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BRITAI BLAŠKO ROMMELIO KORPUSĄ’T
Paėmė Akarit ašies pozicijas 
ir daugiau kaip 6,000 nelaisvių

Amerikiečiai grumiasi su vokiečiais
fe * -

• Maknassy ir EI Guetar linijose
SĄJUNG. ŠTABAS š. Af- 

, rikoj, bal. 7.—Britų 8-oji ar- 
• mija sulamdė fieldmaršalo 

Rommelio korpuso įtaisytas 
Akarit pozicijas šiauriuose 
nuo Gabes ir blaško atsime

nu Unčias ten ašies jėgas, ku
rios kiek galėdamos pajūriu 
dumia kiek kojos gali nešti
šiaurių link.

Savo rėžtu amerikiečių 
armijos divizijos atnaujino 
atakas prieš vokiečius ir ita 
lūs (ašį) šiauriuose nuoMak 
nassy ir rytuose nuo EI Gue 
tar. Vienur ir kitur ameri
kiečių grupės pažangiuoja 
—veržiasi į pajūrį.

Britu lakūnai daug 
fabriku sunaikino 

-♦Berlyne
; ' - L

LONDONAS, bal. 7 
Britų oro ministerija paskel į 
bė, kad nuo britų lakūnų 
atakų* Vokietijos sostinė 
Berlynas ir ten fabrikai la
bai nukentėję. Tas patirta 
iš padarytų po paskutinių 

Aptakų nuotraukų. ‘

Anot oro ministerijos, ten 
apie 30 įvairių fabrikų su
griauta. Miesto centre biz
nio ofisų keletas didelių 
kvartalų pakeista griuvė
siais. Be to, geležinkelių tai
symo dirbtuvės sunaikintos. 
Priemiesčiai taip pat sun
kiai orinių bombų ištikti. 

A Daug įvairių sandėlių pa
keista griuvėsiais.

Sofijoj areštuota 
387 "negeistinieji

Britų 8-oji armija vakar 
anksti rytą susimetė atakuo 
ti Wadi EI Akarit ašies po
zicijas, B’.ž 20 mailių šiaurių 
link nuo Gabes.

Prieš tas pozicijas nusuk
ta apie 500 patrankų ir pra
dėta baražas. Netrukus ten 
prieš ašį leidosi britų ir in
dų infanterijos divizijos.

Iki pusiaudienio britams 
pasisekė dalį pozicijų palau
žti ir netrukus priešo apsi
gynimo linijoje per vidurį 
pramušta plati spraga, ku
rion britų šarvuotoji infan- 
terija ūžtelėjo.

Priešui tuo būdu pakirs
tos kojos ir po smarkių ko
vų jis susimetė trauktis 
šiaurių link.

Tenai britai paėmė nelais
vėn daugiau kaip 6,000 ašies 
kareivių ir atsimetančius 
ėmė blaškyti. Iki vakaro 
visos Akarit ašies pozicijos 
buvo britų užimtos.

Sąjungininkų lakūnai di
delius nuostolius sukelia 
ašiai ne vien Tunisijos fron
te, bet jūroje ir artimose 
Italijos salose. Atakos pas
kui atakas vykdomos. Per 
dvi paras numušta ir sunai
kinta 79 ašies lėktuvai.

Atakuojami ašies laivų 
konvojai. Už penkių mailių 
nuo Bizerte jūroje susprog
dintas apie 6,000 tonų laivas 
su amunicija.

Britų i&itūnai iš Malta sa
los atakavo Ragusa, Sicili
joj, o amerikiečiai ląkūnai 
—Messina toje pat saloje.

Ašies orinės jėgos visur 
atkakliai kovoja su britų ir 
amerikiečių lakūnais. Bet 
sąjungininkai visur laimi.

VVASHINGTON. — Pra-
LONDONAS, bal. 7. —

Berlyno radijas skelbia, kad 
Bulgarijos sostinėj Sofijoj: eitą pirmadienį amerikiečiai 
areštuota 387 ‘ ‘negeistinie- lakūnai penkis kartus ata- 
ji” asmenys, tarp kurių yra kavo japonus Kiška saloje, 
80 moterų ir 219 žydų. Aleutians. i

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA—

Britų 8-oji armija sumalė ašį jos pozicijose šiauriuose 
nuo Gabes. Nelaisvėn daug paimta. Britai blaško atsime
tančias ašies divizijas. Amer kiečiai Tunisijoj taip pat pa
žangiuoja.

RUSIJA—
Rusai smogia vokiečiam j Donec upės fronte. Vakari

niam Kaukaze vokiečiai taip pat pliekiami.

BURMA—
Britų armiją Burmoje ; uponai privertė atsimesti at

gal Mayu pusiasaly.

PACIFIKAS—
Amerikiečių lakūnai dažnai atakuoja japonus Kiška 

ir Attu salose, Aleutians.

SĄJUNGININKAI PUOLA “AŠĮ »»

BY Att/fS

Pereitomis dienomis sąjungininkai bombardavo Vakari
nėje Europoje svarbias industrijos vietas ir uostus. Tai 
buvo didžiausias bombardavimas, kuris bet kada yra bu
vęs.

Vokiečiai verčia bulgarus kariauti 
su Rusija - naciams gelbėti

ISTANBULIS, Turkija, 
bal. 7.—žiniomis iš Bulga
rijos, vokiečiai verčia bul
garus pasirengti ofensyvon 
prieš rusus šį pavasarį. Se
niau vokiečiai bandė bulga
rus įtraukti karan Rusijos 
fronte, bet bulgarai pasiprie 
šino ir vokiečiai paliovė juos 
raginę.

Suomija planuoja 
privalomu vidaus 
paskolų karui

HELSINKIS, bal. 7.—Šuo 
mijos finansų ministras Vai 
no Tanner pareiškė, kad 
kraštui gresia infliacija, ku
ri gali pakirsti ekonomiką. 
Tad, sakė jis, vyriausybė 
planuoja paskelbti privalo
mąją visiems vidaus pasko
lą vyriausybei. Sako, pasko- 
La reikalinga padengti karo 
išlaidas, kurios nemažėja.

Draudžia kareiviams 
lankyli civilinius 
restoranus

WASHINGTON, bal. 7.— 
Lt. gen. Lesley J. McNair 
armijos sa.usžemio jėgų ka
reiviams įsakė nelankyti ci
vilinių restoranų. Sako, ka
reiviai turi pakankamai mai 
sto armijos valgyklose. Ci
viliniams skiriamas maistas 
didžiai aptaksuotas. Lanky
dami restoranus kareiviai 
dar labiau civilinius apsun
kina.

Užimtos nuosavybės 
bus gražintos

LONDONAS, bal. 7. — 
Parlamente iškeltas klausi
mas, kas bus po karo su pri
vačiomis britų nuosavybė
mis, kurias vyriausybė šio 
karo laiku užėmė.

Ašis Įsistiprina Graikijoj, salose 
prieš sąjungininkų invaziją

IZMIR, Turkija, bal. 7.—; esą stipresni už Maltos sa-
Vokietija su Italija skubiai 
pasiruošia gintis nuo sąjun
ginių valstybių invazijos 
Europon per Graikiją. Apie 
tai pasakoja graikai, ku
riems pasisekė pasprukti iš 
okupuojamos Graikijos.

Jie sako, kad iš salos Rho- 
des Italija evakuavo mote
ris ir vaikus ir toj saloj, 
taip pat Carpanto ir Kretos 
salose, įsitvirtinimai žymiai 
pagerinti ir praplėsti. Šios 
salos skaitomos pirmąją 
saugumo linija.

Antroji ašies apsaugos 
linija driekiasi Graikijos 
sausžemių pakraščiais, otre 
čioji—dar tolėliau skersai 
visos Graikijos, nuo Saloni
kų iki Floriną.

Iš visų salų daugiausia 
stiprinama Kretos sala. Ton 
salon gabenama daug plie
no, cemento ir kitos medžiaz- 
gos. Kuone kasdien iš Grai
kijos laivai su ta medžiaga 
išplaukia į Kretos salą.

Vokiečiai tvirtina, kad 
Kreto saloje įsitvirtinimai

RUSAI ĮVEIKIA 
VOKIEČIUS DONEC 
UPES LINIJOJE

los įsitvirtinimus, kurių a- 
šis neįstengė palaužti ir sa
los okupuoti.

Visur tuose įsitvirtinimuo 
se laikomi vokiečių ir italų 
garnizonai, bet, anot graikų, 
jie negausingi ir sąjunginin
kų invazijos, kartą pradė
tos, neįstengs suturėti.

Šiaurinės Graikijos plotai 
stačiai išvagoti įsitvirtini
mų linijomis. Nežinia, kiek 
tas gelbės ašiai, kai sąjun
gininkams pasiseks Euro
pos žemynan koją užkelti.

Anot graikų, ir mažesnė
se salose Graikijos pakran
tėmis net iki Turkijos van
denų ašis padirbo įsitvirti
nimus ir ten garnizonus iš
laiko. Italų garnizonai, sako 
ma, ašiai neištikimi. Yra ži
nių, kad italų kareiviai kai 
kur turi pasislėpę civilinius 
drabužius. Kilus invazijai ir 
pavojui, jie pasirengę nusi
mesti uniformas, apsirengti 
civiliniais drabužiais ir kas 
sau dumti iš kovų lauko.

ANTWERPE DAUG 
ŽUVUSIŲJŲ

LONDONAS, bal. 7. — 
Amerikiečių lakūnai šią sa
vaitę atakuodami Antwerpe 
Erla inžinų fabrikus dide-

Gyventojai iš Essen 
iškeliami

STOKHOLMAS, bal. 7.—
Gautomis čia žiniomis, nacių 
autoritetai iš išgriauto Es
sen miesto iškeldina gyven
tojus.

Sakoma, jau iškeldinta į 
aplinkines bendruomenes ir 
stovyklas apie 300,000 mo
terų, vaikų ir negalinčių nė 
kokio darbo dirbti vyrų. Tas 
padaro apie vieną pusę visų 
miesto gyventojų.

Essen yra garsus žino
mais Kruppo fabrikais, ku
riuos sąjungininkų lakūnai 
dažnai daužo. Bombarduo; 
jant fabrikus daug bombų 
tenka ir pačiam miestui.

! NEW DELHI. — Britų 
armija Burano* fronte buvo 
priversta atsimesti atgal 
Mayu pusiasaly, nes japonai 
grėsė ją apsupti.

LONDONAS, bal. 7. —
Sovietų vadovybė šiandien
paskelbė, kad pietuose nuo Irus nuostolius naciams su- 
Iziumo Donec upės linijoje kėlė.
rusai sukėlė kontratakas ir Iš Berlyno per radiją pas- 
išmušė vokiečius iš jiems kelbta^ kad Antwerpe orinė- 
palankiųjų pozicijų. Keletas mis atakomis. 2,007 asmenys 

ninkame Apie pramonės na- simtl» vokiečių nukauta. užmušta, 603 sužeista ir 1,-
tūtll (Iš Berlyno per radiją 303 

pripažįstama, kad Donec u-‘ 

pės linijoje vokiečiai yra de- Britu agentai
,en’yvo3)- Olandijoje
lė kontratakas, kai vokie- LONDONAS, bal. 7. — 
čiai po ilgų nuolatinių prieš Vietos olandų sluoksniai ga- 
rusus atakų apilso ir apsis- vo žinių, kad Olandijos p&k- 
tojo veikę. raščiuose išlaipinta daug

Maskva praneša, kad smar brit>» a«ent,»' ku™ ten'kaiP

Ministras pirm i n i n k a s 
Churchill užtikrina, kad po 
karo visos privačios nuosa
vybės bus grąžintos savi

Dabar vokiečiai griežtai 
reikalauja, kad Bulgarija 
įsijungtų karan prieš Rusi
ją. Tuo reikalu Hitleris pas 
save iškviečia bulgarų kara
lių.

Vokiečių kariuomenė pa
laipsniui apnyksta visą Bul
gariją. Vokiečiai Bulgarijo- ( cionalizavimą negali 
je apvaldė Juodosios jūros I kalbos, atsakyta, 
pakraščius ir tenai stato įsi-1 
tvirtinimus. Per trijų mai
lių pločio juoston uždrausta 
bulgarams įeiti. Ten vokie
čių agentai įpareigoti ne
klausančius to įsakymo bul
garus civilinius ir kariškius 
sUčiai šaudyti.

žinovai pareiškia, kad vo
kiečiai jau jaučiasi bejėgiai 
patys vieni kamuotis su So
vietų Rusija. Tad verčia ki
tų kraštų vyrus jiems padė
ti. Tai paskutinė Hitlerio 
priemonė ginti jo okupuoja
mus Europos kraštus.

Gen. Giraud žada 
aplankyti Amerika

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, bal. 7.—Gen. Giraud, 
prancūzų provizijoninės vy
riausybės šiaurės Afrikoj 
civilinis ir karinis aukštasis 
komisionierius, planuoja ap
lankyti J. A. Valstybes, kai 
bus užbaigta karo kampani
ja Tunisijoje.

kios kovos vyksta Cugujev *iškinam8' Prirengs kelius

STOKHOLMAS. — GauU 
žinių, kad Vokietijoj nuga- 
ląbinU 40 vokiečių, kurie 
kritikavo nacių vadus.

NEW DELHI, Indija. — 
Balandžio gale U. S. amba
sadorius W. Phillips išvyks 
į Ameriką.

LONDONAS. — Vokieti
ja daugiau kariuomenės siun 
čia Norvegijon.

BOLIVIJA PASKELBS 
KARĄ AŠIAI

LA PAZ, Bolivija, bal. 7. 
—Ryšium su U. S. vicepre
zidento Wallace čia lanky
mosi Bolivijos respublikos 
vyriausybė padarė planus 
paskelbti ašiai karą.

sąjungininkų invazijai.
Anot šių pačių sluoksnių, 

Olandijoje sabotažas prieš 
nacius didėja.

STOKHOLMAS. — Žinio
mis iš Vokietijos, tenai areš 
tuotas buvęs Vokietijos kan

srity, Doneco baseine (slė
ny), pietrytų link nuo Char
kovo. Smolensko fronte ru
sai atsiėmė gyvenamąją vie
tą.

Mūšiai eina ir vakariniam 
Kaukaze, kur vokiečiai vis 
smarkiau spaudžiami aplink Į cleris dr. Hans Luther ir
Novorossiiską.

LONDONAS, bal. 7. — 
Britai per radiją paskelbė 
naciams, kad britų keletas 
kovinių laivų apleido Gibral 
Urą. Sako, laivai išplaukę

pramonininkas Fritz Thys- 
sen.

šiam tikslui bus sušauk- nepasakyta kryptimi, 
tas sesijon respublikos kon- Tas yra neoficialus pro
gresas. Diena sesijai dar ne- nešimas. Tai esą nervų ko 
paskirta. va.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite ) 3-člo puslapio “Clas
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Iš Federacijos 4 skyr: 
susirinkimo

ALRK Federacijo3 4 sk. 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko kovo 31 d., Lietuvių sve
tainėje.

Susirinkimą vedė pirm. P. 
Medonis, kuris pirmiausiai’ 
plaiškino tikslą, kadangi vi
sos trys parapijos buvo pa-' 
siryžusios dideliam darbui I 
— A. Raudonojo Kryžiaus 
paramai.

Taigi ir Fed. 4 skyr. tu
rėjo daug darbo. Už tai ir 
susirinkimas buvo praleistas.

. Sekančiai pakviesti iš at
stovų išduoti raportą iš A. 
R. Kryžiaus darbuotės. Cen- 
traliniam komitete buvo: P. 
Medonis, M. Šimonis, A. Sa
vickienė ir kiti.

Jie padarė platų praneši
mą, kad Detroite visose tri
jose lietuvių parapijose bė
gyje 60 dienų sukelta $2,- 
301.27. .

Didelė garbė lietuviams 
katalikams už dosnumą ir 
parapijų vadams už darbą.

Susirinkimas pareiškė dė
kingumo Fed. 4 skyr. įga
liotiems nariams ir visiems/; 
kurie prisidėjo’ darbu.

Pirm. P. Medonis pranešė, 
kad veikėjos O. Krata vičie- 
nės tėvas staiga mirė. Nu
tarta už velionio sielą užpra
šyti šv. Mišias.

Susirinkimas užgyrė val
dybos veikimą.

Perskaitytas laiškas nuo 
A. ir O. Kratavičių ir šeipų 
šeimų, kurios reiškia padė
ką Fed. 4 skyr. ir visiems

nariams už pareikštą užuo-1 
jautą liūdesio valandoje.

Iš Lietuvių Kultūrinio Ins 
tituto darbuotės raportavo 
P. Medonis. Pranešė, kad 
gautos naujos spaudos kny
gelės platinimui. Tame pa
sidarbuoti apsiėmė M. Šimo
nis ir J. Stanevičius.

Vienbalsiai užgirta senoji 
valdyba, tiktai darinktas ant 
ras naujas vice pirm. Vai
dybą sudaro: pirm. Petras j 
Medonis, pagelb. Stasys At
kočiūnas, antras (naujas) — 
Kazimieras Samson?i?, fin. 
rašt. Ona Kratavičienė, nut. 
rašt. Anelė Ambra sienė. ižd. 
Pijus Grybas, koresponden
tas Matas Šimonis.

Įnešimas S. Atkočiūno 
vienbalsiai priimtas vasarą 
rengti išvažiavimą. Išrinkta 
tam ir komisija: S. Atkočiū
nas, K. Samsonas, A. Savic
kienė.

Patėmijus iš “Draugo”, 
kad ilgamečtui spaudos dar
buotojui redakcijos nariui 
IgAui Sakalui pagerbti ren
giama puota, susirinkimas 
vienbalsiai nutarė Federaci-I 
jos 4 skyr. vardu pasiųsti 
sveikinimą su dov.apa* Tam 
išrinkta'! komitetas iš M. Ši
monio ir K. Samsono.

Nutarta sekantį skyr. su
sirinkimą turėti balandžio • 
28 d., su pamarginimu, t. y. 
po susirinkimo turėt pasi
linksminimą ir pasitarimų 
pramogėlę.

Visi atstovai bei Fed. 4 
sk. veikėjai iš anksto kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

Feder. 4 skyr. rašt. A. A.

SĄJUNGININKŲ BOMBOS PASIEKĖ TIKSLĄ CAGLIARI UOSTE

"Draugas" Acme photo

Sąjungininkų lėktuvai bombardavo ašies uostus r iaerodromus Vduržemio jūroje, kad 
Rommelio vyrai negalėtų evakuoti iš Tunisi jos. Cagliari uoste, Sardinijoje, galima ma
tyti du didelius laivus ir sandėlį degant. Už puolime buvo sunaikinta 32 ašies laivai ir 
95 lėktuvai.

kviestos High School mer
gaitės. Seserys prašo tą die
ną nerengti kitokių paren
gimų. Vakaras įvyks Lietu-[ 
vių salėj.

Petras Vilčeskis, automo
bilio buvo sunkiai sužeistas 
ir keletą dienų gulėjo be są
monės. Dabar eina geryn. 
Priklauso prie Šv. Aritano 
dr-jos , -

Vorcesteriečiai pama
tys gražią drama

VForcester, Mafcs. — Ge
gužes 2 d, vorcėsterisčiai tu-/ 
rėš progos pamatyti Lietu
vos šių dienų drarilą — “Po 
vokiečių svastika”. Ši dra
ma vaizduoja Lietuvoje e-

sančių mūsų brolių ir sese
rų vargelius vokiečių okupa
cijoje. Veikalas begalo įdo
mus ir vertas kiekvienam 
pamatyti.

Šį įdomų veikalą suvaidins 
Brocktono Lietuvių Dramos 
Ratelis vadovybėje kun. F. 
Norbuto, gegužės 2 d., 4 vai. 
p. p., Šv. Kazimiero parap.

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

fi.......

iii '.Vili i
j.; ' » EI ’ t

Žiniu-žineles
Lietuvos Dukterų dr-jos 

šios narės buvo susirgusios: 
K. Dailydienė, O. Apravičie-I
nė, K. Barkauskienė, V. Bar 
kauskaitė, U. Juozienė. Kai 
kurios buvo sunkiai susirgu
sios, bet visos pasveiko ir 
vėl darbuosis dr-jos gero- 

|vei. Visos veiklios barės.

'•n i sl
i' 4' iiH i
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Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, nors jūs gyve- 
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin
kimą namams rakandų, Jcar- 
petų, matrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kaU 
drų, blanketų, 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 — 
utarnlkals. ketvergais ir suba- 
tomia iki 10 vai. vakarė. Si 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

Dr. Al. M. Bačkas, 1853
W. 35 St., Chicago, III., yra 
laiškais atsikreipęs į keletą 
Detroito darbuotojų. Prašo 
mirusių dr-jų protokolų kny
gų, ženklelių, čarterių,' ant
spaudų, uniformų, vėliavų, 
plakatų, konstitucijų ar tam 
panašiai, kas jau nebereika
linga. Galima ir Federaci
jos 4 sk. nariams tuos daik
tus priduoti. Bus pasiųsti.

Kuo džiaog»asi lietuviški 
komunistai. Kovo 28 d. Lie
tuvių salėj lietuviški komu
nistai minėjo Rusijos rau
donosios ir kruvinosios ar
mijos 25 met. sukaktuves. 
Džiaugėsi, kad Rusija per 
25 metus milijonus nekaltų 
žmonių išžudė ir Lietuvą o- 
kupavę tūkstančius mūsų 
tautos sūnų išžudė ir į Si
birą ištrėmė ar kalėjimuose 
supųdė, o Lietuvos laisvę 
sutrempė. Keista lietuviuo
se randasi tokių išgamų, ku
rie garbina Lietuvos prie
šus.

Laikas Detroite lietuviams 
patriotams pamatyti, pne 
ko veda lietuviški bolševi
kai. Randasi ir susmukėlių, 
kurie lanko komunistų pa
rengimus ir net au jais da
lyvauja. X.

Geg. 9 d. Motinų Dienoj 
Šv. Antano parapijos sese
rys su vaikučiais vaidins la
bai gražų veikalą — opere
tę. Didesnėms rolėms pa-

Znnii*. Grynai I.lcUivlitkl Kailio 
Progini,uil:
tVCKT... 1000 k., nedėlios vak. 9 v. 
WHFC.. 1460 k„ ketvergais 7 v. v.

DR. VAITUSH, OPT. 
Litrtf vis

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimu 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių "aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akiniufe. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Na-

dėlioj pagal sutartĮ.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
bms be akinių. Kainu pigina kaip

pirma.
<712 South Ashland Ar.

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr1" $ priežas
ties spalvų ne regėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

TRU-VISION OPfIČAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.________

DR. S. WEINE, O P._______
AKIS EGZAMTNUOJA — AKINIUS felTAIKO 

Registruoti ir Licensuoti
OPTOMETRISTAI 

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: I’lrmad., Trečiad.. Pcnktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. tr KctUi-tadicniMl* Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
šeštadieninis Ir Sekmadieniais Pacai Sutartį

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICĮŲ I
8TATTBAI — BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SENOMS 

NUOMMCIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Faderal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai (įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR CVM1AUBIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

________ 46 ileUI B**“*"** Patarnavimo I i-
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4113 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

P'iH UBfflAl lARNINdf

PABANDYKIT “CRYSTALEAK” 
DABAK

Modemiškas Vacuum Tubc

Girdėjimo Pagelbtuvas 
ARTI AIAJS DYDIS MIKKOFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
Rkonomiakai 

Pluna* A 0 Išmokėjimo 
Išvarant uotu*

KREIPKITE*. KAAYKIT AK SAUKIT 
DYKAI DEMONSTKACIJOS

AR DBL KNYGUTES

SJabbottESS
HEARINC AID COMPANY 

28 t. JACKSON BIVO . £HICAQO
J lAplldyk Kuponą Ir siųsk dabai* JO Noriu I>nnon»tracljo« namuos. C Jo Atsiųskit Informacijų Knygų *

Br Jokios Man Obligacijos

J Vardan ...............................................................J
Ji Adresas ..............................................................J

Ji Miestas................................... Vai.................t
-I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230 .

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

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik vien* pora aklų visam gy- 
vęoUnnl. Saugokite Jas. teisdami 
Ungsamlnuoti Jra modernHklaunla 
metodą, kuri* regėjimo mokslas 

galt sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visa aktų įtempimų. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana. Jr.

OPTOMICI RISTAI 
1861 So. Ashland Avenne

salėje, o 7:30 vai. vakare, tą 
patį veikalą perstatys Auš
ros Vartų parap. salėje.

Taipgi kalbės vietiniai kle
bonai, kun. J. Švagždys, LDS 
centro pirmininkas ir “Dar
bininko” redaktorius A. F. 
Kneižys.

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

WHOLESALF
iuUOB 

IŠTAIGA

Išvežiojau., no vl-ų

HEMKl'it 
SKNĄ

■ •lETl’YIV 
r»RA UGĄ

N. KANTER, ra*.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted Su

-Telefonas: BOVLlEVAKJ) 0014

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO '
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

JFSMHbi Kreivas Akis 
IStaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. k

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Kešzidencija KEPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PBOspect 1012-0721

LIETUVIAI DAKTARAI

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 toL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1830

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadienidia 

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

ir šeštadieniais
Vaiandoe: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

HakmariieniMiM u*jc*l eii«lt».nm%

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

DR. AL. RACKUS r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue ,
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL .
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki S:o'l tai. vak 
Nedeiioiuis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591 /
DRL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS S088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RU DIENR. “DRAUGU**

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 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. YARds 5921.
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. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 Went 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

TeL CANal 0257
Re*, tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artoeian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

ampaa lt-toa 
GAS AIlAli otas.

OFISO VADAVROR: 
Kasdlea »:»• a. m. Iki t:BS p. m. 

TredUd. Ir SeStad. »:I8 a. m. 
lld T:Q> p m.

FeleCe

Pirk karo bonus ir štam
pas.

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

I
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Ketvirtadienis, bai. 8, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGES

NAUJI SUMANYMAI PALENGVINTI TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU

KALTINAMAS

-y Šioje sesijoje kongrese bu
vo perstatyta keletas bilių, 
kurie palengvintų natūrali
zacijos procedūrą tūkstan- 
tiems ateivių, kurie nori bū
ti Amerikos piliečiais. Vie
nas bilius, jeigu būtų priim
tas, panaikintų sunkumus, 
su kuriais susiduria dauge- 
lis senesniųjų ateivių. Tas 
bilius cituoja, kad kiekvie
nas svetimtautis, kuris yra 
tinkamas pilietybei, turint 
50 metų ar daugiau am
žiaus, ir kuris yra legaliai 
atvykęs į Suvienytas Valsti- 
jas prieš liepos 1 d. 1924 
metais, gali palikti piliečiu, 
kad ir nemoka rašyti ar skai 
tyti angliškai. Taigi, šis bi
lius suteiktų tokiems atei
viams galimybės palikti pi
liečiais kad ir nesusipažinus 
su anglų kalba.

Kitas įnešimas, kartu su 
panaikinimo kalbos ir rašto 
reikalavimais, panaikintų ir 
pirmų popierų klausimą 
tiems ateiviams, kurių val
kai tarnauja arba tarnavo 
kariuomenėj šiame kare.

Sulig Earl G. Harrison, 
Imigracijos ir Naturalizaci- 
jos komisionieriaus išdėsty-

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

mą, 1942 m. 350,000 ateivių 
išpildė aplikacijas pirmoms 
popieroms ir 250,000 gavo 
pilietybę. Tai yra “didžiau
sis skaičius aplikantų Natū
ralizacijos Tarnybos istori
joje”, ir 50 nuoš. daugiau 
negu pereitą metą.

Net ir sulig nauju įneši
mu, kiekvienas aplikantas 
turės priduoti autoritetams 
tikrą datą jo atvykimo ir 
laivo vardą, ant kurio jis 
atvyko į šią šalį. Neišpildy- 
mas šios labai svarbios in
formacijos vers naturalizaz- 
cijos autoritetus grąžinti ap
likaciją — dažnai net ir po 
ilgo laiko — su notacija, kad 
kadangi nebuvo galima su
rasti Rūdijimo kas link le
galio atvykimo, tokiu būdu 
nėna galima pilietybės po- 
pieras išduoti.

Ateiviai, kurie nežino lai
vo vardo, ant kurio jie at
vyko į Suvienytas Valstijas, 
ir tikros datos atvykimo, ga 
li kreiptis į, Immigrants’ In
formation Bureau (156 Fifth 
Avenue, Nevv York, N. Y.), 
kuris padės surasti šią in
formaciją, kuri yra taip rei-

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

('‘Draugas’" Actne telephoto) 

E. H. Moore, Tulsa, res
publikonas, kaltinamas Ok
lahoma gubernatoriaus Kerr, 
kad senatorius “nusipirko”
vietą U. S. senate.

kalinga suteikimui piliety
bės.

Kitas įneštas įstatymas, 
panaikindamas dabartinius 
reikalavimus legalio atvyki
mo į Suvienytas Valstijas, 
ipalengvintų tiems ateiviams, 
kurie tarnauja kariuomenė
je prisitaikyti prie Tautybės 
Akto rezidencijos reikalavi
mų. > IIB

A. t
PRANCIŠKA RADJUNIENR 

(po tėvais Daraškiūtė)
Gyveno: 2723 S. Emerald av.
MirS Bai. C d., 1943 m. 1:10 

vai.- ryto.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ma- 

riampolės apskričio.
Amerikoje išgyveno 35 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Cassie ir žentą Kazi
mierą Noruftis; 2 sūnus Vincen
tą lr Juozapą (U. 8. kariuome
nėje): 2 aliukus Rlchard ir 
Norman Norušis ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Apaš- 
lalystčs Maldos ir prie Brolių 
ir Seserų Lietuvių draugijų.

Kūnas pašarvoti# Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Ave.

laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
Bai. 10 d., 1943 rrf Iš koplyčios 
8:30 vai. .ryto bus atlydėta Į 
Sv. Jurgio parap. bažnyčią, • ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą Po pamaldų 
bus nulydėtą J šv. Kazimiero 
kavines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glm'nes, draugus-es Ir pažįsta- 
imus-as dalyvauti šiose laidotu-

Nuliūdę: Duktė. Žentas, Sfl- 
nai, Antikai Ir Giminės*.

Laidotuvių direktorius Ant. 
M Phillips. Tel. Yards 4908.

FRANK ZARANKA 
U. 8. Armines Kareivis

Gyveno; 3908 Eini St.. In
diana Harbor, Ind. Mirė stal
giai Bai. 3d. 1943m. sulaukęs
23 metų amžinus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną 'Emiliją Zarankienę. 
brolį Edmundą (kariuomenėje 
Ft. McLeland. Alabama). ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. 8. Mc- 
Ouan and Sons koplyčioje, 
3438 Flr St.. Indiana Harbor, 
Ind.

laidotuvės įvyks penktadie
nį, Bai. 9 d. 1943in. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
J šv. Pranciškaus Lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J vietines katalikų ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. .

Nuliūdę: Motina. Brolis 
lr Giminė*.

laidotuvių direktorius:
J. 8. McGuan and Sons. 
Tel. Indiana Harbor 145.

“DRAUGO'* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAI'GAS” HELP WANTRU 
ADVEHTIHING DEPARTMENT 

127 No. Dcarhom Street
Tel. RANdolph 2488-048*

HELP WANTED — VYRAI

FREIGhT HANDIJCRS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARIOADING CORP. 
Door 6, House 3.

13TH & CLARK STR.

DOCK MEN
IR

FREIGHT HANDLERS » 
NORTH SIDE TERMINAI.

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukite Į—

Webber Cartage Line, Ine.
2017 N. r Ji r raini*. Tel. MOI lauk 4242
Kreipkitės prie Mr. Hugh Gilhooly.

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 (eigos lr transporta- 
cijos veltui—

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

DRAPERS
IR

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

. P0WELL
700 N. Michigan Ave.

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuves darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikas ir pusė 
mokama už viršlaikį.

KROIJj BROS. CO.
184)1 S. Mieli lgan.

REIKALINGOS MOTERYS prlkle- 
Juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c į valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

ffAKEM & McLACC.HLIN, INO. 
225 E. Illinnis SL

FREIGHT HANDLĘRS
, Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD 
14th lr Clark Sts.

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

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 86TH PLACE

VYRAI reikalingi dl«J>tl valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite | Employment Ofisą, sekan
čiai —

CRACKER JACK CO.
4800 W. 66th St.

' VYRAI
Reikalingi prie darbu lankstynie 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis ši f tai. Atsišaukite J—-C

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKES

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

PHOENIX DTE W0RKS.
) 1963 Southport Ave.

Kariškiai negali siekti 
bet kokio civilinio ofiso

WASHINGTON, bai. 7.— 
Patirta, kad karo sekreto
rius Stimson nesenai išleido 
armijai pataisytas taisyk
les. Tarp kitako tarnyboje 
esantiems kariškiams yra 
uždrausta būti kandidatais 
į bet kokius civilinius ofi
sus, išėmus tuos kariškius, 
kurie prieš įstojimą tarny
bon buvo užėmę kokius nors 
viešuosius ofisus.

Išaiškinta, kad jei kurie 
kariškių (žinoma, karinin
kų) nori būti kandidatais į 
civilinius ofisus, jie turi pa
sirūpinti išeiti iš karo tar
nybos.

PLATINKITE “DRAUGĄ”’

VYRAI IR MOTERYS
VVRITE
HIM.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

FOUNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI . 

Dieną Ir nakt) šiftal. 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 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3834 S. Kedzie Ave.

VYRAI
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.

BUS BOYS
Atsikreipkite l Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan R<1.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

i t

Pasitikėjimo
Mumis

DOCKMEN
Freight Handlera reikalingi. Be pa
tyrimo. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Matykit Mr. Sheahan.

DECATITR CARTAGE CO. 
________ 1934 S. Wcntworlh.________

vaikinu Reikia i
Prie darbų įvairiuose departamen
tuose. Proga jsldirbimo.

RAYNER LITHOGRAPHING CO. 
2054 W. Lake St.

HOUSEMEN reikalingi. Dalinio lai
ko mokant 43c į valanda, pilno lai
ko mokami $90.00 j. mėnesį. Atsi- 
šaukite 9 vai. ryte 18-tame aukšte.

SHQREI.AND HOTEL.
5454 South Siu,re Drlve.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGOS PATYRUSIOS PTX>- 
VEJOS ofisų name. $135 j mėnesj 
iš pradžios. Matykite M R. SMIDT 
beiarnente.

209 S. WELLS ST.

Rekordas— Vyrai

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

Nepatyrę, reikalingi dirbti didelėj 
Defense dirbtuvėj. Gęra pradine 
mokestis. Atsišauklt i Personnel 
Ofisą:
LIQUID CARBONIC CORP. 

3100 So. Kedzie Avenue

TARNAITES reikalingos. —' Dirbant 
nuo 9 ryto iki 2 popiet mokestis 
$52.25, dirbant nuo 8 ryto iki 4 
popiet mokestis $69.30.

SHORELAND HOTEL.
5454 South Shoro Drlve.

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of tbe Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas GrovehlU 0142

Mūsų patarnavimai yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

VYRAI 
IR MOTERYS
DEL SVARBIOS KARO 

PRODUKTŲ DIRBTUVES
gaminant 

FIBREHOARD SHIPPING BAKSUS 
DftL

KARO REIKMENŲ, MAISTO, 
MEDICINOS IR T.T.

GERA TRANSPORTACIJA BUŠU 
AR GATVĖKARIU. ATSIŠAUKITE 
TARP 9 RYTO IR 5 POPTET. AT
SINEŠKITE GIMIMO LIUDIJIMĄ 
JEI ESAT MAŽIAU NEGU 18 ME
TŲ AMŽIAUS.

Brunt & Company
6935 W. 65th St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūktai mūsų specialybė 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nu sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FIIJNG WORKS. 28 N. Loomis. 
Chieago. Pasiųskite niūkius parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
ros 1397.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Pašaukite — SEEIey 0434.

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

Drug Store*
5349 Sheridan Rd.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr N»kt|

4905-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAPayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pinnad ir Ketvirtad. Tak. 

11 atotlea WGES (1390), au Povilu šaltimleru.

TODAY
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YVO L K STUDIO
1943 VVest 35* Street
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NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

• BERNARDAS 
LUKOŠAITIS

Mirė Bai. 7 d., 1943m., 1:00 
vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Drar- 
blčių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Vincentą ir jo moterį 
Florence; 4 dukteris Marga- 
ret Bar tas h ir jos vyrą Daniel, 
Rose Bartolini ir jos vyrą 
Ram, Mary Baloun ir jos vyrą 
Frank, Adeiine Gasperaitis ir 
jos vyrą Stanley, jų šeimas Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Ave.,. Cicero. Iii.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Bai. 10 d. 1943tn. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje* įvvks gedulingos r>-- 
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

, .Nuliūdę: Sūnus, Marti. Duk
terys, žentai Ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET 710 W. I8th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pbone* YARDS 11S8-M

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1084b ST. 
2814 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1271 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE Pbone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Pbone VARDS 4906

<848 SO. CAIJTORNIA A v®.
I. LIULEVICIUS

Pbone LAFAYETTE 3571
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DRAUGAS
. THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Sub*rrlption*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy —3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Uelna kasdien, iiskyrua sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei Rė- 
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymame. :r vengiant pole
mikos ar asmeniikumų. Pasenusios korespondencijos laikraitln ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma.ch 31. 1916 at Chicago, tll 
Under the Act of March 3, 1879.

Žodis Lietuvos gelbėjimo reikalu 1
PROPAGANDA PRIEŠ LIETUVĄ

Sovietų Rusijos agentai Anglijoj, Kanadoj ir Jungti
nėse Valstybėse dabar veda milžinišką propagandą sa
vo pretensijoms j Baltijos valstybes, Lenkijos ir Ru
munijos dalis išpopuliaMzuoti. Toji propaganda jau pa
lenkė sovietų pretenzijoms simpatizuoti ir net pritarti 
visą eilę Anglijos ir Amerikos laikraštininkų, radijo 
komentatorių ir vieną kitą politiką.

Šios stiprios sovietų propagandos paveikti ir net į- 
bauginti žurnalai “The Nation” ir kiti, be to, ir kai 
kurie dienraščiai įdėjo biaurių, prieš Lietuvą nukreip
tų straipsnių, (kuriuose pūna įvairiausių prasimanymų 
ir tiesiog skaudžių prasilenkimų su tiesa.

“APPEASEMENTŲ” ŠALININKAI

Šios propag&ndos tikslas yra — nuraminti Staliną, 
patenkinti jo reikalavimus, Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Baltgudijos ir Rumunijos sąskaiton. To Sta
lino appeasemento auka turinti būti Lietuva ir kitos 
mažesnėsės tautos. Mat, Rusijos imperializmo didieji 
apetitai turį būti patenkinti, nes kitaip Sovietų Rusija 
pasidarysianti pasaulio taikai pavojinga. To appease
mento šalininkai aukoja net Atlanto Čarterį su jo gra
žiausiais šūkiais už visų tautų laisvę ir jiepriklaūšo- 
mybę ir prieš bet kurios .valstybės agresiją. Kad paso
tinti vienos didelės valstybės imperializmą, turi pra
žūti visa eilė mažųjų tautų!

Nejaugi tų idėjų šalininkai nebeturi nė kiek žmoniš
kumo ir jau visai nebesiskaito su teisingumo dėsniais, 
dėl kurių kariauja garbingosios demokratijos? 

GRIEŽTAS NUSISTATYMAS SIEKTI LAISVĖS

Appeasementų šalininkai, be abejonės, žino, kad lie
tuvių tauta aiškiai ir griežtai stovi ir prieš nacių oku
paciją ir prieš rusų bolševikų užsimojimus ją paglemž
ti. Jie žino, kad Lietuvos žmonės kuo greičiausiai nori 
išsilaisvinti iš Vokietijos nacių jungo ir gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu. Tačiau, kad jie neeu- 
klaidintų Amerikos ir Anglijos visuomenės, lietuviai 
turi duoti tinkamą atsakymą kiekvienam laikraščiui 
Žurnalui ar radijo komentatoriui, kuris melus skelbia 
ir tuo Lietuvai kruviną skriaudą daro.

IR VftL PRIMENAME

Tais tai sumetimais daugiau kai prieš metus laiko 
mes raginome Lietuvą atstovaujančias įstaigas suda
ryti darbštesnį organizacinį vienetą Lietuvos vadavimo 
darbui, padidinti žmonių skaičių, sutelkti visas jėgas 
reikalingas Lietuvos reikalams ginti, jiems nušviesti 
bei Lietuvos reikalus atstovauti spaudoje, tarptautinė
se organizacijose ir t.t.

Kiek mums Žinoma, ne vienas Lietuvos patriotas tuo 
sielojosi, taipgi siūlė savo pagalbą, eutihkUCt dirbti 
netgi be jokio atlyginimo. Dėja, praslinko daug bran
gaus laiko, ’ bet Lietuvos įstaigos tuos Žmones paliko 
nuošaliai, o kai kuriais atvejais yra netiesioginiai to
kiam darbui trukdžiusios.•• > t
REIKIA SUTELKTI VISAS JĖGAS

Neturėdamos pakankamai tinkamų žmonių Lietuvą 
atstovaujančios įstaigos nesugeba sekti pilnai spaudos 
ir reikiamai reaguoti, tuo tarpa kai turėdamos savo 
žinioje visą medžiagą apie Lietuvą, yra vienintėlės, ga
linčios lr privalančios tokį darbą atlikti.

Kaipo vieną iš daugelio pavyzdžių galime pažymėti, 
kad per du metu nepasirūpinama susinešti su “World 
Aimana-;” leidėjais ir viešai per spaudą atitaisyti skan
dalingą klaidą dėl vokiečių atstovų skaičiaus Lietuvos 

seime. krašto seimelio aariįi skaičius su-
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maišytas su Lietuvos seimo aarhj sudėtimi). Milijonai 
naudojasi tuo World Almanac ir štai dabar netgi “So
viet Russia Today” straipsnis yra paremtas per ilgą 
laiką neištaisyta klaida.

Visų galimų jėgų Lietuvai gelbėti nesuteikimas ir jų 
neišnaudojimas, Lietuyos reikalų Amerikai nenušvieti- 
mas, ar šiaip ar taip kalbėsime, yra nusikaltimas prieš 
lietuvių tautą.

IR MUMS TAI TURI RCPfiTI

Lietuvą atstovaujančioms įstaigoms šie reikalai, ži
noma, pirmiausiai turi rūpėti. Tačiau jie turi rūpėti ir 
Amerikos lietuvių, visuomenei. Dėl to džiugu, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba vis daugiau iniciatyvos ima ro
dyti ir daugiau pritarimo visuomenėje suranda. Kiek 
tenka patirti, planuojama įsteigti lietuvių informacijų 
centras, išleisti anglų kalba, biuletenį, kad tuo bent da
linai užkimšti ligšiol buvusią spragą. Šis Al/f užsimo
jimas yra sveikintinas ir stipriai remtinas.

Po rinkimu Chicagoje

Naciai Belgijoje dar vie
ną katalikų kunigą sušaudė.

Sušaudytasai kunigas Em- 
manuel de Neckere buvo dar 
jaunas, 44 metų amžiaus vy
ras, veiktus ir karštai savo 
tėvynę mylįs patriotas.

Kai naciai jį įtarė veikiant 
prieš okupantais santarvinin
kų naudai, teismo akivaiz
doje kun. Neckere padarė 
drąsų pareiškimą:

— Aš tai dariau savo tė
vynės meilės vedamas.

Abejonės nebuvo, kad Edward J. Kelly ir vėl bus iš
rinktas Chieagos miesto mayoru. Pirmoje vietoje jis . 
tuęėjo gerai suorganizuotą politinę organizaciją, kuri 
sugebėjo balsuotojų daugumą įtikinti, kad p. Kelly 
miesto reikalų tvarkyme turi stambių nuopelnų ir kad 
jo praeities patyrimas ir jo energija yra reikalinga dar 
ketveriems metams.

Neblogai buvo susiorganizavusi ir opozicinė partija. 
Ji irgi vedė smarkią ir intensyvę kampaniją ir vis tik 
daug savo kandidatui McKibbinui balsų laimėjo, ta
čiau daugumos neįtikino, kad šiuo metų būtų patogu 
Ir reikalinga mainyti miesto valdžia. McKibbino asmuo 
politiniame gyvenime buvo visai naujas. Tai irgi sun
kino opozicijos darbą.

Skaitant didžiuosius dienraščius, darosi toks įspūdis, 
kad' rinkimais Visi patenkinti. Demokratai patenkinti 
dėl to, kad jų kandidatas laimėjo, o respublikonai dėl 
to, kad jų kamfidabas gavo daugiau balsų, negu jie, res
publikonai, surinkdavo jų per paskutiniuosius kelis mies
to rinkimus. Tai jiems duoda daugiau vilčių ateičiai.

Patenkinti rinkimais ir lietuviai, nes mayoras Kelly 

yra geriąs lietuvių bičiulis, kuris niekuomet nėra atsi
sakęs viena ar kitu būdu paremti lietuvių reikalus.« s, | ’ s.... . -
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SPAUDOS APŽVALGA
'1 i nite

Dėt Butlito įspėjimo
“Vienybė” rašo:

“Buvęs JAV ambasadorius Maskvoje William C. 
Bullitt sako: •

“Jdftgtteių Valstybių visuomenė if vyrįausybė nie
kados nesutiks, kad viena tauta pavergtų kitą tautą. 
Mes nepripažinsfane ir nelaiduosime verguvės”.

Bullitt, be to, įspėja, kad jeigu kuri nors iš Jung
tinių Tautų paneigs Atlanto Carterio principus, tai 
Amerika grįšianti prie izoliacijos.

Bet tai būtų prezidento Wilsono klaidos pakarto
jimas.

Bėgti iš taikos fronto? No, Sir!
Daily Wofkef sako, kad Lietuva priklauso Rusi

jai. Kodėl? Todėl, kad ji priklausė buvusiai caro im
perijai.

Bet tai labai negudri logika. Kadaise Amerika pri
klausė Anglijos karaliams...

Pagaliau, jeigu pažiūrėsime Iš kito žiūrono galo, 
tai tie patys daiktai dar toliau atrodys. Kadaise Lie
tuvos kunigaikščiai valdė rusų Žemes.

Todėl, komunistų organo logikos keliu einant, šian
dien Rusija turėtų priklausyti lietuviams.

Argi nepanašu į pasaką apie tą karaliaus sūnų, ku
ris ėjo mokytis vogti?”

Pagarsėjusiam kardinolui Ermenegildo Pellegrineti 
mirus, Kardinolų Kolegijoj beliko tik 47 nariai — kar
dinolai.

“The Register”, trumpai aprašydamas apie a. a. kun. 
A. Miluko laidotuves, pažymi, kad velionis yra išvertęs 
lietuvių kalbon pora Šimtų knygų. Tas pats laikraštis 
toj pačioj laidoj praneša, kad Los Angeles arkivys
kupas John J. CanttteR pakvietė savo srrkidiecezijon 
Sv. Pranciškaus lietuvaites seseria darbuotis lietuvių 
tarpe.

Lenkų katalikų spaudos biuras praneša, kad pernai 
naciai prievarta išvežė iš Lenkijos 1,100,000 lenkų sun
kiems darbams į Vokietiją. 6e to, nacių koncentraci
jos stovyklose nuo ligų ir bado mirė 57t000 lenkų.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 8 d.)

Kaip gausinga U. S. ar
mija.... šiandien, balandžio 
8 d. (1918 m.) lungtinių 
Valstybių kariuomenėje y- 
ra 1,546,924 kareiviai ir 123,- 
801 karininkai. Bet tuoj bus 
pašaukta dar 150,000 vyrų.

a
Milžiniškos karo skolos.... 

Per tris ir pusę karo metų 
aštuonios kariaujančios val
stybės pasidarė $137,404,- 
000,000 karo skolų. Didžio
ji Britanija turi $27,636,000,- 
000 skolų; Prancūzija - $22,- 
227,000,000; Rusija — $25,- 
383,000,000; Jungtinės Vals. 
— $7,758,000,000; Italija — 
$6,676,000,000; Vokietija — 
$27,408,000,000; Austrija — 
$13,314,000,000; Vengrija — 
$5,704,000,000.

a
Serga caro šeima... Buvu

sio rusų caro šeima, kuri 
dabar randasi Tobolske, yra

Po svietą pasidairius
‘Pravdos’ numeryje 23 birž. 

1942) užtikau eilėraštį para
šytą Salomėjos Neries. Toji 
gabi lietuvė rašytoja skaito- 
ma atstove aukščiausios sov. 
tarybos. Jos ė lėraštis buvo 
rusų kalboje, bet pasirodo 
kad jį vertė iš lietuvių kal
bos koks tai Dmitras Ke- 
drin, tad aišku kad Salomė
ja Neris dar nebuvo pakan
kamai rusų kalbos išmokus. 
Jos eilėraštis pavadintas 
‘Maskva’ ir pilnas šlovės 
Stalinui ir rusams. Vis dėl 
to vienoje vietoje aprašoma 
poetės jausmai Lietuvai:

“Ir tikiu aš. kad laisvai 
vėl atsikvėps

Mano tėvynė, vargšė Lie
tuva.

Pavasariui žydint, širdis 
jau girdi,

Man tą prižadi — tu 
Maskva”.

Perskaičius tokį elėraštį 
kyla galvoje klausimas, ar 
poete žino kiek tūkstančių 
lietuvių tie “Maskvos priža- 
dėtojai” ištrėmė iš “vargšės 
Lietuvos” J. L.

likdamas šalia riščia bėgan
čio arklio. Sakoma, jog jo 
vienas nykštis buvęs tokio 
didumo, kaip vidutinio di
dumo moters kumštis. Jis 
dėvėjęs savo žmonos apyran 
kį sau ant piršto, kaipo žie
dą. Kasdien suvalgydavęs 
apie 40 svarų mėsos ir iš- 
gerdavęs apie 40 galionų 
vyno.

Ką toks žmogus darytų 
gyvendamas šiais mėsos ra- 
šino čėsais ?

Maskva garsina, kiek na- 
ziai valdydami Ukrainą iš
žudė nekaltų žmonių. Lau
kiama taip pat iš Maskvos 
pagarsinant, kiek okupavę 
rusai Lietuvą išžudė nekal
tų žmonių Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje ir kitur, žu
dynės, ar jas atlieka naziai, 
ar balšavikai, tos pačios. Jei 
vienos garsinamos, reikia ir 
kitų neslėpti.

Pas nazį ir balšaviką tei
sybės neieškok, ba jos nera
si. -i

Sakoma, kad Romos im
peratorius Maximinus, gy
venęs apie 238 po Kristaus, 
buvo tikras milžinas — 8 
pėdų ir 2 colių aukščio. Ga
lėdavo stoti į imtynes prieš 
20 vyrų paeiliui ir visus nu
galėdavo. Galėjo eiti neatsi-

su8irgusi. Paduota prašymas 
bolševikų vyriausybei, kad 
ji caro šeimą sušelptų, nes 
ji esanti blogame padėjime.

Spicpirvirvio Dumkos
Bolševikų organas sako, 

socialistai Ryoma Suomijoje 
kalėjime, socialistas Blumas 
Francijoj kalėjime. Bet so- * 
cialistai Alteris ir Erlichas 
Sovietijoje — sušaudyti.

Už Amerikos pašalpą. So- 
vietijai bolševikai šitaip at- 
sidėkoja:” tik mlkrospška 
dalis Amerikos maisto pro
duktų eina Sovietijon”. Tų 
produktų suma jau siekia 
bilioną dolerių. Nejau Mas
kvos senvičiai ‘ ‘teleskopiš- 
kesni”?

i

T A
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NAMINIS FRONTAS
Racijonavimas mėsos, sviesto ir kito maisto
Beveik visų rūšių mėsa., savaite. Sekamą savaitę, ba-

išskiriant paukštieną, dau- landžio 4 d., “B” stampos
gelis rūšių sūrio, sviestas, turi būti vartojamos; balan-
riehalai kepimui, kenuota džio 11 d. savaitę “C” stam-1
žuvis, riebalai ir valgomieji pos, ir t.t. Su kiekviena sa-
aliej.ai dabar racijonuoti. I vaite galima vartoti naują
Nieks negalės pirkti pažy- seriją raudonų štampų.
mėto maisto po kovo 29 d., » , , . .... . ,.d
. , f „ Svarbu atsiminti, kad verbe raudonų štampų iš W ar .. , . ,„ \ te kiekvienos serijos štampųRation Book Two. . . . . . . , .tęsiasi ligi menesio pabai-

Daugelis šeimininkių jau gos. 
žino kaip vartoti punktų, Ki(ais ne9dna(l;
Štampas, nes jos mo kovo dota9 „A„ „tam 3 
XI d. vartoja mėlynas stam- vartotj 93vaite. „

pas. Netikima sulaukti be- t83 p.fs st. kitoifre “B", “C”, I 
tvarkūs kaslink vartojimo „„„ stampohlls kupio8 
mudonų štampų, bet y r a nu(> a dieAoa
svarbu, kad kiekvienas su- balandžio mėn., ka-
prastų svarbiausius įrody- „A„ „B„ „g,, „ampos 
mus kaip jas vartoti. Mažai iSaibai ia if uk „jį.. 3tam. 
skirtumo yra tarpe pirkimo, vėliau
kenuoto ir pagaminto ma.s-; fcada „E„ g g jš_ 
to su mėlynom*^ stampomis

įBOMBONEŠ AI ATAKUOJA

L '• T >. TS

r

4

ir pirkimo mėsos, sviesto ir 
kito naujai raeijonuoto mais 
to su raudonomis stampo- 
mis, bet dalyką reikia ‘aiš
kiai suprasti.
Šis maistas dabar 
racijonuotas

1. Visų rūšių mėsa, išski
riant paukštieną — šviežia, 
šaldyta, rūkyta, kenuota ar
ba stikluose. Tai racijonuo- 
ta jautiena, veršiena, avie
na, kiauliena, ir kita mėsa, 
kaip liežuvis, smegenys, šir
dis, etc., visokių rūšių deš
ros, ir kiti mėsiniai produk
tai ir koncentratai.

2. Visų rūšių kenuota žu
vis ir žuvies produktai. 
(Šviežios, šaldytos, rūkytos 
ir t.t. žuvies ar žuvies pro
duktai ne hermetiškai už
lipdytuose kenuose ne raci- 
jonuota).

3. Visų rūšių taukai ir a- 
liejai kaip sviestas, marga
rinas, taukai, kepimui rieba
lai, virimui ir saladų aliejai 
(mayonnaise ir alyvų alie
jus neracijonuoti).

4. Visokis sūris, išskiriant
varškę ir smetonuotą sūrį. 
Racijonuotas sūris inima 
daug rūšių džiovinto, sūdy
to ir kitos rūšies kieto sū
rio. i

Bendri raeijonavimo 
patvarkymai

sibaigs.

i

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago

BERIKTO LIGA 6. Skubotumas ir, rūpini-
• masis jvai- »

7. Nevų iš varginimas, ne- 
inkstų m^as’ jaudinamasis etc. 

žmogaus gyvy 8' ~ Nepaisymas pilnai 
bei pavojų pagydyti vaiką po to kai j<s

! Ir musių ligos Amerikoje fa"erga tymai8' kristina, 
nemažėja, bet kas metą vis difteritu ar kitokia liinpan-
labiau ir labiAU plinta. La- 3*a bga* 
blausia kalta tam yra “pro- P° kiekvienos infekcinės 
giesyvi” civilizacijos san- ligos- vi3adl reikia atydž.ai 
tvarka... nes pas maž.au ei- kad ligon 8 Pilnai

i vilnuotus žmones inkstų li- sustprėtų. ypač boti kad ink 
gos pasitaiko reėiau. stai normaliai veiktų ir kad

; Iš visų inkstų ligų, dakta- »e«vystytų į Brighto ilgą.
'rui dažniausia tenka gydyti Reikia tik 3teb6tia' kiek 
taip vadinamą “Brighto” Ii- daug žmonilf turi Brighto
gą. O Brighto ligos taipgi “« ir nežin0’ j“® inkstai 
randasi dvejų rūšių: fa) yra ”e3veiki- Chroniško ne- 
acute nephritis ir (b) chro >hrito aimptonai yra švel-
nic nephritis. Ine3ni’ tad nelabai Pa3teb'-

x . ... 'mi: ot, kartais, kojos trupu-Kai acute nephritis zmo- t L • » zz .... , x • i x i- ti pabrinksta, tai galvą tru- gų ištinka, tai sekanti ligos . , , ’ - .\ ° puti skauda, tai varo dažnaipožymiai pasireiškia: anta- x .
, . . . ., . . j x šlapintis tai per miegą ne-kiai ir veidas pabrinksta, ... x ., , , , _ .. galima slapumo išlaikyti, taigalvą skauda, strėnas gelia, ®. . x . ....čia negerai, tai nuovargis,

Inkstų ligų yra 23 
rios rūšys.

BeveiK klekv.ena
i liga sudaro

"Draugas" Acme piloto

U. S. bombonešiai puolė Viduržemio jūrose svarbias vietas, iš kur vokiečiu galėtų 
bandyti evakūoti Rommelio vyrus iš Tunisi jos. Foto rodo bombonešį, kuris ginklv^a- 
mas.

Punktų vertė raudonų 
štampų

Raudonos stampos spaus
dintos pačiomis punktų de-| 
nominacijomis kaip mėlynos. 
Eilėse 8-5-2-1 — punktų rau
donų štampų kiekvienoje • 
War Ration Book Tvvo.

Dėl mėsos, Kviesto ir kito ( 
raeijonuoto maisto, kiekvie- į 
nas asmuo nepaisant metų 
arba valgio įpročių, pavėlin
tas lygų skaitlių punktų. Pir 
mam racijonavimo laikui, 
pradedant su kovo 29 d., 
kiekvienam asmeniui paskir
ta 16 punktų.

Kiekvienoj krautuvėj bus 
iškabinta surašąs daugiau 
kaip 150 daiktų su jų punk
tų verte, svarais ir uncijo
mis, dėl kiekvieno racijonuo- 
to maisto. OWI

Lėktuvų atakos metu 
Londone žuvo lietuvis

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas iš Londono praheša, 
kad kovo 3 d., kai lėktuvų 
atakos metu besiveržiant j 
slėptuvę ant laiptų sukniu
bo moteriškė su kūdikiu, kai 
ją užgulė besiveržiančių žmo 
nių eilė, ant tų sukrito kiti 
ir kai žuvo 178 žmonės, 6 
buvo sunkiau sužeista 60, 
tenai drauge žūvo ir lietu
vis Juozas Raulynaitis, Lon
dono lietuvių parapijos sek
retorius. Jo laidotuvės įvy
ko Pelenų dienoje.

Llfl. KULT. INSTITUTO VEIKLA KOVO MEH.
Lietuvių Kultūrinis Insti- užsidegimu Amerikos lietu- 

tūtas savo garbės narių tar- viai kovoja dėl nepriklauso 
pan susilaukė pirmųjų pa- mybė3. Būtinai reikia dau 
3auliečių. Vieną laimingą giau tokių garbingų 
vakarą Instituto ofisan ap- kaip p. Stankevičius 
silankė Nevv Yorko apylin- Šlapelis.
kės žymus veikėjas ir lab-

vyrų 
ir p.

verčia vemti, veidas išba- 
i lęs, šlapumo mažai išeina, 
' šlapume randasi albumino, 
gali rastis šlapume ir krau

tai
tai galva svaigsta ir taip to
liau. Tik šlapumo išsegzami- 
navimas tikrai pasako, kaip 
’nkstai veikia ir ar randasi 
inkstuose nenormalumai.

Brighto liga turint, kad 
skausmai ir nekamuotų, vis
gi žmogaus sveikata bei gy-

jo. Kai šlapumas visiškai
sustoja ėjęs, tuomet žmogus 

l Už knygeles prisiuntė po- mįr^įa nuo uremijos, arha 
darys p. Alfonsas Stankevi- nia 0. Kratavič;enė iš De- nUQ širdies dilatacijo3 ar. 
cius ir InsMuto direkto- troito $30.00 ir p. V. Stulpi- ba nu0 kraujdplū- „
naus maloniam siurprizui nas iš Chicagos $25.00. Ma- d4i. h nlauėiu nat lvybe yra n“olatimame pavo-
paaukojo $100.00. Lygiai ir žesnių sumų įplaukė iš ke- vinim0. Jei stropiai doma juje «r—.1. -.„v.

nėlep. Feliksas Šapelis, patrio- liolikos kitų miestų. iigOs pradžioje, tai žmogų
as if veikėjas is Rochester, | Nariais rėmėjais įstojo lima iš 1Mti nuo mir. veikimą 
N. Y. atsiuntė Institui čekį kun. E. Paukštis iš Chester, t- . o • - naqivalinta „vdv. mirtis-
$100.00. Instituto direkto- Pa. (aukojo $25.00, i? Chi- ' - -
nūs reiškia abiem garbes cagos veikėjas p. K. čepu-

Kartais menka "priči- 
gali visiškai inkstų 

sutaršyti, tuomet

Kaip gyvena 
Argentinos lietuviai

(LKFSB/. — Apie tą Pie
tų Amerikos kraštą gavome 
tokį pranešimą: pagal ofici
alią Argentinos statistiką 
Buenos Aires mieste buvę 15 
tūkstančių lietuvių, bet da
bar vargiai ar tiek yra. Lie
tuvos pasiuntinybė tikslių

Kaip su mėlynomis stam-1 neturi' "I**““’

pomis. kurios yra vartoja- kad ten Hetnvi,» bus aPie 
mos nupirkti kenuotų ir ga- 10000' tik Jie gyvena išsis- 
mintų vaisių ir daržovių, klaid? kitataučių jūroje. 
raMonos stampos bus varto- daugelis prie jokio lietuviš- 
jėmos dėl naujai racijonuo,ko veikimo neprisideda, kiti
to maisto. Kitais žodžiais, | CU8iskald« ivairiqmie 
pttnktai yra dėl mėsos, svie- mis- Argentinos sostiriije, 
ato, riebalų ir t.t. Jeigu šei- i klienos Aires mieste, yra 
mininkė nori, ji gali išleisti!8103 įietuv;’l organizacijom: 
tisus jos raudonas punktus',1- Gyvojo Rožančiaus ir Lab 
dėl mėsos arba ji gali pada- dr-ja, narių ape 180.
linti punktus pritaikinti šei-, Arg. L. K. Mergaičių ir 
haos valgymo įjpročhis. į Moterų “Birutės Dr-ja, na- 

Pagal naują programą va- 50 60; 3. “Jauninto Dt- 
ftotojai neprivalo padaryti Ja”» nariU skaičius nelaba: 
deklaraciją kiek racijonuo- Sau8U8 ir veikimas dar ne
to maisto turi ant rankų, ir pn^daugiausiai išplėstas. Pir 
kadangi War Ration Book mo« dvi organizačijos^kiti- 
Two. kuri turi kelis pusią- bTcų, Jaunimo Dr-jon nariai 
pius madonų štampų jau iš- katalikai, bet Dr-ja dvasios
leista tad nebus užregistra
vimo.
fUuidonos stampos pažy
mėtos “A” geros per 
pirmą savaitę

Reikia vengti visko' kas 
gali būti Brighto l5gos prie-Cbron.škoji Brighto liga „ x. . x

___  .i . . . , ... . ... . . za8t)mi; o kurie turi Brigh-atehl surengė ,<chr0MC hephritls) kkrtam -------- ------------------ . t.
Svetimtauca, stebi musų Br0Qk|yne djrektoriui pr-g. įsigali, jei apgydžius “acute

mimo vakarienę, kurios pro-1 nephritis" žmogus pertrau- 
ga narių mokesčiais ir auko!kia P‘'ną Pasigydymą dėl pi

nariam giliausią padėką. kas ($15.00).

kituose šykštumą ir daro labai neYra lietuvių ir 
miestuose; Berisso apie 5,- palankias išvadas mūsų ne- 
000 ir Rosario — apie 3,000. priklausomybei. Visokiems 
Berisse veikia katalikų “Min geriems reikalams 1 etuviai 
daugo” Dr-ja ir kairesnės duoda; bet savo Lietuvos ne 
pasaulėžiūros “Vargdienis”, priklausomybės kovoms tik 
Komunistai Argentinoje vie retesni žmonės stambiau au 
šai veikti negali, bet jų lietu koja. Perspėju: pasaulis turi 
vių tarpe yra. akis ir seks su kokiu menku

to ligą, privalo tinkamai gy- 
dyties.

vado neturi. 4. “Atgebtinob 
Lietuvių Susivienijimai’, tu 
ri apie porą šimtų narių. 
Tai savišalpos organ zacija, 
neutrali pasaulėžiūros atŽvil 
giu. 5. Vilniaus Klubas —

Bus galima vartoti skir- tai Lietuvos atsargos karių 
trngą seriją ra ;4onų stam- organizacija. Jų tarpe gana 
pų kas savaitę pradedant su stipri voldrmarininkams ve- 
“A” stampa su kovo 29 d. tima grupė.

nUW OUR OVERSEAS^ 
su^lv dr pats i oils 

WkfC*GfV6 GLVCERINE 
POR AMMUMITIOM AM p 
MEPlClMALS 1$ BE ING 

feSTRANOLEP BV THE 
iT JAP BLOCKAPE..

MVAMA/y iost mmpi
THB U.9.-BBITISH NAVAL 
BLOCKAPE VVHICH CUT 
PATI OIL SUPPLIES VVAS 
ONE REASON WHY...

5TRAIN YOUR WA€TE FaY 
INTO A CLEAN SM00TH-
RIMMtb CAN A f/KK

F/ TO YOUR MlAT 
PEALER TO LCAP 
ANpftAV£ LJVČS....

« -

BV THE

FROM AMERICA 
KITČHER& IS MCVV TME M0.1 
SOURCE of GLYCCRINE 
FOR THE UNITED STATES & 
OUR FI6HTING ALLIES..

o--------- ------------------------------------- DAKTARO ATSAKYMAI
mis įplaukė $170.00 Vakarie mgų stokos, ar dsl k.t.kių klaLSIML'S 
dės iniciatoriams, aukoto- P™“*“). Bet dažniausia * '
jams ir dalyviams direkto-!žmofi'Sa gauna choni5ką Bri- ..Atsakymas S. A. - Tu
rtus nuoširdžiai dėkoja ir jų ghto ligą džl 3ekan{i1 Prie- la,s atveJais' perdid.s drus- 
draugiškumą labai brangi-ža3{i»- batent:' kos ™rt°jim«g gali sveika-

1. Blogi tonsilai, “ tai pakenkti. Jei tamsta tu-
2. Supuvę dantys, arba pū r* aukštą kraujo spaudimą

liuoją dantų šaknys. (high blood pressure) ir jei
3. Perdidis ūbavo j imas ir daktaras uždraudė valgyti

. girtuokliavimas. Įtinai, tai privalai jo klau-
candian Confederat on jau 4 perdidis mė8os Algy- ®yti- Mat druska yra mine- 
išsisemė, tad jos bus gauna- ralas, kuris sulaiko vandenį
mos po viena egz. t k ypa- Rloga vidurių eiimina. kūno ląstelėse; be to, drus-

na.
1 Pirmųjų dviejų knyg lių 
nebėra. K. Pakšto ‘ Lith .a- 
nian Situation” ir “Baltra

tingai svarbiam reikalui. Jei 
gu kurie platintojai šitų kųy 

Į gelių dar turi, tai prašytu
me jas Institutui grąžinti; 
už tai bus jiems iš skolos |

cija, koje esamas elementas ”na- 
trlum” sunkiai persikošia ir

rioj dalyvavo daugumas Eu nuvargina inkstus, 
ropos bepriklausomų tautų. Atsakymas M. G. — čes- 

, i w . nakas aukštą kraujospūdį
atskaityta arba kitų knyge L,et- Kult- Inst Direktorius nepagydo Česnakas kaip
bų atsiųsta. I Dr. K. Pakštas vaistas yra bevertis ir viso-

Prcf. Senn’o “Llthuan’an 73 W. 104th St.
Language” liko irgi neper- New York, N. Y. 
daug ir todėl jos š'mtais nie
kam nebesiuntinėsim, o tik 
po keletą egz. Už ją gal ina 
siųsti pašto ženklais 40 cen
tų, vienetais po 6 ar 3 cen
tus.

A. Vaičiulaičio “L?th :a- 
nian Literature” daugiausia 
dar yta. Ji parašyta lengva 
kalba, iliustruota 18 pavei
kslų ir labai tinka plačiai 
publikai pasiska'tyti. Patar
tina jos pasiųsti mūsų karei 
viams. Kaina 40 centų ogi 
imant 50 egz. ar daugiau 
duodama nuolaida ir išeina 
tik 25 centų už egz.

Tarptautiniai santykiai.
Kovo mėnesį Instituto d rek 
torius dažnai dalyvavo tarp 
tautiniuose klubuose lr or 
ganizacijose, ta’pgi Pan-Eu- 
ropos trijų dienų konferen
cijoj, kurią globojo Nevv 
Yorko Universitetas ir ku-

kie “garbe pilis” priklauso 
humbuko kategorijai.

"SOMEVVHERE IN ALASKA"—Burned in an eaplosion, this sold
ier receives a transfuaion of blood plasma, supplied from the 
millions of plnts of blood eontributed to the American Red Croas 
by patrinti? men and women. Administerinf the transfusion is 
Capt. S. F. Ceplecha, Redwood Falla, Minn., and Cpl. Mark Shafer, 
0L Louii, both of an army medical detachment ė
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IN THE SERVICE
By Ona Aksomaitis

Vincent Ranonis, Detroit
Lithuanian, University of 
Detroit’s All-America foot- 
ball center, has been com- 
missioned an Ensign in the 
Navy Air Corps after com- 
pleting a course of instruc- 
tion at Hollywood, Fla. Ba
nonis spent a brief furlough 
a t his home here lately, prior 
to reporting for active duty.

Barney McCosky was 
sworn in aa a Navai Avia- 
tion Cadet and was called 
for civflian pilot training. 
When Barney McCosky won 
the Detroit Tigers batting 
Championship with a .293 
mark lašt season, his was 
the first winning mark un
der 900 since 1905. McCosky 
also announced that he has 
been engaged for Severai 
weeks to Miss Alice Brady. 
Barney is a young Lithua
nian we are all proud of. 

Blood Donoret - . . *
Frank Vedugeris is a five- 

time blood donor. No one 
may give blood more than 
five times a year and Vedu
geris has given the limit.

i

0 "MARY'S LAND", THY CROSS IS BACK 
ONCE MORE*

O “Mary’s Land”, thy cross is back once more!
O “Mary’e Land”, thy trial-hour awaits!
Merciless foes unchecked pour through thy gates, 
Obtunded “double-crosses” deok these corps.
Dense warring hordes, hands stained with blood galore, 
Are with thee now, to snatch thee from thy “matės”. 
How hearts can see the and stew and fume with hates! 
This heli see eyes, once joyous, aow so sore.

To face with love this time of tryst, •
May Mary keep thee knit to Christ!
May she preserve thy fiaith secure,
And send thee grace, this hour so meet,
To lift thy cross with love most pure,
And praise thy Lord, Whose “yoke is sweet”!

Providence College, R. I. C. M. Žvirblis, O.P.
♦) Lithuania waas called, “Terra Mariana’* — “Mary’s 

Land”, by the late Holy Father, Pope Pius XI, beoause 
of her many churches and shrines dedicated to our Blessed 
Mother Mary, and perhaps because Mary appeared — ac- 
cording to a well-fpunded traditioą in Šiluva (English 
pronunciation: Shillova), Lithuania, in 1612. C.M.Z.

Iš Politikos Lauko
Argi Demokratu Lyga ' 
nieko nesakys į šitokį 
komunisty triksę?

Roseland. — Du lietuvių 
mass-mitingai — demokra
tų partijos kandidatų para
mai kovo 23 ir 25 dienomis 
buvo Visų šventųjų parapi
jos svetainėj.

9 Wardo Lietuvių Demo
kratų klūbas nutarė rengti 
mass-mitingą mayoro Edw. 
J. Kelly ir kitų demokratų 
partijos kandidatų paramai. 
Klūbo komisija atsikreipė 
prie Lietuvių Demokratų Ly 
gos, pranešdama apie ren
gimą to mass-mitingo ir pra 
žydaipa kalbėtojų. Iš lygos 
buvo gautas atsakymas, kad 
jie gauna, kalbėtojus ir kad 
kalbės pats Al. Kumskis. Už 
keletos dienų prieš rengia
mą mass-mitingą Roselande 
pasirodė platinami ' skelbi
mai* antgalviu:

“Mayor Edward J. Kelly 
mass mitingas, rengia 9 Wa- 
rdo Lietuvių Politikos klū
bas, kooperuojant Liet. De
mokratų Lygai, kovo 23 d. 
Kalbėtojai, mayor Edward 
J. Kelly, J.udge John T. Zū
ris, Sheldon W. Govier ir 
Al. G. Kumskis”.

1 Klūbiečiai nustebo pama
tę tuos skelbimus. Buvo aiš
ku, kad norima pakenkti 9 
Wardo Lietuvių Demokratų 

bo rengiamam mass-mi-

PRISONERS OF WAR SUPPLIF.S—Cases or Red Cross food 
and comfort articles shipped to American prisoners or war and 
civilian internees in JaDan and other sections of the Far East are 
marked with their destination b.v a Red Cross uorker in an East-
ern seaboard warehouse. ___ w
ern Seaboard warehouse.

LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, 111.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odeli s ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

■Lenktynės tikietams 
i pardavinėti
i Labdarių Sąjungos cent
ras ruošiasi prie šaunaus 

; parengimo, kuris bus sek- 
i ihadienį, gegužės 9 d. šv. 
j Kryžiaus par. salėj. Paren

gimas tikrai nepaprastas, 
i Šv. Jurgio par. choras, mū
sų veterano muziko vado-

; venimo. Veikalas pavadintas 
į “Tėvų klaidos’’. Vaidinta ge- 
l rai ir gyvai.
I

. Veikalo pertraukose kal
bėjo red. L. šimutis ir kun. 
Ig. Albavičius, vietos klebo
nas. Kalbėtojai gana išsa
miai atpasakojo Labdarių 3 
kuopos narių, ypač jos va
dovybės darbštumą ir pat
varumą. Taip pat nurodė

vaujamas, pakartos šaunią-! Labdarių Sąjungos nuopel- 
ją operetę “Lietuvaitę”, ku- uus praeity ir svarbą dabar 
ri jau du kartus buvo vai- dirbamų darbų. Pagyrė kuo- 
dinta Chicagoj su dideliu j pos užsimojimą savo vardu 

■—■ ------- ------------------------------------------------------------------------------------------ pasisekimu. Svarbiausias ro- įtaisyti senelių prieglaudos
United Lithuanian American kartą girdimas Roselande. ^es athk° žymūs Chicagos name kambarį, kuriam tiks- 

1 lietuvių dainininkai solistai. ■ lui ir šio vakaro pelhas bu- 
J vo paskirtas. Tam pačiam 

Praėjusiame labdarių cen-1 reikalui ir aukų buvo pa-

Citizens Political Club of 9 Čia yra komunistų politiš- 
Ward, kuris komunistiams ! kas klūbas, žinomas vardu 
pasisekė užkariauti. To pa- klubui. Bet ir šiandie man 
sekoje Roselande likosi su-,dar neaiškus elgesys Lietu-(tr0 ™<nrinkime buvo džiaug rinkta. Programai gabiai i 
tvertas naujas klūbas vardu , vių Demokratų Lygos, kad k«“W> rūpestin-, sumaniai vodovavo darbš-
Ūth Ward Lithuanian Demo- ji kooperuoja su nesamu klū i ga* dirba' kad kuopose yri , šioji, visa širdimi labdary- 
cratic Club. ' bu tikslu pakenkti Demo- didelio aua‘domėjimo tuo pa-, bei atsidavusi kuopos pir-

Iš kur išdygo dar 9 War- i krat« klūbui- Skelbimuose, ! ren8imu ir kad žmcllSa jau mininkS Kotrina SriubienS' 

do Lietuvių Politikos klū-1 k"P aak® kad kal’

įr

A MESSAGE FROM KAROLI) H. SW1FT

X m eonvlncad that avapy Aaarldaa ahoulft 
Baka a traaandoua affort to invaat a ainiaua of 
10< of hla lneoao ln Var Savlaja Bonds*

Thaaa bond* ara tho beat all roimd lnvott- 
aanta X ltnow, not only baeauao of thalr aafaty 

and aeouBulatod lnooBs faaturai, but baoausa thay 

furnish tha nation naadad nonsy to pay for tho 

InstruBanta of var vlth vhleh Va ahall dafaat tho 

Axla Pavara.

lt ovory vaga aamar doaa hla aharo la 

aaklnt auch Invoatnonta vo ahall holp to eoetrol 
lnflatlon and /ortlfy ouraalvpf a<a|ast poat-var 

daprasalon, as veli oo via tho vąrJ

_________________________J

T\ JJ D H "D Yra Garlaualaa Iadkaa Pirkti Pirmos Rftilea 
JLxjTx.D/aXl Namp Materijolą UI Dar lemomis Kainomis!

Atvykite | a&aą Jardą Ir aparėkite sta
ką Ir aukitą r«4J LKNTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vilką, skiepą lr lietą. 
PASITARKITE RU MORŲ EKSPERTAM 
kaulink pertaisymo namą.

APROKAVIMAR ir PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI /

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadtanlata nuo t vat. ryto Iki 13 vai. platų. 

Kltomla dienomis — nuo T valandoe ryto lkl B: 30 valandoe poplat
u.------------------------  <?

dinose skelbiamas klū 
bo vardas “9 Wardo Lietu
vių Politikos klūbas” pirmą

DIDELIS IAPARDAV1MAS MCSV 
MILŽINIŠKO SVĄKO MFZTKA- 

U3IIV IMėrRlTlfBNTV

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR BTEISPARDCOTI.

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI. 8AXAPHONE8. FLTTTEP 
TO “cacas” — $86.00. $17.50
HB.Oe ir B7B.0S. Vlai cara-tuotl 
lengvam rrojtmut

• KONCERTUI OUTTARA’. SPA 
KUKI MANDOT INAI. BANJOS 
SMUlKOS. TRNOR BANJCS — 
H.80. Il.ll, »J 3.80 tkl IIS.00. 
STRIUNINTAT BASAI — M0 on 
313B.no Ir tlSO.oe. BASO Už- 
DENCIALAS — sis.ee. rmiče- 
LIAI 8MUIKOMS. STRITJNTNT 
AMB BASAM 8. VIO GAS IR CEL- 
LO — $1.60, tt 00. IB.00. $10.00 
fr tlt.OO. Btriflnoa dėl visu vlrH- 
mlnėtų tnetrumentų. BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.80. 881.80. 
$16.00 tr IBe.no. PEDALS. HT- 
BOT8. CTMBOTK Ir DRUM 
HEAD8 pataleoml luini palau
kiant. MOUTH PIECE vl-iema 
bgaaa Ir **read** Inatrumantama 
pritaikomi Jūey lūpoms.

• BKSPERTTVA« VICTOR TR 
kitų PHONOGRAPH pataleymaa.

Atatatvmaa visų dailų Clarlna- 
tama Trtflhoraa -8axaphonee Ir 
talpai Smulkorae Ir Gultarame.

GOVjDBTEIN’S music srop 
014 Maxweil Rt.. Cbtcaao

I.....

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS ud LOAN 
ASSOCIATION -

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DAR ARTINK 
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

bas ir kodėl su tuo nežin<> 
mra klubu kooperuoji Lietu
vių Demokratų Lyga, kaip 
kad buvo skelbiama lape
liuose, pasiliko paslaptis iki 
įvyko to nežinomo klūbo ma
sinis sus-mas kovo 23 d.

Kovo 23 d. parapijos sve
tainėj įvyksta nežinomojo 
klūbo susirinkimas, kuriame 
pirmininkauja A. Stalnionis, 
ščyras Stalino garbintojas. 
Kalba N. Radys, Al. Kums
kis ir Juozaitis.

yOTf
Tada paaiškėjo, kad nau-

bės E. J. Kelly, J. T. Zūris 
ir S. W. Govier ir jų paveiks 
lai buvo lapeliuose. Tačiau 
nepasirodė nei vienas su pra 
kalbomis, nors visą vakarą 
Kelly laukdami, visi į duris 
žiūrėjo. Kad ir apgavingu 
būdu garsindami, visgi ne
daug publikos į savo paren
gimą komunistai sutraukė.

Kovo 25 d. toje pat visų 
Šventųjų parapijos svetainėj 
įvyko 9 Wardo Lietuvių De
mokratų klūbo masinis su
sirinkimas. Publikos atsilan-

Labdariu parengimas 
laimėjo kelis garbės

kė daug daugiau, negu į ko
jas klūhas, tai komunistų munistų susirinkimą. Čia 
skymas, pakenkti 9 Wardo kalbėjo S. W. Govier, Povi- 
Lietuvių Demokratų klūbo , Įag galtimieras, Al. G. Kums 
rengiamam masiniui susirin- ^įg jr jęiūbo pirmininkas S. 
kimui, kad suk lakdinti pub- Dombro. Programos vedėju yaLarar 
liką, kad j komunistų ren- M Povilonis. Nasturtų
giamą susirinkimą kuo dau- kvartetas padainavo keletą 
giausiai publikos atsilanky- dainelių ir Bumbiauskas pa
tų, nes tiesioginiu būdu ma- grojo akordionų. Viskas pa
žai kas ten lankosi. sisekė gerai. Po prakalbų

Taigi, vargšai komunistai j buvo draugiški pasikalbėji- 
maino savo kailį visokiais mai. Roselandietis

būdais, kad kaip nors žmo-

pradeda klausinėti, kur ti-1 žodžiu, šis kuopos vaka- 
kiet3i galima nusipirkti. Zo- ras visais atžvilgiais pasi- 
džiu, nuotaika parengimui sekė. ’ - Labdarys
susidaro palanki. Kuopų vei-1 ---------------------
kėjams tik reikia tuo pasi
naudoti, turėti po ranka už
tektinai tikietų ir juos kuo 
plačiausiai po visą miestą
paskleisti. Iki parengimo dar narus 
turime visą mėnesį. Kuopo- West Pullman. — Balan
se teprasideda tikietų par- džio 4 d., Labdarių Sąjun- r 
davinėjimo lenktyniavimas, gos 10 kuopos “bvnco ir*. 
Neužmirškime, kad į Šv. Kry card party” gerai pasisekė, 
žiaus par. salę galima su- Susirinko gražus būrelis žmo 
talpinti virš tūkstančio žmo; nių. Linksmai praleido lai- 
nių. Tad, žiūrėkime, kad ge- ką ir prisidėjo prie senelių 
gūžės mėn. 9 d. vakare nė prieglaudos namo užbaigi- 
vienos kėdės toj salėj nelik- mo. 
tų tuščios. Labd.

Pavykęs labdarių
Laike parengimo trys įsi

rašė į Labdarių Sąjungos 
amžinuosius ir garbės na
rius, užsimokėdami po £100 
kiekvienas. Domininkas ir

Cicero, III. — Balandžio1 Paulina Gudžiūnai $100.00;

nes suklaidinus. Dėlto ir var 
das tam klūbui buvo duotas Platink įdomiausią dien-
lahai panašus Demokratų ■ raštį “Draugas”.

4 d. Šv. Antano par. salėj 
Lietuvių Labdarių Sąjungos 
3 kuopa surengė gražų va
karą, kuris sutraukė gana 
daug publikos. L. Vyčių 36 
kuopos grupė. Kasto Zarom- 
skio vadovaujama, atvaidi
no pamokinantį, bet tuo pa
čiu kartu ir juokingą trijų 
aktų veikalą iš žmonių gy-J

Uršulė Urbonienė $100.00 ir 
josios sūnus Jonas Urbonas 
$100.00. Yra džiugu pažy
mėti, kad Jonas Urbonas dar 
tėra tik 20 metų amžiaus, 
bet gerai supranta gerų dar
bų reikšmę ir juos nuošir
džiai remia. Jisai yra gabus 
vyras. Moka daug amatų.

Nut. rašt. Z. L. Gedvilas

DEL TEISINGUMO ir SUMANUMO
CICERO MOKYKLŲ REIKALUOSE

IŠRINKITE
CICERO SCHOOL BOARD DISTRICT NO. 99. 

Ui PREZIDENTĄ
•ĮX] MICHAEL J. SOL AR

2101 S. 60th Ct.,
Cicero, Illinois

UZ TARYBOS NARIUS v
(Balsuokit už tris)

(X) EDWARD F. HRUBY
2331 S. 60th Ct.,
Cicero, Illinois

Įx] FREDERICK WELL
2343 S. 53rd Avė.
Cicero, Illinois

[X] EDWARD CEPAK
‘ 2512 8. 58th Avė.

Cicero, Illinois

CICERO MOKYKLŲ TARYBOS RINKIMAI
ŠEŠTADIENĮ. APRIL 10 D„ 1943

Balsavimui Vietos atdaros nuo fl vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik Kalima. Ir jus savo ap- 
dlvžtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys JĮ kslr 
NAUJĄ aavo 
dlrbtuvžj. Di
delis pasirin
Idmas visokią 
spalvą apdan. 
ratą.• • • 

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

313B.no


Ketvirtadienis, bal. 8, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAk.

CHICAGOJE
40 valandų atlaidai 
Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje

šį sekmadienį, balandžio 
11 d., Dievo Apvaizdos baž
nyčioje per sumą prasidės 
40 vai. atlaidai, kurie baig
sis antradienį, balandžio 13 
d., vakare.

Per šiuos atlaidus Dievo 
žodjį skelbs:

Sekmadienio vakare — ku
nigas B. Grinius, šv. Anta
no parapijos, Gicero, vika
ras.

Pirmadienio rytą kun. A. 
Zakarauskas, Gdmimo Pane
lės Šv. parapijos vikaras, o 
vakare — kun. S. Adominas, 
Šv. Kryžiaus parapijos vi
karas. »

Antradienio rytą — kun. 
S. Lukošius, Šv. Jurgio pa
rapijos vikaras, o vakare — 
kun. J. Mikaitis, pranciško
nas. *

Gavėnia — atgailos me
tas ir pasiruošimas dvasi
niai sutikti garbingą Kris- 
aus prisikėlimo šventę — 
Velykas. Ne tik visiems arti 
Dievo Apvaizdos bažnyčia, 
be ir toliau gyvenantiems 
lietuviams katalikams bus 
gena proga per šiuos atlai
dus atliki velykinę ir pasi
stiprini ypatingomis Dievo 
malonėmis — atlaidais. Ti
kinčiuosius nuoširdžiai kvie
čiu —

Kun. A. Martinkus, kleb.

IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano
naujienos

Bal. 4 d. parap. kleboni
joje kleb. kun. M. Švarlis 
turėjo svarbų pasitirirhą su 
parap. komitetu. Susirinki
me parap. komiteto nariai 
skaitlingai dalyvavo. Daug 
kalbėta ir diskusuota apie 
parapijos pavasarinį pikni
ką, kuris įvyks gegužės 2 
d. Kadangi karo laįkas ik 
visokie suvaržymai, stoka 
gazolino ir maisto, vtenbal- 
siai nutarta, nerengti šio pik 
niko Vytauto parke, bet tu
rėti savo parapijos sodely
je ir salėje. Bus duodama 
dovanų laimingiesiems ke
turi Karo Bonai po. $25.00. 
Bus šokiams gera muzika 
ir šiokio-tokio užkandžio.

Mūsų klebono tėveliui Jur 
giui Švarinu mirus, kuris 
tapo palaidotas Šv. Kazi
miero kapuose praeitą šeš
tadienį; sekančios dr-jos reiš 
kė klebonui užuojautos žo
džius* ir užprašė šv. Mišių 
aukas: parapijos komitetas 
(dvejas), Tretininkų brolija, 
Apašt. Maldos brolija ir pa
rapijos mokykla. Bravo ir 
pavienių asmenų, bet neteko 
vardų sužinoti.

MūBų kolonijos pavyzdin
gas jaunuolis Staff Saržeh- 
tas — Antanas Ma.tuliaus- 
kas rašo savo motinėlei (po

IŠGELBĖTA SU B ATŲ ŠNIŪRAIS

J

Parėmė Raud. Kryžių
Bridgeport. — Draugystė 

, I Šv. Petronėlės laikė mėne- 
. jfeinį /susirinkimą balandžio 4

i V 'T

Nors'susirin.-in Jas nebuvo 
skaitlingas, vienok parody
ta pranešimai komisijos iš 
buvusio parengimo prieš už
gavėnes. Pasirodė, pelno li
ko. Išreikšta padėka Suval
kiečių* chorui, kuris atvaidi- 
hb lietuviškas vestuves.

Iš gauto nuo parengimo 
pelno, $15 paskirta Hąųd. 
Kryžiui. Prie to dar prisidė
jo: Domicėlė Šatas $5.00, o 
po $1.00: J. šlepikas, C. Vis- 
gart, P. Mendžer/ •

; Ačiū visiems, kurie k,ro
mi nors prisidėjo prie drau
gijos pagerinimo.

Pirm. R. Mazel:4auskįenė

M AK E 
EVERY 

PA Y OAY

S< BONO OAY

PASKOLOS
DAROMOS

V\T PIRMI! MORGIC1Ų
GREIMAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOJCfiJIMAIS

"Draugas-’ Acme pboto.
z • 1 R* * * 1
Sužalotas rusų prekybinis laivas pateko tarp uolos, 100 pėdų, ir mažos salos, šiau

rės Pacifike. Negalint nuleisti gelbėjimosi valčių, pakrančių sargybiniai nuvijo iš batų 
šniūrų virvę. Ir virvės pagalba buvo išgelbėta sužaloto laivo įgula. Išgelbėtų tarpe yra 
septynios moterys.

Šv. Vardo draugijos Iš tretininky 
rekolekcijos konferencijos

Marąuette Park. — Sek- Bridgeport. — Ištikrųjų,

federacijos skyrius Bridge- 
porte dabar yra gyviausias. 
Gerai veikia ARD, Labd. Šą- 

jungos, Tėvų Marijonų Ben-
madienyje, balandžio 11 d., tai buvo įspūdinga konfe- dradarbių skyriai ir centrą 
2:30 vai. po pietų, Gimimo rencija. Tai pirma tokia Chi- imų oręanizacliU uopos.

Panelės Šv. bažnyčioje įvyks 
rekolekcijos visiems vyrams. 
Pamokslus sakys anglų kal
boje kun. Edward Bn’.rke, 
kanclerio pagelbininkas, ir 
lietuvių kalboje, kuri. Juoza
pas Dambrriuskas, M.I.C., 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas.

Visi vyrai prašomi daly
vauti šioje maldoje ir pa-

Parapijoj taip pat pada
ryta daug pažangos. Skola 
išmokėta, išpuošta bažnyčia. 
Salė, mokykla, seserų na
mas atremontuoti. Kiekvie-

cago lietuvių tarpe. Treti
ninkų iš visų Chicago lietu
vių parapijų privažiavo pil-1 
na Šv. Jurgio parapijos sve
tainė. Kun. Vaškys, pranciš- . . , . ,
, , .... ... ino praeivio aki traukia pui-
konas, dar-ig aiškino apie tre-. 77 • \ x . i •

... ... . , T ki Liurdo groto. Tai vis nuo-
timnkusx taipgi ir kun. J.' , . °

, ... , . pelnai parapijos vado pre- Prunskis. Paskaitininkams f , \ f ' r
... ,. . • , lato M. Krušo. Per 25 metus
duota daug klausimų, į ku
riuos jie atsakė su plačiais 

paaiškinimais)

savo klebonavimo toj para
pijoj daug visuomeniškų dar
V-uiv trrn Ivrvrlr • rloilflr dolv

Didžiausia Lietuvių
Jevrtlry Krautuvė

, k ’ ’ i
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas it kitus'
visokius , auk: 
sinius daiktus 
UŽ PRIENA- 
mlausias 
KAINAS
turime didėlį

p a s i r inkimą; >
Muzikali&kų Lnstrumntų, Muzi- 
kaiiikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. ’ 1 ' •

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalias Instrumen-
bŠk f, | j j ‘ •!

JOHN a: kASS
JEWCLRY — IVATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phoner:' LAPAYETTE 8817
, - . - r 1

voti ir siu įvairiais vabz
džiais ir uodais. Antras jo

Ahimniečiy 
rekolekcijos

Metinės rekolekcijos, ve
damos Šv. Kazimiero Aka-I brolis Jonas Matuliauskas y-
demijos alramniečių,' šįmet ra Dėdės Šamo kariuomenė- 
bus Verbų sekmadienį, ba- Je So. Dakota valstijoje 

landžio 18 d. Iškilmės pra
sidės su šv. Mišiomis 9:30 
vai. ryto. Rekolekcijas ves 
žymus kun. Charles Morti- 
mer Carty.

Visos alumnietės ragina
mos dalyvauti. Svečiai, ku
rie norėtų dalyvauti kartu 
su mumis, taipgi kviečiami.

Rašt.

Praeitą sekmadienj, per 8 
vai. ryto Mišias šv. sekan
čios dr-jos ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos: Atradimo Šv. 
Kryžiaus, kareivių Motinų 

klūbas, Apašt. Maldos bro
lija ir Mergaičių Pan. Šv. 
Sodalicija.

Bal. 11 d., 8 vai.' šv. Mi
šiose šv. Vardo dr-ja eis 
prte šv. Koittunijos ir po vi-

MYKOLAS UEIKUtlS
Gyveno: 4410 Ko. Callfo^nia

Avė. Mirė Bbl. B d.. 1943 m.. 
3:30 vai. ryte, sulaukęs 48 
metų amžiaus.

Gimė IJetuvoĮe. Kilo ift 
Švenčionių apskričio. Kulttnėnų 
parapijos. Antinų kaimo. 

Amerikoj Iftgyveno 30 rnętt).

Paliko dideliame nuliūdime: 
draugu* Bernlce Hhlmkus, Juo 
šapą Baranauską Ir Jo kelmą. 
Anuprą Naruševičių, I.udą Ir 
Antaną Petkūnus, Mykolą Mar 
tinku. Adortią Vaitkevičių. Pet
rą Vaikuti, Dauparą. Kazimie
rą Kindur). Baranauską, Igna
tavičių ir VlskelJ.

Lietuvoje paliko seseres, 
brolius Ir kitas gimines.

JCdnas pašarvotas J. Čiule
vičiaus koplyčioje, 4348 Ho. 
Callfornia Avenue. laidotuvės 
Jvyks penktadien). Bal. 9 d.. 
1943m. Ik koplyčios 8:30 vąl. 
rjrfo bus atlydėtas , Nekalto 
P rasi d. «v Pan. parapijos baž
nyčią. kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos ut velionio stelą. Pn 
pamaldų bus nulydėtas ) Av. 
Kazimiero kapines.

Nuoki rdiiaj kviečiame visus 
Imlrv 

dalyve
gimines, draligus Ir pakjslamus 

‘ rvMtl klose laidotuvėse.
Nuliūdę;

Draugai ir PkžH*Mtl.
I^ald. dlrektOrlUa J. I.lul>vl- 

člus. Telef. Lafayetle 8572.
Laidotuvėms rūpinasi: 

Bornl'ce 8hlinkus.

SKELBKITES DRAUGE

MUTUAL
FEOERAL
Savings and Loan 

, Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

įvyks 4 vai. Reikia pastebėti, kad pas- 
Prašomos atsilankyti visų tarjoju laįku šv. Jurgio pa- 
kareivių motinos, nes toji į rapija darosi lietuviško ju- 
valanda bus pašvęsta karei-[dėjimo. Daug gražių suma

nymų iškyla iš tos parapi
jos. Atgyja ir puikiai pra
deda veikti mūs draugijų ir 
organizacijų kuopos. Pav.,

viams

>si gerai žinome reikalą 
galingos maldos, kad išpra- 
šytumėm nuo Dievo perga
lės ir kad Jis suteiktų pa
sauliui teisingą taiką.

Kun. S. Petrauskas

Bal. 11 d. parapijos salė
je lygiai 7 vai. vakare Mer
gaičių Panelės šv. Sodalici
ja išpildys labai gražią pro
gramą. Bus gavėnios metui 
pritaikintas vaidinimas ir 
kas hohs daugiau. Visas pelelėm pArtpijos salėje bris 

bendfri pusryčiai, b pd toįnas, koks liks, skiriamas

mėnesinis pasitarimas. Taip 
pat tą pačią valandą eis 
bendrii prie šv. Komunijos' 
šv. Juozapo vyrų pašalpinė 
dr-ja.

Raudonajam Kryžiui. Įžan
ga su taksais 35c. Rap.

Aukok kraują Ą. R. Kry
žiui.

MES PERDIRBAME J05Ų SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRItlNAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“tft MŪŠŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

s
VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų iftdėvėtų rakan-

• Ik MATKftlOtAS 
PILNAI

GVARANTUOJAMAS

<fų, bet paveskite niurna Juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties kAro mes visą sa

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senu rakandu, vartojant 
vien lik gerinusius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių Spalvų ir audinių aptraukimui riaateriolų.

DAR TURIME DIDELJ PAŠtklNKlMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant nattjų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
1 4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETfE 3516

gerokai pašlijus.

Linkime prelatui sveika
tos, kad dar ilgus metus ga
lėtų darbuotis Amerikos lie
tuvių tautinėje katalikiško
je dirvoje. Ą. Valančius

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

&J»2S8Š3 _

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR StlTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN
Mittų pastatytas MONUMĖNT CO.

TtVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEfcN A VE.
(Netoli Grand Avė.)

PITONE: SPELEY 6103

V/HOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng In the line ef 

Furniture

AIEX , 
ALESAUSKAS

and SONS
»l ‘ K 'j •

FacUry Representative.

StOWROOM8 IN 
MKRTHANDISE MAKT
For sppolntment rali «■
' REPUBUC 6051

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. '*-U ' 3142 W. 63RD ST.

, Vieniems Metams
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Eenumesklt senų, migerhiMlų Budelninkų. Jų negalima, at*tfttytl. nee 
daugikli Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 

. metų patarnavimą. Jūsų Blg Ben, Little Ben Ir kiti budelnlkal gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

^NEŽIUBkNT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VA2INBJANT LAUKUOSE — VISA OUCAGOS IR

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

(PARGUTI^
įRAblO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

, Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
• — VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vali p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phonr: GROveMII ŽZ4Ž

WHFC-l450kil.

jf Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms |
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

i.h«i

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SHRBIBGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ
• To- # J f . • **

Jaunavedėms fiytai ir Suknelaa 

Mūtių Specialybė

roa riHHea moterų kailiniai, kailiukai* papuoUtala arba 
ckrth kotai par«k)iil<la niiii-inlntoOtlM kalmnnlA. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE AlA^KftEM

PE0PLE5 CtOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh Št . Yords2a88

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, bai. 8, 1943

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

LIETUVIS KUR TAI PACIFIKE

Stanley C. Kasile 
(Kazlauskas)

Marine P. F. C.

Marine P. F. C. Stanley 
C. Kasile (Kazlauskas) gi
mė 1916 įdėtais, balandžio 5 
dieną. Baigė Aušros Vartų 
lietuvių parapijis pradžios 
mokyklą. Dirbo Carneigie 
Steel Oo. ir buvo Crane ope
rator.

Stanley C. Kasile vedė 
Stellą Barzdą 1941 metais, 
rugpiūčio 23 dieną.

Stanley C. Kasile į Dėdės

Šamo armiją išvyko 1942 
metais, rugpiūčio 18 dieną. 
Dabar yra kur tai Pacifike. 
Jis yra Aviation Engineer 
Battalion lst M. R. C.

Jo t ė vi i, Teodoras ir Jo- 
zefina Kazlauskai, gyvena 
Chicagoje, 1967 Canalport 
avė.

1943 metais, balandžio 11 
dieną, 10:30 vai., Stanley 
intencija bus atlaikytos šv. 
mišios, Diėvo Apveizdos lie
tuvių parapijos bažnyčioje.

FOOTBALL VIRŠININKAI CHICAGOJE Karo kapelionas 
dingusiiįju kareiviu 
sąraše

Karo departamentas, ba
landžio 6 dieną, pranešė, jog 
dingusiųjų skaičiuje yra ka
ro

/ mu
kapelionas James 

Liston, buvęs šv. Petro
M.i X Gimimo Panelės švč. 
ir bažnyčioje 40 vai. atlaidai 

Povilo bažnyčios klebonas, baigėsi iškilmingai praeitą 
Neperville. i antradienį. Visa parapija

Karo kapelionas M. Lis-' dvasiniai pasiruošė laukti

ton dingo šiaurės Atlantike, 
jo laivas buvo sutorpeduo- 
tas. , -■

Kunigas M. Liston yra pa 
žymėtas 185-ių dingusiųjų 
kovoje Amerikos kareivių 
sąraše. i

Kunigas Liston, 37 metų 
amžiaus, buvo įšvęstas į ku-; 
nigus 1931 metais, balandžio^

Gaisras sudegino
vo a

žinias
Sullivan. Ind. — Sullivan 

Daily Times laikraščio fab
rikas, balandžio 6 dieną, bu
vo sunaikintas gaisro. Gaiš-

Karo kapelionas
japonu nelaisvėje
• •• • •
Karo departamentas, ba

landžio 6 dieną, pranešė, jbg 
į japonų nelaisvę pateko ka
ro kapelionas John L. Cur- 
ran, River Forest kunigas. 
Jis pateko į japonų nelais
vę, kai krito Bataan.

Kunigo L. Curran vardas 
įskaitomas į 263 Amerikos 
kareivių belaisvių sąrašą. 
Jie yra japonų nelaisvėje 
Pilipinuose. 11 belaisvių yra 
iš Illinois valstybės ir keturi 
iš Chicago area.

26 metai

"Draugaa" Acme photo
Chicagoje National Foot bąli League turi trijų dienų posėdį, šis jų posėdis yra labai 

svarbus. Iš dešinės į kairę: Fred Mandel, Detroit Lions; Harry Thayer, Philadelphia 
Eagles; Ralph Brizzolara, Chicago Bears; President Elmer Layden; Bert Bell, Pitts-,11 dieną. Jį į kunigus įšven-
burgh Stalers ir Dennis J. Shea, sekretori us.

Ed ward J. Kelly vienuoliktus metus 
pradėjo mayoro 'pareigose. ... ~ 't

s
DEMOKRATAI LAIMĖJO SVARBIAS POZICIJAS. 
RINKIMŲ REZULTATAI. ,

Chicagoje, balandžio 6 die reigas pradėjo vienuoliktus
ną, vyko mayiro ir kitų pa
reigūnų rinkimai.

metus.
Į City Clerk kandidatavo

Į Chicagos mayorus buvo ^*e: L-^dvvig D. Schreiber
šie kandidatai: Edward J. 
Kelly (demokratas) ir G. B. 
McKibbin (respublikonas).

Edward J. Kelly gavo 
687,646 balsus, 54.69%. G. B. 
McKibbin gavo 571,487 bal-

BaLandžLo 26 dieną suėjo sus, 45.31%. Kelly gavo
rininkai spėjo tik išnešti 26 metai, kai Jungtinės Ame
baldus iš pirmojo aukšto. 
Gąisras sukėlė keletą tūks
tančių dolerių nuostolių.

rikos valstybės buvo įstoju
sios į pirmąjį pasaulinį ka
rą.

116,159 balsais daugiau, ne
gu McKibbin.

Chicagos mayoru įtrink

tas Kelly, dabar mayoro pa-

‘Juk a& atrodau tik pusamže’

Atleialclte mnn, kad glrluuatu. bet . ižtlkrųjų 
a# atrodau dar Jauna Ir gailu atlikti gerą 
darbą, taip kaip ir vlalikal naujaa elektrinio 
praaaa.

Telayliė, vi uaa kreditai prlklauno mano sa
vininkei, kuri priduoda man epeclalę knro- 
lalkals ^reikalingą piletiGrą

JI žino, kad niaterlolas paprastai vartoja
mas padaryme elektros prosų yra dabar labai 
reikalingai, karo produkeljat, taigi, JI prižiūri 
mane taip, kad Mtekėlau Jai per visą žlo 
karo laiką.

Kas mėnfao lepklit prosymoM maniui. kad tai geras su- -- .. v. k m.
rry':»t" nrHlūrMV'mvo prX" ™ M sUtrsuk”
tslp pat prižiūrėti savo prosą, sn J-ra* jun<tuk< , pro.

Kiekvieną kartą baigus var- są pirm Jungiant "J* *’•**’*•
totl prosą leiskite Jam atauMI. Baigus ,iu I*
paskui nužluostyklt prosymo da- tą nuo elektros, *••?"**
II su drėgnu skuduriu Jei rei- proso. Niekad netraukite dratos 
kia vartoklt muiluoto van- Ir atminkit, niekad neleiskit 

deni ar žvelnaus valymo milte- dratsl niekti *
lių. Neinerklt prosą | vandeni, trinti stalo Tai gadina ln .ulinei J*.

Dauguma atsitikimų prosai susi' 
gadins kuomet Jis nupuola.

Na. Ir Ual yra lengvas būdas
■neduoti Jūsų prosui tinkamą pi 

ilūrą. . . Ir tai relikla labai
Taigi, žiūrėkite, kad prosymo daug. kad prailginus naudlngu- 

etnlns būtų tvirtas Htatyklt pro- mą Jūsų proso.
są ant kojukės, stovyklos ar ant Kalbant l» pstyrmlo, žinau.
Insulluotos dėžės.

(demokratas) ir Henry 
Lindblad (respublikonas).

Ludwig D. Schreiber gavo 
683,045 balsus, 55.95%v H. 
Lindblad gavo 537,741 balsą. 
44.05%. Schreiber gavo dau
giau, 304 balsus, negu H. 
Lindblad.

Į City Treasurer kandida
tais buvo: Raymond P. Dry 
malski (demokratas) ir Mor 

gan L. Fitch (respubliko
nas).

Raymond P. Drymalski ga 
vo 681, 354 balsus, 56.07%. 
Morgan L. Fitch gavo 533,- 
640 balsų, 43.93%. Drymals
ki gavo daugiau 147,714 bal
sų daugiau, negu Fitch.

Vyras savo "galybei" 
įrodyti pašaukė 
policijų

Robert W. Siebert, 30 me
tų amžiaus, 234 W. 61st. pl., 
pereitą antradienį, sutiko 
taverne merginą ir jai pasi
gyrė, jog jis yra “stiprus 
vyras” ir kad jis įvykdęs 
“holdapą” sekmadienį.

“Duok kitą išgerti taurę”, 
pasakė mergaitė. *

“Aš galiu įrodyti tai, 
sakiau”, tarė Siebert.

kad lio patalrmal .Jums pa,lės
Kitas būdas apsaugot prosą tai apsaugoti prosą ntlo paaenėjlmo 

saugotis prasyti vir# guslkų Ir Taigi. Imkite *| patarimą Ir 
kietų daiktų, kad nepngadlnus JĮ. duokit Jam karės laiko priežiūrą.

kas nors negera atsitinka T 
Jsl prosas rodą ženklais perkal- 

tjsmo, gaukit šarvine vyrą tuojau.
Jsl prosas nekaintau pirm nu- 

sprendūlant kad sugedąs, patlk- 
rlnklt ar Jungtukai*, garai pri
jungti Ir ar yra elektros Jungtuve.

Al" mažas patikrinimas sutau
pys Jums pinigų.

PUBLIC SERVICE COMPANY'
t - J s

of Northern Illinois

garbingosios žventės — Ve
lykų.

X Sv. Mykolo parapijos 
pavyzdingieji parapijonai 

metiniuose 40 
vaL atlaiduose 
prisiminė ir 
buvusius kle
bonus : a. a. 
kun. J. Svirs-

Ktm. j. svirska.s ką ir kun. F. 

Kudirką ir už jų sielas ui- 
pnašė sudėtines Mišias šv., 
kurios Tėvų Marijonų kop
lyčioj bus atlaikytos balan
džio 26 d.

X.Kun. K. Barauskas, pa
sprukęs nuo bolševikų, už
plūdusių Lietuvą 1941 m. 
teroro, dabar dirbąs dienr. 
“Draugo” redakcijoj, sutiko 
duoti paskaitą Federacijos 
Chicago apskrities susirin
kime balandžio 14 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj. 
Kun. Barauskas yra vienas 
žymių žurnalistų ir kalbėto
ju- ,.t

X Benediktas Pieža, jau
nesnis Stasio Piežos brolis, 
Chhtego Herald American 
korespondento, šiomis dieno 
mis vieši pas savuosius. Iki 
šiol kariuomenėj jis buvo 
Arkansas vai., o savaitės pa 
baigoj vyks į Ft. Meade, Ma- 
ryland.

X Pas B. Ir M. Janušaus
kus, jų gražioj Beverly Hill

Šiemet sueina 25 metai Krusas buvo Žemaitijos ūki- j-ezidencijoj, praeitą antra- 
nuo mirties, kotrinos Krušie- ninkas, į Ameriką atvykęs | aierrio vakarą viešėjo Chi-

tė a. a. kardinolas 
leiu.

Munde-

ką

Jis pašaukė Hyde Park 
policiją ir papasakojo apie 
savo “darbus”. Policija at
vyko į taverną ir Siebert bu 
vo areštuotas.

Telefono vielos 
išgelbėjo moteriškės 
gyvybę

Mrs. Anne Aaron, 45 me
tų amžiaus, pereitą antra
dienį, buvo išgelbėta gyvybė 
Edgewater ligoninėje. Toji 
moteriškė iššoko ar iškrito 
iš septinto aukšto namo, 1263 
Pratt blvd. Policija pareiškė, 
jog moteriškės gyvybė bu
vo išgelbėta, kai ji krisdama 
susilaikė ant šviesos ir tele
fono vielų.

Mrs. Aaron’s vyras sako, 
kad jis tuo laiku buvo lovo
je, kai žmona atidarė langą.

Pamaldos Prel. M. L. Krušo tėvų 
atminimui, 25 m. nuo jų mirties

nės ir. Antano Krušo, tėvų

J M-Hiicipai teisėjus buvo Prel- M. L. Krušo. Pager
biant jų atmintį už jų sielas 
balandžio 9 d. 8 vai. švento

šie kandidatai:

Irwin B. Clorfene (demo
kratas) ir Patrick Prescott, 
Jr. (respublikonas). Irwin B. 
Clorfene gavo 668,231 balsą, 
5461%. Patrick Prescott ga-

Jurgio par. bažnyčioje jų 
garbingas sūnus prel. M. L. 
Krušas su kitais dviemis 
kunigais atgiedoję egzekvi-

««« v . jas atlaikys už ių sielas tre-
vo 553,803 balsus, 45.39%.. .

ųųa #oo u i Jas Mišias ir Libera. 
Clorfene gavo 114,428 bal
sais daugiau, negu Prescott. I A. a. Velionis Antanas

9 Aldermanai buvo išrinkti
a z > , •

Per Vasario mėnesio rin- 43-tame Warde James 
kimus devyni Chicagos Al- Waller (R) laimėjo prieš 
dermanai negavo reikalingą Mat. Bauler.
balsų skaičių, tai šiuo laiku 45-tame Warde laimėjo T.
šie buvo renkanti.

2- trame Warde laimėjo W. 
Harvey (D) prieš Mack At- 
kins.

3- čiame Warde laimėjo 
OscaV DePriest (R) prieš 

Ben. Grant. (Tai yra juodu
kų apylinkė)..

5-tame Warde laimėjo 
Bert Moša (D), prieš H. 
Lindheimer (R).

7-ame Warde laimėjo Nic.
>n

Ryan. (D).
33-čiame Warde laimėjo 

J. Brandt (R.) prieš C. 
Kordowski. (D).

40-tame Warde Sam Gur- 
man (D) laimėjo* prieš O. 
Ibsen.

Bohling (R) prieš Mat

Merryman 
Meyer.

(R) prieš Ed.

1914 m., rengėsi po karo ogbgO lietuviai vargonininkai 
grįžti į Lietuvą, bet 1918 m. įr keletas svečių. Vargonl- 
balandžio 10 d. mirtis pakir- ninkai buvo" suvažiavę para- 
to jo jėgas ir viltis. Buvo pįjos chorai padėti mišpa- 
palaidotas balandžio 12 d.
Tą pačią dieną tam pačian 
lotan buvo perkeltas kūnas

i" a' u' K°,tr.ln-°S.KrU,Si*n'8’ be filosofijos ir žurnalistikos 
kun buvo laikina, palaidotąl Marąuette univerai-

kito] vietoj. Ketnna Krušie-
nė-Mockūtė buvo gimusi 
1842 m. Kvėdarnos parapi
joje. Daug metų dirbusi sa
vo ūkyje, ėmė ilgėtis sūnaus 
kunigo ir 1914 m. drauge su

rus giedoti paskutinį 40 vai. 
atlaidų vakarą.

X Kun. A. Miciūnas, MIC.,

tete, dar tris dienas pralei
džia Milwaukee Catholic He
rald Citizen redakcijoj. Jis 
jau nemažai yra parašęs e- 
ditorialų tam savaitraščiui. 
Jam baigus universitetą,

savo vyru, prel. M. L. Kru- “Draugo” redakcijos štabas 
šo tėvu, atvyko į Čikagą. Ji gugįiauka stambios pajėgos, 
buvo geraširdė, pamaldi lie-

X “Trys mylimos” bus 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj gegužės 23 d. Tai trijų 
veiksmų komedija, kurią ruo

tuviška motinėlė, kuri rū
pestingai tvarkė namus, at
sidėjus pasninkavo, daug

/ ’ w a io- meldėsi, atlikdavo kantriai vclKBIIIų
7 ™e„ . ?J°' savo visus darbus ir kits ne- atvaidinti Parapijos cho

Frank Hilbum (I. R.) prieš 

Frank Nenning.

Moterys prie
geležinkelio darbu

Washington. — Balandžio 
6 dieną Defense Transportą 
tion ofisas pranešė, jog ge
ležinkelio darbuose padau
gėjo moterų darbininkių 
skaičius. Daugiau kaip 63,- 
000 moterų dirba prie gele
žinkelių 74-ių rūšių darbus.

kitą
laimėje pamatydavo.

Tik ketverius metus per
gyvenusi Amerikoje prie sa
vo sūnaus kunigo kad ir rū
pestingai jo globojama, at
siskyrė su šiuo pasauliu 1918 
m. sausio 16 d.

Pagerbdami savo klebono 
tėvelių atminimą ir Šv. Jur
gio parapijiečiai rengiasi 
gausiau dalyvauti gėdulin- 
gose pamaldose.

Platink įdomiausią 
raštį “Draugai”.

dien- Pirk karo bonus ir štam
pas. ;

ras, vedamas varg. V. Dauk
šos.

X J. K. Balsevičius, bu
vęs “Draugo” spaustuvės 
darbininkas, pakeliui į Ka
nadą vakar buvo sustojęs 
“Drauge”. Prieš metus jis 
liuosnoriai įstojo į Kanados 
Karo Oro Laivyną, parašu- 
tininkų skyrių. Kadangi žie
mą oro sąlygos Kanadoj y- 
na labai nepalankios para- 
šutininkų lavinimui, tai bu
vo atsiųstas J Ft. Banning, 
Ga., kur baigė reikalingą 
mokslą. Jo tėvai gyvena Lon 

done, Anglijoj.


