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...“and that government of 

the people, by the people, for 
the >people, shall not perish 

from the earth.”
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—Abraham Lincoln
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ASIES ARMIJA DUMIA IŠ TUNISIJOS
Amerikiečiai ir britai jau paėmė
Kairouan ir Sousse; eina pirmyn

’ • ’ 1 -

* Rommelio jėgos visu smarkumu

ITALAI BRITU NELAISVĖJE Karo vyrų jėgos komisija skelbia 
naujas vyrų draftui taisykles

i‘>

1 t
krušamos į šiaurinę Tunisiją
NEW YORK, bai. 12.—Iš 

Dakar per radiju paskelbtos 
gautos turkų depešos, kad 
vokiečių vadovybė jau pra- 

. dėjo ištraukti ašies kariuo
menę iš Tunisijos transpor
tiniais lėktuvais ir laivais. 
Kareiviai vežami Italijon ir 
Graikijon.

Sakoma, kad tarp Euro
pos ir Tunisijos Viduržemio 
jūroj sutraukta iki 50 sub
marinų saugoti jūrinius tran 

'^sportus.
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WASHINGTON, bai. 12.— 
Karo vyrų jėgos komisijos 
pirmininkas Paul V. McNutt 
išsiuntinėjo valstybių vyrų 
drafto direktoriams instruk
cijas, kad drafto boardai 
šaukdami vyrus karo tarny
bon laikytųsi naujų taisyk
lių, kurios žymiai pakeistos.

Po keleto savaičių svars
tymų minėta komisija paga
liau nusprendė, kad drafto 
boardai šaukdami tarnybon 
vyrus visados galvoje turė
tų tris dalykus: parūpinti 
kiek reikiant vyrų karo tar
nybai; neimti tarnybon fiar-

mų darbininkų ir, kiek gali-< 
ma, nešaukti vyrų, kurie . 
vedę ir turi vaikų.

Vedę ir neturį vaikų vyrai |S 

gali būti pašaukti karo tar-. - « 
nybon, jei jų žmonoms, ar- Vg 
ba nuo jų priklausantiems 
namiškiams dėl to negalėtų "' 
pasunkėti buitis.

Draftų boardams reikia 
perklasifikuoti viaus vyrus 
sulyg naujų nurodymų. Kon 
s kri pei j oš pareigūnai yra 
nuomonės, kad apie 2,880,- 
000 18—37 m. amž. vyrų šį| / 
kartą iš kitų klasių bus į- 
traukta į 1-A klasę.

SĄJUNG. VADOVYBĖ š. 
Afrikoj, bai. 11.—Sąjungi
ninkų armijų šarvuotosios j 
priešakinės sargybos pasi-; 
rengusios paimti Sousse uo-' 
stą, už 70 mailių pietuoseį 
nuo Tunis, ir Kairouan, .už! 
34 mailių pietvakaruose nuo 
Sousse, kai., fieldmaršalas 
Rommel savo nukamuotas ir 
apdaužytas ašies divizijas 
pasuko į tarpkalnių liniją, 
kur prasideda šiaurinė Tu
nisijos dalis. Spėjama, kad 
toje linijoje Rommelio ar-

SU SĄJUNG. JĖGOMIS mija sustos ir ginsis, kai 
cehtralinėj Tunisijoj, bai 12. sąjungininkų bus atakuoja- 
—Amerikiečių armijos šar- ma.
vuotoji grupė su £en. Sher- Sąjungininkų lakūnai psk 
man tankais persivožė per mainomis nuolat atakuoja 
kalnus ir paėmė arabų “ šven atsimetančios ašies armiją 
ą” miestą Kairouan, 6 bri- įr jos sunkvežimių virtynes.

Atakuoja ir naują tarpkal- 
nėse liniją, kur ašies jėgos 
pasiryžusios sustoti ir są
jungininkams pasipriešinti. 

Numušti transportai
Vadovybė gavo žinių, kad 

Sicilijos sąsiaurių dausose 
eina lakūnų kovos. Per pra-į 
eitis 36 valandas numušta 
61 ašies orinis transportas 
ir 18 kovinių lėktuvų.

Gen. Montgomery 8-osios 
armijos priešakinės sargy
bos jau peržygiavo Latten- 
cha miesteli, už 25 mailių 
šiaurių link nuo paimto 
Sfax. Pranešta, kad šių sar
gybų grupė per parą nužy
giuoja iki 20 mailių tol}.

•t
ų 8-osios armijos priešaki

nės sargybos paėmė Sousse 
miestą ir uostą—ašies bazę. 
Britai leidžias toliau paskui 
bėgančia's Rommelio korpu
so dalis.

Visos išlikusios Rommelio 
korpuso jėgos krušamos sta 

j|iai į šiaurinę Tunisiją, kur 
su jomis veikiai bus apsi
dirbta.

Hitleris konferavo 
su Mussoliniu

LONDONAS, bai. 12—Iš 
Berlyno per radiją paskelbia, kad Rusijos fronte Hit
leris aavo stovykloje per ke
turias dienas šio balandžio _ ., „ ..

_ ,x. . , Bntų 1-oji armija ir to-mėnesio pradžią konferavo , . . / .
ta. Iešmai palaipsniui lenkia

su Italijos diktatorium Mus- .. ... _ .
... J ašies liniją šiaurinėj Tum-solįniu
Anot radijo, per konferen

sijoj. Paima vis naujas po
. zicijas ir yra už 36 mailių

ciją sutarta visais kariniais j vakaruose rao Tunis bazėa
ir politiniais klausimais. Pa 
siryžta vijomis priemonėmis Tunisijos fronto centre
ginti “Europos civilizaciją” amerikiečių, britų ir pran- 

rnuo sąjungininkų ir kariau
ti iki galutinio laimėjimo.

Sovietu lakūnai 
atakavo Karaliaučių

LONDONAS, bai. 12. — 
Maskva skelbia, kad naktį 

<prieš praeitą sekmadienį ru- 
Tsų lakūnai bombonešiais ata 

kavo Karaliaučių ir kitas 
vietas Rytų Prūsijoje. La
kūnai pranešė, kad sukelti 
sprogimai ir pastebėti dideli
gaisrai. •

I

WASHINGTON. — Kon
greso žem. rūmų komitetas 
dauguma balsų nusprendė

"Draug** Acme puuvo
Vaizde matosi kaip dalys britų 8-tos kari uomenės trokai pralekia pro Italijos nelais- 

vių eiles, kurias britai sučiupo vydami Rom mėlį arti EI. Guettar, Afrikoje.

Naciai suimdinėja belgus ir juos 
siunčia Vokietijon darbams

cūzų tankai prasiveržė pro 
Fondouk ir veržias tiesia 
linija į Kairouan, arabų 
“Švento miestą” ,

LONDONAS (ONA). — 
žiniomis iš Belgijos, tenai 
naciai, lygiai kaip ir kituo
se okupuotuose kraštuose, 
gaudo jaunus vyrus ir juos 
siunčia Vokietijon įi karo 
pramonės fabrikus. Tą pat 
laiką iš Vokietijos grįžta ne
mažas skaičius belgų darbi
ninkų. Jie pasakoja atleisti 
iš darbo, nes kai kur traną-

Tik už 10 mailių

Sąjungininkų šarvuotosios 
jėgos yra tik už 10 mailių 
nuo Kairouan. Prieš paim 
siant Fondouk sąjunginin
kai apvalė abiem pusėm kal
nus nuo priešų. Tuo būdu 
padaryta platoka spraga, 
kuriaja dabar tankai ir tra
ta Kairouan kryptimi.

Pakeliais užtinkama daug 
sudaužytų ir pamestų ašies 
tankų ir kitų karo reikme
nų. Ties Kairouan tikimasi 
susitikti su britų 8-osios ar
mijos priešakinėmis sargy
bomis.

Paskelbta, kad Rommelio 
pozicijos Sousse apylinkėse 

i vienos paskui kitas griūva.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJĄ.—Amerikiečių ir britų armijos stačiai žai- 

biniu smarkumu Rommelio korpuso liekanos kruša į šiau
rinę Tunisiją. Amerikiečiai paėmė Kairouan miestą, o bri
tai—Sousse ir vieni ir kiti veržiasi pirmyn. Iš Turkijos 
gauta žinių, kad vokiečių vadovybė jau pradėjusi ištraukti 
iš Tunisijos ašies kariuomenę jūriniais ir oriniais trans
portais.

PACIFIKAS.—Sąjungininkų vadovybei pranešta, kad 
Australijos apylinkėse japonai, regis, rengias naujon ofen- 
syvon. Nepaisant to, japonai ten vis daugiau savo lėktuvų 
ir laivų praranda.

RUSIJA.—Sovietų vadovybė praneša, kad kai kuriose 
^T.į kartą neatgaivinti “pay- fronte dalyse vokiečiai pakyla į kontratakas. Bet rasai 

as-you-go” taksų biliaus. visur juos atmuša.

pa žaliavos ir medžiagos. 
Nepaisant to, darbininkai 
gaudomi ir deportuojami 
Vokietijon. Gal. jiems ten 
randasi kitokie darbai.

Vienas nacių kontroliuo
jamas belgų laikraštis begė
diškai atakuoja belgų kuni
gus, kurie protestuoja na
ciams dėl belgų darbininkų 
deportavimo. Tas laikraštiB 
tvirtina, kad belgų kunigai 
esą pataria belgams vyrams 
nelankyti bažnyčių sekma
dieniais, nes išeinančiuosius 
iš bažnyčių vyras naciai su
laiko ir vedasi deportuoti.

Kad belgų kunigai denun- 
cijuoja nacius už belgų dar
bininkų deportavimus, tas 
tiesa. Bet reikia abejoti, kad 
kunigai patartų belgams vy
rams nelankyti bažnyčių sek 
madieniais. Juk naciai tuos 
žmones gali rasti ir namie.

Europoj tik naciai 
tai gana maisto •

WASHINGTON, bai. 12- 
U. 9. užsienių žemės ūkio 
santykių Ofisas patyrė, kad 
Vokietija ir naciai turi pa
kankamai maisto ir geriau 
maitinasi, negu pirmojo pa
saulinio karo laikais. O oku
puotųjų kraštų dešimtys mi
lijonų gyventojų neturi kuo 
maitintis. Tai dėl to, kad na- 
ciai iš jų atima maisto pro
duktus.

LONDONAS, bai. 12. — 
Atsakomingieji neutraliniai 
šaltiniai iškelia aikštėn, kad 
gsn. de Gaulle vis dar nepa
tenkintas gen. Giraudo pro
grama Siaurinėj Afrikoj su
daryti prancūzų centrinį au
toritetą.

OPA nustato maisto 
kainas restoranuose

WASHINGTON, bai. 12. 
—Office of Price Adiminis- 
trttian paskelbė; kad resto
ranuose ir viešbučiuose aukš 
čiausios kainos už maistą ir 
gėrimus turi būti lygios 
toms, kokios imta bai. 4—10 
d. savaitės laikotarpiu.

šios priemonės imtasi, kai 
senate iškelta nepaprastas 
įvykis, kad vienam Washing 
tono viešbuty už pieno kvor
tą užmokėta $1.20!

Už naciu karininko 
brutalumu kiti kenčia

LONDONAS (ONA). — 
Norvegas darbininkas, kurs 
mieste Oslo važiuodamas 
gatvėkari’i atsisakė savo sė
dynę pavesti vokiečių kari
ninkui, nacių teismo nuteis
tas dviejus metus kalėti.

Keturiolika liudininkų, ku 
rie teisme liudijo prieš ka
rininką, apipasakodami jo 
brutalumą, nuteisti po vieną 
mėnesį kalėti.

15 japonu lėktuvai atakavo 
N. Gvinėją; iš jų 2] numušta

SĄJUNG. VADOVYBĖ 
Australijoje, bai. 12. — čia 
vyriausioji sąjungininkų va
dovybė skelbia, kad vakar, 
sekmadienį, Oro įlankos, N. 
Gvinėjoj, dausose įvyko są
jungininkų lakūnų aršios 
kautynės su japonų lakū
nais. 23 japonų bombonešiai 
ir koviniai lėktuvai numuš
ta.

Tai pasėkos, kai 45 japor 
nų bombonešiai ir koviniai 
lėktuvai bandė atakuoti piau 
kiančius sąjungininkų kro
vinius laivus.

Japonams pavyko išmesti 
25 iki 30 bombų. Vienam są
jungininkų 2,000 tonų laivui

dukart pataikyta ir laivas 
turėjo pasukti į pakrantę.

Iš žvalgybos raportų pa
tiriama, kad japonų orinės 
jėgos Pacifike didėja ir rei
kia tikėtis japonų naujos 
ofensyvos.

Sąjungininkų bombonešiai 
atakavo japonų bazę Babo, 
olandų N. Gvinėjoj, .už ljKMĮ 
mailių vakari) link nuo Port 
Moresby. Išgriautas prie&o 
airdromas, sukelti sprogimai 
ir gaisrai.

Sėkmingai buvo atakuoja
mos ir kitur japonų bazės. 
Kavieng, New Iretand, nu
mušta du' japonų lėktuvai? ■

Prezidento prašo 
"įšaldyti'' taksus

MELBOURNE. — Austrą 
lijo j e namų (vidaus) karo 
tarnybon šaukiami 18 m. 
smž. jaunuoliai.

Italai draudė žydams 
turėti maldos 
susirinkimus

JERUZALĖ (ONA). —Iš 
šiaurinės Afrikos atvykusie
ji pasakoja, kad prieš bri
tams užkariausiant Tripoli- 
taniją tenai italai koncen
tracijos stovyklose laikė 
daug žydų, kuriems buvo 
uždrausta bendrai susirinkti 
į savo pamaldas.

Sako, italai bijoję, kad 
žydai galėję bendrai melstis 
ui sąjungininkų laimėjimą.

NEW YORK, bai. 12.—šio 
miesto taksų mokėtojų uni
ja kreipės į prezidentą Roo
seveltą, kad jis “įšaldytų” 
šio miesto taksus, kad toles- 
niai negalėtų būti didinami, 
kad atitiktų gyvenimo pa
brangimui.

Unijos prezidentas pareiš
kia, kad miesto mayoro ad
ministracija didina taksus 
už nekilnojamas nuosavy
bes. Dėl to numatomas butų 
nuomų didėjimas, šeimos, 
kurių vyrai yra karo tarny
boje, dėl to susilauks dide
lių sunkumų.

Mirė kardinolas 
Cattani-Amadori

LONDONAS, bai. 12.—Iš 
Romos per radiją paduota 
žinia, kad šiandie nuo šir
dies ligos mirė kardinolas 
Cattani — Amadori, 87 m. 
amž. Kardinolų kolegijoje 
liko tik 46 nartai.

Prez. Rooseveltas 
ragina kongresą 
skirti super-taksus

WASHINGTON, bai. 12. 
—Prez. Rooseveltas kitados 
apribavo metines algas iki 
25,000 dol. Kongresas su ta 
tvarka nesutiko ir pravedė 
bilių, kuriuo sugriauta pre
zidento algų apribojimo nuo 
sprendis.

Prezidentas be parašo lei
do šiam biliui įsigalioti. Da
bar prezidentas reikalauja 
kongreso, kad būtų sukelti 
super-taksai už 25,000 dol. 
metinių algų perviršius.

Suomija pašauks 
moteris į farmas

HELSINKI, bai. 12—Pas
kelbta, kad suomių vyriau
sybė netrukus konskripcijos 
keliu pašauks moteris dar
bams žemės Ūkiuose, šiems 
darbams nepakanka vyrų, 
kurie užimti karu—krašto 
apsauga.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
C y Drnnr ičlrmic I nalą; arba, jei aplinkybės
jy. rrfliicisKdUS lam bug paianki03 tai gal

vienuolyno rėmėjai net su laiku pftkeis « ir i
savaitraštį, kaip kad jinai 

Pittsburgh, Pa. Laikas gavo pradžioje buvo. Viskas 
greitai bėga. Jau atėjo pa-1 tas priguli, žinoma, ir nuo

=F
VVAAC VIRŠININ K K ŠOKA praleido dainuodama su Sku- Įcctrci-1

bert Co. lengvose operoje.

vasaris ir netrukus ateis ir 
vasara
kaus Vienuolyno rėmėjai sku 
biai ruošiasi prie savo me
tinės “card party”, kuri bus 
gegužes 2 d., 3 valandą po
piet, Lietuvių Piliečių sve
tainėje, 1725 Jane Street.

Kilnios dvasios žmonės at
jaučia katalikiškų mokyklų

mūsų, lietuviškos viauome- 
Todėl Šv. Praleis- ninės paramos tame dalyke.

“Siunčiu $300.00. Noriu, kad 
Jus parinktumėte vieną stu
dentą, kuris nori toliau mo
kintis meno ar paišybos po 
užbaigimo mokslų. Įteikite 
jam pinigus”.

Tas tiktai gali liepti, kas 
moka klausyti. (Sv. Tomas 
Kenipietis).vis išpildė svajonę 

- kitiems
Waukegane vienas jaunas

vyrukas, Donald A^ackey, ti- _________ .

krai žino ui ką Šiuo taiku DR Q> SERNER 
kariauja, nes jis išpildė sa-, lietuvis akių GYDYTA ‘ » S 
vo svajonę kitiems. ' 25 metų patyrimas

Kelius metus atgal Donald pritaiko Akinius.
Mackey labai norėjo mokin- Kreivas Akis
tis paišybos, bet jojo tėvai ištaiso

nepajiegė jam apmokėti mo

Viengentė, Teofilė Bobi- 
nienė bai. 4 d. po operacijos 
vienoje vietos ligoninių, su
grįžo jau namo. Teofilė Bo- 
binienė yra žmona viengen
čio Adolfo Bobino, bei duk
ra viengenčių Teofilės ir Ig-

svarbą. Taip ir Lietuvių Pi-j no Kigolių iš šenadorio. Pa., 
liečiu Jdūbo valdyba ir na-i ir seserėną puikiausiai čia 

riai gerai supranta, kad Šv. žinomų Anastazijos ir Ade- 
Pranciškaus vienuolynas y- lės Smailiučių.

ra tikras mokslo židinys, ap-1 
švietos ir kultūros šaltinis.
Todėl išmintingi klūbiečiai 
kasmet aukoja eavo gražią 
svetainę parengimui.

Šv. Jurgio bažnyčioje rū
pesčiu klebono kun. dr. Vy
tauto Martusevičiaus, jau y- 
ra įtaisyti labai puikūs suo
lai. K.,V.

kslą, tai jis stojo į National 
užėjo, 
buvo

traukiamas į kariuomenę.

Užvakar Harriet Gonnoly, 
viršininkė, meno mokylos 
Waukegane gavo $300.00 če
kę. Prierašas buvo toks:

Garbė visiems, kurie at
jaučia ir remia savąsias ka
talikiškas mokyklas ir įstai
gas.

Sae Griska - lietu- 
Rėmėjas Vaite artistė

ĮJrooklyne išeinantis kata-

Kunigo Miluko 
"Žvaigždė" nemirs!..

Philadelphia, Pa. — Mi
rus kunigui Antanui Milu
kui, veik visi pradėjo kal
bėti, o net jau ir spauda — 
laikraščiai užsiminė, kad 
kartu mirė ir jo “Žvaigždė”' 
Tačiau tas neatitinka teisy
bei — ją -— “žvaigždę” pe
rims savo nuosavybėn jur
giečių vikaras, kun. Jeroni
mas Bagdonas ir leis ją to
liau; o gal iš bertaitinės pa-

likų savaitraštis “Amerika” 
praneša savo skaitytojams 
malonią žinią, kad jos pava
sario koncerte-bdliuje * b u s 
proga pirmą kartą išgirsti 
dainuojant Suzaną Griška i- 
tę, jauną lietuvaitę, Phila
delphijos operos artistę, ži
nomą Sue Griska vardu.

Sue Griska yra gimusi ir 
užaugusi Hartforde, lietu
viškoje šeimoje. Iš pat ma
žens mėgo muziką; mokėsi 
pianu skambinti. Dainavimo 
meno pradėjo mokytis bū

1942 m. rudenį Sue Griška 
atvyko į Philadelphiją ir čia 
ji padainavo Philadelphijos 
operos vadovybei, kurios 
vardu din Sylvan .Levin iš 
karto pasiūlė sutartį. Pra
eitą sezoną Philadelphijoje 
Suė Griška gražiausiu pasi
sekimu dainavo devynias ro
les įvairiose operose: Faus
tas, Figaro Vestuvės, Bohe
ma, Gavaleriria Rusticana,
Sevilijos Kirpėjas, 11 Trova- 
tore ir kitose.

Philadelphijos opera važi- Gtiards ir kai karas 
nėjo po įvairius miest’is ir tai jis tuojaus karo 
Sue Griška visur turėjo di
delį pasisekamą ir kaip vai
dintoja. ir kaip dainininkė.
Operos vadovybė taip paten
kinta jos vaidyba ir daina
vimu, kad jau pasirašė su
tartį ir ateinantiems me
tams; sekančiame operos se
zone ji turės dar keturias 
naujas rolės.

Čia verta pažymėti, kad 
Sue Griška yra koncertavu
si Wilmingtone, Clevelande,
Pittsburghe, Washingtone ir 
kitur.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

WHOLESALE

Re&zidenclja REPubllc 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

. Kasdien vai.—10 lkl 8 
' Treč. ir Penkt. 10 lkl «.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

DIDELIS IAf ARD AVIMAM M CSV 
MILŽINIŠKO Sr\KO MIZ1KA-

LINIV INsIRIMENTV

PASINAUDOKIT BROGA DABAR
KOL DAR NKidPARDDOTL

TŪBOS, CLAHTNETAI. TROM
BONAI. 8AXAPHONES, FLUTES 
■u "cases" —- 136.00. 137.60,
146.00 ir >76.90. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OLITARAI. SPA 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOT. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
>6.60. >8.60, >12.60 lkl >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
>126.00 ir >160.C0. BASO U2- 
DENGALAS — >12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — >1.50, >3 00, >5.00. >10.00 
lr >15.00. Striūnos dėl visų virfi- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — >18.50, $23.60. 
$35.00 ir >50 00. PEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOLfc, i r. DRUMI 
HEADS pataisomi jums pu.lauP'p 
kiant. MOUTH PIECE vi.-iems 
brass ir "reed” Instrumentams 
t>ritaikoml Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams. Triūboms, Saxaphones ir 
taipgi SmuUu*ms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicaga

• Col. Oveta Hobby šoka su 
navy fotografu Jack Swain, 
iš Los Angeles, Washingto-
ne, D. C.

žiūroje, o vėliau trejus me
tus kas savaitė važinėjo į 
Bostoną, kur aavo gražų dra 
matinio soprano balsą lavi
no pas artistą Rapolą Jušką, j pag-
Pažymėtina , kad R. Juška!____
šiaip neduoda dainavimo pa
mokų, bet jis taip aukštai 
vertino jaunos hartfordietės 
balsą ir jos gilų. muzikalu
mą, kad mielai jai pagelbėjo 
(Sue Griska yra. artima Juš- 
kienės-Labeskiūtės draugė). 
Vienerius metus Sue Griska

Pirk karo bonus lr stam-
i tr

O L K ŠILU I O
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I.OUEST POSMUI I PKK h 
PIIONF I APAVETTK 2X13

keis ją net ir į mėnesinį žur-,dama aukštesnėje mokyklų- 
je. Keliose katalikų bažny
čiose Hartforde giedojo so
lo. Kurį laiką savo balsą 
lavino Metropolitan operos 
artistės Anna Kaskas prie-

«A J,

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

n.--
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Budriko Dideli Krautuvė

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin
kimą namams rakandų, kar- 
petų, raatrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gali
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduėkų, kal- 
drų, hlanketų, 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
dėllomls nuo 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utarnikais. ketvergais ir suba- 
tomis iki 10 vai. vakare. Si di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted S tx e
Tel. CALUMET 7287

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DABARTINE 
DIVlDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

•' '■'•V*

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SliOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6081

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

DR. S. WEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3485
VALANDOS; Plrnuul.. Trrėiad., Praktod. Nuo 10 ryte Iki • vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
ftrdtad lenini* Ir Sekmadieniaia Pacai Sutarti

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savlnga and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ilmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR SYMIAUS1A IJETUVIĮJ FINANSINE JSTAIGA 

- 48 Matai Btooalago Patarnavimo t -

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

fbl LtBfOAL FAttMIHCS

ZyinOa, t ir y nai 
Programai: 
WCFL.. 1000 k.,
WUFC.. 1410 k.,

LIcHivliki Kailio

nedėlios vnk. 9 v.
ketvarsals 7 V. v.

—

LIQUOR
{STAIGA

Uveilojame 
po vLs< 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUOĄ..

«. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

BOCIuKVARD 0014

PABANDYKIT "CRYSTALEAR” ’ 
DABAR

ModernUluta Vaciumi Tube

Girdėjimo PagelbtuvaM 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
EkoanalėluK g lėraokėjlmo

Plaaaa S OvBraBtoaUM
UHKIPK1TCS. ItAtYHIT AR KAtklT 

DTKAI DRMONRTRACLIOS 
AK DUL KNYOUTM

ABBOTT
HEARINC AiO COMPANY 

23 E. JACKSON BLVP„ CHICAGO
Kupone lr alųitk d»hl«t 

Demaaatiaetjaa nsoMiomS 
įj Atatųuklt Iuf.rmnrljų Knyrs * 
, B. Juklo. Man Obllrneljo. J

) Verdąs ..................................... J

VaL.'.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 8o. Dearborn Street 
ftoom 1230

OflM TO.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais Ir Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų T«L: Abardeen 4774

Būkit Molonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik vtraa pora aktų visam gy- 
raalnral. Uangnklta Jaa. letodaml 
Uegaamtauetl Jra moderaliklauala 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 

galt ratelktl.
SS METAI PATYRBfO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vtap akių nerastam. ..

Dr. John J. Šmotam 
Dr. J.JL Stngtąna, Jr.
1801 So. AahUad Avoaue 

ampae ll-toe 
GAVAI

OmO VALAVDOflt 
Kaadlra 9:19 a. m. Iki • p. m. 

Trečiad. ir Mtad. 9:«0 a. au 
' :8> J*- M.

LIETUVIAI D A K T A ri AI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office toL YARda 4787 
Namų toL PROspaet 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

Ofiao Tto............... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

TsL TARds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

taL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagai sutartį.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS ,

4146» Archer Avenue
Ofiao TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL - LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama —
Šaukite KEDsrie 2868 

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

fttonnnrltontntn pagal

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDvvay 2880 Chicago, Iii
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 <ki ū 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. -rike. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVCJE

3241 So. Halsfed St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088. ,

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RIT DTF.NR. “DRAUGU"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofise tto. VlRginia 0036 
Rezidencijos toL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: t-3 ir 6-8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tto. YARda 6981.
Rea: UNvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofise vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8.30 

756 VVest 35th Street

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA T

3241 VVest 66th Place f' 
Tel. REPubUc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir pnoiimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausia da
lyku yrat pripildyti šal| ge
rais laikraščiais. (Kardino
lu Laobre).

Tto. CANai 0287
Rea. tol.: PROspeet 6669

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

Regidemdja: 6600 So. Arteeian Ave.
VALANDOS: 11 r. ryto lkl 3 p^. 

6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUDA’



Antradienis, bal. 13 d., 1943

AMERIKOS KINIEČIŲ 
APYLINKĖS GYVENIMAS

v(Sių dienų knygos — APŽVALGA STEPHEN PFARCE) 

Kada Lowe šeima sušilau-1 ną tapti prezidentu. Per mė-

OTSNRATOS DTUTOBI
— ' ------------------

kė dvynų, jie buvo pakrikš
tyti ir pavadinti Wilson ir 
Marshall, tų dienų preziden
to ir vice-prezidento. Daug 
buvo rašyta apie šią kinie
čių šeimą, nors, gal, mažai 
žmonių suprato, koksai cha

rakteringas Amerikos bruo

žas buvo tas pavadinimas
Amerikos -kiniečių vaikučių 
amerikoniškais vardais.

Vice-prezident Marshall 
parašė laišką dvynų tėvui, 
kuriame jis rašė: “Būti ge- 
ru Amerikos piliečiu, mano 
supratimu, yra geriausias 
dalykas pasaulyje. Nors aš 
negaliu apdovanoti jūsų vai
kučių pasaulio gėrybėmis, aš 
galiu jiems linkėti užaugti 
sveikiems ir būti paguoda 
tėvams ir šaliai.”

y Vienas Lowe vaikų, Par- 
dee Lowe, tapo sociologu ir 
rašytoju. Neseniai išleistoj 
knygoj * ‘Father and Glori- 
ous Descendant” jis rašo a- 
pie savo gyvenimą, kaipo 
jauno amerikiečio, kurio tė
vai buvo kiniečiai. Jis rašo 
apie tėvo gyvenimą Ameri-

^koje, nes tėvas yra knygos 
T turinys; žmogus, kuris bu

vo žinomas dėl savo teisin-
- gurno ir visų pagerbtas San 

Francisco apylinkėj, kur jie 
gyveno.

Tėvas tikėjo, kad kinie
čiai gali tapti dalimi Ame

rikos gyvenimo ir kad jie 
’gali įgyti Amerikos drau-

nesius jaunuolis skaitė ką 
tik rado apie Amerikos isto
riją ir Amerikos preziden
tus. Už kelių metų, kada 
stengės gauti darbą vasarai, 
jis pirmą kartą susidūrė su 
diskriminacija.

“Visur buvau sutiktas su 
pasityčiojimais arba iritaci- 
ja ir visada su tuo pačiu at
sakymu “gaila, ką tik rado
me darbininką tam darbui”. 
Kas prasidėjo kaipo puikus 
nuotikis, virto į baisų ilgai 
tęsiantį pergyvenimą.

Pagaliau, Pardee Lowe ra
do savo vietą Amerikos gy
venime, kada vedė žmoną iš 
Naujos Anglijos. Jo šeima 
buvo nustebinta ir susirinko

Bet tėvas niekados neta
po tikru amerikiečiu. Taigi 
kulminacijos taškas jo gy
venime buvo, kada jis šven
tė savo 66-tą gimtadienį, pa
gal tikras kiniečių tradici
jas. Jo suamerikonėję vai
kai laikinai atidėjo savo A- 
merikos įpročius ir sveikino 
jį kiniečių nustatyta ceremo
nija. Motinos teta vedė svei
kinimą, o vyriausias sūnus 
ir jo amerikietė žmona, klū
pojo prieš tėvą ir nustaty
tais momentais kaktomis mu 
šė žemę, aptarnavo jį arba
ta ir saldainiais, įrodydami 
savo klusnumą.

Kada anūkas gimė, klau
simas ar Lowe šeima buvo 
amerikiečių ar kiniečių tapo 
išspręstas visais laikais.

“Jis mums atidarė vartus 
naujo išgyvenimo”, jo tėvas 
rašė anūko gimimo vakarą”. 
“Jis irgi turės pereiti tiltą

kritiškai stebėti šią ameri- ^arP Ryty *r Vakarų. Iš vie
nos pusės yra jo motinos 
šeima, kuri jį myli, kaip ir 

Jos prisitaikymas prie 3° tėvus. Iš kitos pusės yna

kietę, kada ji grįžo su savo 
vyru į jo namus.

kiniečių įpročių, išmokymas 
jų sveikinimų nustebino šei
mos senesnes moteris, ku
rios apgailestavo jaunosios 
kartos nepaisymą kiniečių į- 
pročių.

“Mano tėvas buvo labai 
patenkintas. Mano žmona į- 
vertino šeimos garbingą var 
dą ir tapo pavyzdys jau
noms kinietėms, nes ji ne
atsisakė mūsų tradicijų ir 
įpročių, nors ji pati buvo 
tipinga Nauja Anglietė (New 
Englander). Civiliz a c i j o s 
skersvėjai sunešė kartu — 
jauną kinietį, kuris tapo a- 
merikiečiu, ir jauną mergi-

jo kiniečiai tėvukai, kurie 
per jį mano įvykdinti savo 
svajones. Pagal jų geneolo- 
ginį skaičių, jam išrinko 66- 
tos kartos ainio vardą “Tsu- 
1“ harmoninga Ainių Dova
na (Harmonious Gift of the 
Ancestors). Bet mums Jis 
yna daugiau negu pasireiški
mas praeities.

HKI.P WANTED — MOTERYS

TT

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

-DRADGAS" HELP VANTTD 
ADVKRTHjlNG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdnlph 9488-9489

HKLP WANTED — .VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje, bri* 
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite J Employment Ofisą sekan
čiai —

CRACKFR JACK CO.
4800 W. esth St.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis lr viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

. 14th lr Clark Sts.

FREIGHT HANDI.ERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 6, House S.

ISTH A CLARK STS.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyme 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—
~ CHICAGO CARTON CO. 

4200 S. Pulaski Rd.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
METAL SORTERS 

PAPRASTI DARBININKAI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
« PASTOVUS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsinefikit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 

ATSISAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

TARNAITĖS 
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsifiaukite i Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

DEŠRŲ RIŠĖJOS
Patyrusios, gera mokestis, 

pastovfls darbui. 
GOI.DEN OAK PACKING CO. 

1283 W. George

ORDF.K COOKS
Ir tulpgi KEPfiJŲ 1’AGELRINtN- 
K£. Gera mokestis. Atsišaukite J

CHII.D'S 
16.5 W. Madison

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKAI — vyrui prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia lr 
MERGINV. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WII,SON JONĖS CO.
3800 W. Franklin Blv<l.

NAMŲ DŽEN1TORIAI reikalingi— 
Vyrai ar Moterys. Geros darbo sų- 

MERGINOS reikalingos prie abelnų''y^os Ir mokestis. Pastovus darbai, 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri- Į WF.SLEY HOSPIT.ALPatyri- Į
mas nereikalinga. Laikas lr pus6 
mokama už viršlaikj.

K R OI,L BROS. CO.
1801 S. Miehigan.

250 E. Superior St.

BUSINESS SERVTCE

giškumą būdami toleringi 
kitiems. Jis pats tai įrodė. Į ną senos amerikiečių šeimos 
įgydamas pagarbą Amerikos I__ _____ ,
verslininkų savo biznio rei
kaluose. |

Bet, kaip daugelis imigra- j 
ntų, tėvas norėjo pasidary-j 

Ji čionai pinigų ir grįžti į 
Kiniją.

“Neišsipildė kaip tėvas 
norėjo. Jo ateitis buvo Ame
rikoje. Jis čionai gyveno, jo 
brangieji buvo čia -palaido
ti ir jo vaikai vis daugiau 
linko prie Amerikos gyve
nimo ir įpročių. “Kas bus 
ateityje” ? — užklausdavo jo

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREIT AI,IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną Ir nakt) šiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto Iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kedzle Ave.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50

PRIE

SS

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rafiomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MIAUSIAS •
KAINAS.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidlrbtL

100 NU08. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

BUS BOYS
. • -

Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 
EDGEVVATER BF.ACH HOTEIi 

5848 8hertdan Rd.

draugai. Tėvas atsakydavo: 
^ ‘Aš nežinau, ar mano vai

kai bus kiniečiai, ar ameri
kiečiai. Aš tikiuosi, kad jie 
pasinaudos savo talentais ir 
progomis, kad jie laikys pa
garboje mūsų šeimos vardą 
ir įsigys pagarbą tarp žmo
nių”.

Klausimas buvo išspręstas 
Amerikos naudai. Bet Par- 
dee Lowe, kaip milijonai A- 
merikos mokinių, buvo pro
duktas “melting pot” (puo
das, kuriame viskas susilie
ja). Jis pamena jo pirmą 
diena mokykloje, kada mo
kytoja užrašė visų vaikų tau
tinę kilmę.

“Loaisa Fleishhacker — 
austrė.” Ji pabrėžė žod/ y “austrė”. “Elsie Forsythe 
— anglė”. “Penelope Lin
coln *— Amerikos negrė”. 
“Yurl Matsuyama — japo
nas”. “Maria Pucinelli — 
italė”. Heinz Creyer — vor
kietis”. į‘Pardee Lowe —i 
kinietis”. Toksai buvo sąra- į 

šas mokinių.
Vienas iš jo mokytojų jam 

pasakė, kad jis, kaip ir kiti 
čionai gimę, gali vieną die- (

Turime didelį 
pasirinkimą 
Muzikalifikų Instrumntų, Muzi
kalifikų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

T&isom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rafiomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
, OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

TetofoMs:

Canal 8887
J. KAZANAUSKAS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ FRIEINAIIOMIB 

KAINOMIB

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

STOTŲ IB KAILIŲ 

Jaunavedėms tyrai ir Snlmalli 

Mū«ų Specialybė

notarą kailiniai.
cloth kotai

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2b88

Mra, K. P. Dslabak lr DaMI, Sav.

- VVHAT
Bile amžiaus, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, pastovūs darbai 
INDEPENDENT BFD SPRING CO. 
___________ UOS LOierty St.___________

VAIKINAI
Nuo 16 iki 18 metų. prie švariu ir 
lengvu karo darbų. Defense dirbtu
vė. Gera proga )sidirbtl. 55c J va
landų pradžioje.

Netoli Kedžle ir 47th St.
. Pašaukite Mr. Hasnerl.

LAFAYETTE 8700

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kas link 
geresnės darbo {eigos ir transporta
cijos veltui—

Atsifiaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisų, Rpom 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
ir Madison Sts., Chicago 

Ar J
Superintendento Ofisų, kampas Kln- 
aie St. ir Crawford Ave. (Pulaski 
Rd.) bile kurių dienų tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

REIKALINGOS MOTERYS prlkle- 
Juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c | valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerlor 6 828.

AVA K E M « McLACGHLIN, INC. 
225 E. Illinois St.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. J 

EDGEVVATER REACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS AR MOTERYS 
Prie lengvų dirbtuvės darbų.

Atsišaukite J—
4711 W. IAKE ST.

MERGINOS 
Dirbtuvės Darbams

PATYRIMAS
NEREIKALINGA

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS 
PERSIMAINANTI ŠIFTAI

Amžiaus 18 iki 35 
Pradžioje 60c j valandą

Atsifiaukite po 9 vai. ryte.

Container Corp.
404 E. North Water St.

FOUNTAIN VEITERKOS
Reikalingos dideliam stoek- yards 
retail markete: 5’<4 dienų: 44 valan
dų savaitėje: malonios darbo sąly
gos: nėra skaldytu Siftu: šeštadienio 
popiečiais, sekmadieniais ir vakarais 
nereikia dirbti. Gera pradinė mokes
tis. 2 savaičių apmokamos atostogos 
po vienu metu tarnystės. Pašaukite 
M R. JOHNSON. YARDS 0 240, EXT. 
343. 

ELF.VATOR MERGINOS 
Reikalingos. Kreipkitės prie 

Bell Captain.
HOTET, MARYI1ND 

900 N. Rusi) St.

MERGINOS — MOTERYS
Assembly Ir Metai departmentuose 
arti vldurmiesčlo north side dirbtu
vę. štai proga veiklioms merginoms, 
kurios yra palinkusios prie meka- 
niškų darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Malonios darbo sųlygos. dienos 
šiftai. Arti Chicago Ave. "L” stoties 
ib gatvėkarių. Atsišaukite j

364 W. CHICAGO AVE. 

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsifiaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai piQk)al mūsų specialybe. 
Rodykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FII.INO VORUS, 28 N. Loomls, 
Ohieago. Pasiųskite piūkiua parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

R E N D U O J A S I

RENDITOJASI STORAS — 4354 So. 
Maplewood Avė. Gera vieta krau- 
čiui, šiaučiui arba barberiul. Renda 
pigi. Atsišaukite prie SAVININKES: 
Tel. PULlntan 0859 ar 10737 SO. 
MICHIGAN AVE.

RENDITOJASI KAMBARYS, pavie- 
aiam-ei ar vedusiai porai. Apšildo
mas. Prieinama renda. Kreipkitės 
sekančiai: Antram aukšte. 2112 S.
CICERO AVE., CICERO. II.L.

ANASTAZIJA
VILEIKIENE

(po tėvais Urbaitė)
Gyveno 5333 So. McVickess 

Ave. Mirė Bal. 12 d.,‘ 1943»aA 
4 vai. ryte, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskričio. Naujamiesčio 
parapijos, ^vainikų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 dukteris Oną žudyekienę. 
Bronislava Gateh ir žentų Ix>- 
vonų ir Elzbietą: 2 sūnus An
tanų ir marčių Oną, Matthew 
it' marčių Dorothy; 10 anuku: 
brolj' Kazimierų Urbų ir jo šei
mų: seserį Agotą Kunza ir ios 
šeimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas T.acha- 
wiez koplyčioje. 3314 W. 28rd 
Place. laidotuvės jvvks ketvir
tadieni, Bal. 15 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
atlydėta J šv. Juozapo parap. 
bažnyčių, Summit, III., kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos nž 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, Sūnai. Brolis, 

Sesuo. Anūkai tr Giiniijės.
I-aid. direktorius Taebawiez 

Ir Sflnal. Telef. Canal 2515.

VYRAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shipping lr 

dyeing departamentuose. 
Darbai atdari dabar.

BET,DINO HOSTF.RY MILLS. 
2300 Wabansia.

VYRAI reikalingi prie abelnu dirb
tuvėa darbų. Be patyrimo. 60 va
landų savaitėje, laikas lr pusė už t 
viršlaikj.

VYRAI — VIDUR-AMŽIAUS 
Reikalingi. Klek nors patyrimo prie 
tekinimo pageidaujama bet nereika
linga.

A. H. HYNDMAN CO., INO.
255 E. 95th St.

TRANSO ENVELOPE CO. 
8542 N. Kimhall Ave.

KELETAS VYRŲ
Patyrimas Nereikalinga 

Prie
LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ

JEFFERSON ELECTRIC 
COMPANY 
Bellwood, III.

HOITSEMAN lr SIENŲ PLOVIKAI 
reikalingi. Ir PORTERIŲ. Dirbti 
loop kotelyje. Patyrę pageidaujami, 
gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Housekeeper.

HOTEL SHERMAN.
Clark and Randnlpli Sts.

PAPRASTI DARBININKAI. LUM- 
BER HANDLERS reikalingi — uni
jos rata. viršlaikis; 6 dienos j sa
vaitę. Tel. Lafayette 8181.

McKEOWN BROS. OO.
5285 S. Eeeler Ave.

MILLING MACHINE
OPERATORIAI

Pageidaujami vyrai kurie turi 
tame patyrimo.

LIQUID CARBONIC CORP.
8100 S. Kedzle Ave.

Freight Handlers
Reikalingi prie svarbių tranapor- 
tacijos darbų. Gera mokestis.

Matykit Mr. Foley.

C. & E. I. B. R.
55 W. Roosevelt Rd.

VYRAI IR VAIKINAI reikalingi 
prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimai nereikalinga, gera mokestis. 
EAGLE GRINDING WHEEL CO.

8519 W. Fulton

PLATINKITE “DRAUGĄ*

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Atsiiaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 

2924 W. 51st ST;

CENTBAL STEEL 
& WlRĖ CO.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir External

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monroe.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
' Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos

naudingos maldos.

Jau Spausdinama
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

! NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAZINUANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT A POLIU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI1 — 

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

Phone: GROvehilI 2243

WHFC-I45O kil.
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Thomas Jefferson
KELETAS BIOGRAFINIŲ ŽINIŲ

Šiandien minime svarbią sukaktį.
Šiandien sueina lygiai 200 metų nuo didžiojo ame

rikiečio, energingojo demokratijos ugdytojo ir valsty
bes vyro Thomas Jefferson gimimo dienos.

Jis gimė 1743 m. balandžio 13 d. Shadvvell, Albemarle 
county, Virginija steite.

Čia mes paduosime Thomas Jeffersono trumpą bio
grafiją, iš kurios matysime kokį' vaidmenį jis yra suvai

dinęs Jungtinių Valstybių gyvenime.

1962-67 studijavo teises. 1774 m. buvo Virginia stei- 
to konvencijos nariu. 1775-76 — Kontinentiniame Kon
grese; 1776-79 m. — Virginia legislatūroj; 1779-81 — 
Virginiat gubernatorius; 1783-84 m. kongreso narys; 
1784-89 m. — ministras Prancūzijai; 1797-1801 m. —1 
vice prezidentas; 1801-09 m. — prezidentas.

Visose tose aukštose pareigose Jeffersonas įdėjo daug 
darbo, parodydamas nepaprastai daug iniciatyvos. 

DVIEJŲ POLITINIŲ PARTIJŲ ATSIRADIMAS

Kai jisai buvo valstybės sekretorium, stipriai susi
rėmė su kitu žymiu politiku Hamiltonu konstituciniais 
klausimais. Hamiltonas buvo šalininkas duoti krašto 
kongresui kuo plačiausias teises ir, kiek galima, df- 

džiausią jėgą, kuomet Jeffersonas buvo nusistatęs fe- 
deralinius santykius tarp paskirų valstybių palaikyti 
konstitucijos ribose. Kai buvo įsteigtas Nacionalinis 
Bankas, Hamiltonas tvirtino prezidentui Vašingtonui,
kad tasai aktas yra konstitucinis, kuomet Jeffersonas•
buvo visai priešingos nuomonės. Tie nesutikimai buvo 
priežastimi dviejų skirtingų politinių partijų atsiradi
mo — federalistų arba “palaidos konstrukcijos"’ par
tija, kuriai vadovavo Hamiltonas ir anti-federalistų — 
arba “griežtos konstrukcijos” partija, kuriai vadovavo 
Jeffersonas. Pastarojo šalininkai paprastai būdavo va
dinami demokratiškais respublikonais, žodžiu, Hamil
tonas buvo respublikonų partijos tėvas, o Jeffersonas 
— demokratų.

JEFFERSONO PREZIDENTAVIMAS

Prezidentu Jefferson išbuvo aštuonis metus. Jis bu
vo pirmutinis prezidentas inauguruotas Vašingtono mies
te. Jo vienas didžiausių darbų, užimant krašto prezi
dento vietą, buvo nupirkimas iš Prancūzijos už $15,000,- 
000 Louisiana teritorijos, ši teritorija buvo įgyta dviem 
sumetimais — kad Jungtinės Valstybės turėtų Missis- 
sippi upės kontrolę ir New Orleaną uostą; kad Euro
pos kraštai netrukdytų Jungtinėms Valstybėms ugdyti 
respublikoniškąją valdžios formą. Kadangi kai kurios 
Europos valstybės turėjo savo kolonijas Šiaurės Ameri
koje, todėl Jeffersonas buvo vienas iš tų, kuris visa 
savo energija kovojo, kad europiškoji įtaku nekliudytų 
Jungtinėms Valstybėms gyventi laisvu, demokratišku 
gyvenimu.

DIDIEJI JEFFERSONO NUOPELNAI

Jeffersonas daug darbų nudirbo. Tačiau jis pats la
biausiai didžiavosi šiais trimis savo didžiaisiais dar
bais: Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomybės 
Deklaracija (kurios jis buvo autorius); Vlrgiaia ateito 
religijos laisvės statutas (jis buvo jo autorius); Virgi
nijos universiteto {steigimas. Prieš savo mirtį jis pna<- 
šė, kad šie trys jo darbai ant jo paminklo būtų užra
šyti. Jis mirė 1826 m. liepos 4 d. Ir tai buvo ypatingai 
didelis supuolimas, kad jis mirė praėjus lygiai 50 me
tų po Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės Akto pa
skelbimo.

Trumpai kalbant, Jeffersono varda.3 yra garsus ne 
tik Amerikos, bet’ ir pasaulio istorijoj dėl šių jo darbų:
griežtas stovėjimas už respublikoniškąją v&ldžlos for-
uiJfc ir žmonių suverenines teises; priešinimosi privilegi-

........ .......

Skulptorius Rudolph Evans žiūri į Jefferson statulą, 
kurią padirba iš pla3terio ir nudažė bronza. Po karo ši 
statula bus nulieta iš metalo. Ši statula yra Jefferson 
Memorial name, ji bus dedikuota šiandien, balandžio 13 
dieną.

juotai žmonių klasei; visuotinas švietimas ir knygynų- 
skaltyklų tinklas po visą kraštą; religijos laisvė; min
ties *r žodžio laisvė; vietinė savi valdyba; taikos palai
kymas; politinė lygybė; stipri Konstitucijos konstruk
cija ir paskirų ateitų savivaldybė; gerai išlavinta mi
licija ir negausinga armija; metaliniai pinigai; opozici
ja monopoliams; vergų emancipacija ir deportacija; 
Jungtinių Valstybių plėtimas, inimant Louisiana, Flo
ridą, Kubą ir Kanadą; indėnų rezervacijų palaikymas; 
aiškus apibrėžimas juridiškosios valdžios teisių santy
kiuose su legislatyvine ir egzekutyvine.

DIDYSIS DEMOKRATAS

Iš šių kelių čia suminėtų dalykų, dėl kurių Jeffer
sonas dirbo ir kovojo, galima numanyti, kad Jefferso
nas davė pasauliui daugiau ir platesnių valdymo prin
cipų, negu bet kuris kitas politikas ir valdžios žmogus. 
Kur tik neviešpatautų demokratiškoji valdžios forma, 
Jeffersono vardas su didele ppagarba buvo, yna ir bus 
minimas. Ne be reikalo jam yra daug paminklų pri
statyta, daug tomų knygų apie jį parašyta.

Ir šiandien, kuomet demokratijos kariauja dėl savo 
egzistencijos, kariauja su diktatoriais ir militaristais, 
kurie yra užsimoję pavergti pasaulį šventas žmonių 
teises po kojų paminti, minėdami didįjį demokratijos 
ugdytoją — Thomas Jeffersono jubiliejų, turime labiau 
susikaupti, labiau demokratiniu atžvilgiu įsisąmoninti 
ir dėti visas jėgas Amerikos ir Jungtinių Tautų karo 
pastangoms didinti ir demokratijų pergalę greitinti.

Penktoji kolona
Šiomis dienomis pasirodė taip vadinama “baltoji kny

ga’”, kurią išleido “mažasis’’ Dies komitetas.

Šioji knyga tuo yra svarbi, kad joj aiškiai nurodoma, 
jog komunistų penktoji kolona Jungtinėse Valstybėse 
ir dabar dar tebeveikia. Joj randama ne tik apie ko
munistų priešvalstybinę veiklą, bet taip pat ir apie 
nacių ir fašistų pastangas griauti demokratinę san- 
tvarką. , „ ,

Knygoj rašoma, kad dabar komunistai, turėdami sa
vo veikimui palankias sąlygas, briaujiasi į įvairias vi
suomenines organifeacijas, kad vėliau galėtų išgriauti 
Jungtinių Valstybių demokratinę santvarką ir jos vie
toj įsteigti sovietų diktatūrą.

“Mažasis Dies komitetas” turįs įrodymų, kad komu
nistai plaųuoja sudaryti Amerikos kariuomenėj “ka
reivių ir jūrininkų tarybas’’, kokios buvo sudarytos 
1917 m. prieš bolševikų revoliuciją Rusijoj.

ši knyga daug pasitarnaus Amerikai. Ji daugeliui 
atidarys akis ir duos progos pamatyti ir suprasti, kad 
komunistai yra mūsų krašto, ir jo santvarkos pikti ir 
dideli priešai.

Kitu atvėju apie tai plačiau parašysime.

Kovo mėnesį Illinois valstybėj parduota U« S. karo 
bonų už $47,000,000. Vis tik nemažai. Reikia neužmirš
ti, kad kovo mėnuo yra taksų nuo įeigų mėnuo. Ti'o 
būdu daug padaryta. Bet, reikia manyti, šį mėnesį bo-
nij bus parduota daug daugiau — bent dvigubai.

Moteris įsteigė pirmą u- 
niversitetą moterims Mek
sikoje.

Šios žymios meksikietės 
moters vardas yra — Seno- 
ra Adela Formosa de Obre- 
gon Santacilia.

Be abejonės, ji bus ir pir
moji rektorė.

Šiame universitete galės 
eiti aukštuosius mokslus 
tūkstantis moterų. Ten ga
lės išeiti akademiškąjį ir į- 
vairių profesijų mokslą.

Tad, ir Meksikos moterys 
sukruto kopti į kultūrinio 
gyvenimo viršūnes. Bravo!

Kansas City vyskupo Ed- 
win V. O’Hara ir kunigų gru 
pės iniciatyva įsteigtas taip 
vadinamas Latin American 
Institute, kurio tikslas bus 
užmegsti ir palaikyti geres
nius santykius su Pietų ir 
Centraline Amerika tradici
niais krikščionybės pagrin
dais.

Šis institutas bus infor
macijų centras Amerikos 
respublikų kultūriniais, re
liginiais, pramoniniais ir že
mės ūkio reikalais.

Įstaiga tikrai reikalinga ir 
naudinga.

Iš “Draufco’’ 1918 m., balan
džio 43-tos dienos)

Vyriausias karo vadas.....
Talkininkų vadovybės susi
tarė ir paskyrė visų karo jė
gų vyriausiuoju vadu gene
rolą Fosh’ą.

•

Areštuota 13 lietuvių......
Šiomis dienomis Grand Ra
pids, Mich., areštuota 13 lie
tuvių kairiųjų, kurie slaps
tėsi nuo kareiviavimo.

Anglai Vladivostoke... Ru
sijos uoste Vladivostoke iš
lipo anglų jūrininkai. Prieš 
kiek laiko čia ir japonų jū
rininkų atsirado.

Nuo vokiečių bombardavi
mo žuvo... trys vištos... Va
kar vokiečiai bombardavo 
Paryžių. Prancūzams pada
ryta nuostolių — užmušta 
astuonios vištos.

•
Kazaniaus respublika........

Kazaniaus gubernijos, Rytų 
Rusijoj, valstiečių kongre
sas paskelbė būsiant tą gu
berniją nepriklausoma res
publika.

Mirė A. Krušas... Balan
džio 8 d. mirė Antanas Kru
šas, kun. M. Krušo tėvas, 
sulaukęs 68 m. amžiaus.

Medis karo laivui
Apie 35,000 medžio pėdų 

reikia dviem mažiems mos- 
quito laivams. Karo laivui 
reikia nuo 300,000 iki 500,-

000 pėdų medžio.

Savaitinė apžvalga
ELMER DAVIS, DIREKTORIUS OFFICE OF WAR y 
INFORMATION.

VYRAI IR REIKMENYS 
TUNISIJOJ

Galima sakyti, kad viskas 
Tunisijoj eina gana gerai. 
Generolo Montgomery pulkai 
yra veteranai' karo dykumo 
se. Mūsų kareiviams pra
džioje buvo labai sunku, bet 
po įveikimo vasario mėnesį, 
jie greitai išmoko ir grįžo at 
gauti visą nuo jų atimtą že
mę ir dar daugiau. Oficie
riai, grįžę iš Tunisijos, pra
neša, kad ne tik mūsų vyrai, 
bet ir karo reikmenys pui
kiai išsilaiko. Mūsų tankas 
yra kuopuikiausias veiks
muose. Vokiečiai turėjo di
desnį, jis buvo keblesnis ir 
ne greitas. Mūsų lėktuvai ge 
ri taipgi — ypač skraidan
čios tvirtovės. P-40 visada 
pasekminga sdykumų kauty
nėse. bet praeitais metais 
nebuvo toks geras Pacifiko 
veiksmuose, jis puikus Egip
te ir Tunisijoj.

JUNG. TAUTŲ JŪREIVIAI

Tarp — alijantų vajuje 
dalyvauja britai, amerikie
čiai, prancūzai kurie seka 
Giraud, ir prancūzai kurie 
remia De Gaulle, ir dar vy
rai tuzino kitų tautų — nor-. 
vegų, olandų,' graikų, loty
nų Amerikos. Šie vyrai tar
nyboje, kuri visiškai negar
sinama, pavojun išstato gy
vybės, bet negali kirsti at
gal — tai Jung. Tautų Pre
kybos Laivyno vyrai. Be šių 
vyrų negalėtum^ išlošti vi
suotiną karą.

Jų frontas baisiai nera
mus, kaikuriais laikais daug 
blogesnis negu kitais, bet 
praėjęs kovo mėnesis buvo 
blogas submarinų nuskandi- 
nimams. Ne blogesnis už ke
lius mėnesius praeitų metų, 
bet gana blogas. Detalių ne
galima išduoti, nes priešas 
jų pageidauja. Nors daug lai 
vų buvo nuskandinta, bet 
milžiniškas skaičius laivų, 
su karo reikmenims, saugiai 
pasiekė paskirtas vietas. 
Vokiečiai nelaisvėn paimti 
Tunisijoj, buvo nustebinti

kada matė Amerikos amai-
_ •
jos milžinišką reikmenų kie

kį. Jie sako, jog jų radijas

pasakė jiems, kad tas viskas 
buvo nuskandinta.

KOVA PRIEŠ AUKŠTAS 
KAINAS

Dabar, algos ir kainos lie
čia kiekvieną asmenį, ląė^- 

vieną žmonių klasę. Vetuo
damas Bankheąd Bilių, pre
zidento pranešimas pareiškė 
— “Dabar mes visi — ūkinin 
kai, darbininkai, prižiūrėto
jai ir indėlininkai — turime 
suprasti, kad mes negalime 
pagerinti gyvenimo sąlygas 
totalinio karo laike. Kiton 
pusėn, mes turime pasiauko
ti ligi karo pabaigos. Bado 
nekęsime. Mums visiems bus 
pakankamai, jeigu tik visi 
bandys perdaug neturėti. Ir 
prezidentas pabrėžė, mes tik 
pradedame jausti totalinio 
karo baisių pasekmių. Vyrai 
kurie lig šiol buvo linksmi ir 
patenkinti, turi apleisti savo 
šeimas, palikti gerai apmo
kamus darbus ir stoti į ka
riuomenę už $600 per metus, 
ir tik su mažu paskyrimu 
dėl jų užlaikomųjų žmonų jj 
vaikų. Mes, kurie liekame ei 
viliniame gyvenime produ
kuoti maisto ir reikmenų 
jiems ir vis mažesnį kieki 
sau, neturime tarp savęs gin 
čytis pastangoj pagerinti ar 
ba net laikyti savo pozici
jas”.

Gal tą supranta mūsų jau 
nuoliai Tunisijoj arba Nau 
joj Gvinėjoj, Bet gal ir daug 
žmonių čionai namie irgi tą 
supras. OWI.

Spauda neturės atstovi; 
konferencijoj

WASHINGTON, bal. 11.- 
Valstybės departamentas 
paskelbė, kad sąjunginių 
tautų konferencija maisto 
klausimu pokariniams lai
kams įvyks Hot Springs, Va. 
Prasidės gegužės 18 d. Da
lyvaus 37 tautų atstovai.

Prezidento Roosevelto pa
geidavimu spaudos atsto 
vams konferencijos durys 
bus uždarytos, išėmus tik 
konferencijos pradžią ir pa
baigą.

REMKITE “DRAUGĄ“

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parior setą nemeskite. 
lauk, paduokite Roose
velt Furnitnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-1 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
ralų- 

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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Brighton Park. — Fede
racijos 19 sk. ruošta spau
dos diena bal. 4 d. dalyva
vusiems bus ilgai atmintina. 
Įdomu buvo išgirst kun. J. 
Prunskio paskaitą apje kun. 
Miluko darbuotę, kiek jis nu
veikė spaudos srityje. Taip
gi rodyta paveikslai, kaip 
Afrikos šiltuose ar Alaskos 
saituose kraštuose žmonės 
gyvena, o šiandie jau ir mū
sų sūnūs ten randas. Ro
dos, netikėtina, o taip, ištik- 
rųjų yra.

Kun. Sandys, MIC., įdo
miai papasakojo apie šių die 
nų laikraščių svarbą ir jų 
skaitymą.

Buvo parodyta visi kata
likiški lietuvių leidžiami laik 
raščiai, apie kuriuos atski
rai apie kiekvieną papasako
jo Ig. Sakalas. Vis tik pasi
rodo, katalikiškų lietuvišku 
laikraščių leidžiama net 17. 
Tik vien Chicagoj, neskai
tant dienraščio “Draugo”, 
išeina net penki: “Laivas”, 
‘‘Moterų Dirva”, ‘‘Muzikos 
Žinios”, “Vytis” ir “ftv. Ka
zimiero Akad. Aidai”.

Laukiant Velykų ir gėrė- 
jantis pavasario laiku radio 
klausytojams bus smagu pa
siklausyti linksmų pavasario 
dainų, kurias žavėjančiu bal
su padainuos visuomenės 
mėgiama dain. G. Giedrai
tienė. Prie to “dėdė” Vaite
kūnas patieks gražių juokų, 
o tarpuose bus pagrota sma
giom muzikos, papasakota j- 
domių žinių ir pranešimų, y- 
pač iš Peoples rakandų krau
tuvės apie priešvelykinį iš
pardavimą. Rep. XXX

Susirinkha'
Vargdienių Seserų Gildos 

svarbus ir paskutinis prieš 
parengimą, kuris jjvyks ge
gužės 2 d. susirinkimas įvyks 
šį vakarą, balandžio 13 d., 
7:30 valandą, Aušros Vartų 
parap. mokyklos salėj. Ma
lonėkite kuo skaitlingiausiai 
suvažiuoti į susirinkimą; 
taip pat būkite taip geri grą
žinti pinigus už parduotus, 
tikietus, kad būtų galima 
numatyti, kaip tikietų pla
tinimas eina. Laukiame vi
sų — gildos narių ir norin
čių jais tapti. J. K

Visi čia suminėti laikraš- We»t Side. — Moterų Są 
ciai nėra brangūs, rodos, ir jungos* 55 kuopos mėnesinis* 
skaitytojų turėtų būti tūks- susirinkimas įvyks šį vakar 
tiančiais, bei dešimtimis tūks rą, Joalandžio 13 d., 8zvaLan- 
tančių. O visgi taip nėra. Ka- dą, parapijos salėj. Visos ne.- 
me čia kaltė? Gal permažai rėš kviečiamos atsilankyti 
garsinama, primenama žmo- susirinkiman, kuris yra svar 
nėms t Kažkaip daugiau rū- bus ir kuriame reikės apttar-
pinamės kitais, o ne savo ________________________________
reikalais. Teko pastebėt baž-;
nyčių prieangiuose įrengtas

X
( .

• ■ »
/»<

vietas knygoms ir laikraš
čiams. Bet kodėl tos vietos 
tik anglų kalba leidiniais už
pildytos, man neaišku. Re
gis lietuviški laikraščiai tu
rėtų būt pirmoj vietoj arba 
abiejų kalbų pasirinkimui. 
Jeigu rūpinamasi vienais, tai 
nereiktų pamiršti ir kitų. 
Pasitaiko, kad ir prie ge
riausių norų negali rasti kur 
nusipirkti kitų laikraščių. O 
jeigu būtų prie bažnyčios, 
tai būsi tikras, kad galėsi 
gauti. Užsisakyti, gal, vi
siems nėra patogu, o taa 
centas, kitas sekmadienį pra 
leisti laikraščio nusipirkimui 
kaip niekia. Vis tik atrodo 
kad spaudos reikalais turė
tumėm daugiau susirūpinti

Buvęs

t
MARCELE SIMUTIENE
(po tėvai* Ahakanat lėlutė)
(Jyveno 3218 K. Oiren Ht. 

Mirė Baland. 10. 1043. 11:43
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo I* Ma
žeikių apskr., Akmenin parap. 
lr m lovio.

•Amerikoje Išgyveno 33 rn.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Marcelę Ir žentų The
odore ItappuN. aūnų VValter Ir 
marčių Htella, 2 linuku* Lore
tta DappiiH Ir VValter Kernoti* 
Jr., tr kitan Kimine*.

Priklausė prie Tretininkų, 
ApuAtalystėH Maldos, Av. Juo- 
aapo Maldo*. Gyvojo Keža n- 
CaluH, Av. Pranciškau* Vienuo
lyno. Av. Kasimiem Vienuoly
no KėmėJo Ir. Kaud. Kryžiaus 
Vieneto.

Kūnas pašarvota* - Antano 
M. Phillips koplyčioje, 380T 
Lituanica Ave.

laidotuvės Jvyks Trečiad.. 
Baland. 14 d. 14 koplyčios 8: Ak 
vai. ryto hns atlydėta 1 Av. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je Jvyks gedulingo* pa maldo* 
ul velionė* sielų. Po pamaldų 
bu* nulydėta | Av. Kazimiero 
kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
Kilpine*, draugim Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Ihikdė Minas. Mar
ti, Zentna Ir Gtmtnės.

laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel, Yards 4»A»

pareiškimas
Vardan Cook County Lie

tuvių Demokratų Lygos no
rime pareikšti mūsų nuošir
džią padėką visiems lietu
viams, kurie parėmėtė ma
yoro Edward J. Kelly kan
didatūrą rinkimų dienoje, 
balandžio 6. Rinkimų rezul
tatai parodė, kad didžiuma 
lietuvių rėmėte mūsų reko
menduojamus asmenis, už 
ką mes esame dėkingi ir ži
nome, kad mayoras Kelly y- 
ra didžiai jums dėkingas. 
Mayoro Kelly laimėjimas 
aiškiai įrodė, kad didžiuma 
Chicagos žmonių užtaria jo 
administracijai ir pripažįs
ta, kad jo dešimts metų re
kordas įrodė jo nuopelnus 
visų Chicagos piliečių gero
vei.

Mūsų organizacija, drau
ge su penkiolika Lietuvių 
Demokratų klubų, yra dėkin
ga jums, kurie lankėte mū
sų masmitingus, klausėtės 
mūsų radio kalbų ir tėmijo- 
te įvairius aprašymus laik
raščiuose.

Dabar, rinkimams praė
jus, mayoras Kelly pareiškė, 
kad visi einame į talką karo 
laimėjimui. Mūsų organiza
cija taipgi prižada dėti vi
sas pastangas prisidėjimui 
prie karo laimėjimo ir kraš 
to gerovės.

Lietuvių Demokratų Lyga 
jau padarė pradžią Lietuvos

ti keletą svarbių klausimų.

Pirmininkė

laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo klausimu Jungti
nių Amerikos Valstybių kon 
grėsė, ir turi vilties^ kad mes 

atliksime svarbų darbą kuo
met šio krašto vadai pagel
bės Lietuvai išsiliuosuoti iš 
nacių vergijos.

Visiems už jūsų lojalumą, 
lietuviams demokratų va
dams ir precinktų kapito
nams, mes tariame nuoširdų 
ačiū, ir lauksime progos 
jums, gerbiamieji, pasitar-' 
nauti.

« z

Teisėjas John T. Zūris,
Al. G. Kumskis, Lietvvlų
Demokratų Lygos pirm. 
ir visa valdyba

Vieša padėka
Steigiamasis Lietuvių Kar 

reivių Motinų klūbę susirin
kimas, įvykęs kovo 24 d. Da
riaus-Girėno svetainėje bu
vo taip skaitlingks, kad net 
pačius rengėjus nustebino. 
Motinų tiek daug prisirinko, 
kad kėdžių pritrūko ir dau
geliui prisėjo stovėti. Taip
gi pritrūko vėliavukių ir net 
registracijos kortelių, kurių 
buvo parūpinta didelis skai
čius.

Susirinkime dalyvavo virš 
1500 motinų, kurios vienbal
siai su didžiausiu entuziaz
mu nusitarė sutverti Da-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
. ...... . &

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROdRAMAS — 8 00 vaL_Plrmad lr Ketvirtad~vak. 

II stoties WGES (1390), su Povilu šaltimleru.

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Viri 50 Metų

Too Pačio* Šeimos 

Rankose I

riaus-Girėno Kareivių Moti
nų klubą. Si organizacija ir 
bus žinoma šiuo vardu.

Didelis kredit&š tenka 
“Draugui” už palankų ir ne
mokamą garsinimą šio su
sirinkimo, už ką Dariaus-Gi
rėno posto vardu reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Taip
gi reiškiame vilties, kad ir 
ateityje “Draugas" neatsi
sakys paremti šį darbą.

Penktadienį, balandžio 16 
d. 8 v. v. įvyks antras susi
rinkimas Dariaus-Girėno sve 
tainėje, 4416 S. Weatern av. 
Į šį susirinkimą kviečiamos 
ne tik narės, bet ir visos ka 
reivių motinos, tėvai, sese
rys ir motery® ir prisirašyti 
prie šio klūbo. Įžangos, nei 
kolektos nebus. Šiame susi
rinkime tyus išrinkta pasto
vi valdyba bei reikalingos 
komisijos, taipgi nustatyta 
programa ateities darbuotei 
ir pranešta, kas jau nuveik
ta. Narystės kortelės bus 
išdalintos ir žinoma pakan
kamai vėliavukių bus parū
pinta dykai.

Dariaus-Girėno Post 271 
American Legion specialė 
motinų komisija: J. Kibort, 
commander, dr. S. Biežis, 
chairman, J. Raichus, P. Pu
mputis, J. Barčius, W. Ka
reiva, J. Pankus, J. A. Mic- 
keliūnas.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

r

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDlTlONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Produetiona. 

Workmanship and Materials UnexeUed—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE gAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE
JOHN W. PACHANKIS

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

IMODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:

|4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street 
Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubiic 4298

'VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės | -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave,, Chicago
* Telefonas Grovehlll 0142

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

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS I

Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!
MIXED

MALIAVA
Už galioną 98c

KEM-TONE 
Už gailos* $2.98
Grindų Lygintojai

(Floor Sande rs)

Už vieną dieną * $1.50 
WALL PAPER

(Room Lots) 
Parsiduoda už ••••/LC — 

ir aukščiau OOC

BEN MOORE “One Coat”

ENAMEL 
Už galioną . j. $1.98 

FLAXOAP
2 svarų -vq
bHka ......................... - J7C

Tilt R

LINSEED ALYVA
Uš galioną . ........98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

IRrpaketas ....................

BERLAND’S P AINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennmcskit senų, teigi'dūstu Biidclninkų. Jų negulima. atstatyti, nes 
(langiau jų nedirbama. Juos gailina pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budclnlkai gail
ina pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be-Obligacijos

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

1846 WEST 48th STREET

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

SKYRIUS 48-44 E. lflJfth 8T. 
8814 WEST SSrd PLACE

10821 80. MICHIGAN AVE.

8307 LITUANICA AVENUE

4348 SO. CAIJFORNIA AVE.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakt).

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse^

I. I. ZOLP
Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1138-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. PULLMAN 1Z7« 
Phone CANAL 2810

L BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 4901

I. LIULEVICIUS
Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
8334 80. HALSTED STREET 710 W. I8th STKEE1

Telephone YARDS 1419

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

CICERO LIETUVIS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE *

John E. Šeputis

John E. Šeputis gimė 1921 
metais, rugpiūčio 1 dieną, 
St. Charles, III. Baigė Šv. 
Antano lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, St. Mel’s 
high school (keturis me
tus) ir lankė du metus 
Northwestern universitetą. 
Buvo bookkeeper The Best

mus aplankyti mamytės, 
brolių ir seserų.

Jonas Šeputis yra sūnus 
žinomos veikėjos Liudvikos 
Seputienės. Ji yra Akademi
jos Rėmėjų 9 skyriaus pir
mininkė. Seputienė darbuo
jasi ir parapijos naudai ir 
prisideda prie visų gerų dar 
bų.

John Šeputis turi du bro
lius, kurie yra vedę, ir dvi 
sesutes, kurios taip pat ve
dusios. Jono tėvelis yra mi
ręs. Jo motina gyvena Cice- 
roje, III., 1526 So. 50th avė.

Dingusiuju kareivių
sąrasas

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas, balan- 

Food Ine. (du metus ir 9 džjo u dieną kelb5 269 
mėnesius). Priklausė priePriklausė 
Lietuvos Vyčių 14 kuopos ir 
6v. Vardo draugijos.

John E. Šeputis į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1942 
metais, gruodžio 20 dieną. 
Dabartinis jo adresas: U. S. 
C. G. Cutter “Sea Cloud” c-o 
Fleetline Postmaster, New 
Y. Yra nevedęs.

Jonas Šeputis dalyvavo to 
limoje kelionėje. Grįžęs iš 
kęlionės gavo 10 dienų atos
togų. Buvo parvykęs į na-

Gary plieno fabrike 
kilo streikas

Jungtinių Amenkos Valsty
bių kareivių pavardes dingu 
šių karo akcijoje. Dingę ka
reiviai yra Alaskos, Azijos, 
Europos, vidurio rytuose. 
Pacifike ir pietvakarių Paci- 
fiko apylinkėse.

Dingusiųjų skaičiuje yra 
35 kareiviai iš Chicagos ir 
jos apylinkių.

Traukinys nušoko 
nuo bėgių

Netoli Indiana Harbor 
pereito pirmadienio rytą, 
prieš 1 valandą, Pere Mar- 
ųuettę traukinys nušoko nuo

Gary, Carnegie Illinois bėgių. Dvylika keleivių buvo 
plieno fabrike, pereitą sek- sužeista.
madienį, prasidėjo streikas. Trauki a Chicago is. 
Pirmadieni sutrukdė darbą važiav0 10:30 valandą j 
22 pečiams, kur tirpinama Grand Ra ids Mich jig tu.
geležis.

Kompanijos pareigūnai pa
reiškė, jog daugiau kaip 200 
darbininkų apleido darbą.
Nors tai nėra didelis skai
čius, bet vistiek gerokai su
trukdė darbą. Gary Plieno
fabrikas yra didžiausias pa- _ ,
šaulyje, fabrikas turi 53 pe- ReiKAldUJd re^ISlNOllS 
pečius. . Visi farmeriai, bučeriai,

C.I.O. plieno darbininkų visos vietos skerdyklos, ku

rėjo 13 miegamųjų vagonų. 
Traukinys nesustojo Indiana 
Harbor, bet važ.avo apie 30 
mailių į valandą. Vagonai 
neapsivertė, kai nušoko nuo 
bėgių.

unijos pareigūnams nepasi
sekė sustabdyti streiką, kai

rie parduoda mėsą, turi bū
ti užregistruoti. Parduoda-

tik jis pradėjo plėstis fabri- ma mėsa turi būti pažymėta 
ke. | antspaudomis.

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Iš MUSŲ DIRBTUVftS TIESIAI JUM8”

VISAS DARBAS
IR MATRRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų. bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai {rengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties karo mes visą sa

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

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3616«

ĮSk.S^.-.;

SUSITIKIMAS TUNISIJOJE

"Draugraa”

Vienas Amerikos, antras britų kareiviai susitinka ir 
žiūri į iškabą, kuri buvo pastatyta pasveikinti susijun
gusias kariuomenes.

Popieriniai puodukai išgelbėjo 
devynių lakūnų gyvybes

Sargybinis bombtnešys Karo laiku pasitaiko įvai-
Catalina paklydo rūkuose ir riaušių nuotykių kareivių ir 
turėjo nusileisti j neramią lakūnų gyvenime. . 
jūrą, Aleutians pietuose. ■ ....... ............

Vienintelė lakūnų viltis 
buvo ko ilgiausiai išsilaiky
ti ant vandens, kol ateis pa
galba. O kitaip devyni vyrai 
turėjo iššokti arba paskęsti.

Pustrečios >d;enos vyrai 
laikės su lėktuvu ant van- 
dans. Jie galėjo išsilaikyti 
ant vandens jūrose, nes tu
rėjo popierinius puodukus, 
kuriais sėmė vandenį iš lėk
tuvo. Per 24 valandas d d 
vyrai nuolat sėmė vandenį 
iš lėktuvo, kad nepakęstų. 
Popieriniai puodukai nesu- 
gležo, nesusi varto j o. Paga
liau atėjo pagalba ir lakū
nai liko išgelbėti.

Chicagiečiai lietuviai 
krauna bombas 
britų bazėje

Nemažas skaičius chica- 
giečių kareivių, jų tarpe ir 
lietuvių, yra Anglijoje. Vie
ni iš jų bombarduoja priešo 
pozicijas, o kiti parengia 
bombanešius kovai, krauna 
bombas į lėktuvus.

/ mu
X Dievo Apvaizdos baž

nyčioje šį vakarą baigiasi 
40 vai. atlaidai. Mišparams 
giedoti parapijos chorui, K. 
Sabonis pakvietė į talką ki
tų parapijų lietuvius vargo
nininkus.

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., Marianapoiio Kolegijos 
rektorius, kongregacijos rei
kalais buvo atvykęs į Chi- 
oago porai dienų. Vakar iš
vyko į Brooklyn, N. Y., ves
ti misijas šv. Jurgio para
pijoj.

Prie bombanešių parengi
mo kovai dirba šie lietuviai 
Corp. Alfonse Szambaris,
6500 So. Talman avė.; Sgt. direktorius, 1646 W. 46 St.,
James G. Noreika, 4636 So. ilgą laiką sirgęs ir gulėjęs

X L J. Zolp, laidotuvių

Tikielus j red. Sakalo bankietą. 
Pirkite iš kalno

ALDONA SAKALAS GRĮŽTA Į CHICAGĄ.

Tikietų kaina $1,7 5c. vaka-Sekmadienio Sakalų ban- 
kiete, Dariaus ir Girėno sa
lėje bus nemaži triukšmo ir- 
dabar matosi, kad bus tikraiI •, > . t
puikus paminėjimas. Gauta 
žinia, kad šiomis dienomis 
Chicagą Aldona Sakalas, 
redaktoriaus Igno Sakalo 
duktė. Aldona šiuo Laiku dar 
buojasi chemijos srityje »Red 
Bank, New Jersey, valdžios 
įstaigoje. Tai šiam bankie- 
tui bus tikrai daug džiaugs
mo Sakalų šeimai.

/«!TURITE pirkti 
TIKIETUS 18 KALNO ,

Reik priminti, jog tie ku
rie maųo atsilankyti į Red. 
Igno Sakalo , pagerbtuvių 
bankietą sekmadienį, Balan
džio 18 d. 1943 m., Dariaus 
ir Girėno' salėje, turi būti

nai iš kalnd pirkti tikietus,

Vagys apkraustė 
namus miegant 
tarnaitei

- Vyras ir žmona vieną nak 
tį praleido su draugais. Ry
tą grįžo į namus. Tarnaitė 
Papasakojo savo šeiminin
kams, kad vagys nakties me 
tu pagrobė kailinius ir bran 
genybių už $1.600. Tarnaitė 
sako, jog ji nepabudo, kai 
vagys kraustė namus.

Rockwell St., Pvt. lst class 
Charles S. Skrabis, 6547 So. 
Talman avė., pvt. lst class 
Anthony Malinowski, 2456 
W. 48th st., Sgt. Robert Pa- 
tejūnas, 1500 W. 51st str.

Lietuvių yra visuose fron 
tuose ir jie sėkmingai pade
da triuškinti “ašies” jėgas, 
kad Amerika laimėtų šį ka
rą ir Lietuva būtiį laisva ir 
nepriklausoma.

rienei ir programui.

ŠIOSE VIETOSE GALITE
GAUTI TIKIETUS:

■ < p
Mrs. Paukštis, 4318 South 

Maplewood Avė.

A. Mondeika, 1616 South
49th. Ct. Cicero, UI. davė 750 porų kojinių para

šiutų reikalams. Kojines ati

Atidavė 750 porų 
kojinių ‘

Sunbury, Pa. — Viena mo

Sumažino punktų 
skaičių dešroms

Kainų Administracijos 
ofisas numušė punktų vertę 
šiems, produktams: węiners,

teris, 67 metų amžiaus, »tl- bol°^ 1”rk sau9age“' 
scrapple, chitterlings, pork 
neck ir backbones. Šis nau

Pr. Cužauskas, 5753 South 
Artesian Avė.

St. Šimulis, 2150 South 
Hoyne, Avė.

Mrs. Snarskis, 610 East 
88th St. ,

vį Mėlius, 1905 SVabansia 

Avė.-, - V

Mr. J. Brazaitis, 2208 W. 
23rd. sL

EI. Samienė, 3751 South 
Califoriria Avė.

J. Mickeliūnas, 6747 So- 
Artesian avė.

M. Jasnauskienė, 2259 W.

da vė senų daiktų vajaus me 
tu. x

jas punktų vertės pertvar
kymas jau įsigaliojo.

kitaip mes negalime rezer
vuoti vietų: Gyvename raci- .Cerma k Rd. 
jonavimo laike ir reikia bū-1 Mrs. -?*keltis, 4417 South 

tinai žinoti kiek ištikrųjų at
silankys b a nk i e ta n. Reikia 
suteikti . užsakymus prieš 
penktadienį Balandžio 16 d., 
1943 m. šaukite Canal 8010 
arba rašykite į “Draugo”

Artesian Avė. XXX.

redakciją, po adresu, 2334 įvyko šeštadienio vidur- 
So. Oakley Avė. Chicago,.! naktį.

DABAR

Raudonos ir mėlynos 
stampos

Balandžio 18 dieną įsiga
lioja D serijos raudonos 
stampos.

Balandžio 30 dieną baigia
si data dėl A, B, C, ir D se 
rijos raudonųjų štampų, 
taip pat ir dėl D, E, ir F. 
mėlynųjų štampų.

Naujos kainos mėsai
Nuo balandžio 15 dienos 

įeina galion mėsai naujos 
kainos. Naujos kainos bus 
žemesnės, negu dabartinės. 
Kai kuriais atvejais kainos 
bus žemesnės du centus sva 
rui. Kai kurioms mėsos rū
šims kaina bus numušta net 
iki 12 centų svarui.

ligoninėj, dabar jau, pasvei
ko ir atlieka savo pareigas. 
Jam sergant, biznį sumaniai 
vedė jo žmona Ona.

X Vieno West Side bloko 
gyventojai praeitą sekmadie 
nį parapijos salėj buvo su
ruošę sėkmingą pramogą — 
bunco party, kurios pelnas 
paskirtas nupirkimui dova
nų Velykoms visiems vyrams 
pašauktiems į karą iš to blo
ko. Vienatinis tam bloke biz
nierius A. Lenartavičius ir 
politikierius Bluehart pra
mogai aukojo visą gėrimą.

X K. Jonaitis, vaistinin
kas, savininkas vaistinės ad
resu 2735 West 43 St., Bri- 
ghton Park, rimtai serga ir 
išvežtas į ligoninę. Studentu 
būdamas jis buvo veiklus 
moksleivių ir Vyčių organi
zacijose, centro pirmininku 
ir pasižymėjo grožine lite
ratūra (eilėraščiais), kurių 
turi daug parašęs slapyvar
džiu žilvytis. r

Vakar prasidėjo karo
Keturi žuvo bonų vajus

Moline, IB. — Netoli Mo- Vakar prasidėjo Antros 
line automobilis susidūrė su karo paskolos bonų pardavi- 
traukinlu. Keturi žuvo. J^e’ai mo vajus. Iždo departamen

tas per 3 savaites nori par-

Vra Geriausias I.alkas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar lemomis Kainomis!

Atvykite J mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rflšj LENTŲ — MILIAVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY, LITWINAS, I 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VA LAN OOP: Sekmadieniais nuo 8 vs4. ryto tirt H valv pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 8:80 valandos popiet.
J

X Kun. Kaz. Barauskas, 
dnr. “Draugo” redakcijos 
narys, žinomas publicistas, 
ryt vakare Federacijos Chi
cago apskrities susirinkime 
duos paskaitą aktu a 1 i a i 9 
klausimais. Draugijų, orga
nizacijų atstovai ir veikėjai 
kviečiami gausiai susirinkti 
Aušros Vartų parapijos sa- 
lėn, 8 vai.

X Ignui Sakalui, “Drau
go” redakcijos nariui, už re
tesnius Lietuvos oro pašto 
ženklus Jack Knight A i r 
Mail Society parodoj praei- 

i tą sekmadienį džiurės pri
pažintas antras prizas (Se-

. j , i cond Award). Išgarsėjusių
, , . noja. Tuojau iššoko pro lan-i . .. . , .. ? x. ,duoti už 13 bilijonų doleriu J ‘ |an„ 1 Amenkoe ir k.tų kraštu la

bom,. Chicagai numatyta,^ j(2 kūnų vardų Bkai{iuje bu’»
«370 ooo 000 P J £ JT . a. > įtraukti ir lietuvių transat-
33 ’ ’ T“°>u i lieP’, lantiniai lakūnai _ Darine.

lojanti namą. apairenge ir| Olr&-, ir Vaitkus, 
išbėgo antrą kartą iš namo,
vienas aukštas jau buvo vi-

Gaisrui kilus iššoko 
pro langą 
neapsirengęs

Lichtfield, M©. — Kada
Roger Leet pabudo, jis pa
matė, kad namo stogas lieps

T*

Gaisro nuostoliai
South Bend, Ind. — Ba

landžio 11 dieną gaisras pa
lietė Gold Bond krautuvę. 
South Bend, ir sukėlė $60,- 
000 nuostolių.

Kavos reikalai
Balandžio 25 diena yra pa 

skutinė data dėl stamp No. 
26, gera vienam svarui ka
vos; įsigalioja E Serijos rau 
donos stampos.

sai sudegęs. Leet šiek tiek 
veidą ir ranką sužeidė.

Pavasarinis vajus 
metalui rinkli

Illinois valstybėje vyks
ta metalo laužo, va jus. Pa
vasario vajaus metu Illinois 
valstybėje norima surinkti 
1,081,000 tonų metalo, karo 
pramonės reikalams.

X J. Bancevičius, Žinomas 
kaipo “drapiežnas dzūkas,” 
nori išlaikyti gerą dzūkų 
vardą ir dėl to pasiryžęs pa
guldyti ant matraso kiekvie
ną ristiką. Sako: “ifiguldzy- 
siu visus imeikus, ne cik Pa- 
želu, ali ir baisuolį Angilj” 
Taigi, rytoj Darius-Girėnas 
salėj bus ristynės, kuriose 
dalyvaus Jje Bancevlčiaus, 
J. Mason, R. Hoffman. J. 
Rogatski, J. Hlda, Jack 
Ross ir k.


