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Tunisi jos šiauriniam gale ašis uždaroma
<< Sąjungininkų linijos aplink Tunis . 

ir Bizerte vis smarkiau veržiamos
Amerikiečiai ir britai lakūnai
daug priešo lėktuvų sunaikina

* SĄJUNG. VADOVYBE SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, bal. 14.—Sąjun- š. Afrikoj, bal. 14.-^—Sąjun
gininkų armijos baigia kru- gininkų armijos šiaurinėj 
šti fieldmaršalo Rommelio Tunisijoj palaipsniui ima ap 
paskutines jėgas į šiaurry- supti ašies jėgas aplink Bi
tinę Tunisijos dalį, kur ki- zerte ir Tunis. Prasidės ap- 
tas ašies kariuomenės vadas gulimas ir galutinis ten prie 
gen. von Arnim yra apsijuo- šo žnybimas.

4h sęs tvirtovėmis.

Sąjungininkai aplink tas 
tvirtoves vis stipriau veržia 
savo linijas lyg kokiu plie
niniu grandiniu ir tuo būdu 
kaskart vis daugiau siauri
na ten ašies užimamą žemės 
plotą. Netrukus ašiai ten pa 
sidarys tiek ankšta, kad jos 

’ kariuomenė negaus progos 
plačiau užsimoti gintis nuo
sąjungininkų.

Amerikiečių divizijų ir 
britų 8-osios armijos linijos 
kairiajam sparne veikia 
'prancūzų divizijos, 'fenai 

prąpcftzai paėmė Kerachoun 
.sodybą ir nelaisvėn apie 
1,000 ašies kareivių. ‘

Paskelbta, kad sąjunginin 
kų bombonešiai atakavo du 
ašie3 airfieldus Sicilijoje. 
Ten rado apie 218 transpor
tinių ir kitų lėktuvų suei
liuota. Jų daugumas sunai
kinta.

Kitur, taip pat keliolika 
ašies lėktuvų numušta.

Švedai apšaudo naciu 
bombonešius

STOKHOLMAS, bal. 14.— 
Iš Karlskrona, švedų svar
bios laivyno bazės, dausų 
švedų lakūnai ir nuo žemės 
priešlėktuvinėmis patranko
mis nuvijo du iš kažkur at
siradusius vokiečių bombo
nešius.

KOVOJA SU MISSOURI UPES POTVYNIU
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'Uiaug<xu ACiiic pnuto

Naciai imasi represinių priemonių 
prieš galimus prancūzų sukilimus

Numatoma sąjungininkų invazija
nacius nepaprastai kankina

BERNAS, Šveicarija šie afišai išdalinti mies- 
(ONA).— Nerimas reiškiasi tų, miestelių ir bendruome- 
tarp gyventojų Prancūzijo- nių viršininkams ir tary- 
je. To priežastis yra plintąs boms ir įsakyta juos išlip- 
alkis ir didėjanti sąjunginin i dyti, arba iškabinti visose 
kų invazijos viltis. Į tai at- aiškiose vietose, kai sąjun- 
sižvelgus, anot apturimų ži- gininkai įkels koją Euro-
mų, naciai imasi represinių 
priemonių, kad suturėti 
prancūzus nuo maištų, kada

pon, Pažymėta, kurie pran
cūzai neigs įsakymus, tie 
bus skaitomi maištininkais

bus gauta žinių apie invazi- s ir bus sušaudomi, 
ją. | Tuo būdu naciai tikisi ap-

Naciai pagamino afišų sidrausti nuo sukilimų, sa- 
formos valdiškus įsakymus, botažo, fabrikų, tiltų ir kitų 

Missouri upės potvynis pasiekė Omaha. Kareiviai ir civiliai stato įsitvirtinimus su- kuriais nurodoma ir įsako- viešųjų pastatų sprogdini-
laikyti potvynį. Bet tai be pasėkų. Vanduo apsėmė miesto aerodromą ir šiaurės rytų ma» ^as turi būti daroma, mo, geležinkelių ardymo Ir 
gyvenamas vietas. • 1 kai jungininkai sukels in- į kitų įyairių naciams kenks-

_______________________ _________________________________  vaziją. Visiems nuo 18 iki mingų prajovų.
60 m. amž. prancūzams įsi-j Kitu nacių specialiu įsa
koma pasiimti porai dienų kymn prancūzų pareigū- 
maisto ir susirinkti į nurody narna liepta iš prancūzų tar
tas vietas. po parinkti ištikimus 18 iki
------------------------------------------------- 65 m. amž. vyrus dienomis

D, bilijonai dol bonais
tie saugotojai su savimi ne-

Toliau šiaurvakaruose sek 
mingai veikia britų 1-osios 
armijos grupės. Jos paleng
va stumiasi Bizerte ir Tunis 
ašies bazių link.

Sąjungininkai šį kartą la- nnkes 
j^oiausia darbuojasi palaužti kas

Švedų autoritetai pasiry-

Galimas daiktas, kad vo
kiečiai apžvalgė bazę ir apy- 

darydami nuotrau-

ašies atsparumą. Tuo tikslu 
bandoma kiek tik galima vi
sur naikinti ašies karo me
džiagą. Sąjungininkų lakū
nai atakuoja ašies airfiel
dus, municijos krovinius ir 
pakrantėmis ir dausose bu
di, kad iš Europos nebūtų 
ašiai pristatomi karo reik
menys ir visokia reikalinga 

JBkaro medžiaga. Į šiuos žy

gius yra įsikinkę dar ir bri
tų submarinai ir kiti karo 
laivai. Bombonešiais atakuo 
jama Sicilijos ir Sardinijos 
salų ir Italijos uostai ir kiti 
pakraščiai.

Čia tvirtinama, kad ašis 
Tunisijoje jau gerokai pa
laužta, bet ji dar pakanka- 

Į, mai stipri ir su ja reikia 
rimtai skaitytis. Gal dar 
daug reikės aukotis, kad ją
ten visiškai suklupdyti.

žę visomis galimomis prie
monėmis saugoti savo kraš
tą nuo tos rūšies įtariamų 
apž valgymų.

Atidedamas mėsos 
kainu nustatymas

VVASHINGTON, bal. 14.— 
Kainų administracija pas
kelbė, kad mėsos aukščiau
sių kainų nustatymas toliau 
atidedamas — iki gegužės

Rusijos fronte kovos 
ore didėja

MASKVA, bal. 14.—Sovie 
tų karo vadovybė skelbia, 
kad Rusijos fronte nėra ko
kių nors svarbių atmainų, 
išėmus kovų didėjimą ore. 
Sako, sovietai susilaukę 
daug iš Amerikos lėktuvų, 
kuriuos rusai lakūnai suma
niai valdo. Rusai dabar turi 
progos iš oro atakuoti vo
kiečių užnugarines karo reik 
menų privežimo linijas.

Sausžemy - pasmarkėjusios 
kovos pietuose nuo Balak
leja ir šiauriuose nuo Vol- 
chovo, kur rusai atmuša vo
kiečių atakas ir jų daug nu- 
kauja.

Kitose fronto dalyse įvyk
sta tik priešakinių sargybų 
susikirtimai.

(Vokiečiai per radiją skel 
bia, kad paskutinėmis dieno
mis orinėse kovose 48 rusų 
lėktuvai numušta. Bako, vo
kiečiai praradę tik du savo 
lėktuvus).

17 d. 1

Aukščiausios kainos ture- WLB priešinasi didinti 
jo būti paskelbtos balandžio ,
15 d. atlyginimus

Aiškinama, kad tas atidė- washington, bal. 14.-
jimas yra sąryšy « prez. Karo darbQ boardaa
Roosevelto paskelbtu nuos- j •• x ,a. , t paskelbė, kad 11* atsisako
prendžm sula.kyt. gyvenimo,^ k>i darbininkų
brangėjimą.

KARO FRONTUOSE

TUNISIJA.—Sąjungininkai ašies visą kariuomenę 
apjuosia ir aklai uždaro šiauriniam Tunisijos gale. Tuo 
būdu ašis pakliūva tarp sąjungininkų armijos ir jūros. Iš 
jūros šono budi britų karo laivai ir amerikiečių ir britų 
orinės jėgos.

PACIFIKAS.—Japonai j adidina savo laivyno ir ori
nius veiksmus vakariniam I acifike — aplink Australiją. 
Gen. MacArthur šaukias dav ;iau lėktuvų. Australijos vy
riausybininkai bijo japonų ii vazijosT

t r

RUSIJA.—Sovietai prar iša, kad sausžemio fronte 
apsistoję didesni veiksmai. l et ore kovos didėja.

KINIJA.—Kinai atmuša japonų atakas Honan pro- 
dncijoje.

Japonai kontroliuoja Pacifiko 
vandenis, pareiškia gen. MacArthur

Vadas reikalauja daugiau lėktuvų
I

ginti Australiją nuo invazijos
SĄJUNG. VADOVYBE nėšių ir kovinių lėktuvų. Jis 

Australijoje, bal. 14.—Gen. j to dabar ir reikalauja. 
MacArthur, kurio bombone- ‘ Anot gen. MacArthur, lėk 
šiai paskutinėmis dienomis, tuvai yra pirmoji sąjungi-
sutriuškino japonų orines 
atakas prieš N. Gvinėją, pa
reiškia, kad galingos japonų 
laivyno jėgos netoli Austra
lijos pakrančių ir japonai 
gali netikėtai užatakuoti šį 

žemyną.

Kad tas neįvyktų, vadas 

sako, sąjungininkams čia 

reikia turėti daugiau lėktu

vų, kuo daugiausia bombo-

ninkų apsaugos linija ir kaip 
tokia ji turi būti kiek rei
kiant stipri.

Paskelbta, kad sąjunginin 
kų lakūnai atakavo Hansa 
įlankoj, šiaurinės N. Gvinė
jos pakrantėse, japonų kro
vinius laivus. Dviem, apie 
10,000 ir 8,000 tonų laivams

pirmą dieną
AVASHINGTON, bal. 14.— 

Iždo departamentas pareiš
kia, kad jis dar nėra pozici
joje apskaičiuoti, kiek daug 
karo bonų parduodama šioj j 

antrosios paskolos kampani 
joje, bet mano, kad pirmąją 
kampanijos dieną (bal. 12) 
du bilijonai dol. surinkta už 
bonus.

Tas yra graži pradžia, kai 
visi buriasi pirkti karo bo
nus.

Per balandžio mėnesį už
pataikyta bombomis. Pirma karo bonus nustatyta surink 
sis paliktas skęstąs, antra- ti 13 bilijonų dol. 
me gi sukeltas gaisras.

turėtų jokių šaujamųjų gin
klų.

Kai kuriose Prancūzijos 
dalyse maisto situacija kas
dien blogėja. Daug žmonių 
neturi kuo maitintis. Pir
miausia dėl to, kad nėra 
priemonių maisto produktus 
pristatyti į reikiamas vie
tas. Naciai geležinkelius nau 
doja kariniams reikalams, 
tad nėra reikiamo 'skaičiaus 
vagonų maisto produktus 
siuntinėti. Maisto trūkumai 
labiausia atjaučiami dides
niuose miestuose. Dėl to 
žmonėse, ypač vaikuose, įvai 
riausios ligos reiškiasi.

grupių reikalavimus paten
kinti — atlyginimus didinti. 
Sako, jis laikysis prezidento 
Roosevelto nuosprendžio ne
didinti toliau atlyginimų pi
nigų infliacijos sumetimais.

Minėtas boardaa turi tūk
stančius darbininkų grupių 
reikalavimų Atlygi n i m a s 
bus didinama s tik tiems, kai
riems reikia turėti lygį su 
gyvenimo pabrangimu.

* **• »

WASHINGTON. — U. S. 
‘lakūnai bombonešiais praei
tą pirm&dienį net 6 kartus 
atakavo japonus Kiška, Aleu 
tians.

Japonai rengias 
atakuoti Ameriką

LONDONAS, bal. 14. — 
Iš Tokijo per radiją šiandie 
transliuota maj. gen. Ken- 
ryo Šato kalba. Gen. Šato 
yra japonų karo ministeri
jos narys.

Tarp kitko jis pareiškė, 
kad japonai jau baigę pasi
ruošimus Amerikos žemyną 
iš oro atakuoti.

Jis sakė, kad prie tų ata
kų prisijungsianti Vokietija 
ir Italija.

Kuboj suspenduota 
priešcukrinė iilma

HAVANA, Kuba, hal. 14. 
—Filmų boardaa čia suspen
davo rodyti Hollywoode pa
gamintą filmą, krjrieja nu
rodoma, kad žmonės mažiau 
cukraus vartotų,

Boardaa pripažino, kad 
filmą esanti niekas daugiau, 
kaip tik propaganda prieš 
cukraus gamybą.

Italija pripažista 
netekusi kruizerio

LONDONAS,
Italijos karo vadovybė per 
radiją pripažįsta, kad tomis 
dienomis ji prarado vieną 
kruizerj. Bet to, paskutinė
mis savaitėmis neteko trijų 
torpedlaivių ir dviejų sub
marinų.

Naciai randa, kad 
orinės kovos—žiaurios Nepasisekė pabėgti

BERNAS, Šveicarija, bal.
bal lą __  14. — Vokiečių laikraštis

Strasburger Nachri c h t e n 
svarsto britų >amerikiečių 
erinius veiksmus Europoje 
ir apgaili, kad Vokietija ne
turi priemonių suturėti tą 
žiaurų kariavimą.

Laikraštis pripažįsta, kad 
šis karas iškelia tokius žiau 
rumus, kas nebuvo numaty-
ta.

iš kalėjimo
SAN FRANCISCO, Cal., 

bal. 14.—Iš federalinio kalė
jimo Alcatraz> San Francis
co įlankoje, vakar bandė 
pabėgti keturi kaliniai.

Paskelbta, kad du sugau
ti, o kitu du vandeny nušau
ti ir įlankos bangos juos 
paslėpė.

Tas yra drąsus desperatų 
žygis. Nuo kalėjimo salaitės 
iki artimiausio pakraščio 
yra apie pusantros miailės 
tolis. Reikią gerų plaukikų 
tokį tolį plaukti. Nepaisant 
to, kaliniai bando pasprukti 
(Daugiau apie tai yra šeš-

Vokiečiu atakų
Anglijoje aukos ... , .

Londonas) bai. 14. - D*iejUOSe frontuose
Vidaus saugumo ministeri- kinai atmušė japonus 
Ja skelbia, kad kovo mėnesį' CHUNGKING, Kinija, bal.

Anglijoje vokiečių orinėmis 14 _ Kinų karo vadovybė

atakomis 293 asmenys už-, paskelbė, kad jos kariuome- tam “Draugo” puslapy), 
mušta, arba dingę, ir 439 su nė po aršiųjų kovų atbloškė 
žeista. japonus dviejuose frontuose

šiaurvakarinėj Honan pro- 
GOLDEN, Colo. — Suim- vincijos daly. 

tas William Wymer, 16 m.i
ami., kurą nuo 175 pėdų S Ą J U N G. VADOVYBE į

aukštos uolos viršūnės nu- Australijoje. — Japonų la- nepapnwtą Mąrašą įvairių, 
stūmė du berniukus 8 ir 11 kūnai dienos-metu atakavo , gera| apmokamų darbų! 
m. amž. Berniukai užmušti. Milne įlanką.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel-

I
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
/laku* i Antano brolis inž. Thomas 'babllS lietuvis Savickas, dirbęs drauge, ir-!

Dirbdamas General Motorą gi sykiu išvyko,
Co. pasižymėjo nepaprastais Abu pavyzdingi jaunuoliai 
gabumais mašinerijos supra labai gerbia savo motinėlę 
time. Kuomet viršininkas Al'.ce Savickienę, kuri yra 
pastebėjo Antano braižinius veikli Federacijos 4 skyr., 
motoro vidaus veikimui ir Lietuvos Dukterų dr-joj. Ją 
kai jo braižiniai buvo įduoti taip pat išsivežė atostogų į 
inžinieriams išstudijuoti, ta- šiltą kraštą. Už kelių savai- 
po pakviestas studijuoti in- čių &"gr’iš į Detroitą. Be a- 
žinerijos sritį. Antanas suti- bejonės, pasilsėjus Savickie- 
ko dirbti ir mokytis. Tikslą nė dar labiau darbuosis lie
su pasižymėjimu atsiekė sep- tuvybės reikaluose, 
tynis metus dirbdamas G. Laimingos kelionės į abi

puses. Rap.

Svarbus Detroito lietuvių 1 
dr-jų, kuopų valdybų ir vei-; 
kėjų susirinkimas šaukia- į 
mas bal. 18 d., 4 vai. popiet, j 
Lietuvių (žemutinėję salėj, 
W. Vernor Hwy. Ir 25-tos , 
gatvės. Bus apkalbėta, kaip 
Detroito lietuviams tinka- J 
miau pasirodžius prezidento 
Roosevelto paskirtoj dienoj 
“I am a n American Day” 
gegužės 16 d. Detroito tautų 
parade.

DEDIKUOTAS JEFFERSON PAMINKLAS Kaip Vac. Sidzikauskas 
naciy okupacijoje 
švęs 50 m. sukaktį

Žinomas lietuvių politikas, 
keliais atvejais buvęs vy
riausybės nariu — Vacį. Si
dzikauskas š. m. balandžio 
10 d. sulaukė 50 m. amžiaus 
sukakties. Jisai buvo gimęs 
Šakių apskr., teisės mokslus 
ėjo Maskvos ir Berno (Švei
carijoje) universitetuose. Bai 
gęs studijas buvo pakvies-

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

tas valstybės tarnybon, kur 
ilgus metus ėjo atsakomin- 
gas pareigas. Be kiko yra bu
vęs Lietuvos įg. min. Vokie
tijoje. Austrijoje, Vengrijo
je, Šveicarijoje. Kur daba' 
jis yra, neturime iuiorma

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYrr «* 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
aM Vfe Pritaiko Akinius.

^9(afk Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

cijų, tik paskutinės apie jį 
mus pasiekusios žinios skel
bė, kad jisai yra vokiečių po
licijos priežiūroje. (LKFSB)

INŽ. ANTHONY P
VICKAS

SA-
Žinių-žinelės

Balandžio 11 d. dienra?ti3 
Detroit News įdėjo Clarence 
Lipskio atvaiadą su aprašy
mu,^kurio antraštė buvo “A-

"Draucaa" Acme photo

Prezidentas Roosevelt, dviejų šimtų metų proga nuo 
Koresp. Thomas Jefferson mirties dedikavo W>ashingtone pamihk- 

i lą, vertės $10,000,000.

praktikavimas 
Juaų garantavimas 

OptosMtrieallp Aklą Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumpu egystų ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas m elektra parodančia ma
lkiniu klaidas. Speciali atyda at
kreipi anų į mokyklos vaikus.

Rešzidencija REPublie 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien va'..—10 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. IVESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

DIDKIJH IAPAHDAVkMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO SrARO MiZJKA- 

UNIŲ INsTRl’MENTV

PAHINAUDOBJT PROGA 1>AHAH
KOL DAK NFUPAKDCOTl.
TŪBOS, CLAH’.NETAI, TROM

BONAI, SAXAPBONES, FLUTES 
su "cases** — $15.00, $37. S0.
$45.00 ir $70 00. Vist gara' tuoti 
lengvam grojimui.

/
KONCERTUI OUITARAj. SPA- 

NI6KI MANDOl.iNAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50, |8. S0. $12.(0 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 ir $160.C0. BASO U2- 
DENOALA8 — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRJUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $150. $3 00, $6.00, $10.00 
tr $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
nilnėtų instrumentų, BASS ir 
8NARE DRUMS —$18.50, $23.50, 
$35.00 lr $50.00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOLb, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-iems 
brass ir "reed” - Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Tri ūbom s, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Mazwell SL, Chicago

LIETUVIAI DAKTAnAI

M. Co. Prieš pora metų An 
tanas buvo pakviestas į Hig-j nierican Heroes”.
gins and Tucker Motor Co., 
kur iki šiol dirbo eidamas 
vyriausio inžinieriaus parei
gai. Ši kompanija turi dide
lę dirbtuvę New Orleans, La., 
kur Antanas pereitą šešta
dienį automobiliu išvyko už
imti inžinierio pareigas. 
Dirbtuvėj yra atliekami val
džios užsakymai.

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

Great Neck, N. Y., lietu
vių Lipskių sūnu3, Clarence, 
išskridęs 'iš Anglijos bom
barduoti Vokietiją 1942 m. 
rugsėjo mėnesį buvo paskelb 
taa dingęs be žinios, tačiau 
vėliau patirta, kad jis buvo 
priverstas nusileisti priešo 
okupuotoje teritorijoj ir ten 
paimtas į nelaisvę. Lipskis 
buvo vienas pirmųjų Ame
rikos aviacijos aukų Euro
pos žemyne.

Vyskupas Joseph Plagens 
ne-eniai miręs Grand Ra 
pids, Mich., ilgą laiką buve 
Detroito vyskupo padėjėju 
daugeliai lietuvių yra sutei
kęs Sutvirtinimo Sakramen-

Iš pasikalbėjimo su 
ilgamečiu jūreiviu 
Aleks. Vidikausku

Philadelphia, Pa. — Ba- 
landžio 9 d. teko matytis su 
jaunu, bet jau ilgamečiu jū
reiviu Aleksandru Vidikaus
ku, tarnaujančiu jau 18 me
tų kariškame laivyne. Pa
klaustas, ar jam jau teko 
dalyvauti atvirame jūrų mū
šyje su vokiečiais, arba ita
lais. Atsakė — su tais tai 
dar ne, bet su prancūzais 
teko prie Kasablankos. Su
sikirtimas ten buvo gana 
karštokas. Prancūzai pirmi

kų. Už dviejų metų (po 2C 
metų tarnybos) jis galės iš
eiti į pensiją.

VALANDOS: nu, 10 ryte iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Na- 

dėlioj pagal autartį. 
Daagaly atsitikimą akys atftataa-

pigiaa kaip

4712 South Ashland Ar.
YARDS U7S

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr1 š priežas
ties spalvų neregėjiūio — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs

Pasirūpinimu vieno vietos 
veikėjų, ukrainiečių dienraš
ty “Svoboda” leidžiamam | Apsiimu išgydytk 
Jersey City, N. J., 6 d. ba
landžio tilpo vaizdas vieš
nagės Lietuvos prezidento A.
Smetonos pas gubernatorių 
Green Springfielde, III. Rū
pesčiu to paties veikėjo, len
kų didžiausiame savaitrašty
“Gviazda Polarna”, bal. 3 i 
d. taipgi tilpo toks pat at
vaizdas viešnagės A. Sme
tonos pas gubernatorių.

Beje, ‘ ‘ Svobodoje” balan-!

PABANDYKIT “CRYHTALEAR’’ 
DABAR

Modemiškas Vacunii Tube

Girdėjimo Pagelbtuvas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

pradėjo šaudyti. Tai ir meš ‘džio 10 d- y™ “’P** tek,,B‘

Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, nora jūa gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin
kimą namams rakandų, kar
petų, matrasų, springsų, elek
trikinių dulkių valytuvų, gaai- 
nių ir anglinių' pečių, jvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
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 — 
utarnikais. ketvergais ir suba
tomis iki 10 vai. vakare, ši di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

Barney McCoskey, Detro
it Tigers narys ir žymur, bele 
bolininkas, pašauktas į ka
riuomenę įstojo į Navai A 
vi?tion Cadet. Jo brolis jau 
antri metai, kaip tarnauja 
kariuomenėj. Beje, jo tikra? 
vardas yra M'illiam.

juos pasveikinom šūviais iš 
didžiųjų kanuolių. Jie kovės 
ne juokais, tačiau kas gi 
prieš amerikonus gali atsi
spirti? Jie buvo priversti 
kapituliuoti — pas i d u o t i 
mums.

Šis jūreivis dar vos tik 
35 metų, yra sūnus Jucz>o 
(jau mirusio) ir Aleksand
ros Goščinskaitės Vidikaus-

Onos Aksomaitienės se 
sers (Mrs. P. Twicheiia) sū- 
nūs Ensign George, tarna- Į j 
vęs laivyne. Marines Engine- 
ering. Los Angeles, Calif I 1

ši. o metu yri kurxnors Af- į [j 
rikoj.

SKELBKITE? ‘‘DRAUGE’

Žvnifls, Grynai Lietuviški Kailio 
I’ > 'įrantai:
\\ .'t... loon k., nedėlios vak. 9 v. 
WWi 1450 k„ ketvergais 7’v. v.

peticijos — prašymo Lietu
vai laisvės, kuris buvo pa
siųstas Hullui adv. F. Ba- 
gočiaus vardu tautinio Su
sivienymo. • Raporte ris SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS

BkonomUlui* 0
• Gv.

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

I Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutari}.

Offica teL YARda 4787 
Namą tel. PROapact 1030

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos' 3 — Š popiet.

Tai. YARda 8346

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

TeL YARds 3140

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

Ofiso Tel.................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
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 CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii

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

MAK1 
KVKRY 

PAY DAY

-Z« BONO DAY

I»mok4jlmo
_ ntaata»

kbbipkitcs. rašykit ar saukit 
DYKAI DBMONSTRACUO9 

ar dkl KNYorras

Telefonas HEMlock 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 autartį.

ABBOTT
HF4PING AI0 COMPANY 

?d E. JACKSON BLVD.. LHIOAGO

AKIS

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

I>R. S. WEINE, O.D.

JOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVE. TEU LAFAYETTE 8536
VALANDOS; l’irnuMi.. Tveriasi.. Fenkfa.l. Nuo 10 ryt“ tkl • vak. 

Antrad. ir Ket'IrBuilmtAls Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
AcNtndieniRi.a Ir Sekmadieninis Pacai Nutarti

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS. ’

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

UBEDAl EARHINGS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF.I. CALUMET 4118 Ji«. M. Mozeris, Sec’y. 32M 80. HALSTED 8T.

HpiMyk Kuponą ir «1ų»k dabai V 
Nori.. UrmuOMtrarijoN ouniiins, t 
AUI.|«klt Informacijų Kny va / 

Be Jokios Man Obllractjoo J
5Adresas ............................Į

$ Vardas

I
Miestas. Vai.

acj

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

t
7 So. Dearborn Street

Room 1280
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayctte 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

Sakma ritant* ta D«ca) anaftartana.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVfJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DtL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RU niENR. “DRAUGU”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS t

Tik viena pora aMą vtaam rr- 
vealmui. Baaaolclta Jaa, leisdami 
l*«(aa.mImiatl Jan modnrnllklauMa 
metodą, kurta ragėjlmo mokalaa 

gali autelktl.
M KETAI PATYRIMO 

aktnlq, kurte

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

OFToeaniunTAi 
IMI So. AnMand Avenne 

Kamme ll-taa
raktaaat oau. CMoagi

omo VAJLAVDoai 
Kaadlea »:!• a. m. iki $:!• p. m. 

Tradtad. ir Mttad. a. m.

Ofiao tel. VIRglnia 0036 
Reaidencijos taL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 6921.
Rea: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR 0HIRURGA8 

Ofiao vai.: nuo 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. 
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadieni 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 Weat 66th Place 
Tel. REPublie 7868

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

TeL OANal 0267
Res. tel.: PROspeet 6659

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

Reaideneija: 6600 So. Artesian Are.
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI



Ketvirtadienis, bal. 15, I9i3 DIENRAŠTIS DRAUGAS n

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkua. 4204 S. Arelier Avė., Chicago

KRAUJO SPAUDIMO 
NORMA

Visi žino, kad peraukštas 
kraujo spaudimas yra pavo
jinga žmogaus gyvybei. Bet 
ne vi3i žino, kad perdidis 
kraujospūdis trumpina am
žių. Inar.rance kompanijos 
nenori apdrausti to sveika
tą ir gyvybę, kurio kraujo 
spaudimas yra peraukštas. 
Perdidelė rizika.

Kraujo spaudimas gyslose 
yra matuojamas su pagalba 
specialaus instrumento va
dinamu “sphygmomanomet- 
ras”. Moksliškai sukonstruo

o kurie ištveria, tai labai 
ilgai kamuojasi dėl menkos 
sveikatos.

Šio straipsnio viršiausia 
pamoka tiems, kurie turi 
aukštą kraujo spaudimą, 
vengti visko kas padidintų 
dar daugiau kraujospūdį. 
Nuovargis, skubėjimas, rū
pestis, išsigandimas, susi jau 
dinimas, nervinimasis, per
šalimas, karšta maudynė, 
persivalgymas — vis tai di
dina kraujospūdį. To reikia 
saugotis, ne3 kartais ir dėl 
menkos priežasties gali iš
tikti apopleksija.

Anglijos lietuvis 
kareivis mirė nuo 
žaizdų

Londono lietuvė Skrins- 
kienė gavo iš vyriausybės 
pranešimą, jog josios sūnus 
Bronius Skrinskas, pats jau
niausias, mirė nuo Žaizdų 
Vidurinių Rytų fronte. Ji
sai buvęs sužeistas kovose 
Libijoje ir pora savaičių ne
galėjo jo surasti. Kai rado, 
nors buvo gyvas, bet jo gy
vybės išgelbėti nepavykę. Ir j 
taip jaunas Londono lietu- • 
vis ilsisi karštame Afrikos, 
smėlyje, paaukojęs gyvybę i 
už demokratijų pergalę.

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 1 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14lh tr Clark Sts.

TRUCK HELPERS
Dėl vietinių išsiuntinėjimų. 

Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite asmeniškai.

NATIONAL TEA CO.
AVud-Immi-m- Kinployiiu-nt Office 

1000 N. Crosby St.

ORDER COOKS
Ir taipgi KEPftJŲ PAGEI.BINJN- 
Kft. Gera mokestis. Atsišaukite J

CHILD’H 
185 U. .Mailison

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-948#

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
Oera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. House 3.

18TH & CLARK RTS.

VYRAI Ir VAIKINAI reikalingi prie 
lengvų darbų karpetų valymo dirb
tuvėje. Patyrimas nereikalinga.

C. A. BOt'KHELLE *• SON.
218 F.. 7 lst St.

KEIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukit© 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

tas ir preciziškiausias ins 
trumentas kraujospūdžio ma ! Įjaus|mus 
tavimui yra taip vadinamas Į
“Baumanometer” — sphyg- Atsakymas J. L. — Taip,

Daktaro atsakymai į

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

CRACKER JACK CO.
4800 w. eeth st.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Puląski Rd.

momanometras.
Daugelis teiraujasi kokia 

turi būti kraujo spaudimo 
norma pas sveiką žmogų. 
Taigi skaitytojų dėmesiui 
čia patiekiu normalaus krau
jo spaudimo lentelę.

Systolinis kraujo spaudi
mas (aukščiausias spaudimo 
punktas) sulyg žmogaus am
žiaus privalo būti šitoks:

15-19 m. amž. — 117 S. sp.

insulinas kartais pagelbsti 
atgauti kūno svorį.

Atsakymas V. D. — Tams 
tos daktaras teisybę sakė; 
blogi tonsilai yra viena iš 
priežasčių reumatizmo. Pa
šalinus priežastį, galima pa- 
sekmingiau reumatizmą pa
gydyti, jei dar nepervėlu.

Lietuvoje naciai
va a a ava v|žiaunai išieško 
mokesčius

Vokiečių paskirtasai Vil
niaus miesto majoras išlei
do patvarkymą, kad visi as
mens tarp 18 ir 60 metų, ku
rie atsilikę su mokesčių mo
kėjimu, neteks kortelių mais 
to gavimui. (LKFSB).

Atsakymas O. E. — Tepi
mas blakstienų su vazeliną 
akims nepakenkia. O ar kos- 

20-24 m. amž. — 120 S. sp., metikas blakstienoms vadi- 
25-29 m. amž. — 121 S. sp.1 namas “Maybelline” kenkia 
30-34 m. amž. — 122 S. sp. j akių vokams, tai pareikšti 
35-39 m. amž. — 123 S. sp. savo nuomonės negaliu, nes

LONDONAS, bal. 13.—Iš 
Algiers radijo stoties vakar 
vakarą transliuota Prancū
zijai, kad sąjungininkų in
vazija Europon artėja ir 
jau netolima.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS 

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. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ. v

VAIKINAI AK VYRAI
Nl'O IC IKI 50

Norinti dirbti dienomis ar naktimis. 
Gali užsidirbti virš $30 į savaitę. 
Gera proga išsilavinti prie sheet 
metai išdirbimo, welding ir set-up 
mašinų darbų.

APEX METaV PRODUCTS CO. 
1032 W. Fulton.

VIDUR-AJMŽIAUS ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai (vairiuose departa
mentuos^. Proga jsidirbimo.
R\YXER LITIIOGK APIIING CO. 

2034 W. I.cke St.

HELP WAMTED — .MOTERYS

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikas ir pusė 
mokama už viršlalk).

KROI.I. BROS. CO.
1801 S. MU-liigan.

REIKALINGOS MOTERYS prlkle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c j valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

AVAKFM A McLAUGHLIN, INO. 
225 F. Illinois St.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEAVATFR BEACH HOTEL
Drug Store 

5340 Sheridan Rd.

MERGINOS
IR
MOTERYS

PUNCH PRESS IR 
LIGHT ASSEMBLING

100% KARO DARBAI
Atsineškit gimimo liudijimą ar 

pilietybės popierius.

WITTEK MFG. C’O
4305 W. 24th PL.

Moterys
PRIE

LENGVU ASSEMBLY DARBU- 
PATYRIMAS NEREIKALINGA.

100% KARO DARBAI
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co. 
Belluood, III.

Mansfield 7161.

VYRAI IR MOTERYS
DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia ir 
MERGINŲ. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

AVILSON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

NAMŲ DŽENITORIAI reikalingi— 
Vyrai ar Moterys. Geros darbo są
lygos ir mokestis. Pastovūs darbai.

AVESLEY HOSPITAL 
230 E. Superior St.

BUSINESS SERVICE

40-44 m. amž. — 125 S. sp.
45-49 m. amž. — 127 S. sp.
50-54 m. amž. — 129 S. sp.
55-59 m. amž. — 131 S. sp.
60-64 ra. amž. — 134 S. sp.
Jeigu kraujo spaudimo y- 

ra apie 10 punktų aukščiau 
normos, tai dar didelio pa
vojaus nesudaro. Bet jei dau 
giau, tai jau reikia pasisau
goti.

Kol žmogus jaunas, jo gy
slų sienelės yra elastingos 
— stiprios ir išlaiko viduji
nį kraujo spaudimą. Užtai 
jauni retai kada tampa iš
tikti paralyžiaus, retai sme
genyse pratrūksta kraujo 
gyslelės. Bet turintieji virš 
35 metų amžiaus, jei jų krau 
jo spaudimas yra aukštas, 
tai privalo stengtis kad krau 
jo spaudimas nepadidėtų. 
Taip kaip guma nuolatos į- 
tempta netenka elastingumo 
ir truputi labiau patempus 
trūksta, taip ir senesnio am
žiaus žmogaus kraujagyslių 
sienelės nuolatos įtemptos 
nuo peraukšto kraujo spau
dimo netenka elastingumo ir 
sudaro gyvybei pavojų.

Kai kraujagyslės sienelė 
nuo peraukšto kraujospūdžio 
neištveria ir pratrūksta, tuo
met kraujas veržiasi pro 
plyšį. Jei tai įvyksta smege
nyse, tuomet žmogų ištinka 
apopleksija ir jis netenka 
sąmonės. J e i kraujoplūdis 
ant smegenų nedidelis, tai 
žmogus atgauna sąmonę, bet 
jis turi išgulėti lovoje bejė
gis — euparalyžuotas. Jei i 
kraujo plūdis ant smegenų, 
yra didis, tuomet žmogus 
neatgavęs sąmonės miršta.

Kartais kraujo gyslelė (co-; 
ronary artery) pratrūksta 
širdies raumenyje. Tokiu at
veji neilaimingiadis baisias 
agonijas perkenčia. Daugiau 
šia baisaus širdies dieglių 
neištveria ir greitai miršta; (

kosmetiniams klausimamss
laiko negaišinu.

Vaiko amžius stato kopė
čias, kuriomis suaugusio am 
žius kopia. (Melviz L. Seve- 
ry;

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIU 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

FOUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

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

WESTERN FOUNDRY
3834 S. Kedzie Avė.

Didžiausia Lietuviu 
Jevrelry Krautuvė

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtt

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite J Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Shcrklan Rd.Parduodame Laikrodžius, Laik

rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA- a 
M IA U S I AS I 
KAINAS.
Turime dideli 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

VYRAI
Bile amžiaus, gera mokestis, geros

Į darbo sąlygos, pastovūs darbai.
INDEPENDENT BED SPRING CO.

• 1108 Liberty St.

VYRAI reikalingi prie abelnų dirb
tuvės darbu. Be patyrimo. 50 va
landų savaitėje. laikas lr pusė už 
viršlalk).

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmball Avė.

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorių*

KELETAS VYRŲ
Patyrimas Nereikalinga 

Prie
LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ 

Phone: Mansfield 7161 
JEFFERSON ELECTRIC 

COMPANY 
Bellwood, IH.

MILLING MACHINE
OPERATORIAI

Pageidaujami vyrai kurie turi 
tame patyrimo.

LIQUID CARBONIC CORP. 
S100 S. Kedzie Avė.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SICTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai lr Suknelės 

Mūaų Specialybė

eloth kotai

Freight Handlers
Reikalingi prie svarbių transpor
tacijos darbų. Gera mokestis.

Matykit Mr. Foley.
C. čk E. I. R, R.

55 W. Roosevelt Rd.

kailiniai, kailiukais

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MANDIKN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2a88

Mra. K. P. Dalukais Ir Duktė, Sav.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ DARBŲ.

Patyrimo Nereikia.
Dienų lr nakt| liftai.

70c 1 valandų.
Vjrlialkla -t- laikas tr pusė. 

Pakėlimas po 60 dienų, 
žemos kainos pietūs.
Gera transportsclja.

Reikia prirodyti pllletyhų.
Jei dabar dirbate karo darbus 

malonėkite neatsilaukti. 

Nubian Paint & Vamish Co. 
1856 N. Leclaire.

Phone BERkshlre 5101. Mr. Roller.

ORDER FII.I.KKS
Reikia wholesnle groeery kompani
jai. Oera mokestis, pastovūs darbai. 
Pašaukit Lawn<Jale 600(1.
1942 8. 62nd AVĖ. CICERO. ILL.

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 ir transporta
cijos veltui—

Atsišaukite asmeniškai j
Superintendento Ofisų, Room 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
ir Madlson Sts., Chicago

Ar j
Superintendento Ofisų, kampas Kin- 
zle St. ir Crawford Avė. (Puląski 
Rd.) bile kurių dienų tarp 8 vai. 
ryto lkl 5 vai. popiet.

VYRAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shipping ir 

dyeing departamentuose.
Darbai atdari dabar.

BELDING HOSIERY MILLS. 
2300 AVabansin.

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

A. H. HYNDMAN CO., INC.
255 F.. 95th St.

HOUSEMAN ir SIENŲ PLOVIKAI 
reikalingi. Ir PORTERIŲ. Dirbti 
loop hotelyje. Patyrę pageidaujami, 
gera mokestis Ir darbo sųlygos. 
Kreipkitės prie Housekeeper.

HOTFL SHERMAN.
Clark and Randolph Sts.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
Z

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 

2924 W. Slst ST.

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

! MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Eztemai

D. O. JAMES MFG. OO.
1140 W. Monro*.

MERGINOS AR MOTERYS
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukite i—
4711 W. LAKE ST.

MERGINOS 
Dirbtuvės Darbams

PATYRIMAS
NEREIKALINGA

pastove^
GERA MOKESTIS 

PERSIMAINANTI ŠIFTAI 
-Amžiau*’ 18 iki 35 

Pradžioje 60c i valanda 
Atsišaukite po 9 vai. ryte.

Container Coro.
404 E. North Water St.

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai piūklai mūsų specialyb& 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų surašo. DIAMOND POINT SA\V 
FILING IVORKS, 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1S97.

Dd plėšikai žuvo

FOUNTAIN VEITERKOS
Reikalingos dideliam stock vnrds 
retall mnrkete; 5% dienu- 44 valan
dų savaitėle; malonios darbo salv- 
gos: nėra skaldvt” šiftu; šeštadienio 
popiečiais sekmadieniais Ir vakarais 
nereikia dirbti. Gera nradinė mokes
tis. 2 savaičių nemokamos atostogos 
no vieni’ roptu tarnvsrtės. r>nša”ki»» 
MR. JOHNSON. YARDS 0240, EXT. 
343.

SEWING MACHINE 
OPERATORES 

75c J VALANDĄ
Pradžioj. Keletą pirmos klasės ope
ratorės reikalingos patyrusios prie 
skūron siuvimo, single needle -mver 
mašinų. Pastovūs darbai. Valdžios 
kontraktas. Room 516.

829 VV. VVASHINGTON BLVD.

VIDUR AMŽIAUS MOTERIS reika
linga už džunitorkų dirbti naktimis 
vidurmiesty. Valandos nuo 7 vakare 
iki 1 ryto. Sekmadieniais ir šventa
dieniais nereikia dirbti. Gera mo
kestis.
SVVIGART A- CO. 32 N. State St.

SAN FRANCISCO. — Iš 
Alcatraz kalėjimo, balandžio 
13 dieną, bandė pabėgti 
Floyd Hamilton, Texas dvie 
jų šautuvų banko plėšikas, 
kuris buvo laikomas public 
enemy No. 1. James A. 
Boarman, 24 metų, Indiana- 
polio banko plėšikas, Harold 
M. Brest, Pennsylvania kid- 

jnaper ir banko plėšikas, ir 
Fred Hunter, 43 m., Cleve- 

1 land banko plėšikas.

Kalėjimo pareigūnai sa
ko, jog Hamilton ir James A. 
Boarman paskendo San 
Francisco įlankos vandenyje 
po to, kai buvo į juos pa
leisti šūviai.

Harold M. Brest buvo su
čiuptas vandenyje, o Fred 
Hunter buvo rastas po va
landos salos urve, kur šis vy 
rūkas susirietęs gulėjo.

JUOZAPAS ŠPAKAUSKAS
(8ZPAKOWSKI)

Gyveno: 2614 Wellington Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 12 d.. 1943 m . 7:15 v. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr.. Vilniaus miesto. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Mary (po tėvais 

Schultz); 4 dukteris Helen, Aiice. Lillian ir Harriet: 6 sūnus 
Leon, Zygmund, Edward, Pvt. lst class Henrv. George ir 
U. S. C. G. Alvin Schultz: 4 marčias Gertrude, Marv, Eleanor 
ir Catherine: 3 žentus Stenhen Mathias, Lester Regione ir 
Edmund Butler: seseri Pauline Moritz; brolį Vincent; švogerį 
Frank Moritz; 17 anūku; ir daug kitu giminiu ir draugu.

Kūnas pašarvotas Ringą Funeral Home. 3358 No. Lawn- 
dale Avė. Laidotuvės įvyks penktad., bal. 16 d., 1943 m. 
Iš koplyčios 9^30 vai. ryto bus atlydėtas į §v. Mvkolo parap. 
bažnyčią (Wabansia Avė. ir Paulina St.), kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į St. Adalbert kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Sūnai, žentai. Marčios, 
Sesuo, Brolis, Avogerls, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — Harry Ringą, tel. Juniper 0151.
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Taika ir tautu perauklėjimas
REIKALINGAS IR NAUDINGAS SĄJŪDIS

Ir Didžiojoj Britanijoj ir Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, ir, žinoma, visur kitur, kur žmonės turi susi
rinkimų ir žodžio laisvę, šiandien daug kalba ne tik 
apie karo eigą, bet ir apie pokarinio pasaulio rekons
trukciją.

Plačiau ir giliau į šį didįjį reikalą žiūrlntieji visu 
rimtumu kelia klausimą, kad pastovi taika nebus gali
ma užtikrinti, jei pirmoje vietoje nebus perauklėta ir 
tai pagrindinai Europos tautos, ypač tos prieš kurias 
dabar kariaujame ir į kurias diktatūrų idėjos jau gana 
giliai turi įleidusios savo šaknis.

Ir Anglijoj ir Amerikoj, kaip jau pastebėjome spau
doje, valdžios žmonės ir mokslininkai jau yra apie tai 
konferavę. Ir gerai, kad pradedamas toks sąjūdis, nes 
jis yra būtinai reikalingas.

Jei mes kalbėsime vien tik apie Vokietiją, susidursi
me su didele ir komplikuota problema.
VISIŠKO VOKIETIJOS NUGINKLAVIMO SĄLYGA

Reikia neužmiršti, kad Vokietiją nuginkluoti, neuž
teks ją fiziškai nugalėti, atimti iš jos ginklus etc. Pir
moje vietoje reikės atimti iš nacių švietimo ir auklėji
mo priemones, reikės perauklėti pagoniškosios naciųv 
filosofijos užnuodytus milijonus vokiečių jaunimo.

Šiam tikslui netiks bet kokios priemonės. Reikės ge
rai apgalvotos programos, kad pakeisti tų žmonių nu
sistatymą, kurie per ištisą generaciją buvo auklėjami 
žiauraus materializmo dvasioje. Šiam tikslui bus rei
kalingas švietimas ir auklėjimas, pagrįstas dvasine sie
la.

Reikia manyti, kad tos organizacijos, kurios imasi 
rišti šį didįjį klausimą, rimtai atsižvelgs į Bažnyčios 
Švietimo ir auklėjimo programą.

BAŽNYČIOS VAIDMUO
Statistikos duomenys rodo, kad 1937 metais Vokie

tijoj buvo 51,739 mokyklos. Iš to skaičiaus 13,025 bu
vo katalikiškos. Nors nėra žinių, klek jų dabar liko, 
nes naciai jas persekiojo ir uždarinėjo, bet vis tik bent 
slapta kai kurios jų veikia. Kai Jungtinės Tautos lai
mės karą, kai bus atstatoma naujas Vokietijos gyve
nimas, svarbu, kad Bažnyčiai būtų duota pilniausia 
laisvė vesti apaštališkąjį švietimo ir auklėjimo darbą.

Iš šių centrų — katalikiškųjų mokyklų išaugs nauja 
karta, kuri griežčiausiai bus priešinga nacių rasizmo 
ir pagonizmo filozofijai.

Šitoks teigimas nėra tik teorija.
Katalikiškasis švietimas ir auklėjimas tai yrą pati 

pirmoji linija dvasiniame fronte kovoje prieš naciškąjį 
pagonizmą. Jei Katalikų Bažnyčia, jos vyskupai su vi
sa švietimo programa galės laisvai dirbti, jei bus leista 
atidaryti visas katalikiškas mokyklas, tai bus didžiau
sia pajėga Vokietijos perauklėjimo užsimojimuose. 
PASTOVIOS TAIKOS SĄLYGA

Jungtinių tautų vadai turėtų turėti tai galvoje. Ir 
kito svarbaus dalyko nereiktų užmiršti; perauklėjimo 
darbas vieniems pašaliniams atlikti bus trunku — reiks 
parūpinti priemonių patiems vokiečiams persiauklėti. 
Katalikiškosios mokyklos dabar, tiesa, yra pažeistos. 
Bet kai jos atsistatys, jų dvasinė jėga nacizmą šluote 
nušluos. Tai jėgai reikia duoti eigą. Keturios Laisvės, 
pagaliau, duoda garantijų, kad jos galės veikti. Be ka
talikiško auklėjimo ir švietimo ir kita vokiečių karta 
pasiliks žiauri ir ji vėl pradėtų drumsti pasaulio taiką.

Ir ne tik Vokietijos, bet visų diktatorių valdomų tau
tų perauklėjimo klausimas šiandien yra labai aktualus 
ir nepaprastai svarbus, jei norima garantijos, kad po 
šio karo pasauly būtij pastovi ir teisinga taika.

DlKNltAfiTIS DRAUGAS

nimbai

• 1

Thomas Jeffersonas ir komunistai
Spauda vis tik labai plačiai mini Prezidento Thomas 

Jeffersono 200 metų gimimo sukaktį. Jis iškeliamas ne 
tik, kaipo geras prezidentas, kaipo Jungtinių Valstybių 
Nepriklausomybės akto autorius, bet tiesiog kaipo šio 
krašto demokratinės santvarkos statytojas, arkitektas 
ir kaipo didis žmonių teisės ir teisėtumo ginėjas.

Įdomu, kad ir komunistiškoji spauda minėjo šį didįjį 
Amerikos valstybės vyrą ir politiką. Ir ji kėlė jo nuo
pelnais žmonių laisvei ir gerovei.

Gerai, žinoma, kad ir komunistai vertina Jeffersono 
darbus. i

Bet, taip darydami, jie patys sau prieštarauja.
Thomas Jeffersonas buvo demokratas, visą savo gy

venimą dirbęs respublikoniškai valdžios formai ugdyti 
ir stiprinti. Jis nepaprastai daug prisidėjo prie išug
dymo demokratinės santvarkos Jungtinėse Valstybėse.

Komunistai gi elgiasi visai priešingai. Tą, ką statė 
Jeffersonas, jie griovė ir griauna. Jie yra demokrati
nės santvarkos priešininkai. Jie ją nori sugriauti ir jos 
vietoje pastatyti sovietiškąją diktatūrą. Jie, komhnis- 
tai, idealizuoja ir seka Sovietų Rusijos diktatoriškąją 
valdžios formą, kuri griežčiausia priešinasi Thamo Jef
fersono skelbtoms idėjoms ir darbams, jo demokratiš
kam nusistatymui. I

Jei Amerikos komunistai ištikrųjų norėtų pagerbti 
Thamą Jeffer3oną, jie nusipelnytų pasauliui, jei pasi
stengtų pasidarbuoti, kad Rusijoje būtų įgyvendintos 
Jeffersono demokratinės idėjos.

Kai 1917 m. griuvo caro valdžia Rusijoj, buvo žmo
nių, kurie norėjo demokratinę santvarką įgyvendinti, 
Jeffersono nurodytu keliu eiti. Bet Leninas, Trockis, 
Stalinas ir Co. tam kelią pastojo. Demokratinį sąjūdį 
jie pasmaugė ir jo vieton diktatūrą pastatė. Kas tik 
stovėjo už demokratinę santvarką, kas tik norėjo susi
rinkimo, žodžio, religijos laisvės, tas supuvo kalėjime 
arba buvo Sušaudytas.

Dabartinis Sovietų Rusijos rėžimas, l^urį Amerikos 
komunistai ir kai kurie jų simpatikai taip idealizuoja, 
savo dvasia, savo forma ir darbais dar vis tebėra visu 
griežtumu priešingas visam tam, dėl ko dirbo ir sielo
josi Thomas Jeffersona^.

Komunistai ir Jeffersono skelbtos ir Amerikoje įgy
vendintos idėjos tiek yra vienos kitoms priešingos, kaip 
ugnis ir vanduo.
• 'A
Lietuvos Pasiuntinybės biuleteny “Current News on 

Lithuanian Situation” kovo mėn. laidoje randame šiuos 
rašinius: 1) Commemoration on Lithuania’s Indepen
dence produces vvaves of sympathy for the Lithuanian 
Cause; 2) Anniversary of Estonian Independence; 3) 
Echoes from German-Occupied Lithuania; 4) Indepen
dent Opinions on the Baltic Stdtes.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 15 d.)

Kaizeris štilio Sibirą japo
nams... Vokietijos kaizeris, 
kaip pranešama, Japonijai 
siūlo atiduoti Sibirą, jei to
ji stos vokiečiams į talką 
prieš santarvininkus.

Lietuvos žmonės nepasiduos
“V-bė’’ rašo:

“Paskutiniu laiku pasklido gandai, kad vokiečiai 
buvo pasišaukę generolą Raštikį ir su juo tarėsi dėl 
lietuvių maištininkų numalšinimo. Kuo viskas baigėsi, 
mes nežinome, tačiau matyt, kad Raštikis atsisakė 
vokiečiams pagelbėti bandyti lietuvius malšinti ir 
atkalbinėti nuo vokiečių užpuldinėjimo.

“Buvo gandų, kad vokiečiai leido organizuoti Lie
tuvos kariuomenę, Lietuvos generolų ir karininkų va
dovybėje. Aišku, ta kariuomenė būtų ėjusi ginti ne 
Lietuvos reikalų, bet lieti kraują už Lietuvos paver
gėją ir okupantą. Siuntimas lietuvių kariuomenės į 
bet kokį frontą prieš alijantus būtų Lietuvos nepri
klausomybės paniekinimas ir Atlanto Carterk) panei
gimas. Todėl mes neabejojame, kad Lietuvos žmonės 
jeigu jie ir varomi kur nors į pafrontes, tai tik ginklo 
prievarta, kaip vergai, kurie negali pasipriešinti pa
vergėjui. Tie Lietuvos žmonės, kurie turi progos ran
koje laikyti ginklą tol kovos, kol okupantas bus iš

' Lietuvos žemių išguitas.”

rr Uždarytos armonikos"
Tokia antrašte “Naujoji Gadynė” įdėjo įsidėmėtiną 

pastabą: ,
“Komunistų spaudoje jau nematyt raštų, smerkian

čių Jugoslavijos partlzanų-četnikų vadą Michailovi- 
čių. Komunistų oratoriai taip pat uždarė savo armo
nikas.

“Aišku, kodėl — gauta ukazas tylėti, bent laiki
nai. Bet tai dar kartą įrodo, kiek svorio turi Mask
vos garbintojų argumentai. Jie rėkaus apie bile ką 
ir bile kaip, jei bus įsakymas rėkti. Nebėra įsakymo, 
dingsta visi “principai” ir visi “faktai

“Bimba, Mizara ir visa jų parapija lekioja kaip sa

kalai ir tupia — kaip vabalai. ”

Naciai Lenkijoj (Varšu
vos kalėjime) nužudė 72 me
tų senutę Stefaniją Olszevvs- 
ką.

Mat, ji buvo žinomo len
kų diplomato žmona.

Nužudytosios vyras buvo 
Lenkijos ambasadorius Tur
kijoj ir Vokietijoj.

Naciai, negalėdami sučiu
pti buvusių valdžios žmo
nių, suima jų žmonas ir vai
kus ir juos baudžia.

Naciškasis žiaurumas ri
bų neturi. >

•
Prancūzų vadai šiaurės 

Afrikoj — gen. Charles De 
Gaulle ir gen. Henri Giraud 
vis dar nesusitaria dėl su
darymo politinės organiza
cijos vadovauti Prancūzijos 
išlaisvinimui.

Tarp jų reprezentantų ei
na pasitarimai. Yra vilčių, 
kad bus susitarta.

Bent tiek gera. kad abu 
generolai pilniausiai sutaria 
iš visų jėgų vesti karą prieš 
Berlyno-Romos ašį. Toks jų 
nusistatymas nemažai pade
da amerikiečiams ir anglams 
vyti lauk iš Tunisijos nacių 
maršalo Rommelio jėgas.

Ketvirtadienis, bai. 15, 1043

Po svietu pasidairius
“Sandara” sako, kad da 

bartinis “pasninkas” (raši- 
nas) daugeliu išeis į naudą. 
Esą, kas gavėnios metu ne
valgė mėsos nevartojo svie
sto, tas Velykoms galės nu
sipirkti gerą kumpį. Esą, 
laisvamaniai bent sykį pa
matys, kad jie klydo neklau
sdami bažnyčios prisakymo.

Taigi, taigi. Laisvamaniai 
yra tokia žmonių rūšis, kad 
jiems liuosa valia rodyk au
ksą, o vis tik nevierija ir 
gana. Ale kai jau kas prie
varta paiima už pakarpos ir 
prispaudęs nosę baksteli, 
tuomet džiaugiasi, kad tai 
geras daiktas.

vikų pasisako įkritus į tokią 
duobę ir šaukiasi tavorščių 
pagelbos.

Mat, kaip bloga. Nekask 
kitam duobės!

Bruklyno Mizara ištlumo
čijo, kaip smart yra jų sau
lė — Stalinas. Jis be gru
zinų kalbos, dar galįs gra
žiai kalbėti ukrainiškai ir 
gudiškai.

— O lietuviškai, ar moka 
šnekėti? — paklausė vienas 
tavorščius Mizaros.

— Kara jam lietuviškai 
mokintis, — atsakė Mizara, 
— kad mes už jį lietuviškai 
atšnekam.

Spicpirvirvio Dumkos
Bolševikas tikras juokda- 

ris: aną dieną rašo žmoge
lis, kad socialisto Grigaičio 
“lojimas” prieš Sovietiją 
laisvoje Amerikoje tiek pa
vojingas “kiek bedančio šu 
nies”, o toks pats socialistų 
Alterio ir Erlicho “lojimas’ 
nelaisvoje Sovltijoj (pasak 
Joniko) buvęs tiek judošiš- 
kai pavojingas, kad Stalino 
policija tuos socialistus su
šaudė. Laisva Amerika, ma
tyti, tikrai galingesnė už ne 
laisvą Sovietiją: ji kritikų 
nešaudo.

Čikagos lietuviški balša 
vikai savo gazietoj giriasi, 
kad jie palikę viso labo tik 
tai “raudona silkė”.

Bet pažiūrėjus į tavorš
čius Pruseiką Andriulį, ir kit
tus darbininkų pllipotentus, 
visai neatrodo, kad jie būtų 
panašūs į silkę. Tikri sea 
lions.

Nekask kitam duobės, ba 
pats jon įkrisi. — sako lie
tuviškas priklodas.

Lietuviški balšavikai di
deliu pasiryžimu ir ukvata 
kasė ir kasa duobę visoms 
gazietoms, kurios netriubija 
Stalino dūdą, kad jos kaip 
nors patektų į valdžios ran
kas. Dabar Bruklyno balša-

PRIEŽOD2IAI

Girtas būdamas — biznio 
nevarysi.

Pasenęs — neatjaunėsi. 
Skolų turėdamas — nepa

silsėsi.
Kaltas būdamas — greit 

nurausi.
Galva vaikščiodamas — 

neišsimiegosi,

Šių dienų rūpesčiai
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Ko mus moko olandai kovoje dėl 
tėvynės laisvės |

KAIP SUORGANIZUOTA Digest” — tai 24 pusi.
OLANDŲ INFORMACIJA spausdintos knygelės-lai-
Jei diktatūros krantuose kraštukai, kuriuose yra su- 

viską nulemia tas, ką mano, ^““tos visos svarbesnės 
kokius kaprysus turi Piure- žinioa iS an° d‘de»n‘°J° to
ris, Duče ar Vcžd, tai tikro- dinio- Viskas Paruošla W •

li»

sios demokratijos šalyse kur 
Remiamos reikšmės turi pi-

kad ir mažiau laiko tUrin-i 
tieji žmonės galėtų jomisreinsmes lun pi

liečių nusistatymas, pareiš- Panaudoti.

kiamas per demokratiškai SPECIALUS LEIDINIAI 
išrinktus atstovus, labai |j» KNYGYNAS
daug kas priklauso nuo vie
šosios žmonių nuomonės. Ka 
dangi dabar galingiausioji 
psaulyje valstybė yri demo- 
kratiškoji USA, tai paverg
tosios tautos labai stengiasi 
tinkamai apie savo kraštą 
painformuoti bei atatinka
mai nuteikti Amerikos vi
suomenę.

LABDARYBĖ
POTVYNIS MISSOURI UPĖJE

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas. 4557 So. Wood 
St., Chicago. III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė. raštininkė; N. Širvlnskas, finansų rašti
ninkas.

Labdariu centro ir rS’raetin* va^arienę kurlost.uMuuii'į vviiuv , pejnas yra skinamas sene-

kdODŲ veikla ' lių Prie«laudos namo Įren-
Šiek tiek jau buvo rašyta «imul. Vakarienė bua pa,a-

pijos ealėj. Kviečia ne tik 
’štUoniolikiečiils, bet visuš 
labdarius ir visus geros va
lios lietuvius.

Bridgeportas, penktoji kp. 
prisiuntė du atstovus. Pet
ronėlė Fertikaitė, garbės na-1 
rė, jau užbaigė šimtinę sąa 
jungai sumokėti. Pridavė dvi 
prieglaudos vajaus knygu
tes. Per Mrs. B. N&ujokas 
aukojo po $1.00: Barbora 
Gerches, Frank Naujokas. 
A. Lukošienė, Antanas Evo- 
naiti?, Ona Svetkauskienė, 
Monika Lukošius, Kazimie
ra Judeikienė, J. Naujokas, 
Barbora Naujokas, Chas. 
Naujokas. Per P. Jančaus- 
kaitę aukojo po $2.00: Ame
lija Krasnauskienė ir Mag
dalena Pikturna; po dolerį; 
Ona Talkevičienė. Paulina 
Kaleinienė, Juozapa Sorkie- 
nė, Vincenta StaRauskienė, 
Konstancija Čebatienė, Bar- 

Roseland. antroji kuopa, borą Pipirūnas, M. Sorčkie- 
per savo d.v. atstovus atvežė nė. Kotrina Zoris, K. Mar- 
auką — $25.00 nu0 Juozo tinkaitis. P. J. Ridikas au- 
ir Petronėlės Zolpe, 11723 kojo $5.00.
Michigan Avė. Taip pat pri- North side> šeštoji kuopi, 
davė vajaus knygutę, 1 r ioa ir West s»de septintoji — 
pagalba Povilas Gedvilas su atstovų į, šį susirinkimą ne
rinko sehe’ių prieglaudai prį8įuntė. Truputį tuo nusi- 
$14.00. Jobas Enbergef au- vdta įr pasitikima, kad į šio 
kojo $5.00. Po vieną dolerį mėnesio susirinkimą, būtent 
aukojo: Jonas Valaitis, Juo- balandžio 28 d., šios kuopos 
zas Kazunas. Magdalena Ka- būtinai prisius savo atsto- 
zonas. Mrs. Gaukliskis, Mrs. v,jg
J. Narks. M. F. Razmuš, Leo-
nard Bukauskas, Pettortėlė Btighton Park, aštuntoji
Rusleika, Morta Grigas. Kuo kuoPa šiame centro mitinSe 
pa it kitais būdais dartuo- trjrėi° net dešimtį atstovų, 
jasi. Rūpestingai rengiasi kurie raportavo, kad sekma- 
prie Vainikų Dienos - Dfe- dienį balandžio 18 dieną Ne- 
eoratiort Day parfehgimų - kalto Prasidėjimo parap. sa-
rinkliavos ir pikniko. j kuopa turės gražų pa

rengimą senelių prieglaudos
Cicero. III., trečioji kuopa, naudai. Visi Užkviečlaffii. O 

prisiuntė į šį susirinkimą I na jg9paras pridavė Doml- 
šešis atstovus. Kuopos pir-1 celgg feartkienės per seimą 
mininkė Kotrina Sriubienė pasiimtą vajaus knygutę su 
pranešė, kad rengia vakarą $1500. Juozas Jurgutis aū- 
prieglaudos naudai baland. kojo $500, St. Cibulskis lt 
4 d. Ji atvežė ir įteikė naujo Domicėlė Bartkienė — po 
garbės nario mokestį — $2.00, Charlej Gurin $1.50; 
$100.00. Kuopoje veikiama vieną doleti — Julija Ci- 
gana daug ir sėkmingai, Da- tulskis, Phylis Bartley, Vin- 
romi prisirengimai pavasa- centas Bernotas, Mr. ir Mrs. 
rio labdarių centro darbams. Felix Astras; L. Lebost 50

Dievo Apvaizdos par., ket- centų, 
virtoji kuopa per savo du West Pullman, dešimto- 
atstovus pranešė, kad sek- gjOg kuopos atstovas užkvie- 
madienį, balandžio 18 d. tu- (Nukelta į 6 pUsl.)

apie buvusį Labdarių Sąjun-j 
gos centro susirinkimą Šv. 
Kryžiaus parap. salėj, kdvoĮ 
31 d. Šiuo raštu bu3 papil
dyta žiniosųš centro ir kuo-j 
pų veikimo.

S.rsirinkimas buvo gausin
gas. Jam pirmininkavo A. 
Valančius, raštininkavo O- 
na Jasper. Išklausyta komi
sijų ir kuopų raportai.

Kuopų raportai buvo pil
ni, gyvai išduoti.

Town of Lake, pirmoji 
kuopa, kuri į šį susirinkimą 
prisiuntė 8 atstovus, daug 
darbuojasi. Ji gražiai pasi
darbavo centro parengime, i 
Padarytą pelną pridavė cen
tro iždininkui. Kuopa pasi
rengusi ir kitame centro pa
rengime — gegužės 9 d., pa
sidarbuoti — prie baro, prie 
užkandžių, tvarkos palaiky
me ir 1.1.

New Yorko veikiąs olandų 
informacijų biuras kartkar
tėmis išleidžia knygelių ir 
didesnių spausdinių.. Taip, 
kada dar ėjo kovos dėl Su
matros, Javos ir kitų Olan
dijos kolonialinių salų, mi
nėtas informacijų biuras iš 
leido gausiai ilustruotą. gra-

f ’ ' '■* • », ' ** i
, “Draugas" Acme photo

Iš Missouri upės pakilo vi’ji&uo ir liejasi į Omaha, Nebr. Potvynis daug nuos ciių su
kėlė. Tūkstančiai liko be pastogės. Kareiviai iš artimų stovyklų pakviesti į pagalbą.

’l žų leidinį “The Netherlands 
East Indies”. Periodiškai
leisdami brošiūras, olandai 

Štai imkime pavyzdžiui 8tengia8, Amerikos viguome-

OLANDIJA IR LIETUVA

olandus. Savo užimamu plo gyvus savo
mylios) gįekimU8 jau jįe suskubo 

Olandija beveik perpus ma- išleisti knygeles apie pokari. 
žesnė už Lietuvą, tik gyven- nį Olandijo8 atstatymą, apie

tu (12.704 kvadr.
nėję palaikyti

imasi padėt surast, parū- Olandiją, pasirodžiusių 
pint, net ir tokių paveikslų šaulio spaudoje, 
ar filmų apie Olandiją, ku- JIE IR MES
rių jie neturi, bet kuriuos Salia tų prop3gando8 ir inj ;
gali rasti kitose USA teri- fomac nių darbų> olandai ITITeSniS 
torijoje esančiose Įstaigose. ve,kla diplotoatiniu keliu ir 
PASKAITOS IB PARODOS dalihlaj a kardu.

pa Anglijos sostinėje 
lieteviu gyvenimas

Džiaugiasi Londono lietu- 
viaij kad jų gyvenimas p?-

Norintiems Olandų Infor- žinoma
tojų čia gana tiršta, netoli kolonijas ir Japoniją, apie hiacijų Biuras parūp hs pas- kraštų pripažintą vyriausy- vokiečių lakūnai labai neno- 
9 milijonų, taigi apie tris aįS,ektuosius auklėjimo lai- kaltininkus, kurie susirinki- bę, gali gauti paskolas savo romis bando pralysti pro už
kartus tiek, kiek Lietuvoje. mėjįmus laisvoje Olandijoje muose gali kalbėti bet ku- darbų ir kovų finansavimui, tvaras. Jie bevelija paskrai-
Išbuojusi_ krašto pramonė ir ir tt Įdomu kad žurnalistų, riais klausimais apie Olandi- gali daug ko s;ektl dploma. dyti apylinkėse ir į balda
plačios jūrų kelionės olan- pagkaįtininkų ir kitų Olan- j^, jas .kolonijas. Paskaiti- tiniu keliu, yra didesnė tau- išmetę krovinį bombų, sku-
duose išugdė veiklą dvaeią dįja susidomėjusių darbui ninkus jie aprūpina filmo- ta įr valstybė, bet vis dėlto, ba pranešti “nepaprastus
ir tas pasireiškia jų dabartį- paiengvinti Olandų Informa- mis ar atatinkamais paveik- __  jy energija ir veikimo savo laimėjimus’’. “Jei jūs
nėse pastangose dėl krašto cįjos Bįuras turi nemažą slais. Be to taisai pats olan- kryptys skatina ir mus tais būtumėte Londone, — rašo
laisvės. Norėdami, kad O- knygyną, susidedantį iš 5,- dų biuras turi surinkęs f o- reikaiaia daUgiau susidomėti mums iš to miesto, — įsiti-
landijos laisvės mintis būtų 000 knygų ir kitų spausdi- tografijų ir kitokios me-j jr rodo gaįres> kuriuo keliu kintumėte, kokią galingą ge- 
gyva amerikiečiuose, olan- nių Tas knygynas yra New džiagos, tinkamos parodų mes gaiįme daugiau pasitar ležies — gyv’4 kulkų, šrap- 

^įdai imasi šių informacijos yorke, atdaras kasdien, pri- ruošimiii. Pareikalavus jie hauti siekdami Lietuvos lai-1 neliM ~ tvorą ir rj‘

Olandija turi kitų sidarė kiek ramesnis, nes

ir propagandos priemonių: *einamas kiekvienam.

INFORMACINĖ
MEDŽIAGA

be jokių ąąlygU tuos daly
kus paskolina.

PAVEIKSLAI IR FILMOS
. DALYVAUJA BENDROJE 

Suprasdami, kad Ameri- TAUTU
Amerikos laikrašč ai, re- kos žmonės mėgsta vaizdžią, p^oPAGANDOJE

daktoriai ir kiti įtaking. a3- medžiagą, olandai prie savo
menys gauna nemokamai informacijų biuro įsteigė Salia šių savo specialių 
olandų leidžiamą informaci- specialų paveikslų ir filmų darbų olandai dalyvauja ir 

kjų biuletenį “Netherlands SKyrių. Tos rūš.es dalykų bendroje Jungtinių Tautų

svės. Informacijų Biuro klau daro priešlėktuvinė apgau
simas jau labai pribrendęs Sa- šaudantiems nereikia nė
ir tokią platesnę įstaigą mes 013 tyti Priešo lėkt”v° ~ 
turėtume greičiau sukurti, j nors būt4 mi8,a’ ar debesys, 

jiems visa pakako radijo
K. J. Prauskis. ragtuvai — kokiame aukš- 

_____________ j tyje, kokia linkme ir kur
ISgčtę, alkoholio žmogus Pkrenda priea3i Ir Jei tik 

linksminasi ik savo links- bent P'JS« minutės skrenda
News”. Tai kellasdešimts pu 8av0 sandėliuose jie jau su- propagandoje ir kovoje.' mybe. Jis linksminosi save i tiesia linija, jį nukelia iš 
slapią, didokos knygos, pri- rinko apįe 6,000 egzemplio- Taip, pvz., yra leidžiamas ir kitą busimąją saikų links dausų žemėn.” (LKFSB).
pildytos žinių iš Oland jos, rįų. ęįa k.ekvienas gali gau- mėnesinis žurnalas “The mybe. — VI. PUtvys. į------------------------------------------

iš'jos kolonijų-, aprašoma pa ti iliustracijų laikraščius ar United Nations Review”, ku
sipriešinimas prieš nacius ir filmų apie Olandiją bei jos riame skelbiami svarbesni 
kahčios nuo jų, pavaizduo- kolonijas, kurias gali rodyti dokumentai ir šiaip infor- 
jama olandų kareivių kovos,1 ekrane. Viskas nemokamai.! maeijų santrauka apie vals- 
atsiliepimai kitų tautų žmo- Artimiausiu laiku buvo nu- tybes, priklausančias prie 
nių ir laikraščių apie Olan-’ matyta paruošti specialių United Nations — Jungtinių

i________ u—___ _ .f . •___ i PERSKAITĘ “DRAUGĄ“
8KAITYKIT* ‘‘„RAUGA | DUOKITE JJ KITIEMS

—J. i.

diją. Žinios patogiai sutvar- paveikslų šviečiamosioms Tautų. Ir čia olandai turi 
kytos ir pridedamas altaoe- Pampoms (— slides). Kru-|9avo skyrių, kur jie skelbia 
tinis sąrašas daro leidinį la- tarnas!as filmas turi 16 ir 8avo aukštų pareigūnų kal
bai patogiu pasinaudoti lai- 35 m. m., spalvotas ir pap-!bas> aP^ naujus pasitarimus 
kraštininkams ir paskaiti- rastas, garsines ir tyk as. Iri Susitarimus, — apie oku- 
ninkam. Šalia šito periodi- tos filmos skolinamos nemo- puotos Olandijos kančias ir 
nio leidinio, olandi turi kitą kamai, tik paimamos per- slaptą veikimą prieš nacius 
mažesnį: “Netherlands News siuntimo ir apdraudos išlai-1 okupantus,—duoda santrau 

dos. Be to-tas olandų biuras ką svarbesnių žinių apie
—

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and IX)AN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DtVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47lh Street

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR " 

SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIU5IA
KAINA CHICAGOJE! v

“Iš MCSŲ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS’*

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PII.NAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite ^Nvo senų tedėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilna, įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakahdus, o 
dabar ffi priežasties karo mes visą sa

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

DAR TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ,ir jūs galite išmainyti savo sėdus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO,
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
& 4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

į

T\ B "D 'ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
J-***^**>i*l Namų Materijoią Už Dar lemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MlLLVVOKK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
d*l garažų, porėių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRHTATVMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITVVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8039 SO. MALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VAt,AKIMIS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pb-ių. 

Kitomis dienomis — nuo 7'valandos ryto Iki 5:30 valandos popiet

=== a y ■ j. t -. j— --- —

Ytatmurr kur būna — namuose — svečiuose — 
AR VAŽINtJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

VPYLINKftS LIETUV1JA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

ITIARCLTIZ
HADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis Ir Smaglsiistae 
Vakarinis IJetUvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI MktAII - 

SEKMADIENIAIS 1 vai p 
KITOMIS Dienomis 9 »0 v. rak 
PENKTADIENI VIS 7 v. v 

Phone: GROvehlll VM

WHFC-l450kil.

WROLESAL£ 

FURNITURE 
BROKER

Everythtng in the line oi 
Frirnlthre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faitort Representative.

sllovvftoOMs IN 
MERUHANDISE M ART
For anpointment rali — 

REPUBiJC ŠOfil
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ENGLISH COLUMN 

Excerpt$ from The
LRCSO Bullelin

RUSSIA’S AIMS 

By V.
Soviet Russia has given 

plenty of indications

official organ of the Com
munist party in Russia, 
rebuking an unnamed 
Waahington columnist who 
had eonoeded Bessarabia to 
Russia būt had written that 
the fųture status of the 
Baltic States is štili an open 
question. Pravda says it is 
no more open than the 
question of California’s

lately being a part of the United 
she is not going to abide by statės. The Baltic Republics, 
the principles of the Atlan- says Pravda, are already 
tie Charter in so far as they incorporated in the Soviet 
relate to nations on her Union and there they shall 
Westem border, and espe- stay.
cially Lithuania. Latvia and ____ . ~
Estonia. The Atlantic Char- _ , ,

Roosevelt in his *speech to 
the White House Correspon- 
dents Association, broad
cast over all the networks, 
said: Tt is one of our war

ter, it is true, does n-ot speci- 
fically mention Lithuania’s, 
or any other country’s free- 
dom, būt statės the general 
principle that the United 
Nations “wish the sovereign aims, aa expressed in the

. Atlantic Charter, that rights and self-government 
be restored to those who c°nQue

have been forcibly deprived , „ 
rs_______shall

populations 
today, the overrun countries. 

again become the

PABĖGIMAS IŠ ALCATRAZ NEPAVYKO

"Draugas" Acme phote
Is Alcatraz kalėjimo bandė pabėgti keturi kaliniai. Harold M. Brest (kairėje), Pitts- 

the burgh, Fred Hunter (centre) suimti, o Floyd C. Hamilton (dešinėje) ir James Boarman 
of manoma, jog jie buvo nušauti ir paskendo.

Labdarybėof them . Demaree Bess, m x , , . ,
__ e. x j m tv x masters of their destiny.The Saturday Evening Post
... na, v i • There mušt be no doubt(March 20), however, claims . —.-------------- --------
that the Russian “adherence an^ a 1 “ e t g j parengimą balandžio 4

unalterable purpose of the * * ®

(Atkelta iš 5 pusi.)

to the vague and generalized 
provisions of the Atlantic 
Charter was a gracious

United Nations to restore 
the conquered peoples their

, , „ sacred rights.’ Having laid , ,
gesture, not a pledge . The fundamental , etortų.
Lithuanians could retort , , A .

o^ ciple, the President cited for 
example, France. ‘T’rench- 
men, he said, will be repre-

d. Parengimas prieglaudos 
naudai. Rengiamasi prie pa
vasario didesniųjų centro

Marųuette Park, 23 kp. šį 
kartą taip pat buvo gausin
gai atstovaujama. Jos devy-

2411 
S. 52nd 

Avė.

JOH\ O
SYKORA

REALTOR
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

Phone:
CICERO

453

. _ . „ni atstovai sakė darbuojasi
aented ty . government of kiek Ir ;
their o«. popular cho.ce. )iavoe Vainjkų Djeną įr prfe

“Doubtless it would have pikniko stipriai žada prisi- 
beeo indascreet in the čir- dėti.

Mes rdko«MTi<hioJaniP junks sekančias nuosavybes kfc.ipa tikrus bargenus! 
NealvėiiMkltet Ateikite Ir matykite šiandien!

58TH COURT, netoli UTH STREET
6 kambarių mūr. bungalovv. Apdengti mūr. porčiai. Karšto vandens šilu
ma. Ix>tas yra 32x125 pėdu. Garadžius. Kaina tik $8.700. Randasi neto! 
Roosevelt Road. $2,200 įnešti. a

MTLLARI) AVK., netoli CERMAK ROAD
3 fletų mūro. 2 fl. po S ktinib. ir vienas 4 kamb. fletos. Naulaa stog.° 

gutters. Apdengti porčiai. Garadžius. Kaina tik $6,700. Proga jūsų 
$1,600 įnešti.

GROVE AVENUE, netoli ISTH STREET
6 kamb. stucco rezidencija. Purniso šiluma. Naujas stogas. Naujas 2-karam 
garadžius. Kainn^ij[^$6,600. Nesivėluokite! $1.700 įnešti.

IŠ STREET, netoRI PULASKI ROAD
ib. Ir 3 kamb. fletas belsmente 
-karam garadžius. Kaina tik $6,800.

2 fletų muro. S ir. į^a-mb. Ir 3 kamb. fletas belsmente. Karšto vandens ši
luma. Naujas stogas. 2-karai

cumsUnces to cite Estonia, Ūkio raportą išduodamas ,ranH[X)rtaclja- »’ 700 ineS“AK pwK avenue

laibai gera

State.
M'.f'

A GOOD HINT

Wendell Wilkie said 
other day: “After the 
war was over, I saw

k

the

that the peace treaty 
July 20, 1920, between
Lithuania and Soviet Russia 
was not a gesture būt a reali 
pledge by Russia to renoun- 
ce all claims to the territory 
of Lithuania and recognize 
Lithuania as a self-go-
verning and independent Latvia and Lithuania. Būt it Antanas Bacevičius pranešė, 

vvould be reassuring to hear kad šiuo tarpu visi reikalai 
Mr. 9ta&a make .a speech gerai klojami. Tik darbinin- 
lik© our President’s andi kų trūksta. Prašė, kad jei 
assur* ua that the Baltic kas turi kiek laisvo laiko,

lašt!Stata* oaee independent will atvažiuoti į ūkį padirbėti 
our be independent again if they prie miško valymo ir kitų 

bright dream disappear, our so desire, and that in accor- darbų, kurių ten yra daug 
stirring slogans become the dance with the Atlantic ir visokių, 
jest of the cynical, because Charter neither those statės Direktorių pranešime pa- 
the fighting peoples did not nor any others will be incor- žymėta, kad Sudeikiai (iš 
arrive at any common post porated Įn the USSR against Town of Lake) apsiėmė kai 
war purpose while they their own desire expressed kurį laiką pagyventi labda-
fought’ in an honest plebiscite.

The Editor of the Catholic 
World (February) points 
out some of things whicl*. 
again strive to turn stirnas 
slogans inti a jest for tlie 
cynical. Qaclf- “Supposj we 
commence with the ques- 
tion of Russia and the little 
neighbours on the Baltic?

“Būt if Estonia, Latvia,
Lithuania — add Poland 
— demand at the Peace 
Conference a restoration of 
the status quo ante, and 
Russia says ’no’, what shall
we do next? Shell we tell Player Frank Sinkwich, būt 
the little fellows to lie down pleyer, Frank Sinkwich, būt 
and be a t iii? Or ahaU we pry mu,t wait for h“ »ervlce>

Pirk karo bonus ir stam-. Saldieji žodžiai dažnai 
pas. Tuo prisidėsi prie Ame-Į virsta karšiausiais, 

rikos pergalės. Savo proto nemesk, bet ir

(CICERONAS), kitų pasiklausk.

BEGEMAN'S,
4184 ARCHER AVĖ. 8142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Nrntimesklt senų, sugedusių Budilninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotu Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Blg lieti, Little Ben ir kiti budelidkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap- 
dčvčtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

6 kamb. medžio eottage. Purniso šiluma. Apdengti porčiai. Iždas yra 30x182 
pėdų. Kaina tik tŽ.'SOO. Tikras hpnrenas! Ž1.200 inešti. „

TRPMBULL AVENUE, iM-tolt 2«TH STREET
2 fletų mūro. 4 ir. 4 kamb. Karšto '.vandens šiluma. 2-karams garadžius.
Kaina tik $6.600. Matykite šiandien! $1.100 įnešt.

34TH STREET. BERWYNE
Kampinė 8 kamb. medžio rezidenciia. Taipgi breakfast kamharis. Apdengti 
porčiai. štymo šiluma. 3-karam garavlžius. I.otas yra 106x125 pėdų. Kaina 
tik $7,300. Verta daug daugiau. $1.800 inešti.

24 TH PLACE. netoli KARI O V AVENUE
3 fletų mūro, po 5‘ katnb. Garadžius. Apdengti porčiai. Kaina tik $8,500.
Labai gera tranaportaetja. $2.200 įnešti. i

SOTH AVBNIE. netoli 24TH STREET
2 fletų mūro. 6 ir 6 kamb. Plelsteruotas heismentas. Asbestas'shiurrled. Ap
dengti porčiai. Purniso šiluma. 2-karam garadžius. Pintus lotos. Kaina tik 
$0.500. Gvvenklte viename flete ir lai kitas pagelbsti išmokėti šį namų, 
$1,900 įnešti. • x

UTSCONSIN AVENNE. netoli 14TII STREET
2 flet.u mūro. 5 ir 5 kamb. 2 furnisai. Venetian blinds Cabinet sinkos. 2-ka- 

| ram garadžius. iždas yra 37 V- pėdu. Naujas stogas. Namas labai geroj pa
dėtyje. Kaina tik $10.800. Nesivėluokite! $2.5(10 inešti.

DIVISION STREET, netoli AI'STIN BLVD.
2 aukščiu mūro biznio namas 10 metu senumo, storas. 5 kamb antrame 
aukšte. Perdėm beismentas. Karšto vandens šiluma. Garadžius. Kaina tik 
$10,750. Netoli Roekne Theatre. $3.000 inešti. '

HARDING AVENUE
2 fletal mūro. 5
$6,500. Veikite

24TH STREET. CICEROJE
Knmoinis 2 'fletn mūro. 6 ir 6 knmb. NaujpR furnlnas. 2-karam mūro <»»- 
r>>džiu». Iždas vra 52x125 pėdų. Kaina tik $11,700. T-abai gera trnnsporta- 
clja. $3.000 įnešti. ,

CERMAK ROAD. neto'l IIAMI.1N AVENUE
3 aukščiu mūro resideneija. Vartoiamaa kalno moming house namas. Yra

Rnviiato naronoimn f ir o o o 10 kambariu. Purnl«o šiluma. Iždas vra 53 p^d" platumo. 4-karam ga- 
DUVUSIU pdrenginio (badžius. Kaina tik $5,400. Matvktte Šiandien! $1.300 įnešti.

BERWVN SPECIAL
K kamp mūro eottage. Vienos kambaris atike. Garadžius. Kaina tik $4,860.
Mokėkite-rendų sau! $1.200 įnešti. s

v PULASKI ROAD. netoli 27TH STREET
8 kamb. medžio rezidenciia. Shingied. 4 miegami 

.. . nia ja Lotas yra 60x125 nėdų. 2-karam garadžius. KainaVajaus reikalais padaryta $b.6oo. $1.400 įnešti.
CtCERO SPECIAL

rių ūkyje ir ten padirbėti. 
Raportas buvo priimtas, pa
reiškiant pasitenkinimo, kad 
Sudeikiai aukojasi Labdarių 
Sąjungai, važiuodami į ūkį 
sunkiam darbui.

5 Ir 6 kamb. fttvnrm giluma. 2-karam garadžius. Kaina tik 
greitai! $1.600 įnešti.

ln The Service

Lt. Clarence Lipsky, Unit
ed Stątes Air Force, a Lith
uanian from Great Neck, L.
I., was one of the first Ame- 
rieans to participate in the 
bombing of Germany and 
the oecuppied countries, he
wiaa forced down over enemy Pranešimas. A. Valančius ir B j,nmb m(jro hungatow. iz»tns 50x125 nėdu. Eumiso inum». 2-ktmm ga- 
territory. Lt. Lipsky is now K. Yodelis žada važiuoti

rio 28 d.) smulkmeniškas 
raportas bus išduotas kitą 
susirinkimą.

kamb. Flirt'l-o Šl'iimo. l| 
greitam pardavimui tik

in a nazi prison.

The Detroit Lions are 
heirs to the finest collegf

them loose from the hug of 
the Big Bear? We mušt do 
<me or the other. If, aetlng 
in concert with England we 
issue judgement for Russia 
and against the little statės, 
and little statės rebel, shall

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS |
$10.60 Vertės Knygų (!■

Tik |

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS 

Šiuo Laiku Siūlome
NEPAPRASTĄ BARGENĄ IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tlkvba I tomas. Dogmatinės Kataliku ti
kybos išdėstymas, tokia eile. koki? stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu i Dievą T,ėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioie kny
goje toliau išaiškinama Kataliku tikėiimo pagrin- L
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliku Tikybos. Pa- 
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais GY
aptaisais. Kaina ........... ............................. ...........  $3.00

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knvga parašvta labai gyvai '0)1
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ........................................................................ $1.5f X.

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis. M. I. C. sulig R. P. Pranciška us Na- .»>
vai. Siais neramumo ir suspaudimo laikais, ga- ra*
Įima rasti susiraminimo skaitant šią knygą. 01
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........ .......... $1.00 1*1

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu-
laitis, M. I. C. ši knyga vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip n* ši teiks daug suraminimo ią 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................... .................................................... $100 «

6. 29-tas Tarntautlnis Eucharistinis Kongresas. Para-
švta Vyskupo P. Bučio. M. I. C. Knvga taip ll
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų <5
žemėlapu. Gražiai {rišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................................................................ $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai jriš- 
ta. Kaina ................................................................ 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Špilmnnn'as. Vertė B. Kasai-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 3$
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudi, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi Kaina 75c

9. švenč. Jėzaus širdies Intronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis,
f»rie Švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek- 
iniais aptaisais. Kaina .................. . ................. 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave» Chicago, III.

T Y

, radžius. Kaina greitam pardavimui tik $5,400. Kur galite pralenkti šį har- 
' geną? $1.400 įnešti.

,■ 56TH AVENIU
... , .2 fletii me4«n. 4 ir 4 kemb Kltchen cabinet e’nlma veneU*" Minda. 2-ka- I

Vinti ir, be to, ten planuoja ram garadžius Kaina tik $6.000. Troga laukia! $1.600 įnešti.
IOWA STREET, netoli KEFI.ER AVENUE

3 fletų medžio 2 fjetai po 5 kamb Ir viena* 4 kamb. fletas. Garadžius. 
Kaina tik $4,500. Tikrus bargenas. $l',100 inešti.

4ŪTII AVENUE. netoli 32ND STREET
4 fletal medžio. 3 fletal po 4 knmh ir vienas fletas 6 kamb. Garadžius. 
Kaina tik $4.500. Proga laukia! $1.100 inešti.

PIRKIMAMS ATYDA t
Bet kuris Iš mūsų šešių nntvrusbi nardsrėiu maloniai narodvs lums bet 
kuria nuosavvhe kurta turime nandavlmut Ir notarnaus jums greitai, man
dagiai Ir Inteligentiškai. Ateikite tr pasikalbėsime.

DYKAI — SĄRAŠAS 159 TIKRU BARGENŲ
Mes ka tik pagaminom dėl Išdalinimo VELTUI 12 puslapi" sarsšn 159 ti
kru 'bargenų. kurie rand-sl Cicere Ro-ų-vn Rlvem^p, |P vak«-
rinluose priemiesčiuose. Tai yra Jūsų tik už paprašymą. šls 12 pusi. są
rašas pa’vml adresus, kalnas, aprnšvmns apie nnosnvvbe* lr naudu, kur'n 
Jūs turėkite turėdami savo narna. Pašaukite, rašvklte ar ateikite I mfl»" ofi
są dėl šio VET7T1T 12 pasieni" sąrašo tikru Pargenu. Nepraleiskite ši ns- 
siūlymą, nes mūsų nuomonėje šis sąrašas yra geria ilsias išleistas Amerikoj.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGIČIŲ NUO $800 IKI $10,000.00 
UŽ KETURIS NUOŠIMČIUS PALŪKANŲ.

Waukegan, UI., kuopą atgai-

vakarą surengti senelių prie 
“Lietu vai- 
vaidintojų

glaudos naudai, 
tės”, operetės, 
grupė sutinkanti ten važiuo
ti vaidinti.

till after the war is over. 
Frank Sinkwich, Georgia j 
half haek, a Lithuanian is 
on active duty with the ma
rines.

Ona Jaspar, rašt.

WHOLESALE

Al Vistart, the former U-
. .. , .. , . .. niversity of Michigan footwe ‘police’ them? Are they ®,v... .1 b»u P**y»r ‘“Me, šeeft-

ed from the Michigan Stata 
player* in the National Pro- 
feasional League draft. Wis- 

OUR PRESIDENT SPEAKS tart' ia a Lithuanian.

Th next month the šame O. Almomaitls
Editor returned to the ob- ■
ject as follows: “On Februa- Jei turi aeno metalo — 
ry 12th some of our news- atiduok Amerikos karo pro 
papers quoted Pravda, the dukeijai.

rebels if they refuse to 
surrender their independen
ce?

t

riQUOR
IŠTAIGA

Išvežiotame 
po vleą 
Chieago.

R KM KITS 
HF!NA 

LIETUVIU 
DRAUOA.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 te. Halsted St.

BOTTIJBVARD MIŠ

GAI KITĘ MUSU VEI/TVI APKAINAVIMA I

2411 
S. 52nd 

Avė.

; joh\ o .
SYKORA

Phone:
CICERO

453
REALTOR

GYVOS VIKIUOS ORGANIZACIJA 
28 MBTAt KAIP REAL ESTATE BIZNYJE

MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE 
ATDARA SEKMADIENIAIS Nl'O I IKI fl VAL. POPIET

i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
/ajaus vakaruiValio, vyrai!

Cicero. — Praeitą sekma* 
dienį buvo didži&sisia vyrų 
dvasinė puota, būtent ben
droji šv. Komunija, Šv. An
tano ir Šv. Vardo draugijų.

Malonu buvo matyti tiek 
daug vyrų dalyvaujant ir 
begalo įspūdinga buvo žiū
rint, kad pusė bažnyčios bu
vo užpildyta vien vyrais. 
Net misionierius pagyrė Ci
cero vyrus už pavyzdingą 
savo katalikiškų pareigų at
likimą ir pasakė įspūdingą 
pamokslą.

Po visam bendri pusry
čiai buvo parapijos salėj. 
Pusryčiai buvo suruošti šv. 
Vardo draugijos iniciatyva.

Po pusryčių įvyko trum
pas susirinkimas, kuriame 
pranešta, kad pastarasis šv. 
Vardo draugijos vakaras 
pelno davė $125.00. Tai gra
žus pasidarbavimas mūs dva 
sios vado kun. Abromavi
čiaus ir jaunų vyrukų.

3 vai. popiet buvo misijų 
užbaigimas. Vėl pilna bažny
čia prisirinko lietuviškos vy- 
rijoe. Misijų baigimą atliko 
vienas iš Tėvų Marijonų, ku
rio pamokslas ilgai pasiliks 
klausiusių širdyje. Bendrai, 
misijos Šv. Antano bažny
čioje dvasiniai padarė labai 
darg. Dieve duok misionie
riui sveik>a40**XoiiMį darbuo
tis tarp žmonių ir vesti juos 
išganymo keliu.

A. Valančius

i tenienė, A. Paukštienė, S. 
Gudenis, Keršulienė, Jeckū-
nienė, Kriaučiūnienė, M. Pa

buvo. Dukrelė metas, kitas, 
kaip baigus Šv. Kazimiero 
Akademiją; sūnus paskutinį

praėjus
brighton Park. — ARD 6 

sk. vajaus vakarienė tikrai 
buvo sėkminga. Rengimo ko
misija šiuo dėkoja visiems
atsilankiusiems ir prisidėju- šiene, Ona Rilienė. 
siems prie vakaro. Štai, mū
sų geraširdės narės aukoju
sios daiktais ir prisidėda
mos prie vakarienės; Pum
putienė, Graibienė, Mažei
kienė, Miešfienėi Mnfinaus- 
kienė, Tamašauskienė, Mi
siūnienė, Dovidauskienė, Na^ 
vickienė, Dulskis, Navar- 
dauskiene, Vaikutienė, K.
Semenavičienė, Keršulienė,
Čepienė, Klausas, Kukenie- 
nė, Mikšienė, Paukštienė, 
žičkienė, Jackūnienė. Ne tik 
aukojo, bet dar kai kurios 
ir darbu prisidėjo. Nuošir
dus jums ačiū.

Per vakarienę atsirado ge
raširdžių, kurie suteikė dar 
piniginę auką. Po $10 auko
jo: M. Užmeskis, žiedienė,
E. Miežis.

Po $5; Kukenių šeima, Ap- 
šlauskienė, K. Zaromskis, P.
Vaicekauskas.

$3.00 — A. Pakeltis.
Po $2: M. Anužienė, Vie- 

leka, A. Zahimskis, B. Vili
mienė, E. Paulienė.

Po $1: šaukštelis, J. Ra«-

keltienė, Garb, Bačiūnas, Bo- metą lankė Qulgley priruo- 
bin, Andriekis, Mikšis, Ta- šiamą seminariją, o jauniau- 
mašauakas, Z. Jonikas, Pas- sias sūnus tik pirmi metai 
ka, K. Simenavičienė, B. Ro- lanko Šv. Pilypo aukštesnę 
kaitis, J. Lindžius, A. Rima- mokyklą. Atjauadami skau- 
vičienė, V. Simanavičienė, S. dų smūgį Quigley mokyklos 
Masaitis, A. Rudukas, Bai- draugai ir mokytojai — ke

li kunigai dalyvavo laidotu-
Marozas Bakery visuomet ,r «ied^ b*tay,MoĮ 

savo duona mūs parengimus! * ., p ps r pi-
paremia. Ir šį kart, neatsi-1 “'“o P*
sakė. Turim ir dr.ugiav bis-1 ma*<'**‘ esesp.
nierių, kurie mūsų parengi
mus gausiai paremia, kaip 
Paukščiai, užlaiką valgomų
jų daiktų krautuvę stam
biausia auka prisidėjo. B.
Vilimienė visuomet su šyp
sena. pasitinka rėmėjas ir 
niekada neatsako paramos.

Kristaus Kančios 
judomieji paveikslai.

Cicero. — Šv. Kazimiera 
Akademijos Rėmėjų 9 ekyr. 
rengia Kristaus Kančios pa
veikslų rodymą balandžio 1S

Jos auka buvo gausi. Ji yra i d., parapijos svetainėj 7 vai.

vakare. Vakaro pelnas ski-savininkė užeigos. Jackūnai 
turį valgomųjų daiktų krau- 
tuvę, irgi, mūsų nuoširdūs 
aukotojai, visuomet ARD pi 
rengimus remia. Toliau Rup
šiai, Mileriai, savininkai už
eigos biznių. Rengimo komi
sija nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie vakarie
nės pasisekimo. Vįenutė

Ketvirtadienį buvo laido
jama Marijona Juškienė. 
Skaudus smūgis vyrui ir šei
mai, nes taip dar reikalin
ga mamytės globa visiems

Mirė Albertas V.
Petkus

Buvo Gersi žinomas Lietuvis 
Laidotuvių Direktorius

Albert V. Petkus, gerai ži
nomas lietuvis laidotuvių di
rektorius, sulaukęs 29 metų 

riamas seserims. Tai bus va- amžiaus, mirė po sunkios 11 
jaus užbaigimas.
t Kviečiami lietuviai skait
lingai atsilankyti. Tuomi pa- 
remeime seseris.

Viena Rėmėjų

n U L K S f L U I (J
1945 W« r 15* Street

z'// /Z’Z"ZZ Z Zz

via iv».i> ph .HM.r vin 
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gos, antradienį, bai. 13 d., 
3:30 vai. popiet — Billlngs 
Memorial ligoninėje.

Velionis gimė lapkr. 5 d., 
1913 m., Chicago, 111. Lankė 
Šias mokyklas: Gunsau- 
lus grammar school, Lind- 
bloom high school ir Wor- 
sham Embalming College.

Albertas Petkus 1935 m. 
vedė Anne Mlklovas ir per 
kiek laiko vedė laidotuvių į- 
staigą po adr. 4704 S. Wes 
tern Avė. Paskutmioju lai
ku jis dirbo kaipo foreman

conununication dept., Galvio 
Mfg. kompanijoje.

Velionis A. Petkus buvo 
veiklus lietuvių veikime bū
nant naryB daugumos lietu
vių organizacijų. Jis yra 
brolis žymaus laid. direkto
riaus Ant. B. Petkaus. Pali
ko dideliame nuliūdime savo 
moterį Oną, tėvelius Antaną 
ir Sophia Petkus, brolius An
taną ir Konstantą, seserį Ju- 
lia ir uošvius Celestiną ir 0- 
ną Miklovus. Būnant links

nio ir nuoširdžiai draugiško 
būdo jis taipgi paliko nuliū
dime daug draugų ir pažįsta 
mų. Rap.

Reikia sukrikščioninti žmo 
nlų sąžines ir tada painiausi 
klausimai lis!riš. (Kun. P. 
Juras).

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS I
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

M1XEB

MALIAVA
Už galioną

98c

KEM-TONE 
Už galioną ....$2,98 

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už .... / r 
ir aukščiau OOC

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL 

Už galioną .... .$1*98 

FLAXOAP
2 svarų qQ
Mėka ........................... O7C

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną . 98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

15cpaketas

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 486ę

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Genausina patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

OPA standarizuoja 
darbi nius drabužius

WASHINGTON, bai. 14.— 
Kainų administracija nus
prendė karo laiku etandari- 
zuoti visus darbinius drabu
žius ir skirti jiems aukščiau 
sias kainas.

Kadangi kongrese pasi
girdo prieš tai protestų, 
kaip nereikalingą agentijos 
žygį, administracija nedrau
džia gaminti ir kitokių dar
binių drabužių.

WASHINGTON. — Karnų 
administracija aukščiausias 
kainas nustatė kernams ir 
arklienai.

i. & i •
ALBERT V. PETKUS

(Laidotuvių Direktorius)

Gyv.: 2507 W. 45th Pl. Mirė bai. 13 d., 1943 m., 
3:30 vai. popiet, sulaukęs 29 m. amž. Gimė Chicagoj.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po 
tėvais Miklovaite); tėvelį Antaną ir motinėlę So- 
phią; 2 brolius Antaną ir Konstantą; seserį Julia, 
uošvį Celestiną ir uošvienę Oną Miklovus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstami/. '

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6812 So. Western 
Avė. laidotuvės įvyks šeštad., bai. 17 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo šv. Pan. Mari
jos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šven
to Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę.:—Moteris, Tėvelis, Motinėlė, Broliai, 
Sesuo, Uošviai ir Giminės.

Dėl platesnių informacijų šaukite GRO. 0142.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MA (J ŽOLĖJ AI
ŽENKLAI

Pasitikėjime
Mumis

Rekordas—

Spauda yra viena stip 
riaušių priemonių: ji barate 
gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

Kas apsileidžia, tampi ap
leistas. Jei tauta nepasitiki 
savimi, tai ja nepasitiki pa
saulis. ir istorija ap»e ją ty
li. Misų tauta susidaro iš 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Arndt).

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

ŠI Firma Viri 50 Metų
Top Pačios Šeimos

Rankose t

PERSONALIZED MBM01PAL8 AT NO ADDITĮONAL COST.
PARTICULAR People PREPER Pachankis PrnductlolM. 

Workmaaskip and Materiale UnexeUed—«t Loweat Pricea 
BUY U. 8. WAR BOND6 WITH THE SAVINOS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; Šei tad. lr Sekm. 0*6 vai.

NULIŪDIMO O
Dvejų Metų Mirties Sukaktis

A. +
SALOMĖJA DKGIMIKNE

Atminimui dtcjŲ metų mir
ties nukaktu v£m«. niyllnionton 
kmonon Ir motino*. Halom.Jo. 
I )<'Klnil«-n<», uiprakylo. gi*du- 
lln<on Miiton. kurion ufnl- 
bue Aektadli-ni. bai. 17 d.„ Gi
mimo Avenč. PanoIAn Marijos 
per. batny^iofe, 7-tą rai. ryto.

NullOdę Vyra* 4.MKM l>rgl- 
■mmm, -Anai tr dukU-ryn malo
niai pre*n v ley atmintų, drau
gų Ir patintamų dalyvauti pa- 
maldo*' Ir pantmelett ui a. a. 
Holomąjon sielų.

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4600-07 SOUTH HMRMITAOE AVENVR

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

Tel. LAFayette 0727
RAUTO PROGRAMAS - 8 00 vai. Pirrnad lr Ketvirtad. 

ii stoties WGEfi (1300), ra PovUa

K

Mūsų pastatytas
MARIJONAMSTĖVAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY-, 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofiaaa ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

i

NARIAI
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
DMrtorlų
Asoctacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimą^

Dieną lr Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

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

VALANDOJE U I MAŽEIKA

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8

DVI MODERNMKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Moti CICERO 2106

6812 So. V/eatern Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

MOff) patarnavimai yra greitai, mandagus lr 
Jūsų finanalikam stoviui prieinamas.

Ml» UTOAffICA AVK
EVANAUSKAS

Pbones YARDS 1188-38

LACHAWXCZ IR SŪNUS
ĮKYRIUS 42-44 E. lOfth ST. 
2814 WE8T 23rd PLACE

16881 BO. MICHIOAN AVĖ.

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2616

L. BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4066

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CAIJFORNIA A*TL phone LAFAYETTE 3972

P. I. RIDIKAS
8894 SO. HALSTED STREET 710 W. Iftth STREET

Telephone YARDS 1410
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D1EN KASTIS DRAUGAS

VALO MINAS

Ketvirtadienis,- bal. 15. 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S.I
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimąĮ

Lakūnas išgelbėtas iš ežero

> J
& *

CICERO LIETUVIS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Bruno S. Bladikas

36028214 Co. A 43 Engi- 
neers A. P. O. 929 c-o Post- 
master, San Franęisco, Cal.

Jo tėvai, Adolf ir Emilija 
Bladikas, gyvena Ciceroje, 
1313 So. 48 Court.

Z

Sužeistųjų kareivių 
sąrašas kelmuose 

frontuose
Washington, D. C. — Ka-

% KkmmhKSMm
' N

* “Draugas" Acme photo

Amerikos minų valytojas (klūpo) laiko rankoje “ašies” 
miną, kuri, buvo išimta netoli Gafsa. Vienas netaisyklin
gas prisilietimas visą grupę kareivių į šmotus sukapotų.

VIENAS LAKCNAS ŽU VO DfiL SNIEGO AUDROS, 
KITAS DINGO. JAUNUOLIO PASIŠVENTIMAS

Lakūnai, pereitą antradie mus. Lakūnas buvo šiek tięk 
nį, darė su lėktuvais praty- apšalęs. Jis buvo išgelbėtas
bas virš aircraft carrier 300 jardų nuo Sherwin ave. 
Wolverine, North Side. Tą
dieną snigo. įvyko nelaimė I JAUN,J0L,S BBCO 
Vienas lakūnas žuvo, kitas GELBĖTI LAKCNO

mu

Bruno S. Bladikas gimė 
1917 metais, rugsėji 17 die
ną, Chicagoje. Baigė Šv. An
tano lietuvių parapijos pra 
džios mokyklą, Ciceroje, ir 
Morton high school. Cicero
je, III Priklausė prie Šv.
Vardo draugijos. Dirbo Na
tional Malleable ir Steel Cas | pacįfįko jr
tings Co., Ciceroje. 'apylinkių frontuose.

Bruno S. Bladikas į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1941 
metais, balandžio mėnesį.
Dabartinis jo adresas No.

ro departamentas, balandžio 
13 dieną, paskelbė sužeistų
jų Amerikos kareivių sąra
šą, kuriame pažymėta 193 
sužeistų kareivių pavardės, 
iš jų 44 Chicagos apylinkės. 
Pažymėti kareiviai buvo su
žeisti Europos, Š. Afrikos, 

pietų

Pagerbsime veikėją žurnalistą
TIKIETUS IŠ ANKSTO REIK UŽSAKYTI

Sekmadienį, Bal. 18 d. • nės veikime, spaudoj, orga- 
Dariaus ir. Girėno salėje' nizacijose, parapijos, dra-

Dar keturi vokiečiai 
svetimšaliai areštuoti

Chicagoje, North Side, per 
eitą antradienį F. B. I. areš
tavo keturis vokiečius sve
timšalius. Nuo Pearl Harbor 
užpuolimo Chicagoje viso 
areštuota 238.

Amerikiečiai kareiviai 
japonu nelaisvėje

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas, balandžio 
13 dieną, paskelbė Jungtinių 
Amerikos Valstybių kareivių 
belaisvių sąrašą. Sąraše iš
vardyta 234 kareiviai belai
sviai. kurie yra japonų be
laisvėje, neįvardytose belais 
vių stovyklose.

Šiame belaisvių sąaaše pa

4416 So. Western Ave. 5 vai. 
vak., įvyks retas įvykis, ka- 

Pacifiko da visuomenės veikėjai, 

draugai, ir pažįstami susi
rinkę galės išreikšti pagar
bą tam asmenui kuris per 
25 metus dirbo “Draugo” re 
dakcijoje, kaipo vienas iš 
asistent redaktorių, žurna
listų. Tai Ignas Sakalas, 
draugiškas, malonaus, būdo, 
turįs taletno ir daug įvairių 
gabumų.

mos ir meno srityse. Nekly
sių pasakius, kad per Ig. 
Sakalo pasidarbavimą telpa 
įvairios korespondencijos, 
žinios iš Chicagos ir tolimes 
nių parapijų veikimo. Jo 
raštais galime visi didžiuo
tis, ir dėkoti už jo pasi- 
šventimą, nervų įtempimą

buvo sužeistas ir išgelbėtas/ 
o trąčias dingo.

VIENAS ŽUVO

Žuvo pilotas Ensign 
George Henry Bartlett 
Green, 25 metų, iš Boston.

Išgelbėtas buvo Ensigų 
Arthur Hyde Phillips, 22 
metų, iš Boston. Jis buvo iš 
gelbėtas iš ežero, kur lėktu
vas buvo nusileidęs, šio la
kūno lėktuvas skrendo ir jis 
buvo ant lėktuvo sparno, kai 
atvyko du gelbėtojai su lai
veliu.

Phillips jau putė lifejac- 
ket, kai atvyko du vyrai jo 
paimti. Ežeras buvo nera-

Kai tik ežero pakrančių 
sargas išgirdo keistą lėktu
vo motoro ūžimą, jis tuojau 
pažvelgė ir pamatė lėktuvą 
krentant į ežerą. Pakrančių 
sargas su kitu asmeniu tuo
jau čiupo laivelį ir nuvyko 
gelbėti lakūno iš neramių 
ežero bangų. Oras buvo pra
stas, siautė sniegas.

Vienas jaunuolis, 15 metų 
amžiaus, pamatęs lėktuvo 
nelaimę, tuojou čiupo laive
lį. Bet buvo neramus eže
ras. Tada jaunuolis numetė 
savo batus ir ėmė plaukti 
gelbėti lakūno. Jaunuolis pa 
matė, kad jau lakūnas išgel
bėtas kitų vyrų.

Jaunuolis nužudęs žmogą ramiai 
sau miegojo

darbe, kuris be pertraukos metų amžiaus, 5639 So. Her
mio savo jaunystės dienų mitage. Dėl šio įvykio buvo

Buvo peiliu mirtinai su- tas ir kitų vaikų, kurie pa
badytas Rudolph Gehrke, 46 žino užmuštą žomgų, buvo 

klausinėjama, jie buvo pa* 
leisti.

Keturi areštuoti vokiečiai žymėta, jog 30 kareivių yra 
svetimšaliai yra laikomi kai iš Chicago area.
po pavojingi asmenys šiam ---------------------------
kraštui. I PLATINKITE “DRAUGĄ’

DIDELIŲ NUOPELNŲ 
VYRAS

Lietuviškas priežodis sa
ko: “darbai kalba patys už 
save”. Manau, jog retas as

muo atsirastų arba spaudos 

bendradarbis, kad nepažintų 
jubiliato nuopelnų visuome-

nenutraukė santykių su jau
nimu. i j 7 *

REZERVUOKITE SAU 
VIETAS

Mes, Chicagop, lietuviai,

tardomas Roger Bartleman, 
14 metų amžiaus Hancock 
viešos mokyklos mokinys.

Roger Bartleman pareiš
kęs policijos seržantui G. 
Gore ir coroner A. L. Bro-

sugebame pagerbti mūsų ^ad 3is su kešeniniu 
dvasiškius, veikėjus ir pavie Peilui subadė Gehrke, kai 
nius, pagerbkime rašytoją šis jį bandė versti prie ne- 
žurnalistą, iš khrio raštų doro veiksmo. Jaunuolis bu- 
mes dauguma sėmėm reika- v0 nugabentas į mažamečių 

! lingu sau žinių ir pamokini- namus, pereito antradienio 

mų. vakare.

Tūkstančiai nealnau- 
įino gazolino raciona
vimo korteliu

Michael F. Mulcahy, Chi 
cago metropolitan area di-

1"y|ow I /(eep from Old"

NiEKADOS neįspėtumėt mano amžių! 

Tai Bet yra tik viena priežastis, kodėl 
aš atrodau taip jauna ir dirbu kaip nau
ja skalbykla. Tai dėlto, kad mano savi
ninkė duoda man specialę, karo-laiko 
priežiūrą. Ji yra gudri. Ji žino, kad da
bar negali gauti naują skalbyklą, todėl 
rūpinasi, kad ištekčiau iki po karo.

Pasidarbavimu dabartinio 
“Draugo” adm. Kun. Ciniko 
M.I.C., pritariamu “Draugo” 
štabo ir bendradarbių minė
tas bankietas su programa 
įvyks virš minėto j vietoj. No 
rintieji dalyvauti šiame pa
gerbimo bankiete, malonėki
te rezervuoti sau vietas, pa
skambinant “Draugo” rašti
nė. Canal 8010 prieš Bal. 
16 d. Rap.

KĄ SAKO MOTINA ,

Roger Bartleman .motina, 
Mrs. Genevieve Bartleman, 
1102 W. 59th, pareiškusi, 
jog jos sūnus yra “fine boy” 
ir kokių nemalonumų dėl jo 
neturėjusi.

Po nužudymo minimo as
mens jaunuolis ramiai mie
gojo, o kitą dieną apie žmog

Darykit kaip ji <laro—
Pirmiausia atsiminkite 
iftvalyti skalbyklą po 
vartojimo. Numazgok, 
nuplauk Ir išdžiovink 
roliukus, ir paliuosuok 
prispaudėją, kad ro- 
lPs ncsuslplotų.

Išmazgok it kubilą— Jį
turite išmazgoti bet ne 
šveisti. Naudok švelnų 
muilą ir šiltą vandeni. 
Paskui kubilą Iššluos
tyk su minkštu skudu
ru. Išimk suktuv ir iš
mazgok Jo apačią.

y

Tik nustojęs galvos 
sako "Heil Hiller"

KS1

Būkit atsargios — Ne
leiskit suktuvui staigiai 
kristi, nes gali įdaužti 
porceliną. Metalas tada 
surūdys ir skyiės atsi
ras. Dabok ennmelą 
Jūsų mašinos, taip kaip 
savo kitus rakandus.

Paugok d ratą — Izil 
kyk d ra tą nuo šlapių 
grindų; niekad netrauk 
skalbyklą per dratą. Iri 
perkeliant mašiną, da
bok greštuvą. kad būtų 
virš kubilo, kad išven
gus nuvirtlmo.

8

Laikyk apdengta —Bai
gus vartoti skalbyklą, 
apdengk Ją. kad ne
apdulkėtų. Prie pirmo 
ženklo nedirblmo, šau
kite taisytoją.

Kaip kaslink lubrikarijo* ?

Nėra abelnų pa
tarimų, kurie 
liestų kiekvieną 
mašiną. Taigi, 
pataria sekti iš
dirbėjo nurody
mus, kaip alie
juoti savo skal
bimo mmašiną.

Jei jau neturite tų patarimų, 
kreipkitės prie savo Electric 
Appliance krautuvininko. Ir da
rykite tai tuojaus, jei jūsų skal
bykla nealiejuota kiek laiko.

COMMON WEALTH EDISON COMP ANT

X Metropolitan State Bank 
jo prezidento adv. J. Bren- 
zos pranešimu, Karo Bonų 
antrame vajuje, bonų perka 
UŽ vieną milioną dolerių, šis 
bankas U. S. Iždo Departa
mento yra statomas pavyz
džiu visoms krašto finansi
nėms įstaigoms.

X Kun. B. Hubbard, jėzui
tas, šiandie 1 vai. popiet šv. 
Kazimiero Akademijoj duos 
mokslinę iliustruotą paskai
tą apie Alaską, jos gamtos 
turtus ir gyvenimą. Kun. B. 
Hubbard yra ilgai Alaskoj 
gyvenęs ir tą kraštą gerai 
pažįsta.

X Stefanija Novickaitė, 
lietuvaitė melroseparkietė, 
(100 N. Broadway) neseniai 
Melrose Park Junior Sym- 
phony Orchestra suruoštam 
piano konteste laimėjo pir
mą vietą. Vėliau ji turėjo 
“recital” River Forest Wo- 
men’s klube. Birželio 5 d.

I
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Di,

STEFANIJA NOVICKAITĖ

rector of the Office of price junior Symphony Orchestra 
administration, pereitą an- ruošiamam koncerte bus so- 
tradienį, pareiškė,- jog dau- j liatė. Be to, ji yra akompa- 
giau kaip 7,000 Chicagos
motoristų, kurie turi C ga
zolino racionavimo kortelę, 
neatnaujino šios kortelės ar 
ba jiems buvo atsakyta.

1942 metais, gruodžio 1 
dieną Chicagos 50 raciona
vimo boarduose buvo išsiim
ta 55,144 C gazolino racioną 
vimo knygelių, šiais metais 
kovo 1 dieną 48,133 C gazo-

ni8tė savo seseriai dain. A- 
nitai Novickaitei. Stefanija 
lanko High School.

X Vakar “Drauge'’ buvo 
pranešta, kad judamieji Kri
staus kančios paveikslai bus 
rodomi šv. Kazimiero baž
nyčioj, Chicago Heights, III., 
balandžio 18 d. Kad toliau 
gyvenantieji žmonės nebūtų 
suklaidinti, šiuo klaidą ati-

žudystę šaltai skaitė laikraš , ,
tyje. Ir pereito antradienio' “us- Davž teisę v^inetl da“

lino racionavimo knygelių A .
, . r, x ai , i- įtaisome: paveikslai buvo ro-
buvo atnaujinta. C knygeles Į  . -.z
buvo naudojamos tris mėne-

rytą išvyko į mokyklą.

Motina pareiškusi, kad 
jie abu skaitė laikrašty-

domi balandžio 14 d.

X Stanislovas LaparskLs, 
buvęs populerus Bridgepor
to jaunuolis, dabar tamau-

giau kaip 500 mailių per mė 
nesį.

103,978 B gazolino knyge- J48 kariuomenėj, parvyko a- 
lių buvo išsiimta 1942 m., tostogų pas saviškius, 3358

je apie įvykusią žmogžudys- x dieną Kovo mž. S. Lituanica Ave. Jis tar
l/o, iroilroo in ____ I —    . jji 11  ___ • I.tę, kai vaikas grįžo iš moky-“Heil Hitler” naciškas 

sveikinimas atnešė pirma- 
dienį nemalonumų. Buvo eitil vaaar* i08 vaikaa TaI8 
taip. Mra. Betty Reese, 55 namua P88 vyr6, kuri8 buv0 
metų, ir Jos vyraa, Hary, 56 vadinamas “Rudy" ir jos 

metų, abu 1344 Byron str., 
nuėjo į laikrodžių krautuvę,
176 North State str. ir klau
sė Sam Katzen’s apie laikro

nauja medikaliam skyriuje 
pietinėse valstybėse.

X O. Aleliūnienė, Bridge
porto veikėja, jau dešimta 
diena, kaip susižeidus koją 
negalėjo niekur iš namų iš
eiti. Dabar betgi jau prade
da vaikščioti.

X J. Ir O. Paukščių, gy
venančių prie Archer ir Sa
cramento Avenue, namuose 
prieš keletą dienų dėjosi ne
paprastas dalykas, šeimynai 
virtuvėj (dar ne vėlų vaka
rą) prie arbatos besišnekant 
vagys bandė iš fnuntinio 
kambario pavogti rakandus. 
Radio bekeliant pro langą,

Gyvybės apsaugojimas Ka^XodXgy.
Pirmoji gyvybės apsaugo go. Pasirodė, visgi vienas, 

jimo (life Insurance) kom- kitas daiktas jau buvo iš- 
panija buvo įsteigta Anglijo neštas. Visi stebėjosi nepa- 
je 1705 metais. prasta vagių drąsa.

nesį 1 dieną buvo atnaujin-
klos. Motina sako jog per-; u 52040 A knygelSg bai.

vaikas gaudavo 25 centus į 
valandą.

giasi liepos 31 dieną.

Atsargiau reikia 
važiuoti

Cedar Rapids, Iowa. —
Earl N. Chadd, 32 metų am
žiaus, iš Cedar Rapids, ba-

Motina vaikui ruošė pie
tus. Atvyko policija tardy- 

dį. Katzen’s žmona, Mildred,, mui. Motina kartu norėjo 
pasakė, jog negalima gauti vykti į policija su vaiku. Bet landžio 12 dieną buvo paa. 
tokio laikrodžio. Mrs. Reese vaikas pasakė, jog jis grei-Į merktas 8 metam8 kalėji- 

užpyko ir pakėlusi ranką tai grįš ir jis prašė motinos,
suluko: “Hei ĮHitler”. Tą pa 
tį pakartojo ir už krautu
vės durų. Katzens pašaukė 
policiją. Abu buvo areštuoti.

Mrs. Reese centralinėje 
stotyje detektyvui pareiškė, 
jog ji buvo “nustojusi gal
vos” ir todėl taip įvyko. Mo
teris ir jos vyras yra kylę 
iš Olandijos ir yra naturali- 
zuoti piliečiai.

kad jam šiltus pietus palai
kytų. Roger negrįžo pie
tums. Jis prisipažino prie 
žmogžudystės. Motina nie
kaip negali tikėti, kad jos 
sūnus tai jvykdė.

Juvenile pareigūnai sulai
kė 16 metų jaunuolį, kuris 
buvo nutrauktas movies pa
veiksluose. Paveikslai rasti 
Gehrke’s apartamente. Kele-

man už automobilių katas
trofą, kurioje buvo užmuš
tas Lt. John E. Bickle. Au
tomobiliai buvo susidūrę ir 
Lt. John E, Bickle žuvo.


