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Bombonešiais smogiama ašiai Europoje
Šimtai bombonešiu drožė Neapoliui, 
o prieš fai Paryžiui ir Essams

Neapolio prieplaukoje 21 laivui 
bombomis pataikyta

LONDONAS, bai. 5.-6. 
Afrikos sąjungininkų didie
ji bombonešiai šiandien ata
kavo Neapolio prieplauką ir 
karo (pramonės fabrikus Ne
apoly, Italijoj.

Šimtai bombonešių daly- 
‘ vavo atakose. Neapolio prie

plaukoje ir uoste 21 laivui
bombomis pataikyta.'

Be to, praeitą naktį britų 
lakūnai smarkiai smogė vo- 

> kiečių karo laivų bazei Kiel.
Bombarduota dar ir kitos 

Italijoje ir Vokietijoje vie
ptos.

Iš Romos per radiją pra
nešta, kad Neapoly 221 as
muo- užmušta ir 387 sužeis
ta.

Iš Berlyno per radiją šian 
die paskelbta, kad Paryžiu
je per bombonešių atakas 

a252 asmenys užmušta ir iki
i 00 sužeista.

LONDONAS, bai. 5. — 
Amerikos lakūnai 133-mis 
didžiuliais keturių motorų 
bombonešiais vakar dieną 
atakavo Renault motorų ir 
ginklų fobrikus greta Pary
žiaus, Prancūzijoj, Seine li

pęs saloje. Tuose fabrikuo
se gaminami tankai ir kiti 
įvairiausi karo reikmenys ir 
viskas tenka Hitlerio armi
joms.

Kokį laiką paskiau britų 
lakūnai bombonešiais ir vėl 
atakavo Kruppo municijos 
fabrikus Essuose. Sako, iš
mesta apie 900 tonų bombų.

VEDA KELIĄ PALEI MARETH LINIJĄ

■ ' i
Amerikiečiai laimi ašies pozicijas 
rytuose nuo El Guetar, Tunisijoje

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af
rikoj, bai. 5.—J. A. Valsty-1 

bių 2-asis armijos korpusas 
rytų link nuo El Guetaj, 
centralinėj Tunisijoj, anot 
apturimų žinių, kalnuose 
sėkmingai atakuoja ir paima 
ašies pozicijas ir kitus įsi
tvirtinimus. Ameriki e č i a i 
veržias į pajūrį tikslu ten 
susijungti su britų 8-aja ar
mija.

“Draugas” Acme photo

Britai, paėmę Mareth liniją, veda platų kelią, kuris tarnaus dėl ‘‘ašies” sumušimo.

905 japonu 
lėktuvai sunaikinta 
Solomons zonoje

WASHINGTON, bai. 5 —
^Laivyno departamentas skel 

bia kad Solomon salų karo 
juostoje nuo karo pradžios 
iki šioliai 905 japonų įvairių 
rūšių lėktuvai sunaikinta.

8 kartus atakavo 
Kiška, Aleutians

A WASHINGTON, bai. 5 —
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad praeitą penkta
dieni amerikiečių lakūnai

Amerikiečiai lakūnai iš
metė tonus 1,000 ir 500 sva
rų bombų į Renault fabri- i . "L * J L • 
kus. Sako, oras buvo puikus AlTieriKOJ dSrDtlOJdS

u. “Z Prancūzijos likimu
kelti gaisrai. Sako, vargiai 
ten išliko nors vienas pasta
tas sveikas.

Grįžtant į savo bazę An
glijoje bombininkus užpuo
lė tašies koviniai lėktuvai, 
kurių 25 numušta.

Prancūzų grupė

Kanadiečių ir britų kovi
niai lėktuvai lydėjo ameri
kiečių bombonešius. Keturi 
amerikiečių bombonešiai ir 
septyni koviniai lėktuvai ne 
grįžo.

Iš Essų bombardavimo ne 
grįžo 21 britų bombonešis. 
Oficialiam pranešime pažy
mima, kad atakos šį kartą 
įvyko prastesnėmis sąlygo
mis ir buvo nepaprastai su
koncentruotos.

Amerikiečių ir britų išlei
stuose komunikatuose pa-

net 8 kartus atakavo japo- žymima, kad šį kartą su

NEW YORK (ONA).
A. Valstybėse laikinai apsi
gyvenusių prancūzų auto
rių, profesorių, mokslinin, 
kų, menininkų ir juristų gru 
pė paskelbė, kad jie suorga
nizavo prancūzų respubliko
nišką komitetą darbuotis už 
Prancūzijos respublikos at
statymą.

Jie sako, kad po karo i 
Prancūzijai turi būti grąžin
ti jos visi įstatymai ir gy
ventojams laisvės ir jiems 
leista laisvai pasisakyti, ko
kios vyriausybės pageidau
ja.

Minėta prancūzų grupė 
stovi už respublikonišką 
Prancūziją. Jie tiki, kad ir

Sąjungininkų lakūnai U japoną 
laivy suskaldė Pacifiko zonoje

SĄJUNG. ŠTABAS Aus- Anksčiau buvo pranešta, 
tralijoje, bai. 5. — Cia pas- kad sąjung. lakūnai tose 
kelbta, kad sąjungininkų apylinkėse užtiko keletą ja-
la kūnai Kavieng prieplauko 
je, New Ireland, išblaškė 
ten japonų sukoncentruotus 
karo laivus ir net 16 laivų 
nuskandino arba sugadino.

SMARKIOS KAUTYNES 
CHARKOVO SRITY

MASKVA, bai. 5. — Pas
kelbta, kad vokiečiai tan
kais ir oro jėgomis au mažo
mis pertraukomis atakuoja 
rusų pozicijas šiaurrytuose 
ir pietrytuose nuo Charko
vo. Bet jų pastangos yra

nūs Kiška saloje, Aleutians.' dviem stambiaisiais nacių 
Tą pat laiką kita Ameri- karo pramonės centrais kuo

kos bombonešių grupė bom
bardavo japonų įsitvirtini-

ne visiškai apsidirbta. Na
ciams nebus lemta ir negaus

mus Atta saloje — tolėliau progos tuos centrus atsta- 
S i biro link. » tyti.

tuščios. Rusai atmuša jų a- 
jos gyventojai to pagėidaū- takas ir sukelia jiems didė
ja. j,. -j-llius nuostolius. Vis daugiau

'vokiečių nukaujama.

Didelės kautynės vyksta
šiauriniu Doneco paupiu,

(i / (i ITurkai sako, kad , 
sąjungininkai laimės

ponų laivų, kurių tris nus
kandino. Paskiau lakūnai 
grįžę miaėtoj prieplaukoj 
rado keliolika japonų laivų. 
Tuojau užatakuoti. Jų dalis 
nuskandinta, kiti sugadinta 
ir dar kiti išblaškyti.

Kai kuriems Laivams bom
bomis stačiai į stiebus pa
taikyta.

Anot komunikato, keletas 
sąjungininkų lėktuvų suga
dinta, bet visi grįžo į savo 
bazes. Pirmose atakose 10, 
antrose 8 bombonešiai daly
vavo. Visi išliko sveiki.

5 prancūzu vadai 
įkalinti Vokietijoje

LONDONAS, bai. 5.— Iš 
Berlyno per radiją paskelb-

SABOTAŽAS REIŠKIAS 
PAČIOJ VOKIETIJOJ

STOKHOLMAS, bai. 5.— 
Iš Vokietijos gauta įdomių 
žinių. Tenai sabotažas reiš
kiasi. Pirmiau sabotažas pli
to tik nacių okupuotuose 
Europos kraštuose. Dabar 
jau ir vokiečiai imasi sabo
tažo prieš nacius.

Paskutinėmis die nomis 
Frankfurte per Odros upę 
didelis tiltas susprogdintas.

Naciai grasina estu 
ūkininkams ■

STOKHOLMAS, bai. 5.— 
Nacių okupacinis komisaras 
Lietzmann Estijoje grasina 
estų ūkininkams, kurie atsi
sako nacių armijos maitini- 
m.’ii pristatyti nužymėtą gal 
vijų kiekį.

Jis sako, kad policija įpa
reigota iš nepaklusnių ūki
ninkų stačiai atimti galvijus 
ir už tai nieko neatlyginti, 
jei jie priešinsis jo įsaky
mams.

Be to, Lietzmann pareiš
kia, kad tie nepaklusnieji

Savo rėžtu britų 1-oji ar
mija šiaurinėj Tunisijoj pa
laipsniui veržiasi ašies oku
puojamos Bizerte bazės kry 
ptimi. Ten vienas britų ar
mijos dalinys užėmė Cape 
Serrat ties Viduržemio jūra, 
už 35 mailių vakaruose nuo 
Bizerte. ,

Rytuose nuo El Guetar 
gen. Patton vadovaujama 
amerikiečių armija, kurią 
sudaro viena šarvuotoji di
vizija ir trys infanterijos 
divizijos, apspito krūmokš
niais nusagstytus kalnus, 
per kuriuos eina ašies kovų 
linija. Tenai daug priešo ka
reivių nukovė, nemažą skai
čių paėmė nelaisvėn, dau
giau italų, negu vokiečių, ir 
36 mortiras.

Sunkioji artilerija raižo 
ašies armijos eiles. Ameri
kiečiai, anot žinių, iki 15 
mailių pasistūmė pirmyn. 
Su britais susijungti yra 
apie 40 iki 45 mailių tolis.

Didžiausius ašiai nuosto
lius sukelia amerikiečiai la
kūnai nuolat priešą atakuo
dami bombomis ir dažnai 
net kulkosvaidžiais.

Be reikalo autais 
važinėjimai turi 
būtu nutraukti

VVASHINGTON, bai. 5.— 
Gumos direktorius William 
M. Jeffers vakar pareiškė, 
kad nereikalingi automobi
liais važinėjimai visam kra
šte turi būti sustabdyti. Sa
ko, tai būtina sąlyga gumos

ūkininkai bus nepaisomi, kai taupymui, 
vokiečių okupuojami autori-' jjs sak0 turįs pranešimų, 
tetai ims dalinti gyvento- ka<j kai kur nepaisoma gu-
jams žemę panaikinus bol
ševikų kolektivizuotų ūkių 
sistemą.

mos taupymui paskelbtų tai 
syklių ir automobiliai varto
jami lygiai taip, kaip prieš

kur ši upė nukrypusi stačiai1 ta, kad nacių autoritetai iš

SU U. S. ARMIJA Tuni
sijoje, bai. 5. — Turkų dele
gacija aplankė amerikiečių 
karo frontą. Delegacijos pir
mininkas gen. Saleh Oumer- 

| tak pareiškė, kad sąjung!

KARO FRONTUOSE
EUROPA—

I LdA Lk£L-I CI D Ik <7 , XV OVA
Amerikos ir Britanijos bo nbonoSiai smogia akiai Bom-, njnkai ,aim5s

negali būti nei kokios 
abejonės.

Italijoj. Bombarduota Neapo’is, Paryžius, Kiel ir kitos vie 
tos ir bazės. Visur sukelti išnaikinimai. Ir daugiau rengia
ma naciams tos karštos pirties.

Y TUNISIJA—
Tunisi j oa visam fronte vjksta kovos, ypač centralinėj 

ir šiaurinėj dalyse. Centralirėj Tunisijoj amerikiečių divi
zijų viena grupė El Guetar rytuose paŽangiuoja. Apie 15

, mailių per kalnus pirmyn pa istumusi.

PACIFIKAS—
Sąjungininkų lakūnai atal uoja japonų bazes ir skandi

na jų laivus.

RUSIJA—
Charkovo apylinkėse rusai smarkiai kaujasi su vokie- 

čiais. Vokiečių atakos atmušamos.

Jis sakė:

“Visais žvilgsniais sąjun
gininkai daug stipresni ,nž 
ašį, kaip ginklavimosi, taip 
pramoninėj gamyboj.“

STOKHOLMAS, bai. 5 — 
žiniomis iš Vokietijos, nacių

į rytus. Ten vokiečiai visas 
laikas bando persimesti per 
upę, bet rusai visados juos 
atmuša.

Kitose Rusijos fronto da
lyse, anot sovietų, kovos ap
sistojusios. Bet abi pusės 
tvarkosi kad ir tuojau, neti
kėtai iš naujo susikibti.

4,000 havajiečių 
įstojo armijon

HONOLULU, bai. 4.—ja
ponų kilmės jauni havajie- 
čiai pakviesti įstoti U. S. ar
mijon ir apie 4,000 jų tai pa
darė, praneša Įeit. gen. Deloe

Prancūzijos kalėjimų į Vo
kietijos kalėjimus nukėlė 
šiuos prancūzų vadus: buv?i 
sius premjerus Daladier, 
Blum ir Reynaud, gen. Ga- 
melin ir buvusį kolonijų mi
nistrą Mandel.

Sako, bijota, kad sąjungi
ninkų agentai galėjo juos 
išlaisvinti.

MAU 
CVERT 

PAT DAY

S* BONO OAY

LONDONAS. — Gen. de;kar4- 
Gaulle tarėsi su grįžusiu iš i ^k^ bus gauta reikalingas 
Amerikos užsienio reikalų (.sintetinės gumos kiekis, gu- 
sekretorium Edenu. De Gau-1 reikia taupyti, nes kitaip

lie nesiskubina vykti 
kon.

Afri-

LONDONAS. — Nevv Yor 
ko arkiv. F. J. Spellman iš
vyko Škotijon.

PER PUSMETI 
17 JAPONŲ 
LAIVŲ NUSKANDINTA

jos gali pritrūkti reikalin
gam važinėjimui.

Anot gurno? administrato 
riaus, šią situaciją turi ge
rai įsidėmėti gazolino pas
kirstymo boardai.

LONDONAS. — Iš Vichy 
per radiją praneša, kad po
piežius priėmė Italijos am
basadorių Vatikanui grafą 
Ciano.

partijos 40 narių nugalabin- C. Emmons, Havajų depar
ta už sąmokslą ar tai prieš tamento viršininkas, šis jau- 
propagandos ministrą Goeb- nų havajiečių žygis didžiai 
elsą, ar prieš policijos virši- įvertinamas, sako komen- 
ninką Himmler. dan tas.

PEARL HARBOR, T. H., 
bai. 5.—Laivyno departamen 
tas iškėlė aikštėn, kad per 

NEW YORK. — Lt. gen. praeitus 6 mėnesiu* Guadal- 
J. Stillvvell, sąjungininkų jė- canal salos amerikiečiai la- 
gų vadas Kinijoje, iškelia kūnai mažiausia 17 japonų 
aikštėn, kad sąjungininkai! laivų nuskandino ir 68 kitus 
turi orinę bazę tik už 1,300 sugadino. Tarpe nuskandin- 
mailių nuo Tokijo. i tų yra kovinis laivas.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite I 3-člo puslapio “Clas
sified Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą Įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

I
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Šis-las iš Rockford, 
Illinois

Gavėnios metu pas mus 
sustoję įvairūs parengimai.

Pagerbė gavėniškojo 
veikalo autorių

Boston, Mass. — Religi
nio veikalo “Piloto Duktė”

Žmonės dvasiniai susikaupę,: vaidintojos, kurių susidarė
nes juk tam ir laikas.

Kiekvienp mėnesio pirmą
keli šimtai per pastaruosius 
40 metų, kovo 28 d. sveiki-

penktadienį išstatomas Šv. no misijonierių, to veikalo 
Sakramentas per dvi dienas, autorių, minintį 80-tą gim- 
Zmonės, eidami į darbą, ar- tadienį. Visos vaidintojos 
ba iš darbo užeina į bažny- buvo susirinkusios į St. Alp- 
čią kad trumpai valandėlei honsus Hali, Mission Hill 
pagarbinti Dievą. section, Roxbury, Mass. p.a-

Pastaruoju laiku daug matyti vaidinimo ‘ * Pilate ’s 
žmonių, kurie buvo dėl vie- Daughter” ir ta proga svei- 
nos iar kitos priežasties pa- kino autorių. Tai buvo “Pa
sitraukę nuo Bažnyčios, grį- ther Kenzel Diena”, kuris, 
žo atgal ir apgaili savo klai- sulaukęs gilios senatvės, da- • 
das. Klebonas visus priima bar ilsisi Saratoga Springs, 

N. Y.

Misijonierius Kenzel vei
kalą “Pilate’s Daughter’’ pa

ir J. Sanvaitis šiomis dieno- ra&^ 1902 m. Veikalas yra 
mis išvyko padėti Dėdei Sa- įš.versfca.3 įr j lietuvių kalbą 
mui ginti demokratiją. Pir- jr vaįdįnarnas lietuvių para- 
masis įstojo į kariuomenę, o
pastarasis — prie kariuome
nės darbų. Namie liko tėvas 
ir motina. Linkime jiems pa
sisekimo visame.

atvira širdimi.

Du broliai: A. Sanvaitis

pijose.

Kun. P. M. Juras, Lavv
rence, Mass., lietuvių para
pijos klebonas, “Piloto Duk
ters” veikalo vertėjui siūti-

Sunkiai serga Kaz. La., k“s, ir įtraukus * jį lięfuviš- 
bunskia, žinomas duonkepys, kaa gieameteaį išleido,antrą

i I 1 O « - _ ..
Išvežtas į Elgki, III., ligonif 
\nę. Linkimą»jam greit pa 
•sveikti.

laidą

Patartina, visiem?, kur tik 
“Piloto Duktė” veikalas vai 
dinamas, jį pamatyti.

Domininkas Varašius už
sisakė “Draugą” ištisiems 
metams. Daug metų buvo 
parapijos komiteto nariu ir 
daug yra pasidarbavęs pa
rapijos reikaluose.

Gražus pavyzdys kitiems.
Koresp

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI

ČIONAI 1

Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, norą jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica- 
goa! Mes turime pilną pasirin 
kimą namams rakandų, kar
pytų, matraaų, springsų, elek 
trikinių dulkių valytuvų, gasi 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų,.vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“je.velry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. Čion£T 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 7237

Syitifti-. Grynai I.letuviitki Kailiu 
PritKriiniHl:
WrFL. 1890 k . n«dėllns vik. » v.

1460 k., ketvertais 7 v. v.

MEDIKALIS KORPUSAS DIRBA BOMBOMS SPROGSTANT

Kur tai Tunisijos fronte U. S. sargybinis buvo pagautas atvirame lauke ašies bombo
nešių. čia medikalis korpusas (priešakyje), nepaisant bombų sprogimams, bandažuoja 
vienam, iš dviejų, vyrvi koją, kuri buvo paliesta bombos skeveldrų.

kai buvo suorganizuoti į m. perkeltas į kitą parapiją 
streiką, kurių bėgyje trijų Blair, Nebr.klebonu Desert Vail savaičių įvyko net trys. Kun.j 1939 metais buvo paskir 

i Jonaitis buvo pakviestas į 
Kun. J. F. Jonaitis, pir- gioiuc City, kaipo t&rpinįn-

mojo pasaulinio -karę kape- kas,'ir jaip papyko. ,^uUiky- 
fti abi pttses. <lionas, šiomis dienomis Iš

skirtas klebonu šv. Ritos pa- 
rapijon, Desert Viail, Arizo
na, vieton mirusio kun. C. 
Mandin.

Su Amerikos kariuomene

ruošiasi prie geros progos 
antrą kartą duoti kraujo su
žeistųjų gelbėjimui.

Tas, kurs anksti keliT-J, 
yra visuomet sveikas ir

Lietuviai klierikai 
davė kraujo su
žeistiems kariams

(LKFSB) Beveik visu šim
tu procentų buvo reprezen- darbštus 
tuojama (atstov a u j a m a)
Hinsdale marijonų seminari- DR. G. SERNER
ja, kai 23 seminaristai išvy-I LIETUVIS AKIŲ ovnrrr «s 
, . , . • * , !25 metų patyrimasko į Hinsdale miestelį, kur
buvo atvykusi Raudonojo 
Kryžiaus ambulatorija rink
ti kraujo atsargų sužeistie
siems kariams. Raudonasis•
Kryžius ne iš visų rado ga
limu imti kraujo, bet iš 17 
paėmė. Klierikams reikėjo 
padaryti 6 mylių kelionė pės 
tiems — į Hinsdale mieste-, 
lį ir atgal į seminariją. Kai 
kurie pavargo ir per vaka
rines maldas net pasitaikė 
nualpimų, tačiau šiaip visi 
jaučiasi labai gerai ir net

Tel.: Y arda 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas 
Ištaisa.

„n

Ofisas ir Akinių Dirbtinė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutart).

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAŽ
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 Iki 6.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

atvykom j.898' metais, Ameri-
Žuvo kautynėse

New Britain, Conn. - šio rikos kari,Jomeiį, nepri- 
mis dienomis Karo departa- įmtas dėl waokėjimo an^ 
mentas pranešė^ kad kauty- glų kalbo8 Todėl remiamas
nėse su priešu žuvo lietuvis , draugų įatojo į 8t Bonaven- 
kareivis, Lastauskų sūnus. ture seminariją. kurią, bai. 
Tėveliams reiškiame gilią gęs 190s metais išvyko , 
užuojautą. Jaunuolis Las- Louvain Univ»rsitetą, Belgi-
tauskas žuvo už syo šalį - joj tolesnėms studijoms. Dėl 
Jung. Valstybes ir kartu už 3ilpnos 8veikatO3 ta{iau ne. 
Lietuvą, kuri dabar yra na- ilgėti galėjo ten mokytis ir 

grįžęs į Ameriką įstojo į St; 
Paul seminariją, kurioj 1910 
metais įšvęstas kunigu ir 

j paskirtas klebonu So. Oma- 
1 ha, šv. Antano parapijom

cių vergijoje. T. M.

1917 metais kun. J. Jonai
tis, išleidęs iš Omaha 160 

Kun. Jonaitis j Ameriką | j"“”* i ^nuomenę,

Lietuvė slaugė 
Afrikoje

Groveland, Mass. — 2nd Sutaiko darbininkus
Lt. Julia M. Jurgel, duktė 
Mr. ir Mrs. John Jurgel, vie
tos gyventojų, laimingai pa
siekė šiaurinę Afriką. Ji 
tarnauja kaipc 2nd Lt. U. S. 
Armijoje norsių korpuse.

Lt. Jurgel įstojo į U. S 
Armiją norsių korpusą rug
sėjo mėnesį, 1942 m. Pir
miau tarnavo Loveli hospi- 
ti., Fort Devens ir vėliau 
buvo perkelta į Fort Ben- 
ning, Ga. Būdama patrijotė 
ir suprasdama šio momento 
svarbą, Lt. Jurgel išvyko į 
Afriką, gelbėti mūsų kariau
jantiems broliams amerikie
čiams.

su darbdaviais

1015 metais įsigalėjus IW 
W vidutvakaruose, Omaha 
ir kitur skerdyklų darbinin-

pagalios ir pats įsirašę. Po 
trijų menesių mokymosi 
Camp Zachary Taylor sto
vykloj, pakeltas pirmuojd 
leitenantu ir paskirtas ar
mijos kapelionu. Visą laiką 
buvo su 26 ir 79 divizijomis, 
kurioms teko grumtis au vo
kiečiais Prancūzijoj: Cha- 
teau-Thierry, Aisne-Marne, 
St. Mihiel, Argonne ir kitur. 
Vienam mūšyje 1919 metais 
ir jis tapo sužeistas.

Po karo Detroit vyskupas 
M. Gallagher pakvietė jį šv. 
Petro lietuvių parapijai su
organizuoti. Vėliau, po sep
tynių metų, išvyko į Lietu
vą, kur daugelyje vietų davė 
paskaitas apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Sugrįžus į 
Ameriką buvo paskirtas kle
bonu Stanton, Nebr. 1930

tas Amerikos Legiono ir Dis- 
abled American Veterans ka
pelionu.

Perėjo 14 operacijų

1927 metais atsisakė nuo 
klebono pareigų ir persikė
lė į Tuscon, Arizona. Tai da
rė ne savo noru, bet verčia
mas. Kaip anksčiau minėta, 
Prancūzijoj jis buvo šrapne
lio sužeistas į ranką, žaiz
da neužgijo. Grįžęs Ameri
kon turėjo pereiti net ketu
riolika operacijų.

Amerikos kariuomenėj da 
bar jis yra major rezervistų 
korpuse.

OR. STRIKOL’IS .
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROipect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
•Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

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

Rašytojas A. Vaičiu
laitis - aviacijoje

(LKFSB) Kovo 24 d. An
tanas Vaičiulaitis nuvyko į 
savo karinį dalinį Miami 
Beach. Į tą vietą iš Fort 
Devens keliavo dvi dieni. A. 
Vaičiulaitis yra patekęs į a- 
viaciją, kur nors į techninę 
dalį. Miami Beach karių sto
vykloje Vaičiulaitis atlieka 
karinį apmokymą, turi daug 
lakstymo. Yra pagrindo ma
nyti, kad po trejeto savai- 

, čių bus perkeltas į kitą vie- 
' tą. .

Tel. YARda 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.

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

pagal sutartį.

DB. 8. WEINE. O.D.
^AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti 
OPTOMETRIST Al 

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE &
VAfcANDOH: PlrwiM<l.. I'r«-<'4ad.. Ppnkuųl. Nuo 10 ryto Iki t vuk. 

Antrad. ir Kct'lrtadhulaL Nuo to ryto Iki 10 vuk. 
Šeštadieninis tr Sekmadieniais Hagai Sutarti

', A. A. SLAKISv * '
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

I"TpW"3T"~ an* Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMl 

CHA) NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

P.1,1 UNRflL CARMN6S

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indiliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patanavtao 1 _

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 lo*. M. Mozeris, 8ec*y. 323# 80. HALSTED ST.

TeL YARda 3146 <

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsillepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

Habrrnadieniaia miMtirlma

Ofiao Tel.................VIRglnia 1^6

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

-e-
DR. CHARLES SEGAl ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:o0 vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki L2 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAI
OPTOMETRISTAS

»Priteikiu akinius 
ataakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. r. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Ta

TELEFONAS: J

Calumet 4591 y
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
BU PIENU. “DRAUGU"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akly vleem zr- 
venlmul. Rau»oklta >*. leisdami 
Megaamlnuotl ]«t oaodernitklausia 
metode, karte re»*Jlmo mokalaa 

sėli sutelkti.
M METAI HATYRIMO 

pririnkime •kinių, kurie peAeline 
vie* akly įtempime. ..

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

OPTOMKl RIMTAI
IMI Bo. Ashland Avenne

Ofiso tel. VIRghūe 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8.30
756 West 35th Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! 
2201 VV. Cermak Road

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

vakaraia ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 6«th Mace* 
Tel. REPablic 7868

Pirk karo bonus ir štam
po. ’ Į _______ •

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

TeL CANaI 0267
Rez. tel.: PROapect 6669

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

Rezidencija: 6600 So. Arteeian Ave.
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

platinkite “UK.1LG4'’
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Antradienis, bal. C d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGUS TT

15,000 olandu 
ūkininku Lietuvoje 

. ir Latvijoje
(LKFSB) Olandų infor-

ja Maskvos radijo paskelb
tą žinią, kad vokiečiai į o- 
kupuotą Lietuvą ir Latviją 
yra atgabenę 15,000 olandų 
ūkininkų. Nors esą jiems bu
vę pažadėta aukštas atlygi-

macinis biuletenis pakarto- nimas ir kitos privilegijos,

bet dabar daugelis jų atlieką 
paprastą rankų darbą vokie
čių valdomuose ūkiuose.

pardavimui

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis
namas po S kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių Šildomi, gerame 
stovyje. Pasaukite — KEEley 0434.

“DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

DAKTARAS ERNEST G. JONAITIS

Mirė balandžio 3 d., 1943 m., 11:45 vai. ryte, 
sulaukęs 44 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Sophie (po 

tėvais Rashinski); motiną Uršulę; seserį Bernice 
Barkus ir švogerį Povilą; brolį Hipolytą; švogerką 
Verą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 530 East 86th 
Place, telefonas Vincennes 0701.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 7 d., 
1943 m. Iš namų 9:00 valandą ryte bus atlydėtas į 
Švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio, sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nulūdę: Moteris, Motina, Sesuo, švogeris, Bro
lis, Švogerką ir kitos Giminės. -

Laidot. direktoriai: Mažeika ir Evanauskas, 
telefonas YARds 1138-39.

*■■1
Kas tikėjimo nustoja, tas 

didesnio dalyko nustoti Te
gali. (Seneca).

MARIJONA A. YU6KIENE
(|x> tėvais Ruzaitė)

Mirė Bal. 4. 1943, 12:25 vai. 
po piet, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apflkr., Velykių parap. 
Mažienių kalelio.

Ainerkojo išgyveno 31 m.
Paliko dideliume nuliūdime 

mylimų vyrų Juozapų, dukterį 
Eugenijų, 2 sūnus Juozapų ir 
Danielių. d.u brolus Tadeušų 
ir Adolfų, švogerkų Konstan
cijų Zuurienę ir jos šeimų, pu- 
aesre Vincentų Grgallūnlenę Ir 
jos vyrų Adomų ir šeimų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų. Lietuvoje paliko 
seserį Rozalijų Kairienę Jr jos 
Seimui.

Velionė priklausė prie Sv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-jos Ir Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose 
po adresu 2911 W. 40th Str. 
Tel. Yards 2976.

Laidotuvės Jvyks ketvirtąd., 
Baland. 8 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
Prasidėjimo Svenč. Panelės pa
rap. bažnyčių. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta } Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti la'dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Sa
nai, Broliai, Švogerką, Pusse
serė ir Giminės.

Ijaidotuvlų Direktorus J. 
Liulevičius. Tel. Laf. 3572.

PRANCIŠKA
MURAUSKAITE

Gyveno 3309 S. Dltuanica Av.
Mirė Bal. 3 d., 1943. 9:00 vai. 
vak., sulaukus 72 m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Viduklės parap., 
Paupynės kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusbrolį Juozapų ir brolienę 
Veronikų Murauskus ir jų šei
mų, sesers sūnus Kazimierų ir 
Petrų Urbučius ir daug kitų 
giminių, draugų-gių ir pažįs
tamų.

Priklausė prie Apaštalystės 
Maldos, Tretininkų ir Gyvojo 
Rožančiaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas M. Phi
llips koplyčioje, 3307 S. Litu
anica Ave.

laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
Baland. 8 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta J Sv. 
Jurgip parap. bažnyčių, kurio 
Je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės stelų. Po pamaldų 
bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Pusbrolis, Broliene, 
Sesers Sūnal ir Giminės,

Laidotuvių Direktorius An
tanas M: P 
4908.

’hillipa, Tel, Yards

■S-a. y a
ONA YURGUTIENE

(po p’rmn vyru Andrcšlfinienė; 
jk» tėvais Bartkiūtė)

Gyveno: 4500 So. Roekwell 
St. Mirė Balandžio 2 d. 1943. 
10:30 vnl. vakare. Gimus Lie
tuvoje. Kilo iš Panevėžio aps
kričio. Masgalgalo parapijos. 
Naujamiesčio parapijos.

Paliko dideliame nulifldlmei 
4 dukteres — Elenų Wlsdžlū- 
nlenę Ir žentą Jurgį. Pauline 
KilkOnienę, Catherlne Adalr Ir 
žentų Charles. Mnrgaret Ma- 
rek; sūnų Bronislovų Andre- 
šlūnų Ir marčių Elenorų; 16 
anūkų; 6 nroonukns; Ir daug 
kitų giminių Ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Sv. 
Pranciškaus Tretininku Broll- 
os Ir Nekalto Prasidėjimo švč. 

Panelės Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F. P,u- 
delkio koplyčioje, 4332 8. Ca
lifornia Ave. i

Laidotuvės Įvyks antradienį, 
Balandžio 6 d. 1943 m. Tš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta ) Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Svč. parapijos bažny
čių, kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Knzlmtero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paž|s- 
♦amus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Dukterys, žentai. Sūnūs, 
Marčia Ir Giminės.

laidotuvių direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. YAKds 1741

REIKIA VYRŲ
DIENĄ IR NAKTĮ SHIFTAMS 

Skirstyti Orderius Mėsos 
Sandelyje.

Patyrimas nereikalinga. 
Gera užmokestis. 

Atsišaukite asmeniškai.

NATIONAL TEA CO.
Meat Commissary 

310 N. PEORIA ST.

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKAS

Reikalingos. Patyrimas nereika
linga. Gera mokestis, pastovūs 
darbai. Viršlaikio. Defense darbai.

PHOENIX DYE WORKS. 
1968 Southport Ave.C. & N. W. RY.

REIKALAUJA 
Freight Handlers

z
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIEI

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

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

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisų. Room 310, 
C. & N. W. Passenger Statlon, Canal 
Ir Madlson Sts., Chicago

Ar j
Superintendento Ofisų, kampas Kln- 
aste St. Ir Crawford Ave. (Pulaskl 
Rd.) bile kurių dienų tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

BISIAF.SS SFRVTCE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FELING WORRS, 28 N. Ix>oniis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

•'DRAFGA8” HELP WAITTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »48ft-«48«

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDI-ERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5, House 3.

13TH & CLARK STS.

DŽANITORIAI — dirbti naktimis Ir 
NAAlt.T PRIŽIlTKfiTOJA.H naktimis. 
Pilietybė reikalinga.'' Atsišaukite į— 

MI’SEVM OF SCIENCE & 
INDl’STRY. Jackson Park.

Tarp 10 ryto ir 4 popiet.

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGENVATER BEACH HOTEL 
5349 Sherklan Rd.

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 
ĮsidirbtI.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikHntoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite į Employment Ofisų sekan
čiai —

CRACKER JACK CO.
48oo w. netii st.

FOUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dienų ir naktį šiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2 poniet.

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kedzie Ave.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyme 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite j—-C

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VYRAI

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia ir 
MERGINU. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WII,RON JONĖS CO.
3300 W. Frank!in Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

Girls and Women
TO I.F.ARN BOOKKEEPING 

AND STATISTICAL MACHINE 
GENERAL OFFICE CLERKS 

TYPISTS
COMPTOMETER OPERATORS 
NO EXPERIENCE REQUIRED 

51/, -DAYS. 40 HOITR WEEK 
CONVENIENT TRANSPORTATION

McKesson & kobrins
540 W. Randolph

Prašo pasimelsti
Chicago Hts., UI. gv. Ka

zimiero bažnyčioje šiandien 
bus laikomos gedulingos šv. 
Mišios už mirusius Gotautus 
ir Katauskus. Šį atminimą 
daro duktė Veronika Gotau- 
taitė. paminėti tėvo Petro 
mirties 23 metų, o motinos ' 
Marijonos 53 metų.

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

PHARMACY PAPER BOT CO. 
3401 W. Division. Ist Floor

IVRITE

HIM
REWINO MACHINE OPERATORE 
reikalinga. Patyrusi prie single nee
dle mašinos siuvant parankas ir 
Iždangalus.
MORTON TENTTLFS. 549 S. Wells.

Prie abelnų dirbtuvės machine 
shop darbų. Patyrimas nereika
linga.

100% DEFENSE DARBAI.
Dieną ir naktimis šiftai.

Turi būti piliečiai.

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVE.

VYRAI
18 IKI 59

Maisto Pramonėje
Geros Valandos. Gera Mokestis. 

Prie Canning. Dešrų, Rūkytų Mėsų, 
Iztading Dept. darbų ir tt.

• Patyrimas Nereikalinga
ATSIŠAUKITE J EMPLOYMENT 
• OFISĄ

ARMOUR & COMPANY
43rd & PACKERS AVE.

VYRAI reikalingi prie skūros skuti
mo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškite 
prlparodymus pilietybės.

CHICAGO BEIiTING CO.
113 iNo. Green Rt.

ŠILK SCREEN
RVNNERR LR TAKE-OFF MAN

Tiktai patyrusleji. Aukščiausia mo
kestis. Pastovūs darbai.

PARGAMENT
307 Canal Street (Bway)

New York, N. Y.

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

ABBOTT HALL 
710 l4ikc Sliore Dr.

TODAY

Vienų Metų Mirties Sukaktis
TARNAITES

IR VALYMUI MOTERYS
Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
P/ARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

YVorkmanship 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. REPubUe 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonaa Grovehill 0142

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

DOCKMEN 
Freight Handlers reikalingi. Be pa
tyrimo. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Matykit Mr. Sbeahan.

DECATI’R CARTAC.E CO.
1934 S. Wentworth.

VAIKINU REIKIA
Prie darbų įva'riuose departamen
tuose. Proga įsidlrbimo.

RAYNER LITHOGRAPHING CO. 
2054 W. Lake St.

DRAPERS
TR

ALTERNATE HANDS
Patyrusios prie aukštos rūšies 
moterų dresių. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite j—

POWELL
700 N. Michigan Ave.

MARIJONA DUMIKIENfi 
(po tėvais Bagdonytė)

Jau sukako vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 

•mūsų tarpo mylimų žmonų ir 
motinų. Marijonų Dumikienę, 
kuri gimus Lietuvoje, kilusi iš 
Šakių apskr.. Sudegu parap., 
Gregaičių kaimo.

Netekome savo mylimos bal. I 
8 d., 1942 metais.

Vyrai
Nepatyrę, reikalingi dirbti didelėj 
Defense dirbtuvėj. Gęra pradinė 
mokestis. Atsišaukit j Personnel 
Ofisą;

LIQUID CARBONIC CORP. 
81100 So. Kedzie Ave.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

Drug Store 
5349 Sherklan R<1.

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikas ir pusė 
mokamA už viršlaikį.

KROLL BROS. CO.
... 1801 S. Michigan. .

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
Juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50e Į valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior C828.

WAKEM * McLAUGHLIN, INC. 
225 E. Illinois St.

Nors 'laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų Jos liūd
nų prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielų, ketvirtad., 
bal. 8 d, 1943 m., Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, 8 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Marijonos sielų.

Nuliūdę:— Vyras Pranciškus, 
Duktė Ona ir Giminės.

2837 S. Emerald Avenue.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. I. RIDIKAS
8384 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-31

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

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

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518

10821 SO. MICHIGAN AVE
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

460547 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
<882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TaL LAFayette 0727

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
U atotiea WGBS (1380), au Povilu dalUmieru.

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AlTL Phone LAFAYETTE 3571

I
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Dar dėl sukilimų Lietuvoje
Gana plačiai jau buvo rašyta apie Lietuvos žmonių 

sukilimus prieš okupantus. Sukilimai tiek buvo prapli- 
tę, kad nacių komisarai, nebepajėgdami lietuvių numal- , 
šinti, buvo pasikvietę į pagalbą gen. St. Raštikį. Naciai, 
matyt, norėjo priversti gen. St. Raštikį padaryti atsi
šaukimą į lietuvių tautą, prąšąnt, kad ji nusiramintų. 
Tačiau įvyko kitaip. Spaudos agentūra O. N. A. šiomis 
dienomis praneša, kad atsiliepimą į Lietuvos žmones 
padarė gen. Petras Kubiliūnas, kuris jau iš seniau bu
vo žinomas kaipo nacių pastumdėlis. Jis savo kalboj 
Panevėžyje prašęs žmonių palaukti, turėti kantrybės, 
nes maisto būsią pristatyta visiems. Vadinas, gen. Raš
tikis atsisakė būti nacių pastumdėliu ir nesutiko padėti 
malšinti Lietuvę® žmonių sukilimų prieš nacius. Mat, 
gen Raštikis puikiai žinojo, kad tie sukilimai pradėti 
ne vien dėl maisto, bet ir prieš nacių žiaurumus ir ko
vojant dėl laisvės ir nepriklausomybės.

Gen. Raštikiui atsisakius raminti nacių pavergtą ir 
apiplėšiamą lietuvių tautą, nacių komisarai turėjo pa
naudoti gen. Kubiliūną, tautininkų-voldemarininkų šu
lą. Tačiau Kubiliūno balso Lietuvo? žmonės neklausys, 
nes jie žino, kad jo lūpomis kalba okupantų komisarai.

Po karinės problemos
Praėjusią savaitę New Yorke kalbėjo Sumner Welles, 

Jungtinių Valstybių pasekretorius. Jis kalbėjo apie pre
kybos ir pramonės problemas, tačiau lietė ir pelitinius 
ir šalpos klausimus.

Kalbėdamas apie pokarinį gyvenimą p. Welles pada
rė visai teisingą pareiškimą. Anot jo, jei Amerikos 
žmonės atsisakys paimti atsakomybės dalį palaikyti 
pasaulio taiką, laukiamos taikos nebus. Siekiant pasto
vios taikos, Amerika turės prisidėti savo jėgų dalimi, 
kad tvarką palaikyti. Be tarptautiniai nustatytų vadi
namųjų policinių priemonių tvarkos palaikyti nebus 
galima. Kilę ekonominiai ir politiniai euįrimai ir taiką 
pražudytų. (

Po karo Amerika pas save napaie turės didelių prob- 
lepaų: pramonė, skolos, taksai, aprūpinti darbu mili
jonus karių etc. Be to, turėsime savo dalimi dėtis prie 
sušelpimo karo suvargintų žmonių. Tai daryti turėsi
me ne vien humanitariniais sumetimais, bet ir dėl to, 
kad išvengti anarchijos, prie kurios badas ir skurdas 
žmones dažniausiai priveda.

Šios p. Welles mintys yra visiškai teisingos. Jos tu
rės būti vykdomos į gyvenimą, nes kitaip ir po šio ka
ro pasaulis taikos nesusilauktu.

Ispanijos nusistatymas \
Iš patikrintų šaltinių gauta žinių, kad Ispanijos ge- 

neralissimo Franko esąs nusistatęs kariauti su bet ku
riuo užpuoliku, ar jis bus Hitleris, ar kas kitas. Tačiau, 
ispanai yra tiek dideli optimistai, kad jie nenumato 
tokio užpuolimo pavojų.

Iš santarvininkų pusės, tiesa, jokio pavojaus Ispani
jai nėra. Bet kažin kaip yra au Hitleriu? Ar nesaugiau 
būtų ispanams budėti ir būti prisirengusiems, nes na
ciai be perspėjimo, iš pasalų svetimus kraštus užpuola. 
Reiktų laikytis amerikoniškojo priežodžio — “Safety
firį"- . . o

Balandžio 12 d. prasidės antrosios U. B. karo pasko
los kampanija. Bus siekiama išparduoti karo bonų už 
trylika bilijonų dolerių. Tai yra milžinišica pinigų su
ma. Bet, atsižvelgiant į didįjį reikalą* Amerikos žmo
nės, be abejonės, už tą sumą, o gal ir viršaus, bonų 
išpirks. Esame tikri, kad ir lietuviai daug šių bonų

______ ,_______________ . ♦u l____ .t

Šiandien balsuojame
Šiandien renkame Chicagos miesto mayorą ir kai ku

riuos kitus miesto valdžios pareigūnus.
Ilgos, iptensyvės įr gana aštrios rinkimų kampanijos 

metu turėjome puikios progos susipažinti su visais kan
didatais. Piliečių teisė ir privilegija yra balsuoti už 
tuos, kurie jų manymu yra tinkamiausi. Čia jokios prie-' 
vartos nėra. Savo laisvu noru reiškiame savo pilietinę 
valią. Mums tą pilietinę laisvę garantuoja demokratinė 
santvarka, U. S. konstitucija.

Tuose kraštuose, kurie yra diktatorių valdomi, pi
liečiai tos laisvės, to pasirinkimo neturi. Buvo, tiesa, 
rinkimai fašistiškoj Italijoj, naciškoj Vokietijoj, komu
nistiškoj Rusijoj. Bet ar gali kas fašistų, nacių ar ko
munistų “rinkimus” rinkimais pavadinti? Jokių būdu 
ne. Tuose kraštuose yra tik viena partija. Jos vadu 
yra pats diktatorius. Jis, bet ne kas kitas ir ne patys 
žmonės, kandidatų sąrašą sudaro. Sąrašas yra tik vie
nas. Piliečiai, eidami balsuoti, neturi nė jokio pasirin-* 
kimo. Jie turi balsuoti už tokius kandidatus, kurie dik- 
totoriaus yra nurodyti. Ir jei, pagaliau, neisi balsuoti, 
diktatoriaus nemalonę užsitrauksi, tavo pase bus juo
das ženklas, kuris visais laikais tave persekios.t

Ačiū Dievui, kad mes gyvename laisvoje ir demokra
tiškoje Amerikoje, kur piliečių valia yra pati vyriau
sia. Mes patys pasirenkame kandidatus ir balsuojame 
ųž tuos, už kuriuos norime balsuoti. Bet jeį nenorime, 
visai galime nebalsuoti ir dėl to niekas mus neperse 
kios.

Tačiau tos klaidos nepadarykime. Visi balsuokime. 
Tai yra svarbu. Neužmirškime, kad Amerika ir į karą 
išėjo tam, kad ir savo laisvę ir savo demokratinę san
tvarką apginti ir diktatorių pavergtus žmones išlais
vinti.

Turime laisvę — branginkime ją. Demokratinė san
tvarka duoda teisę mums patiems valdžią rinktis — 
naudokimės ta teise — balsuokime.

Pareiškimas dėl mobilizacijos Lietuvoje
Kovo 30 d. New Yorke Lietuvių Tautinė Taryba iš

leido tokį pareiškimą dėl mobilizacijos Lietuvoje;
Turimomis žiniomis, š. m. vasario 27, vokiečių oku

pacinė valdžia visame Pabaltyje paskelbė bendrą mo
bilizaciją. Gyventojų prielankumui laimėti, tuo pačiu, 
mobilizacijai dirvą paruošti, tūlą laiką atgal, vokiečiai 
net ryžosi grąžinti rusų-okupantų per 1940-41 metus 
iš Lietuvos žmonių atimtas nuosavybes.

Čia vokiečiams, be abejo, padeda Maskvos aklas už
sispyrimas, primygtinai, iki šiai dienai, vis dar reika
lauti Pabaltį ir komunistinės šmėklos klaikūs atsimi
nimai iš pasibaisėtinų 1940-41 metų rusų okupacijos 
laikų.

Turimos žinios rodo, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje vokiečių sumanyta formuoti kariški vienetai dve
jopai : leidžiant mobilizuotiems burtis į vadinamus ‘ ‘tau
tinius” vienetus, ar šaukiamuosius inkorporuojant į 
vokiškojo Wehrmacht’o dalinius. Yra pagrindo spėlioti, 
kad Lietuvoje vokiečiai gali pajėgti sumobilizuoti apie 
penkių divizijų vertę.

Lietuvos žmonės puikiausiai supranta, kad naujų mo
bilizacinių priemonių vokiečiai griebėsi savo pašlyju- 
sios karo padėties verčiami.

Naujų įvykių akivaizdoje, Lietuvių Tautinė Taryba 
laiko reikalingu priminti, kad Lietuvių Tauta trokšta 
visiškos Laisvės ir Nepriklausomybės.

Jokia “reprivatiąacija” Lietuvos žmonių naturalės 
teisės savo krašte būti pilnateisiais šeimininkais ap
temdyti nesugebės. Valandai išmušus, lietuviai tai su
gebės įrodyti su ginklu rankoje.

Dabar vykdomą mobilizaciją LTT laiko naujo oku
panto sauvale ir, kaipo tokią, visu griežtumu smerkia.

Be to, konstatuoja, kad Lietuvos žmonių panaudoji
mas fronte yra nukreiptas prieš didžiųjų demokratijų 
kariškus interesus ir prieštarauja tarptautinei teisei.

ĮSPAUDtiS APŽVALGA }

Kaip jie staugs tada...

“Gatsas” sakę:
“Nacių propagandistai nori įkalbėti pavergtiems

Lietuvos ir kitų mažų valstybių žmonėms, kad jiems 
neapsimoka svajoti apie savo nepriklausomybę. Tai 
esą praeities dalykai. Naciai dabar esą kuria naują 
tvarką, kurią pavergtos tautos, nori ar nenori, turės 
priimti. Deja, tas primena lietuvių priežodį — kad 
kiaulė ragaus turėtų, tai visą svietą išbadytų. Žiūrė
sime, kaip vokiečiai staugs, kada kiti pradės juos 

taikyti prie naujos tvarkos, kuri turės užstoti sąjun
gininkams išlošus šį karą.”

IŠKRATOMAS VOKIEČIŲ KAREIVIS TUNISIJOJE

••Draugas" Acme puota

Britų kareiviai iškrato vokiečių kareivį, kuris buvo su kitais vokiečių kareiviais nu
leistas parašiutais netoli Sejenane “Tally Ho” kampe, Siaurės Tunisijoje, laike įvy
kusių kovų.

-V—

Klaipėdos krašto atplėšimas
(Generalinio konsulo J. Budrio kalba)

(Tęsinys)
Jos spaudoje laiks 

nuo laiko pasirodydavo drau 
giški vedamieji straipsniai 
pilni supratimo atgimusių 
tautų tautinėms aspiraci
joms: kadangi vokiečių tau
tą pati kenčia nuo pralai
mėto karo, tad ji supranta 
ir užjaučia mažesnes tautas. 
Viso to tikslas buvo laimė
ti simpatijas, migdyti pa
saulį ir patylomis stengtis 
atliuosuoti kietai užrištus 
Versalio sutarties mazgus. 
Kitas jos tikslas buvo — at
vaizduoti Vokietiją po ka
ro ūkiškai nusmukusią ir ne
pajėgią uždėtos jai Versalio 
sutartimi naštos išpildyti. 
Ypač kad ji turėjo atiduoti 
shvo laivyną; teritorialiniai 
tapo apkarpyta bei nustojo 
visų savo kolonijų. Vokie
tijos finansinis genijus, pro
fesorius Schacht, taip tvar
kė šalies finansus, kad Vo
kietija tikrai atrodė nieko 
neturinti ir nepajėgianti nei 
pati atsistatyti nei savo 
duoklių alijantams atmokė
ti. Taip išviršiniai atrodė Vo 
kietijos banko balansai. Vie
nok tuo pačiu laiku užsie
niuose buvo įsteigta daugy
bė prekybinių bei finansinių 
korporacijų, labai artimų 
Vokietijos Reichs bankui. 
Tos “svetimos” korporaci
jos ir duodavo milžiniškas 
paskolas ten, kur Vokieti
jai jų reikėjo. Pasėkoje to, 
laimėjusiose karą ir gaunan
čiose iš Vokietijos repara
cijas šalyse dar ilgai riog
sojo sugriautų laike karo 
fabrikų ir kitokių pastatų li
kučiai, kai tuo tarpu Vokie
tija ne tik visus fabriku* 
bei laivyną atstatė, bet, vie
toje per karą sudegintų ū- 
kininkų lūšnų, pastatė jiems 
puošnias mūrines sodybas. 
Vokietijai netiktai užteko 
lėšų vidaus reikalams, bet 
milžiniškos sumos buvo lei
džiamos politiniema reika

lams bei propagandai užsie
niuose.

Žvilgterėkime kas buvo 
daroma Klaipėdos krašte. 
Pirmiausia, kai tik Berly
nas įsitikino, kad tas kraš
tas visvien iš Reicho išskir
tas, per kelias dienas val

stybinis turtas buvo už be
vertes markes (ir tos pačios 
skolon) parduotas Klaipėdos 
miesto bei apskričių savi
valdybėms. Tokiu būdu visi 
siaurieji geležinkeliai ir net 
fortas prie įėjimo į Klaipė
dos uostą atsidūrė Klaipė
dos miesto bei apskričių aa,- 
vivaldybių rankose. Geležin
kelių linija, supanti miestą, 
priklausė privatiems fabri
kams, kurie sudarė akcinę 
bendrovę linijai eksploatuo
ti. Mat Vokietija tikėjosi, 
kad nežiūrint kas gautų 
kraštą valdyti, savivaldybės 
vis liks vokiškomis. Alijan- 
tų atstovai,, atvykę kraštą 
perimti ir jį valdyti, tų “pa
rdavimų” netyrinėjo ir į tai 
nereagavo. Prancūzų, kaip 
pirmiau ir vokiečių, įgulos 
už kareivines nuomos nemo
kėjo; tačiau kuomet tose pa
čiose kareivinėse buvo pa
talpinta Lietuvos įgula, Klai 
pėdos miestas iš Lietuvos 
valdžios pareikalavo nuo
mos po 10,000 litų metams, 
kurią teko mokėti visą lai
ką. Alijantai .savo politika 
Klaipėdos krašto link, nuos
tabiai padėjo ir per visą lai
ką ir toliau padėdavo Vo
kietijai.

Visiems žinomi motyvai 
dėl kurių tas kraštas buvo 
atskirtas nuo Vokietijos — 
kraštas nevokiškas, o nuo 
amžių lietuviškas. Atrodo 
paprastas ir logiškas daly
kas perduoti jį Lietuvai. Pa
galiau, jeigu jau gyventojų 
dauguma, per šimtmečius gy 
venusi po vokiečiais, buvo 
skirtingos kultūros, tai ga
lima buvo paruošti autono
mijos statutą.

Vienok per trejus metus 
nuo atskyrimo kraštas bu
vo valdomas prancūzo, ku
ris darė viską, kad ne tik 
būtų išlaikytas krašto vo
kiškas elementas, betgi dar 
sustiprinti vokiškumą im
portuodavo valdininkus bei 
mokytojus. Jo politika bu
vo aiškiai provokiška ir tie
siog demonstratyviai prieš- 
lietuviška, nukreipta tiek 
prieš pačią Lietuvos valsty
bę, tiek prieš vietos gyvento
jus lietuvius. Tas asmuą 
pats prancūzas, nepriimdavo

patarimų iš Prancūzijos at
stovo Kaune ir net su juo dėl 
to susipyko. Pastebėjęs k&5Š 
rininkus ar pagelbininkus 
draugaujant ar simpatizuo
jant lietuviams, siųsdavo 
juos atgal į Prancūziją.

Nors Klaipėdos kraštas 
po 1923 metų sausio mėne
sio įvykių buvo lietuvių ran
kose ; nors Ali jantų atesę 
vai, kariai bei laivai apleido 
Klaipėdą ^ajį^-^d., ta
čiau de jure jis buvo per
leistas Lietuvai daug valiau 
ir tai sąlygomis, kurios Lie
tuvą suvaržė ir nelojaliam 
gaivalui suteikė galimybę 
kišti lazdas į valstybiniu Re
žimo ratus.

Įvairių provokiškų grupių 
peticijos visuomet rasdavo 
signataruose advokatus ir 
užtarėjus. Krašte tiesiog ne
įmanoma buvo pereiti prie 
normalaus gyvenimo. Nema
tomos rankos dirigavo ir da
rė viską, kad kiršinti 
nius gyventojus prieš Lie
tuvą ir kad politinė mažo 
krašto atmosfera būtų visą 
laiką užnuodyta.

Nepraėjo nei dviejų mė
nesių nuo krašto perėmimo 
Lietuvos žinion, kaip staiga 
per naktį iškilo visuotinis 
politinis streikas. Tas strei
kas paslaptingiems rengė
jams nepasisekė ir po kelių 
dienų buvo nutrauktas. Tuo
jau po to štalhelmo organi
zacijos, vadovaujamos iš Til 
žės atsargos kapitono Amon, 
buvo bandoma organizuoti 
sukilimas. Abu nepasisekę 
žygiai susilpnino bei kuriam 
laikui .nuslopino diriguoja
mus iš užsienių irridentiškus 
veiksmus. Streiku prisidek 

giant mums galima buvo pa- 
liuosuoti ir grąžinti Vokie
tijai virš aštuonis šimtus 
taijp vadinamų “paskolintų” 
valdininkų, kurie, nors ne- 
piliečiai, aktingai streike da 
lyvavo. To aprimimo neil
gam užteko. Rytprūsiuose 
plačiai veikė kita ultra 
rijotinė organizacija “Hei- 
matbund”. Ji buvo labai ar
tima “fit&lhelmui” (išvertus 
— plieninis šalmas). Tos a- 
bi giminingos organizacijos 
plačiai veikė tiek Rytprū
siuose, tiek Klaipėdos krai
te, Dancige, lenkų Pamary 
ir Baltijos kraštuose. Jie 
visur turėjo jei ne viešą, tai 
slaptų savo organizacijoaXia 

riu, ^Bua daugiauj
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Judomujų paveikslu 
vakaras

Roseland. — Visų Šven
tųjų parapijos Sv. Vardo dr- 
ja rengia jodomųjų paveiks
lų vakarą 7:30 vai., bal. 13 d. 
parapijos svetainėj. Bus ro
doma “The Count of Monte 
Cristo” (“A talkie movie”).

Visas pelnas skiriamas do 
vanų nupirkimui vyrams ir 
merginoms šios parapijos, 
kurie tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje.

Kareivių motinų surašy
mas ir pagerbimas įvyks tą 
patį vakarą, 8:30 vai.

Visi kviečiami atsilankyti.

L. Bukausko dovana 
draugijai

DIENRAŠTIS DRAUGA*-

MARETH UNIJA PAIMTA NE BE NUOSTOLIŲ I Programą pildys “radio gra 
| nadieriai”, A. Brazis, M. Ba- 
; tutis, J. Vanas ir kiti. Pra
šome pasiklausyti.

Rep. XXX

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas bus balandžio 6

d., 8 vai. vak., parapijos sve
tainėje. Prašomos visos na
rės atsilankyti, nes bus svar 
bus susirinkimas.

Nut. rast., Zofija žičkua

"Draugus" Acme photo

Medikalis korpusas teikia pirmą pagalbą sužeistiems karo fronto ligoninėje, kur ran-
Balandžio 11 d. Sv. Vardo.dasi už fronto Miareth linijoje. Mareth liniją paėmė britų 8-toji armija. Nemažai buvo 

dr-jos sekmadienis. Nariai gužeistų.
“in corpęre’’ eis prie šv. Ko
munijos kareivių motinų in
tencija.

i«

Ta proga draugijos narys, 
vietinis laidotuvių direkto
rius, L. Bukauskas, paskyrė 
dovaną nupirkimui gėlių 
draugijos nariams per šias 
iškilmes.

Draugija labai dėkinga L. 
Bukauskui. Rap.

Piliečio pareiga yra

Kryžiaus parap. bažnyčioj.. 
Gaila, kad Vytautė tėveliai 
nesulaukė tos džiaugsmo die

T»^’ofLake._6v.Var.'no“ “ev“ jU°8 PaŠai‘kŽ 
do draugija rengia vakarą i ^as ave' 
gražiam ir kilniam tikslui,' kauksime visų atšilankant 
apie kurį jau buvo rašyta1 7 d. į parapijos svetai-
keletą kartų. “Magic show’’ n^- Visų, atsilankymas bus

Paskutinis kvietimas 
į Magic Show

Širvinskai visus maloniai 
priims ir pavaišins. 
Kazimieriečių seselių 
naudai pramoga

Biznieriai Janušauskai re-

Pirkėjams Atyda!
Mes esam puguudnę naujų veltui 

12 puslapių sųrafių tikrų Kcal Katute 
bargenų kurie randasi Ciceroj, Chi
cagoj, Berwyn lr vakariniuose prie
miesčiuose. Mūsų nuomonėje Uis yra 
geriausias surašąs real estate burge- 
nų kuris dar esųs išleistas Amerikoj. I

Jei Jūs ruošiatės pirkti namų ar I 
lotų dabar ar artimoje ateityje, rei
kalaukit šio nųujo veltui 12 pusla
pių surašo nes iš tikrųjų tas sąrašus 
juuus daug pagelbės pirkime namo 
ar loto. gis sąru šus plačiai išaiškina 
JuintĮ daugumų patogumų ir naudų 
turint savo nuosavybę, ir taipgi ra
site adresus, aprašymus, kainas ir 
sąlygas daugumos bargenų.

Žvaigždžių ir spalvų vėliava ple
vėsuoja virš mus visiems brangios 
Šalies—tai šalis auksinės progos! 
Padarykit kad tai tikrai būtų Jūsų 
šai iš jgijant nuosavybę nors jos da
lelės. Proga niekuomet nebuvo ge
resnė negu dabar, kol kainos ir nuo
šimčio rata daržemos.

Apdraudos kompanijos. Home 
Owners Loan Corporation. namų 
statytojai, spulkos, bankos ir priva
tiniai savininkai pavedė savo nuosa
vybes mūsų sųrašan.

WHOLESALE
• IUUOR 
IŠTAIGA

Jei mylinio ydų žemiško
ji meilė nemato, tai tikroji 
meilė aiškiui jan mato už 
uo jautą' ir paguodą išreikš
dama.

Išveš iojante 
po vl-ų 
Ohlcago*

PEMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
nRAITOĄ

N. SA.NTEK, Hl 
MUTUAL Liųi OR CO.

4707 So. Halsted St.
Tetefouas: BOULEVARD 0014

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

labai įvertintas.ir žuvies vakarienė bus tik 
40c. Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti šį vakarą, 
trečiadienį, balandžio 7 d., 7 
vai. vakare parapijos sve-

balsuoti Šiandien! j tainėj. Pelnas vakaro skiria- 
„ , , , , „v >W kun. Vytauttii Mikolai-Balsaviųio imrciga novlen tik pl-j ~ J

iiccUo priviiegij* yra, bet ir jo už- čitft, Dačig vakarui darbuo-
duotl.s tų pareigų at lįsti. Piliečių . , ,
apsileidimus — nebalsavinias privelia jasi kun. S. JOTiellS, kun. O. 
prie piliečių išnaudosimo katla pni- . , •• i
fesionali politikieriai, ar Jie būtų AdominaS ir darbSClOJl KO-
deniokralai ar republikonai, lengvai ... . •____ • ,____,____ _______ _
per savo suorganizuotas jėgas pa- misija, taipgi kunigo SeSU-
skiria Ir “išrenka'’ tokius asmenis xvr.o.prJni ir hrnlis
1 valdžios pure gas, kurie yra paklus- SVQgeriai ir OrOUS.
ni Jų norams. Nelaikąs ir bevertes to
piliečio piotosto šauksmai, kuris bal- KnV£?UteS, kas jaS turi, 
savimo laike nebalsuoja, b *t po rin- J °
kimų skundžiasi dėi Mogdarybių prašomi grąžinti, nes tą va-

Kiekviėno piliečio pareiga yra .— karą bus traukiama laimė, 
atydžiai apsvarstyti kiekvieno kan-

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — UATCHMAKER 

— 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

Šia proga norime išreikšti padėkų 
tūkstančiams žmonių kurie kreipėsi 
dėl mūsų patarnavimo per praeitus 

| 28 metus. Mes pagelbėjom daugu- 
I mui žmonių įsigyti NUOSAVYBE 
’ AMERIKOS DALELES. Mes pertik-

, • , | rinom daugumų žmonių kad '-Home, jngia bunco party vietos se- Sweet Home” negalima dainuoti iš 
gaidų rendos resyčių. Jie. taipgi su
prato kad rendos resytės neatneša 
dividentų ir dabar jie jaučiasi lai
mingi, linksmi, patenkinti ir laisvi 
savo namuose.

sėlių naudai balandžio 11 d., 
parap. svetainėj. Janušaus
kienei padeda Čepanienė, Na 
vickienė ir Petkūnienė. Bus 
gražių dovanų.

Visų yra pareiga paremti 
seseles, ypač vietines.

Lauksime svečių iš kitų 
— Sv. kolonijų. Rap.

Rap.

Pranciškiečių seselių 
naudai pramoga

Brighton Park
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyr. rengia pramo
gą (bunco party) širvinskų 
name, 4541 So. Rockwell St., 
bal. 10 d., 7 vai. vak.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir paremti sesutes. Helen 
Širvinskienė yra 2 skyriaus 
pirmininkė. Ji visur darbuo-

<1 Idai o rekordų, jo platformų ir tt.,, t/,,., \r it. .....
ir tad» padarius nuosprendj, rinki-1 Kun. v. MiKoiaicio primi- ja81 geriems ir kilniems rei-
mų dienoje eiti j bal -avinio vietų' V.]s trpp-nySą 9 d €tv , ,
ir lialMioli už lokius kandidačių, 1 C1JOS DUS gegužes Z U., oV. Į kalamS. 
kurie Jo nuomonėje yra verti Jo,
baiso. * . - ■ -1 .......

statu lieti Cbicagoje balsavimas yra ' ’ ' ’ ' " ' 11 ' ' ~' ~*>
už miesto \al<lininkus. UŽ miesto X|
mayoru kandidatuoja įlaliartinis ma
jorai, Edward J. Kelly, demokratų 
surašė. Ir George B. McKIbbin, re- ( 
piiblikonų sąraše. Italsavnio viiMos 
atdaros šiandien NITO « VAL. RYTO 
IKI 5 VAL. POPIET.

šiandien taipgi įvyksta rinkimai i 
Cicero, Berwyn ir k tuos? priemies
čiuose arti Chicagos. Juose taipgi 
yra teokama tų miestų ir taipgi 
miestelių valdininkai. I

Taigi, piliečiai — viai kaip vieno 
— nepraleiskite progos balsuoti — 
ir halMiokime ui tokius, kurie yra 
mūsų nuomonėje kvalifikuoti lr ti
krai verti mftsų balso.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria lr mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šia Alus yra pagamintas Iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

H|

LIETUVIS BALSUOTOJAS.

LEO NORKUS, ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

AI A
EMILIJA OEIVIKIENft 

(po tėvai* Lu t kaitė f

Gyv.: 10731 S. Wabash Ave.
Mirė bal. 4 d., 1043 m., 6:25 

v. popiet, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo ii 

Telšių apskr.. ltletavoa parap., 
Itindžių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
— vyrų Just nų; dukterį Onų 
Žilis ir Jos vyrų Stanislovų ir 
6 anūkus George, Rog Ann 
Mane, Kllzatieth Ir Hy.v.a; 1 
brolį, Juoaapų Lutkų (Kalifor
nijoje); sesers vaikus Levulių 
šeimų; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįsti m ų, o Lietu
voje paliko brolį Pranciškų, 
seserį Barborą lr Jų šeimas ir 
kitas gimines.

Velionė priklausė prie S.L.A. 
63-člos kuopos.

Kūnas pašarvotas L. Buk
ausko koplyčioj, 10821 H. Mi
chigan Ave. laidotuvės įvykę 
trečiad., bal. 7 d IA koplyčios 
9 vai. ryto liūs atlydėta J Vteų 
aviui tų par. bažnyčių, kurioje 
)vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. l’o pamaldų bus 
nulydėta J Av. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visua 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šioae l.iidotuv&ae.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Gen
ias, Anūkai, llrol a, Sesers Vai
kai Ir kitus Giminės.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, tel. Pullman 9661.

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR 

SETĄ KAIP NAUJA UZ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MUSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

»
Neišmeskite aavo senų iSdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa* 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VI8AH DARBAS
IR MATKRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516
8KELBKITES DRAUGE

Didžiuokitės šalim kurioje gyne- 
nate. Jums kurie nesate savininkai 
namų kuriuose gyvenate, mūsų pa
tarimas yra, ABVKIT SAVININKAS 
AMERIKOS DALELES!”

Bet kuris iš šešių mūsų patyrusių 
pardavėjų maloniai pdrodys jums be 
jokios obligacijos bet kurių nuosa
vybę kurios yra ant pardavimo ir 
patarnaus jums greitai. mandagiai, 
įtekmingai ir inteligentiškai.

Neužmirškite kad šis, veltui 12 
puslapių sąrašas tikrų real estate 
bargenų yra jūsų tik paprašant.

DAINUOS A. BRAZIS,
M. BATUTI8 IR KITI

Sulaukus gražaus pavasa 
rio, visiems smagu pasiklau 
syti ir pavasario dainų h 
muzikos. Prie to, girdėti įdo- 

Įmių žinių ir pranešimų. To- 
’ kią programą ruošia Peoples 
Furniture Co. ir ją girdėsi
te šiandie — antradienį, 7 
vai. vak. iš stoties WGES.

Pašaukit, rašykit ar 
į mūsų ofisų.

atsllankykit

JOHN O .

SYKORA
REALTOR

2411 S. 52ND AVE. 
PHONE — CICERO 453 

Gyvos Vielos Organizacija 
Mes Vadovaujame Grclttuose 

Pardavimuose
28 METAI REAL ESTATE 

BIZNYJE
Atdara Sekmadieniais 

Nuo i iki 5 vai. popiet.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

, VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Oltau Ir Dirbtuvei 521 N. UESTEBN AVE.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of

Furniture

ALEX • 
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SIIOUROOMH IN 
MKKCIIANDUE MART

For appotatment call — 
REPUBUC 6081

BEGEMAN'S
<184 ARCHER AVE. 3112 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, aogedusių Itiiilelniiiku. Jų negulima, ab-tatyti. nes 
daugiau jų nedirbama. Juolt galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti builebiikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

^NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

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

) nARGIJTIJ j
,RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI 

•
Vienintėlis ir Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kiL

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms dyrai lr Suknelės 

Mūaų Specialybė

tbal garo. rftšlm moterų kailiniai, kalllukašn
eloth kotai pamdulda nušrmlntomla kalnonua.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MA5D1KMI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St. Yards 2o88
Hjk. K. P. Dziubak lr Duktė, Bav.
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Baisi ir šiurpi žmogžudystės scena; 
mergaitė subadyta peiliu

Gloria Sullivan, 14 metų 
amžiaus mergaitė, pereitą 
šeštadieni, rasta 3132 181
str., Lansing, name negyva. 
Jos kūnas buvo subadytas 
peiliu. Kūne rasta apie 20 
žaizdų. Prie mergaitės lavo
no gulėjo du peiliai. Mergai
tė pradžioje ginės, o kada ji 
perkrito žemėn, tai baisus 
žmogus suvarė peilį jai į nu
garą. Taip sako tyrinėtojai.

Gloria Sullivan alvoną ra
do Mr. Patrick Brady, mer
gaitės patėvis. Jis grįžo apie 
5 valandą iš darbo ir rado 
baisią sceną.

LANKĖ MOKYKLĄ
Gloria Sullivan lavoną ra

šius metus neteko savo tėvų, 
jie mirė. Mergaitę paėmė au 
kieti Mr. ir Mrs. Patrick 
Brady. Mrs. Brady prieš me 
tus mirė. Mažoji mergaitė 
lankė mokyklą, buvo aštun
tame skyriuje ir prižiūrėjo 
namus.

Našlaiėt mokyklą lankė In
diana Avė., Lansing, pietų 
Chicagos priemiestyje.

Tyrinėtojai sako, jog mer
gaitė pažino žmogžudį. Bra-

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS
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DIDVYRIŲ VARDU PAVADINTAS LAIVAS

dy pasakė policijai, jog mer 
gaitė uždarė duris, kai jis iš 
vyko į darbą. Mergaitės kai 
mynai sako, jog apie 10:20 
iš ryto duris buvo uždary
tos ir niekas negalėjo įeiti. 
Iš to daroma išvada, jog ma 
žoji mergaitė įleido žmogžu 
dį ir jis vėl uždarė duris iš 
vidaus.

SKAMBINO TELEFONU 
DRAUGEI

Gloria apie 9 vai., iš ryto, 
buvo viena namie. Ji telefe- 
navo savo draugei Dorothy 
Weidig, 13 metų amžiaus, 
apie 9 valandą, ir savo drau 
gę kvietė į Hammond šį tą 
nusipirkti. Gloria draugė at 
vyko pas ją apie 10:20 va
landą, ir negalėjo įeiti į vi
dų, durys buvo uždarytos. 
Draugė palietė skambutį. Jo 
kio atsakymo nebuvo. Ji pa
žiūrėjo pro langą, per langų 
užuolaidas nieko nebuvo ma 
tyti. Tada draugė paėmė au
tobusą 10:30 vai. ir nuvažia
vo į Hammond.

KĄ SAKO KITA 
LIUDYTOJA .

Mrs. Viola Tobin, 3119 E. 
181 str., sako, jog ji mačiu
si Gloria iš ryto, tai buvo 
apie 10:30 ir 11 valandą. Ir 
tai moteriškei teko kalbėtis

Surado žemu 
jausmu narna

New York. — Balandžio 3 
dieną paaiškėjo, jog nepil
nametės mokyklos mergai
tės buvo įtrauktos į tuos na 
mus, kur varoma prekyba 
savo kūnu. Jaunos mergai
tės turėjo tenkinti vidurinio 
amžiaus ir senų vyrų žemus 
jaumus. 1

Nešvarus kūno biznis pa
aiškėjo tada, kai buvo pa
traukta į teismą 17 metų 
amžiaus mergaitė už prosti
tuciją. Toji mergaitė vado
vavo nešvariame biznyje, ji 
sulaikyta po $5,000 užstatu.

Kūno pardavinėjimo na
mai veikė Lower East Side. 
Ir ten “prekyba” buvo veda
ma kokie metai.

Yimu

s K “Draugas” Acme photo

Mrs. Thomas Sullivan (dešinėje), motina penkių sūnų, kurie žuvo pietų Pacifike, 
kai paskendo U. S. kruzeris Juneau. Penkių žuvusių sūnų vardu pavadintas U. S. nai- .' 
kintuvas. Centre yra žuvusių brolių sesuo, Genevieve Sullivan, ji įstojo į WAVES. Kai-| Nešvarūs darbai paaiškė-
rėje: Lt. Mel Venter. Sullivan šeima yra katalikiška. Penki žuvę broliai Sullivan bu
vo pavyzdingi katalikai.

Labai svarbu žinoti vyrams
KETURI PERTVARKYMAI, KURIE LIEČIA VY 
RUS. NORIMA PADĖTI FARMOMS. RAGINAMI 
VYRAI GRĮŽTI PRIE C KIO DARBŲ.

Washington. — Vyriau-; svarbius karo atžvilgiu dar- 
sias drafto tarybų viršinin- bus.
kas generolas Lewis B. 
Hershey, pereitą šeštadienį, 
išleido pertvarkymą, kuriuo 
norima grąžinti į farmas 
ūkių darbininkus.

1. Vyrai, nuo 18 iki 45

3. Iki šiol buvo skaitomi 
laisvi nuo karo tarnybos vy
rai senesni kaip 37 metų. 
Toki senesni vyrai dabar 
bus priskirti į rezervų dali 
nius dirbti ūkio darbus.

™ kur.e buvo 4. Senesni vyrai, negu 45
mergaite. Gloria skirstei*’_____„J? * mAtlI amiiwilssu

rūbus, kuriuos buvo gavusi 
iš skalbyklos. Mergaitė pa
reiškusi, jog ji ketina vykti 
į Hammond. Mergaitė buvo 
linksma ir dirbo kaip tikra 

, šeimininkė, — sako Mrs. 
Tobin.

Vėliau Tobin nuėjo sker
sai gatvės į namus. Ji matė 
prie durų mergaitę, tai buvo 
pasak Tobin, Gloria amžiaus 
mergaitė.

Howard Dozier, 37 metų 
amžiaus, 355 E. 71 st., pa
reiškė, jog jis skalbinius at
vežė į Gloria. Sullivan namus 
apie 9 valandą.

Howard Dozier buvo pas
tatytas prie lie detector.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

DTDKIJR IAPARDAV1MA8 MŪSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MU7JKA- 

IJNIŲ INSTRUMENTU

PASTNAUDoarr proga dabar
KOL DAR NKIAPARDUOTI.
TŪBOS. CLA RINKTAI. TBOM 

BONAI. 8AXAPHONE8. FLUTES 
su "co«" — 116.00, $17.60
$41.00 lr $76 90. Ylai tuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NIAKI MANDOl.lNAI. BANJOS. 
RMUIKOa TENOR BANJCR — 
$$60. $6.60. $12.60 1IU $$6.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
6116.00 Ir $160.C0. BASO U2- 
DENOALAS — $11.00. RMICR-
IJAI SMUIKOMS. 8TRIUNTNI- 
AMS BARAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.10. $1 00, $6.00. $10.00 
Ir $11.00. Striūnos dėl vlaų rlri- 
mlnėtų Instrumentą, BARS lr 
ŠNARE DRUMS — $!$.$•. $61.60, 
$66.00 Ir 660.00. PEDAL8. HI- 
BOYR. CTMBOL6, Ir DRUM 
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE vi-lema 
braaa Ir “reod“ instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitu PHONOGRAPH patalsrmas.

Atstatomas rišu dailų Clarina- 
tams. Tri ūboms, Razapkonaa lr 
taipgi Smulkoms lr Oultarams.

OOT.DRTEIN’R MŪŠIO SHOP 
•l« ManseU SU,

karo tarnybą dėl fiziškų tru 
kūmų, yra reikalaujama, 
kad grįžtų į pieno farmas, 
turi tuose darbuose prak
tikos. Jei vyrai negrįš į ūkį, 
drafto tarybos iš naujo per
žiūrės jų bylas, ir, gal būt, 
juos pasiųs karo tarnybon.

2. Vyrai, kurie dirba ne
svarbius karo atžvilgiu dar
bus. Iki šiol tie vyrai buvo 
skaitomi kategarijoje nuo

Laikykite kuro aliejaus 
kuponu kotelius ,

Michael F. Mulcahy, kainų 
administracijos direktorius 
Chicagoje, praneša, jog kū
renamo aliejaus suvarto to
jai turi savo kuponų korte
lius (subs) laikyti pas save. 
Aliejaus kompanijos, kurios 
laikė suvartotčjų kuponų su 
vartotojams. Šie kūrenamo 
aliejaus kuponų kotai bus 
reikalingi ateinantiems me
tams ^auti kuro aliejų.

jo po to, kai mokyklos mo
kytojos įtarė jaunas mergai
tes vartojimu stambias pini
gų sumas.

šešios mergaitės, turin
čios po 14 metų amžiaus, bu 
vo paimtos į Vaikų draugi
jos apsaugą.

Į teismą bus traukiami 
vyrai, kurie suvedžiojo jau
nas mergaites.

metų amžiaus, numatoma 
raginti dirbti ūkio darbus, 
ypač pieninių darbus, jei| Paragink savo pažįstamus 
jis turi šioje srityje prakti- užsisakyti įdomiausią lai
kos. Tie vyrai bus skatina- kraštį “Draugas”.
mi laisvu noru dirbti ūkio __________________________________
darbus.

National Selectlve Service 
painformavo visą šalį, kad 
visi vyrai iki 44 metų am
žiaus gali būti imami ka- 3222 N. Hoyne, pereitą sek-

Gelbėjo kitam, 
neteko $320
Los Angdes. — Gustave 

Muley žinojo istoriją apie 
gerąjį Samaritoną. Kada jis 
išgirdo, kad motoristas pa
teko į bėdą, atvyko jam pa-! 
gelbėti. Kada Muley grįžo į 
namus, jo namuose buvo pa
grobta $320.

Nekviesti "svečiai" pateko teisman
Colton Ankebrants name,1 ki, 33 metų amžiaus, 3^20

riuomenėn, nežiūrint ji? fi
ne -18 iki 38 metų. Dabar šioje ziškų trukumų, jei jie 

kategorijoje bus skaitomi vy dirba svarbaus darbo, arba 
rai nuo 18 iki 45 metų. Ir jie nepadarė žingsnio gauti 
jie bus imami karo tarny- svarbių darbų .karo atžvil- 
bon, jei jie neis į ūkio, arba giu iki gegužės 1 dienos.

Bevaikiai vyrai pęrklasifikuojami
Visos Illinois valstybės mimas 

drafto tarybos gavo įsaky
mą perklasifikuoti kariuo
menės amžiaus vedusius vy
lus, kurie neturi vaikų,,.

Vedę vyrai, neturį zaikai, 
yra priskirti prie 3-A arba 
3-B klasės. Dabar įsakyta 
tuos vyrus priskirti 1.-A kia 
sta.

Pulkininkas Paul B. Arm- 
strong nepasakė kada per
klasifikuoti vyrai bus ima
mi į armiją, bet pastebėjo, 
kad bus imami neužilgo.

Vedę vyrai, neturį vai
kų, bus paliuosuojami nuo 
kariuomenės, jei jų paė-

į kariuomenę suda
rytų žmonai rimtų ir dide
lių. sunkenybių pragyventi. 
Drafto tarybos žiūrės, ar 
imamo vyro kariuomenėn 
žmona galės dirbti.

madienį, buvo vaišės. Į vai 
šes susirinko anūkai ir kiti 
giminės. Buvo kalbamasi 
apie Amerikos kovas Tunisi
joje.

Tik staiga pasigirdo mo
toro ūžimas kiemo priešaky
je. Namo sieną sutratėjo ir 
automobilis įvažiavo į kam
barį, kūr buvo vaišės. Mote
rys griebė už vaikų, kai sie
ną ėmė siūbuoti.

Automobilį užpakalin vai

Ravenswood, ir automobily
je sėdėjo jos vyras.
Tuojau atvyko Damen avė 

policija ir apkaltino moterį 
už nevykusį važiavimą.

Automobilis, prieš įva
žiuojant/} svetimą namą, su 
davė į stulpą, paskui į tvo
rą, o vėliau įvažiavo į namą.

Vakar moteris turėjo pa
siaiškinti teisme kuriems ga 
Iams jį įvažiavo į namą, kur 
buvo vaišės. O toji moteris 
įvažiavo į namą ne pro du-

ravo Mrs Agnės Robackows-Į ris, bet tiesiai per sieną.

Roselande anglu 
kalba misijos

Roseland, Visų šventųjų 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, visą pereitą savaitę vyko 
misijos. Misijas vedė kun. 
A. Ignotas, M.I.C. Misijos 
baigės sekmadienio vakare. 
Žmonės gausiai lankės pa
maldose ir pamokslų klausy
ti.

Vakar vakare šioje para
pijoje prasidėjo anglų kalba 
misijos, kurias veda kun. A. 
Mažukna, M.I.C.

lietuvis chicagietis 
gavo sparnus
John G. Stankus, 4546 So.

Fairfieldo avė., laimėjo spar Lietuvoje negalima klau- 
nus ir gavo antroji leitenan- gyti užsienii radijo stočių, 
to, laipsnį.

John G. Stankus yra bai
gęs Roswell Army Flying atvejais gali būti skiriama 
Schpol, New Mexico. Į mirties bausmė.

Už klausymą per radiją iš 
užsienio stočių tam tikrais

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką Uk galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

• • •

2-j«l
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

X Gimimo Panelės švč. 
bažnyčioje, Marąuette Park, 
šį vakarą baigiasi 40 vai. 
atlaidai, į kuriuos mišpa
rams giedoti muz. B. Janu
šauskas yra pakvietęs ir sve 
čių — kolegas vargoninin
kus iš kitų parapijų.

X P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicago, šio
mis dienomis pakviestas na
riu į American Society of 
International Law.

X Spaudos d^ena Brigh
ton Parke praeitą sekmadie
nį praėjo vidutiniškai. Dėl 
politinių mitingų, žmonių 
nebuvo tiek, kiek tikėtasi. 
Federacijos skyrius gražų 
darbą atliko ir už tai jam 
priklauso padėka.

X L. Vyčių 36 kp. dramos 
ratelis gražiai atvaidino far
są “Tėvų klaidos” praeitą 
sekmadienį Ciceroj, Labdar. 
Sąjungos 3 kuopos vakare, 
kuris ir medžiaginiu atžvil
giu gerai pavyko.

X Kun. Jurgis Paškaus
kas, Visų Šventųjų parapi
jos klebonas, Roselande, šio
mis dienomis buvo išvykęs 
su dvasine pagalba į E. St. 
Louis, III., lietuvių parapiją, 
kur dabar klebonauja kun. 
dr. A. Deksnys.

X J. ir O. Undži&Į, brigh- 
tonparlciėčiai, džiaugiasi su
silaukę pirmos dukrelės. Jau 
nieji tėvai, prieš susituok
siant, buvo L. Vyčių Chica
go apskrities choro nariai, 
taipgi veiklūs: Ona — Auš
ros Vartų parapijos, o Juo
zas — Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos cho
ruose ir L. V. organizacijoj.

X Ignas Sakalas, “Drau
go” redakcijos narys, ruo
šia parodai retesnius ir re
tus, Lietuvos oro pašto ženk 
lūs. Šią parodą rengia Jack 
Knight Air Mail Society sek
madienį, balandžio 11 d., O- 
lympic rūmuose, 62 West 
Cermak Rd. Paroda bus nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. va
karo. Įėjimas nemokamas.

X Marijona Pakeltienė,
4019 S. Artesian Avė., ry- 
tpj švenčia gimtadienį. Ji, 
jos vyras Gasparas ir duktė 
Irena yra žinomi Brighton 
Park draugijų veikėjai. Ire
na yra vietos sodaliečių laik 
naštuko redaktorė ir L. V. 
spaustuvės direktorė.

X Antanina Švilpauskie- 
nė iš Melrose Park, kuri 
daugiau mėnuo kaip sunkiai 
sirgo, ačiū Dievui, jau gali 
atsikelti iš lovos ir pavaikš
čioti, bet vis dar turi sau
gotis, ir tikimasi, kad dr. 
Brazio stropioj priežiūroj ir 
gerų žmonių lankymu, ligo
nė su laiku eis geryn ir vi
sai pasveiks. Linkime žy
miai kilnių darbų veikėjai 
kuo greičiausiai sustiprėti ir 
grįžti į įprastą organizacinį 
darbą.

H

231* ĮVEST ROOSEVELT ROAD Pirk karo bonus ir štam
pus.
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