo Chi
cagai tapti sveikiausiu miestu pasaulyje, su že
miausiu prasikaltimų rekordu ir žemiausiais tak
sais tokio pat didumo miestais. Jam pasisekė, ne
žiūrint Chicagos "defamers ir traducers,“ atga 
benti į Chicagą šimtus karo industrijų, kad pri
sidėti prte naujo gerbūvio ir padidinti namų kai
nas Chicagos sekcijose.

Jis padarė daugiau ir pašalino nemokamas die
nas mokytojų, policistų, ugnegesių ir kitų publiš-

PATYRIMAS IR EKSPERIMENTAS? 
Chicago* mfemstas yra vedamas aldermanu, 

su Mayoru kano išoildytoju. Dabar yra 31 de
mokratų aldermanas išrinktas i miesto tary
bą — h- dar daugiau bus išrinkta balandžio 6 
Kaip Jis manote tie aktormanai, a.Htovaujanti 
miesto SS aardų, reaguotų, jei nepatyrę* Ma- 
jroraa įritu J ofisą?

d?rbuojasi dėl nepriklauso
mo? Lietuvos; jie savo gau
siomis aukomis padeda iš
laikyti Lietuvos atstovybę

DR. PKTRIfs OI.U.IO MNI.MKNT— 
antiseptikas—kuris suteikia grettų 
palengvinimų nuo reumeHSk’’ ir ne- 
urulgiSkų skausmų, muskullnlo nu- 
g.irskausmo. sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų tr tiykstelėji- 
mų.

! prie Vatikano, bažnyčiose dr. pkteh’s m.umjuk-uikaitnas 
j . , , —palengvina nekurtuos skausminguspraveda rinkliavas Lietuvos skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui

____________ -i v . m • » rOkfttles nevirSktnimas Ir rėmuo.gelbejimo reikalui. Taip š. . . .____________ C. •
SIŲSKIT š« "‘SPECIAL ^

PASIŪLYMO”ą. ’ •
Kuponą—Dabar

() Įdėtas $1.00. Atsiųskite titan 
apmokėtų 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—60c vertės—bandytnui boh- 
kutę OI.EJO MAGOl.O.
() C. O. D. (Išlaidos -pridėtos)

Vardas .....................................................
Adresas ........................... .. .............. .. .. ..

m. vasario mėn. Čikagos lie
tuvių bažnyčiose tam reika
lui surinkta aukų daugiau 
tūkstanties doleriij.

RIMTIES VALANDĖLEI
(Atkelta iš 4 pusi.)f- •

mą, rūpestį ir reiškiamą už
uojautą kareiviams, žyde
liui katalikų kunigas paliko 
neišdildoma gražų įspūdį.

Skaudi tačiau žinia, kad 
garsus p’ėšikas Nitti. bijo-* 
damas gręsiančio kalėjimo, 
atėmė sau gyvybę. Kadaise 
jis buvo katalikas. Jo sūnus 
dabar auklėjamas katalikiš- 

i koje mokykloje. Jis, toli nu
krypo; palaidotas nešvenin- 

j toje žemėje, kaip koks pa- 
, gonis.

Taip pinasi visa žmonijos 
istorija, geras maišosi su 
blogu. Mūsų veiksmai tebū
nie geri pavyzdžiai kad ki
tus paskatintų prie gero bet 
neatitrauktų ar kas bais au 
— nepapiktintų. A. B. C. J.

Pažto Ofisas . ...................................
I»R. l-KTKIt FAHKNKV * SONS <O

T'ept. 671-lėJ
ŽIM1 W nshingtnn Hlvil. Chieago, III. 
«fW» stonhy St., tVInntpeg, Man,. <»n

WHOLESALE
’ Hjroft 
įstaiga

lAt cih>|»in> 
no zi** 
C'hh-SgO.

HEMKIl'fc 
«RNi 

LIETIVTŲl'ilui 1(4*
W BANTEK. toz.
MUTlJAL LIUDOR CO. 

I7<n So. Halsted Su
r.t^z. .n*. snniVtRh nntz

KAIP APIE POŽEMIUS?
Chicagos Gatvėkarių Linijos, priežastimi, ka

ro, dabar nelningai veikia. May orai protestuo
jant IHIrmts Cstmnnree Komiai <a vistiek pakėlė 
gatvėkarių mokesti iki 8 centų. Gatvėkarių Li
bijos nenori Mtsijaingti su Eievated Linija, ku
ki turū.ų bflti panaikinta. Gatvėkarių Linija 
norėtų kontroliuoti tisas miesto ir Valstybė* 
transportacljos sistemas. Mayoras Keliy norė
tų tikrai CMragiškų transportacljos sistemą, 
kurtoj Požemihls Mitų cen-. ras. Jis yra tikra* 
CMragietis Ir nuoširdžiai trokšta, kad trans
portacija būtų pagerinta PER VISĄ CHICAGĄ.

kų darbininkų. Jis padarė daugiau negu išbuetn- 
vojo puikias naujas mokyklas, pagerino didelius 
ir mažos parkus, vieškelius ir bulvarus.

Jis saorgnnizavn pusę milijonu anylinkių gy- 
ventojų pnfktaustą Civilian Defense Organizaciją 
šaly.

Jis pagelbėjo išgarsinti Chicagą visame pasau
lyj kaipo svetingiausią su savo Service Men's 
Centers. Ir tas yra faktas, kad mūsų miestas ne
užmiršta vyrų, kurie kovoja už mūsų šalį.

PrlsMėkbne prie didėjančio būrio 4 yru ir mo 
♦erų, knrie myli savo miestą ir savo apylinkes. 
Antradieni, balandžio fl dieną, baksnokite nž pa- 
silaikymą įžymiausią Chicagos Mayor* — jūsų 
apylinkės įžymiausio Mayoro — Edaurd J. Kelly.

★ ★ ★

CHICAGOS PILIEČIAI 
» ft. I.afta»e Ktrret

BALSUOKITE [x] DEMOCRATIC, KAD PALAIKYTI

MAYOR EDWARD J. KELLY

III
I

1

ii
l'J

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Ift MŪSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

į
I
1
i

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

vo dirbtuvę pertaiaėm perdirbimui senų rakandų, vartojant H 
vien tik geriausius mnteriolus Turime dideli pasirinkimą vi- 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TUPJME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN- v 
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. |
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ.

C)

<•
ll)

TEL.: LAFAYETTE 351H V
K

i
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DIENRASTIS DRAUGAS šeštadienis, bal. 3 d., 1943

IŠ POLITIKOS LAUKO
Siūlo atmainą kris 60 nuošimčių. Respub- departamentą, už tai Chica- 

konai šiandieną siūlo G. B. goję sumažėjo žmogžudys- 
Balandžio 6 d. Chicagoje McKibbin į tą garbingą ir čių, vagysčių ir plėšikavi- 

renkame mayorą. Šis mies- ( aukštą urėdą. Respublikonai mų skaičiai; pagerino svei- 
tas yra 2-tras didžiausias A- trrės darbo atitaisyti demo- katos departamentą, ir kū- 
merikoje ir turi daugiau gy- kratų klaidas. Respublikonai dikių mirtingumas nupuolė 
ventojų negu visoj Lietuvoj, visados pasižymėjo būdavo- 40 nuoš.; padarė Municipal 

jimu, o ne griovimu., airportą keturis kart dides-
Todėl, gerbiami balsuoto- nį neg.-A pirmiau buvo; eu- 

jai, atėjo valanda pakeisti vienijo 22 mažas parkų gru-

Miesto tvarka ir išlaidos pri
klauso n;io mayoro. Jo su
manumas ir sąžiningumas

finansus ant stipraus pa- nius pagerinimus Chicagos' | 
grindoj sustiprino policijos miestui.

Teisėjas John T. Zūris 
Al. G. Kumskis, pirm. .. 
Cook County Lietuvių

Demokratų Lygos

miesto išlaidoms pa 1 i e č i a miesto valdžią. Mes dažnai peš į vieną didelį, pavyzdin-
kiekvieną miesto gyventoją. 
Taksų natos pakilo 60 nuo
šimčių nuo 1933 metų. Ar 
miestas yra švaresnis? Ar

kritikuojame, bet balsavimo gą Chicagos Park District; 
dienoje kaž kaip pamiršta- pavertė chicagiečių seną sva
me balsuoti. Todėl nepamirš
kime balandžio 6 d. Balsuo-

miesto darbininkai gavo pa-jkime už . advokatą McKibbin 
keltą mokestį 60 nuošim- į miesto mayoras. 
čių? Visai ne. Mes, kurie dir-j
bame, mokame taksus, mo- __________
kėdami rendas arba jeigu n ■ ■ »•
namo savininkai, tai moka- KuCJinfl pdldlKyil

me tiesioginiai taksus. Da- C J |(p,|v
bar pradeda dūmus pūsti, : ' 1 c ’
kad Chicagos taksai yra že- Cook County Lietuvių De

jonę apie Chicago Subway 
į realybę — ji tuoj pradės 
veikti.

Mayoro pastangomis užsi-

Svarbios radio kalbos
Chicago3 lietuviams pra

nešama, kad ateinantį pir
madienį, balandžio 5 d. 10:15 
vai. vakare, per radio kal
bės teisėjas Jonas T. Zūris 
ir bankininkas Justinas Mac 
kevičius. Jų kalbos bus ma
yoro rinkimų reikalu. Rin 
kimai įvyksta sekančią die
ną, balandžio 6. Jie abu sto-, 
ja už mayoro Edward J

Juozas Ūkusios mokytojų algos bu-1 Kelly perrinkimą dar ketu-

mesni negu kituose miestuo
se. Kurie turite namus, pa-

mokratų Lyga, per savo pir
mininką Al. G. Kumskį, ne

žiūrėkite savo taksų bylas tuvių visuomenei praneša

vo atmokėtos. Jis' pastatė 
daug naujų mokyklų ir įstei
gė dvi naujas nemokamas 
“junior” kolegijas. Kelly pa 
sidarbavimu. Chieagon per 
sikėlė arba užsidėjo daug 
didelių įmonių, kas davė chi
cagiečiams suvirš 100,000 ge

nuo 1933 metų ir pamatysi- [ kad ji indorsuoja mayorą 
te, kiek skirtumo yra su 1942 Edward J. Kelly dar vienam

’i rai apmokamų darbų. Mayo-

metų bylomis, kurių negau- 
sim iki po rinkimų.

Šiandieną mums yrar siū
loma buvusį Illinois valsty
bės finansų direktorių Geo
rge B. McKibbin į Chicagos 
miesto majorą. Jeigu jis bu
vo sumanus sutaupyti 50 mi
lijonų dolerių valstijos iždui, 
tai mums yra geras išroka- 
vimas, kad jis galės sutau
pyti išlaidas Chicagos mies-

terminui. Kartu indorsuoja 
ir Ludwig Schreiber į City 
derk, Raymond Drymalski 
į City Treasurer, Irwin Clor- 
fene į Municipal Court tei
sėjus.

Įrodymui reikalingumą pa 
laikyti mayoro Kelly admi
nistraciją Chicagoje, lyga 
primena šiuos mayoro Kelly 
administracijos nuveiktus 
darbus: jis išgelbėjo Chica-

. gos miestą nuo gręsiančio 
tui taip, kad taksų ratas nu-l bankroto ir pastat5 miest0

ras Kelly suorganizavo 500,- 
000 Chicagos piliečių į pa
vyzdingą Civili/an Defense -- 
apsaugos — organizaciją ap
saugoti chicagiečius karo 
metu.

Lyga tad ragina visu3 lie
tuvius balsuoti ištisai demo
kratiškai — straight Demo
cratic — ateinantį antradie
nį, balandžio 6 d., kad ir vėl 
išrinkti mayorą Edward J. 
Kelly. Tuo būdu užtikrinsi
te lietuviams didesnį politi
nį pripažinimą ir dar dides

nėms metams ir savo kal
bomis jie aiškins, kodėl jis 
turėtų būti perrinktas.

Tos kalbos bus girdimos 
iš stoties VHFC, 1450 kil., 
10:15 valandą vakare, atei
nantį pirmadienį, balandžio 
5 d. Visi prašomi pasiklau-' 
syti. Radio Rap.

w
PIRMOJI CHICAGOS IR APYLINK, ŠV. PRANCIŠKAUS g

TRETININKŲ KONFERENCIJAI
------------------- :----------------------------~■------------------------------------------- iii

Sekmadienį, Balandžio (April) 4 dieną, 1943 m. (j) 

Šv. Jurgio Parapijoje — 3230 South. Lituanica (!)
f (Bridgeporte) įjji

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ TĖVAI!

“Jie gindami brangiąją 
Ameriką savo,
Išėjo į kovą pulkai. Mūsų 
Karžygiai Sūnal”

Jei tamstom,* rūpi, Jei tamstos 
mylimas yra tarnyboje*, be jokios a- 
bejonės dalyvausi šiame didžiausia
me Amerikos Lietuvių Kareivių Tė
vų susirinkime. įžanga veltui. Ke'lv 
Higli Seliool svetainėje, sekmadieni, 
rytoj. Balandžio 4 <1., 3:00 vai. p p.

Amerikos Lietuvių Kareivių 
Motinų organizacijos pirmininkė

JADVYGA f’F.PILIENft

<•/

CLASSIFIED
PARSIDUODA didelė 6 kamb. mūro 
bungalovv su 12 colių sienomis. Karš
to vandens šiluma, plieno konstruk
cijos. Lotas 37% pėdų platumo. Kai
na $8,500. Taipogi parsiduoda Ir 5 
kambariu medžio bungaloiv. Kaina 
$5.250. Kreipkitės sekančiu adresu: 

«H34 S. WESTF.RN AVENUE
Tarnauja tavo sūnus, broliukas, 

vyras, meilužis ir artimas giminė.
1 po Jungtinių Valstybių žvaigždėtos 
i vėliavos. Kovoja Jie del laisvės ir 
I gyvenimo lainjės. Vienur pratybose 
Į rengiasi f kovą... kitur, jau su prie

šu smarkiai grumiasi... I*aeit:ko ir 
I Atlanto vandenyse, ore ir ant že-

_ ., _ , __ ' mės, abiejuo,se kontinentuose.
Betty 12,

. v \ Norėsite girdėti Jiipie tas vietas kur
metų amŽia’JS, is Marion, Į Jūsų sūnūs randasi... girdėsite iš o-
T11 ..._____j. , ... I fleialinių sluoksnių per kalltėtojusIII., Vieną dieną buvo mili- i kurie ten yra buvę, atstovaujant vi- 

1 sas karo tarnybos sakus: Army Air 

Corps of tlie U. S. A., Navy. Mari
ne Corps, Const Goard, Anuerican 
Reti Cross, U. S. Treasury skyriaus 
Ir didžiausias surpryzas Imis atsilan
kyme. < dviejų oficierų iš naujosios 
Amerikos Armijos (tl»e WAAC’s). 
Bus rodomi krutamlejl paveikslai ir 
dalyvaus American l/egioii McKin- 

. . . _ , ley Posto Druni ir Bugle Corps, irMergaitė tarnauja vaistine- garbingos t).’*llavos sargyba. Dainuos 
šaltimiero Kailio programų artistai: 
Plorutė Balsiutė, Juzutė Milleriutė, 
Viktoras IbTulorlus, Algirdns Bra
zis; dalyvaus Stasys Rakauskas, Le
mtie Shnmons ir Povilas še.ltintle- 
ras.

Visuomenę kviečia .Amerikos Lie
tuvių Kareivių Motinų organlzaelje.. 
Tai bus rytoj, sekmadlenj, Ita’andžlo 
(April) 4 d., 3:00 vai. p. p. didžioje 
Kelly Higli Seliool AiKiltorijoje ant 
California gatvės, tarpi* 42-tros ir 
Archer Avė,

mergina
Louise Taylor, 19

jonierka. Bet pasirodė, jog 
kas tai perdaug buvo pridė
ję du nulius.

Toji mergai po vienuolikos 
metų gaus 100,000 dolerių

je. Jos tėvas mirė kovo 22 
dieną ir paliko 100,000 dole
rių savo dukrai.

I •—

IVRITE

HIM

TODAY

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garudžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Pašaukite — SEEIey 0431.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND l'OINT SA\V 
l'ILING \VORKS, 28 N. Ijoomls, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

i

I
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GEORGE B. McKIBBlN

JŲ BŪDAS...

DARBININKAI 
REMIA McKIBBlN

Dėlto, kad

McKIBBlN REMIA

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

' -

-

DARBININKUS

VAINIKU DIENOS SKERDYNES 1937

Dabartinė miesto administracija yra atsakominga už 
Vainikų dienos skerdynes. Administracijos šturm pulki
ninkai apdaužė, sužalojo, kasavo ir užmušė C.I.O. uni
jos narius, kurie siekė savo konstitucialinių teisių. Po 
dabartine miesto administracija šie užpuolimai dažnai 
atsikartojo. Kitas žiaurus užpuolimas įvyko kada nariai 
Farm Eųuipment Organizing Committee, C. I. O., tapo 
brutališkai apdaužyti laike ramaus pikietavimo Intema- 
tion-Harvester kompanijos 1941 m. Dabartinė miesto ad
ministracija yra PRIEŠAS UNIJOS DARBININKU. Nie
kados pirmiau nėra toks buvęs saunoringas apleidimas 
ir visiškas nepalaimas darbininkų teisių.

George B. McKibbin yra pasižadėjęs, kad kai Chicagos 
Mayoru liks “bandys atsiekti aukščiausi pagerinimo laips
nį visiems” ir “kad išplatins progas privatinėse industri
jose dėl Chicagos dabar ir parūpins darbus, kurie pa
siliks ir po karo.” Chicago Sun, saus. 31 d., 1943 lai
doje rašo: “Nėra jokio blogumo Mr. Mckibbin programe“. 
Ir John Callahan, biznio atstovas Bridge and Structural 
It*on Worker8, Local Union No. 1, A. F. of L., sako: 
“George B. McKibbin išrinkimas kaipo Chicagos Mayo
ru reiškia nuoširdų pripažinimą visų darbininkų teisių.”

MUSŲ BŪDAS ... Tai Amerikoniškas Būdas

ko Didelė Krautuvė

Dideli* Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublIc 1588—9
J

DRAUGIŠKAS PASITARIMAS

LABOR'S NON-PARTISAN LEAGUE (ILLINOIS)
RAY EDMUNDSON. Chsirman LUTHER O. GERMAN, ExącuHva Director

LABOR DIVISION COMMITTEE FOR McKIBBlN
JOHN CALLAHAN, Streeterol liet 

L*c«l N*. 1, A. F. ef L, Cbalrmo.
FVTIR RILtY, Orev.l and C.mposhi.a R.ef.ri, 

L. c ai N*. 1, A. F. af L, Sacr.tary-Tr.a«w.r

ROBIRT McCARI, Faiatart, Lavai Na. IRO.
A. F. af L IDVtfARD OALLAOHIR, Taeh Fąla'ert aad

RUDY WICK, Ballaraiakart, Laeal Na. 1. SuiMiaą Cl.aa.rs, Laeal Na. 1, A. P. ef L.
A. F. af L

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin 
kimą namams rakandų, kar
petų, matrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
drų, Manketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. čionai taipgi 
randasi Optical departmentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra prieinamos; niekur kitur 
geriau negausite.

Mūsų krautuvė atdara ir ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utarnikais, ketvergais ir suba
tomis iki 10 vai. vakare, ši di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7287 '

Rymfia, Grynai Lietuviški Radio 
Programai:
WCFL.. 1000 k,, nedėlios vak. • v. 
WHFC„ 1450 k.. ketvergais 7 v. v.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikata Pagerinsite Atsi'ankydami 

' " ------ ilški " - - -j Šią Modernišką Lietuviu Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAIELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRglnia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St.., •. Kamp. Paulina St.

MASSAGl

I GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

N
LEO NORKUS, Jr.

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

I
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DIENRABTIS DRAUGE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MISIJOS
Cicero. — Pirmadienį, ba

landžio 5 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Antano bažnyčioje pra
sidės misijos, kurias ves lie
tuviu kalba kun. A. Ignotas 
iš Tėvų Marijonų Kongre
gacijos. Misijų laiku šv. Mi
šios bus laikomos 5:30, 6, 
6:30, 7, ir 8 vai. ryto. Pa
mokslai po paskutinių šv. I 
Mišių ir vakarais. Taip pat 
išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais.

Cicero lietuviai, taip pat 
ir mūsų parapijiečiai bulva
riškiai ir kiti nuoširdžiai 
kviečiami pasinaudoti šio
mis ypatingų Dievo malonių 
dienomis.

Kun. I. Albavičius, kleb.

Prašome paremti 
labdarius

West Pullman. — Rytoj, 
balandžio 4 d., parapijos sa
lėj Labd. Sąjungos 10 kuopa 
rengia pramogą — bunco ir 
kortavimą.

Visas pelnas skiriamas 
prieglaudos naudai. Kaip ži
noma, visoj Chicagoj dabar 
labdariai ypatingai sujudo 
veikti, kad prieglauda sene
liams, kuri jau pastatyta 
labdarių ūky, būtų greit į- 
rengta. Todėl ir mūs kuopa 
neatsilieka nuo to kilnaus 
darbo.

Taigi, prašome visų pa
remti šią pramogą.

Raport.

Visas pelnas skiriamas vie I 
nuolynui.

Tad, kam tik laikas leis. 
prašomi atsilankyti.

Kviečia visus —

Parodys dėkingumo
To wn of Lake. — šiuo ko

lonijos veikėjai nudžiugo pa 
matė, kad rengiamas banke
tas pagerbti vieną “Drau
go” redaktorių — Igną Sa
kalą, kuris užsipelnęs tokio 
pagerbimo. Šios kolonijos 
veikėjai ir bendradarbiai šį 
gražų sumanymą parems ir 
parodys dėkingumo. S. J.

Vakaras vienuolyno 
naudai

Marųuette Park. — ARD 
8 skyrius rengia vajaus va
karienę su gražia programa 
sekmadienį balandžio 11 d., 
parapijos svetainėj. Pradžia 
6:30 vai. vak. Įžanga 55c.

Kviečiame nuoširdžiai vi
sus parapijonus atsilankyti 
ir paremti naudingą darbą.

BALSUOKIME UZ

t

Susirinkinai
Brighton i'ark. — ARD 6 

skyriaus susirinklfnas įvyks 
' sekm., balandžio 4 d., 3 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 

Komisija kambaryje. Visos narės nuo
širdžiai prašomos atsilanky
ti. VaMyba

I

Paskutinis kvietimas 
į kugelio vakarienę

Brighton Park. — Nekai
to Prasidėjimo Panelės Švč. 
draugija moterų ir mergai
čių rengiasi prie gražaus va-i 
karo, kuris įvyks balandžio} 

4 d., 6 vai. parapijos avėtai-' 
nėj. Bus gardi vakarienė ir 
graži programa. Dainuos vie 

j tos Sodalicijor choras ir Pa
nevėžiečių choras. ,

Nuoširdžiai kviečiami vi
si atsilankyti. Linksmai va
karą praleisim ir sykiu pa
gerbsimi tas nares, kurios 
draugijoj išbuvo 20 metų ir 
neėmė ligcj pašalpos. Daroš- 
čioji komisija: Amilia Mali
nauskienė Pakeltienė ir Gu- 
bistienė visus atsilankusius 
maloniai priims ir pavaišins.

Rap.

Toun of Lake. — Karei
vių Motinų klūbas sekmadie
nį, balandžio 4 d., 8 vai. Mi
šiose šv. bendrai eis prie šv. 
Komunijos. Po Mišių para
pijos salėj bus bendri pus
ryčiai. Visos narės ir norin
čios prisirašyti prie šio klu
bo prašomos atsilankyti į 
parapijos mokyklos kamba
rį 7:30 vai. ryto. Valdyba

jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį', baland. 4 
d., 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas narys 
privalo būtinai dalyvauti. Tu 
rime svarbių klausimų ap
svarstyti. Kurie nariai pa

silikę su mokesčiais, būtinai 
pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., sekr.

giai 1:30 vai. popiet. Visos balandžio 4 d., 1:30 vai. po-
, yra prašomos atsinešti vy- piet. šv. Kryžiaus par. salėj.
rų ar sūnų adresus karo sto-_________________________________
vykiose.

Ateitininkų draugovės šo
kių ir dainų praktika bus 
balandžio 3 d. 8 vai. vak. 
Dariaus Girėno salėje, 4416 
S. Western Avė. šokius mo
ko Lucija Zaikienė, o naujų 
dainų žadėjo pamokyti Ona 
Piežienė. Visi draugovės na
riai ir šiaip jaunimas, kuris 
tuo įdomkktųsi, kviečiami at
vykti į pamokas. X

Bridgeport — Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
4 d., 1 vai. popiet parapijos 
mokyklos kambary. Narės Sv- Antano parapijos Ka- 
malonėkite atsilankyti. , reivių Motinų ir Moterų dr- 

A. Launnaviche, rašt. P08 susirinkimas įvyks sek- 
_ ________ . „ 'madienį, balandžio 4 d., Šv.

Simono Daukanto draugi-i Antan° Parapijos salėje ly-

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugijos velykinė įvyks ne- 
dėlioj, balandžio 4 d., 7:30 
vai. Mišiose.

Rašt. E. W. Mikutis

Moterų Są-gos 21 kuopa, ' 

Town of Lake, susirinkimą 
turės sekmadienį, balandžio 
4 d., 1 vai. popiet Šv. Kry
žiaus parap. salėje.

šv. Kazimiero Akademijos 
draugijos, Town of Lake, 1 
skyriaus susirinkimas įvyks

W0LK STUDIO
1945 West 35* Street
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PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI ' 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

VVASHINGTON. — J. A.' 
Valstybių vyriausybė kas 
mėnesį karo reikalams iš
leidžia 6 bilijonus dol.

GABUS - PATYRĘS - TEISINGAS! g

RINKIMAI:

Antrad., Bal. (April) 6 d., 1943

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAU SI AS 
KAINAS.

f Turime didelį 
’ pasir inkimą 
* Muzikališkų Instrumntų, Muzi

kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalias Instrumen
tas.

JOHN A KASS
JEUELRY — \VATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

G varantuo j amas
Neatmeskit seny, .•aigeihistų Binlelnlnkų. 41, negalima. at-tatyll. 
«laugia,i .h, nedirbama. Jims galima |u<tnlsyti, kart (luotu 
metų patarnavimą. J<ūsų Big Ben, JLittle Ben ir kiti budelnikat 
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

ST.

. nes
galt-

GEORGE B. McKIBBIN
Į CHICAGOS MAYORO OFISĄ

1. Sustabdykime augančius taksus.
2. Užtikrinkime gerpsnę transportaciją.
3. Poreikšklme protestą, prieš pataikavimą komunistų užsi neo ji

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

to valdžioje.

Rinkimą Dieną - Antradienį, Baland. (April) 6,1943
DALY VAUKIT

Lietuvių Masiniame Susirinkime, Sekmad. Bal. 4,2 v.pp. 
Dariaus Girėno Svet., 4416 So. Western Avė.

KALBĖS
Gub. Green — George B. McKibbin — Adv. A. Oiis — Adv. A. Lapinskas — 

Wm. Duoba — Paul Barschcak ir kiti.
Įžanga Veltui. — . Bus Aistis

NELAUKITE- .
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip kų apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų Jums polisų per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrlters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtag in the line of 

Farnlture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representatlve.

SHOUKOOMH IN 
MKRCHANDISE MAKT
For appointment ea.Il — 

REPUBUC «M1

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI MĖTAU — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v?

Phone: GROvehiU 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

$

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

1 PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

■ Mūsų Specialybė

1711 W. 47th SL

kailiniai, katUnkaU papunštala arba 
irta našemlntomlM kataonUa. 

ateikite: m patys pamatykite mambeni

PEOPLES CIOAK and BRIDAL SHOP
Yards 2o88

Mra. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

r « •
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DIENRAŠTIS DRAUGAS BeStadlcnla, bat 3 d., 1943

Du vaikai, 6 metų amžiaus, pasiekė 
alkanumo salą

.JIE SUORGANIZAVO “PIRATŲ” (JUROS PLĖŠI
KŲ) {GULĄ IR IŠVAŽIAVO SU MOTORINIU
LAIVELIU { ŪPŲ.
Du vaikai, abu šešių metų metės tai į vieną pusę, tai į 

amžiaus, pereitą ketvirta- kitą. Wilson pašaukė Mar- 
dienį, suorganizavo “pirą- ąuette policiją.
tų” (jūros plėšikų) įgulą.
Abu vaikai važiavo Chica
gos upe dvi valandas su 40 
pėdų motoriniu laiveliu.

Vaikai, Leanard Kouben- 
ce, 1823 W. Cermak rd., ir 
Charles Johnson, 2046 Coul- 
ter str., perėjo apsaugotas 
vietas, rado pririštą laivą, 
prie Rodi Boat Storage ir 
Service Co., Ine., 2454 South 
Ashland avė. Vaikai atrišo 
motorinį laivą ir nuvažiavo 
upe. i

Frank Wilson, Ashland

Policija negalėjo pasiekti 
jaunų “jūrininkų” ir pašau
kė krantų sargybinius. Kada 
laivelis priartėjo prie kran
to, policija jį pačiupo. Vai
kai buvo patenkitni, kad jie 
pasiekė krantą. Charles bu
vo pametęs vieną batą. Jo 
batas įkrito į upę.

“Ei“, pasakė vienas su
čiuptas “piratas” kitam sa- 
draugui, “mums būtų laikas 
namo. Ar tu e3i alkanas. Aš 
labai esu alkanas”.

“Aš esu, jei jūs esate”, —
avė. tilto sargas, pamatė, atsakė antrasis piratas, 
jog laivelis plaukia ne taip, Policija abu vaikus nuga- 
kaip turėtų plaukti. Laivelis'beno į namus.

PAVASARIS PRAŽYDO Naciai Lietuvoje sugriežtino 
baudžiamus Įstatymus

— Vokiečių generalinio pan. Mirties bausmė nusta- 
komisaro įsakymu, pakeista tyta už daiktinių vertybių 
Lietuvoje veikianti baudžia- naikinimą, kurių naikinimas

mu ž* T

•i S , ;

’ '• :-V4.

1

moji teisė, o pačios bausmės 
žymiai sugriežtintos. Pir
miausia, paga) vokiečių ko
misaro įsakymą, mirties 
bausmė gali būti vykdoma 
ir moterims, tuo tarpu kai 
ligšioliniais įstatymais mir
ties bausmė moterims buvo 
pakeičiama sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos. 
Pagal Lietuvos įstatymus 
mirties bausmė buvo skiria
ma už labai didelius ir įsta
tyme aiškiai nurodytus nu
sikalstamus darbus. Dabar 
vokiečių komisaro įsakymu 
mirties bausmė skiriama 
žmonėms, kurie yra “pajun- 
kę vogti ir panašūs nusikal
tėliai, jei tik jie yra pavo
jingi visuomenei”. Mirties 
bausmė dabar taikoma už vi

stato į pavojų ar kenkia vo
kiečių tautos ar “Ostlando” 
gyventojų atsparumo galiai.

Įsidėmėtinos 
dienos
KADA ĮSIGALIOJA 
RAUDONOS STAMPOS

Sekmadienį įsigali B Seri
jos raudonos stampos.

Balandžio 11 dieną įsigali 
C serijos raudonos stampos.

Balandžio 18 dieną įsiga- 
lioja D serijos raudonos 
stampos.

Piktas šuo Įbėgęs į mokyklos kiemą 
Įkando septyniems vaikams

Chicagoje, Calhoun mo- šešis metus amžiaus, bandė 
kyklos kieman, 2850 W. šunį išvaryti iš kiemo, ir 
Jackson blvd., pereitą ket- juos šuo įkando, 
virtadienį, atbėgo šuo ir Du kiti vaikai, turį po 8 
įkando septyniems mokyk- metus amžiaus nuo šunies

"Draugas” Acme photo

Senas ir šeimyniškas paveikslas —vyšnios žiedai Wash- 
ingtone. Bet šiais metais sostinės sargas yra gana rūstus J nusikaltimų, ^ur”ie
ar vyšnia žieduota ar ne, nes kraštas yra kare.

los vaikams.
Kai šuo atsirado kieme, 

tai viena šešių metų mergai

nukentėjo tarpduryje.
Buvo pašaukta policija.

Atvykusi policija pasiutusio

Jis grįžo aklas, be rankų iš fronto, 
kilni mergaitė su meile sutiko

Iš Londono gauta tokia sunkiai sužeistas. Kovoje 
žinia. Prieš dvejetą metų Vincent buvo apakintas ir jo 
gražus vyras išėjo į^armiją. rankos buvo nušautos.
Jo vardas — Ronald Vin- Įvyko vedybų apeigos,

KURO ALIEJAUS 
KUPONAI

Balandžio 12 dieną baigia 
anksčiau buvo baudžiami! g, data ketvlrtojo perio. 
švelnesnėmis bausmėmis, kuro aCiejaus kuponl|
kaip antai prievartavimą,: ______ _____
apiplėšimą kelyje, bankų STAMP NO 26
apiplėšimą, ginklo pavartoji-j ^„^„'25 diena yra pa
mą ar grasinimą ginklu ir

tė paglostė šuniui galvą ir šunies nerado, jis kur tai 
jis už paglostymą įkando dingo, 
mergaitę į dešinę ranką. Ji 
šaukdama įbėgo į klasę.

Piktas šuo bėgo per kie
mą, kur žaidė vaikai, kurie 
vaikai buvo arti šunies, jis 
įkando vaikams.

Nukentėję vaikai buvo nu 
gabenti į apskrities ligoninę.

Uniforma taupo 
pinigus

New York. — Jacob
šuo dviem mergaitėm; Schwartz, 61 metų amžiaus 

įkando, kai jos bėgo į mo-buvo areštuotas dėl nešioji- 
kyklą. Vienai mergaitei. yrą mo neteisėtai kariškos uni- 
10 metų, o kitai 7 metai am- formos. Ji8 policijai pareiš- 
žiaus, abi seserys. kė, jog kariški rūbai piges-

cent, jam dabar yra 22 me
tai.

Kada Vincent išvyko į ar
miją, jo draugė Gvendoline 
Payne pasakė: “Aš nepaisy
siu toks tu grįši ir kada grį
ši”.

Vincent grįžo ir apsivedė,
kovo 31 dieną, su savo drau nald.s lūpų Jį9 jSg8r5 tlda
ge, 19 metų amžiaus Siauri Į jį pabu{iav0 savo vyrą.
nėję Londono dalyje. Bet „Aš v5, esu.,_ _ pasak-
Vincent nebuvo toks, koks vjncent
išvyko iš namų. ,, ...„ Mergaite mylėjo jaunuoli Vincent buvo gunner To-j, .............................° , kai jis buvo gražus, jos mei-bruke ir prieš metus buvo ,< , . . .r le nedingo, kai jos draugas

grįžo aklas ir be rankų iš 
karo lauko. Tai gražus mei
lės ir pasišventimo pavyz
dys. . ! |

Du berniukai, abu turį po ni, negu civiliniai

bile katro Ir 7 vadovaujančių rlgarctų. 
Apart to Ule pendymal įdomavo daug' 
nkaitytojų. Pirm Ir po pankelblmo Sio 
Rtraiponlo tflkHtančIal rūkytojų palinko 
prie Old Ooia... gėrčdamleR Šiuo ma
loniu mišiniu pulklon namlnča Ir Im
portuotos tabakos. prldOjlmn" brangaus 
Ištakia lapo pagerina skonf.

P. Lorlllarrt Company—Ratabtlshed 17«0

Ai* ’** Jrrn prbUKa jn«,i palinksminimui t
GftRP.KITfiS RAMMY KAYPR RAND 

A5D O U ESTUI TREČIADIENIAIS—7 vai. vak.—WBBJI

draugai patarnavo. Du be
rankiai draugai stovėjo prie 
jaunos poros, jie buvo su
žeisti Didžiajame kare. Ak
las vargoninkas grojo vedy
bų maršą.

Kada jaunoji pora sėdėjo 
prie vaišių stalo, Miss. 
Payne laikė taurę prie Ro-

Karas įsimaišė meilės 
reikaluose

Šiais metais per pirmąjį 
ketvirtį sumažėjo vedybos, 
mažiau išsiimta vedybų lei
dimų.

Šiais metais per pirmuo
sius tris mėnesius buvo 9,- 
027 vedybų leidimai išsiim
ta, o tuotarpu 1942 metais 
tuo pačiu laiku buvo paimta 
10,422 vedybų leidimai.

Daugelis vyrų išvyko į 
karo tarnybą, atostogoms re 
tai grįžta, todėl ir sumažėjo 
vedybų skaičius.

Apie tai praneša John J. 
O’Brien iš vedybų leidimų 
biuro. - i

Žuvo lėktuvo 
katastrofoje

Šuo išgelbėjo 3 metu 
mergaitę

St. Louis. — Balandžio 
1 dieną Dorene Forslund, 3 
metų amžiaus mergytė, išė
jo iš namų, Ferguson prie
miestyje ir žaidė tarp trau
kinio bėgių Pasigirdo gatvė- 
kario skambalas. Gatvėka- 
rio skambalą išgirdo šuo ir 
jis pribėgo prie mergaitės, 
paėmė dantimią už suknelės 
ir nunešė mergaitę nuo bė
gių. Gatvėkaris nuo mergai
tės buvo už kokia 15 pėdų. 
Šuo išgelbėjo mergaitę, šu
nies savininkas yra kareivis.

Apiplėšė automobilyje

skutinė data dėl stamp No. 
26, gera dėl vieno svaro ka
vos; E serijos raudonos 
stampos įsigalioja.

PASKUTINE DIENA
Balandžio 30 dieną bai

giasi data dėl A, B, C ir D 
serijos raudonųjų štampų, ir 
D, E ir F. mėlynų štampų.

GAZOLINAS

X Aurora, III., lietuvių dė
mesiui. Balandžio 10 d. po
piet, Šv. Petro bažnyčioje 
vienas kunigų marijonų klau 
sys išpažinčių. Visiems ka
talikams bus proga dvasi
niai pasiruošti Velykų 
džiaugsmui.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Ciceroje, pirmadienį prasi
deda misijos, kurias ves lie
tuvių kalba kun. A. Ignotas, 
MIC.

X Tėvas Justinas Vaškys, 
pranciškonas, sėkmingai ve
da misijas Šv. Jurgio para
pijoje. Vyrai, moterys ir 
j&;snimas gausiai lankosi mi
sijose ir eina prie Šv. Sakra
mentų. Misijos iškilmingo
mis apeigomis baigsis sek
madienį, balandžio 4 d. 3 
vai. popiet.

X Kun. A. Jeskevičius, M. 
I.C., Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos, Niagara Falls, N. Y., 
klebonas, atvyko į Chicago 
pasilsėti. Svečias džiaugiasi 
Niagara Falls lietuvių susi
pratimu ir duosniu parapi
jos reikalų rėmimu. Laikinai 
jį pavaduoja kun. P. Baraus
kas, MIC.

X Kas dar nematė, ko
kius Amerikos lietuviai tu
ri katalikiškus laikraščius, 
kviečiama^ atsilankyti sek
madienį, balandžio 4 d., į 
Nekalto Prasidėjimo Pane-

Gegužės 21 diena yra pas- lėg gv parapijos salę, prie 
kutinę diena dėl Coupon 5 44 ir g Fairfieid Ave Pa8. 

gazolino racionavimo baitas duos kun. J. Pruns
kis, kun. A. Sandys, MIC. ir 
Ig. Sakalas.

“A”
knygelėje.

CUKRUS
Gegužės 31 diena yra pa- X Elzbieta Lankavskienė, U

skutinė diena vartoti stamp ^vininkė Elizabeth Lingerie 
Shop, 1904 S. Cicero Ave., 
besiartinant Velykoms savo 
modernišką krautuvę pripil
dė nauju “stock”. Pasirin
kimas moterims kuo didžiau 
eias. Užlaiko daug įvairių 
dalykų ir vyrams pasipuošti.

X VVest Pullman lietuviai 
kariuomenėj Velykoms gaus 
po dovaną. Tam tikslui kovo 
28 d. Šv. Vardo draugija bu
vo suruošus bingo. pramogą, 
kuri gerai pavyko.

X S. Žiogas, 4441 S. Wood 
St., ir Pr. Juška, 1635 No. 
Honore St., darbe susižeidė 
rankas. Abu yra dienraščio 
“Draugo” skaitytojai.

X Ignas Zolp, vienas Chi
cago lietuvių laidotuvių di
rektorių, 1646 We8t 46 St., 
sveikatai pataisyti išvyko į 
karių-veteranų ligoninę Hi- 
nes, III.

X Amerikos Lietuvių Dūk 
torų klūbas ruošia kauliu
kais žaidimo ir kortavimo 
pramogą šv. Kryžiaus para
pijos salėj, balandžio 14 d. 
Visas pelnas skiriamas lab
dariams.

<X Juozas Kanoevičlus, biz 
nierius-harbefys, 2557 VVest 
43 St., pirmas pridavė dnr. 
“Draugui” sveikinimą savo 
kostumerių Sv. Velykų pro
ga

No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus.

Paul Fonteyne, 19 metų BATAI 
amžiaus, skelbimų firmos Birželio 15 diena yra pas- 
messenger, 7519 N. Ashland kutinę diena dėl stamp No. 
ave., važiavo Lawrence 17, gera dėl vienos poros ba 

tų. ; 4ave. ir Outer drive. Du vy
rai sulaikė jaunuolį, įsakė
jam išlipti iš automobilio ir PENKTASIS PERIODAS 
atėmė $200 pinigais ir $500 Rugsėjo 30 diena baigiasi 
čekiais. Tai įvyko pereitą data dėl penktojo periodo 
ketvirtadienį. kuro aliejaus kuponų.
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Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galim*. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furntture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ A«vo 
dirbtuvėj. Di 
delta, pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan.
Valą.

Y urna, Ariz. — Du Iš Mi
chigan valstybės Armijos 
aviacijos kadetai žuvo lėk
tuvo katastrofoje, pereitą 
trečiadienį, apie 25 mailes 
nuo Yuma į šiauryčius. Lėk
tuvas sudužo laike skrajoji
mo pratybų. į

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

2-jų S 
ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD
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