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DAUGIAU SMŪGIU AŠIAI TUNISIJOJE
Sąjungininkai šturmu paėmė dvi 
svarbias kalvas ašies linijoje

Paimta 600 daugiau nelaisvių; 
numušta daugiau ašies lėktuvų
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, bal. 15.—Prancū
zų ir britų infanterij.a, št’ir- 
mu sėkmingai paėmė dvi 
svarbias kalvas ašies nau
joje Enfidaville linijoje, už 
50 mailių pietvakarų link 
nuo Tunis bazės.

Do milijonai U. S. vyrų 
karo frontuose

Iš karčT fnonto pranešta, 
kad paskutiniu prieš ašį už
simojimu nelaisvėn paimta 
apie 600 ašies kareivių dau
giau.

Tokiu būdu nuo to laiko, 
kada britai pradėjo atakuoti 
Mareth tvirtovę, iki šiandie 
jau daugiau kaip 30,000 a- 
šies kareivių nelaisvėn pa
imta.

Ir sąjungininkų lakūnai 
didelius ašiai smūgius suke
lia atakuodami ne tik jos

“AŠIS“ KRAUSTOSI Ig TUNISIJOS 10 japonų lėktuvų daugiau • • ••
sunaikinta vakariniam Pacifike

WASHINGTO'N, bal. 15.—

P Maj. gen. E. B. Gregory, pozicijas karo fronte, bet 
Quartermaster general, se
nato komitetui, kurs tiria 
apsaugos programą' prane
šė, kad U. S. armija jau pa
didėjusi iki 6,500,000 karei
vių, kurių daugiau kaip 2,- 
000,000 yra svetur karo fron 
tuose.

Komiteto apklausinėjamas sunaikinU. 
generolas iškėlė aikštėn, kad 
armija visados atsargoj tu
ri turėti 5,103,000,000 svanj 
įvairaus maisto kareiviams 
namie ir užsieniuose.

griaudami jos uostus, skan
dindami Laivus ir naikinda
mi lėktuvus Sicilijoj, Sardi
nijoj ir Italijos pakrantė
mis. z

Apskaičiuota, kad pasku
tinėmis keliomis paromis 
apie 200 ašies įvairių lėktų-

Taksai turi būti 
didinami—Eccles

WASHINGTON, bal. 15.— 
Marriner S. Eccles, federa
linio atsargos boardo pirmi
ninkas, per radiją pareiškė, 
kad reikia didinti taksus už 
pajamas. Sako, tai vienatinė 
priemonė apsidrausti nuo 
infliacijos.

Jis nurodo, kad kitos ka
riaujančios tautos taksais 
surenka daugiau kaip vieną 
pusę karo išlaidoms, o Ame
rikoje mažiau kaip viena 
trečdalis. Sako, reikia pa
sekti kitas tautas.

Burmoje japonai 
bombarduojami

^Vadovybė Balkanuose 
teks Rommeliui

STOKHOLMAS, bal. 15.—
Gauta žinių, kad paskutinėj 
Hitlerio konferencijoj su 
Mussoliniu svarstyta, kas 
turi vadavauti ašies armi
joms Balkanuose atsižvelgus 
į numatomą sąjungininkų 

^invaziją.
Sakoma, sutarta paskirti 

fieldmaršalą Rommelį, kurs 
šiandie kamuojasi Tunisijo
je.-...... . ... 1

Sakoma, Balkanuose die
nomis- ir naktimis skubiai 
vykdomi ašies įsitvirtinimai 
prieš sąjungininkus.F . NEW DELHI, Indija, bal.

WASHINGTON. — Kon- 15—u- s- ,akun9> vakar ata 

1 graso žemesniųjų rūmų mi-'kav0 japonų išvirtima™
litarinių reikalų komitetas Šiaurvakarinė) Burmoj. 

pataria, kad drafto boardai Shadzupe sugriautas til- 
patikrintų visus registram tas ir Namyaseik sodyboje 
tus darbininkus'. sukelti gaisrai.

KARO FRONTUOSE ~~
TUNISIJĄ.—Sąjungininkų armijos naujus smūgius 

ašiai sukelia. Paima jų pozit i jas ir galybes jos lėktuvų
Y sunaikina.. Nuo Mareth tviitovių linijos ofensyvos pra

džios apie 30,000 ašies kareivių nelaisvėn paimta.

PACIFIKAS.—Japonai griebiasi įsigalėti ore. Vykdo 
dažnas atakas prieš sąjungir inkus. Bet neturi pasisekimo. 
Daug jų lėktuvų sunaikinam i. Visgi jie dar nemano kapi
tuliuoti.

"RUSIJA.—Keliose front > dalyse vokiečiai sukelia 
atakas prieš rusų pozicijas. Bet rusai visur juos atbloškia.

KINIJA—Kinai stipriai laikosi prieš japonus visuose 
frontuose ir japonų atakas atmuša.

“Draugas” Acme photo 

Pranešimai iš Romos ir Marseilles rodo, jog “ašis” sa
vo vyrus tamsumoje gabena iš Tunisijos, kada sąjungi
ninkų armijos žengia pirmyn šiaurėje ir rytuose užbaigti 
paskutines kovas Tunis-Bizerte apylinkėje.

Romelis yra gabus generolas, bet 
ne antžmogis, sako gen. Eiserthower

SĄJUNGININKŲ VADO
VYBE S. Afrikoj, bal. 15.— 
Philippe Soupalt, France Af

Gen. Eisenhower sako, 
kad Rommel dąroMdaką, kad 
tik kokiu nore būdu sulėtin-

rique prancūzų žinių agen- ti sąjungininkų armijų pa- 
tūros atstovas, gavo progos Įžangą ir podraug kad nepa- 
matytis su sąjungininkų kirsti savo kariuomenės 
armijų š. Afrikoj vyriausiuo energijos. Ir jis šios takti- 
ju vadu gen. Eisenhower. Jo kos laikysis iki bus galima, 
pasikalbėjimas su vadu šian j Tačiau sąjungininkų armi-
dien atspausdintas prancū
zų savaitinuky Tam.

Gen. Eisenhower pripa
žįsta, kad fieldmaršalas 
Rommel yra didelių gabu
mų generolas. Tačiau jis nė
ra. antžmogis. Ir jis au savo 
armija visgi bus ištrenktas 
iš Afrikos.

Anot sąjungininkų vado, 
vokiečių armiją Tanisijoje 
sudaro pirmosios klasės (rū 
šies) vienetai. Kareiviai šau 
niai išmankštinti ir gerai 
suorganizuoti. Pavyzdingai 
vadovaujami, yra pakilios 
dvasios, sumaniai ir drąsiai 
kovoja.

jos veikia taip pat nustaty
tais planais ir Rommeliui 
nebus lemta ilgai tos takti
kos Laikytis.

Kiekvienas sąjungininkų 
armijų kareivis — amerikie
tis, britas ir prancūzas, taip 
pat jų vadai, yra griežtai 
nusistatę vokiečių armiją 
Tunisijoje sunaikinti, pareiš

NACIAI ŠAUKIA 
ESTUS ARMIJON

STOKHOLMAS, bal. 15.—
Visus estus 19—24 m. am- j SĄJUNG. VADOVYBE I vų—22 bombonešiai ir 8 ko-

ŽIS.US vyrus naciai pašaukė AuatraHjojei bal i5._Vado viniai. Sąjungininkų nuosto- 
neva darbo tarnybai, bet b- kelM, kad tre{ia.
tikrenybėje - vokiečių ar- gf) b3mb0nešių
mijon tarnauti Rusijos fron 
te.

Turima čia žinių, kad jau 
20,000 estų naciai sumobili-
zavę privalomąja! karo tar-Į 0ring8 JSgoe ,r

\ ... . i priešą nugajejo.Visiems buvusiems estų! _T . ....
, . . , .... . Numušta 30 japonų lektu-
kannmkams naciai Įsake _________________________________________.
pasirašyti pareiškimą, kad

ilaera“riai į9t0ja karo Kodėl prancūzų vadai negali
Suprantama, naciai taip ■< <■ t < _ ■ I vi ■

laisvai tvarkosi ir kitose Pa susitarti tautos ir krašto gerovei

ir kovinių lėktuvų susimetė 
atakuoti Milne įlanką, Nau
jojoj Gvinėjoj.

Pri>3 atakuotoje pakilo

liai yra maži.
Prieš tai japonų lėktuvai 

suspėjo bombomis pataikyti 
trims sąjungininkų mažiems 
Laivams.

Tokiu būdu per praėjusias 
keturias paras vakariniam 
Pacifike numušta ir sunai
kinta 100 japonų lėktuvų.

baltijo valstybėse.

Už sąjungininkų 
žinių per radija 
klausymą—mirtis

WASHINGTON (ONA).—
Balandžio 12 d. per Vokieti
jos radiją pranešta, kad Vie 
nos (Austrijoj) gyventojas 
Oskar Uebel, 47 m. amž., už 
sąjungininkų skelbiamų per 
radiją žinių klausymą užmo
kėjo savo gyvybe.

Iš pradžių nacių teismas
jį nuteisė 10 metų kalėti. f . -rnii.iiziMa 
Bet kaltintojas tuo nepasi- KUjAI IKIuJlMNA 
tenkino ir reikalavo mirties VjnirėA hAIIC/* 
bausmės. Teisėjas sutiko. r KiLjĄ UvnLv

Teisme kaltintojas aiški- Į UPES FRONTE
LONDONAS, bal. 15. —

LONDONAS (ONA). —’ Gen. de Gaulle nori, kad 
Gen. Charles de Gaulle, ko- karo laikotarpiui būtų auda- 
vojančiųjų prancūzų vadas, ryta tautinė taryba iš visų 
ir gen. Henri Honore Gir-, prancūzų imperijos dalių iš- 
a;id, prancūzų komisionie- rinktų atstovų. Taryboje sa- 
rius Š. Afrikoj, neįstengia vo atstovus turi turėti ama- 
suderinti savo pažiūrų, ko- tininkų unijos, prekybos rū- 
kią sudaryti prancūzų poli- mai, prancūzų parlamento
tinę organizaciją, kuri vi- nariai užsienyje ir užsienių
siems prancūzams vadov.au- prancūzų organizacijos. Nė
tų už Prancūzijoą išvadavi
mą ir paskiau, po išvadavi
mo kraštą tvarkytų iki gy
ventojai pasiskirtų pastovią 
vyriausybę.

viėfias koks Vichy vyriau
sybės šalininkas negali būti 
atstovu taryboje.

Gen. Giraud gi norėtų, 
kad būtų sudaryta imperia- 
linė taryba, tai yra, kad ta
rybos .atstovais be kitų dar 
galėtų būti visi prancūzų 

i kolonijų gubernatoriai, ne- 
i paisant, ar jie yra jo, gen. 
, Giraudo, ar gen. de Gaulle 
šalininkai. Tas nedaro skir
tumo.

1 Tiojau po Prancūzijos iš-

no, kad apie 30 iki 40 kartų 
nuteistasis Uebel, podraug

Pietuose nuo Charkovo vašu keletu jaunų vyrų, kLa.Ur
- ■ x:„s„ — - kiečiai vakar ties Donec upe,, ... j „sesi pnešo žinių per radiją . a » a- • Laisvinimo gen. de Gaulle no

Paskiau jis su tais vyrais ausime^e a.. J0 1 .ruaų ?°Z1‘! retų, kad užsieny sudaryta 
apie tas žinias diskusavo Cljas- Tas jiems visis ai ne-1 f tin- taryba taptų iaikina- 

pasiseke. Rusai durtuvais jų J
kia gen. Eiaenhower. Ir tas “nepalankioje vokiečiams PrancūzijM vyrtou8ybe
bus atsiekta.

Gen. Eisenhower taip pat 
prancūzų vacą gen. Giraud 

charakterizuoja žymi u o j u 
generolu ir tikruoju sąjun
gininkų bičiuliu.

Žada Mussoliniui 
"atkovoti" Afriką

BERNAS, Šveicarija, bal. 
15.—Sužinoma, kad praeitą 
savaitę įvykusioje Hitlerio 
su Mussoliniu konferencijo
je Hitleris pasižadėjo Itali
jai atkovoti imperiją Afri
koje ir fašizmo praplėtimą, 
jei Mussolini laikysis nacfų 
Vokietijos ir visą Italiją su
organizuos kovai su sąjun
gininkais.

Hitleris reikalauja, kad 
visi italai būtų suorganizuo
ti kariniams žygiams Ir kad 
visi Italijos resursai būtų 
pavesti karo tikslams.

Sakoma, Mussolini pripa
žinęs Hitlerio tuos reikalavi
mus.

LONDONAS. — Ministras 
pirm. Churchill parlamente 
pareiškė, kad lakūnų atakos 
prieš nacių jūrines bazes pa 
laužė nacių submarinų pla
tesnius užsimojimus.

LONDONAS. — Kanadie
čiai ir britai lakūnai ataka- 

ivo Stuttgartą, Vokietijoje.

dvasioje.” -v-™ ~ i ir kraštą valdytų iki gyven-
simesdami paliko daug sa- ;x ..... . . ,, f tojai išrinktų parlamentą ir
vųjų nukautų. ! a • v

* Rusai taip pat ir Volcho-. ^as °V1^ vynau®y ę-

vo fronte atmušė vokiečių Gen. Giraud gi sako, kad 
atakas. pokarinių perijodu prancū-

Vakariniam Kaukaze apie zų generalinis štabas gali 
1,000 vokiečių nukauta. Te- Prancūziją valdyti.
nai rusai palaipsniui pažan- Prancūzų tautinis komite-

• • I
giuoja. tas Anglijoj visus minėtus

Kubaniaus slėny rusai pa- klausimus svarsto. Be to 

ėmė eilę vokiečių apkasų ir siunčiamas į Algiers atsto-
aplamdytos^kariuome daugiau kaiP 80 vokiečių nu- vaa tartį8 su gen. Giraudu. 
r kovė.

Vengrija jau bando 
ašimi nusikratyti

STOKHOLMAS, bal. 15.— 
Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad Vengrija atsisako 
vartoti savo kariuomenę gin 
ti Balkanus nuo sąjunginin 
kų invazijos ir paskutinius 
savo
nės dalinius ištraukia iš Ru
sijos fronto.

Kol kas nežinoma, ką Hit
leris darys šiuo klausimu.

Vokiečiai nuskandino 
ispanu laivu

KINAI ATMUŠA 
JAPONŲ ATAKAS

LONDONAS. — Turima 
žinių, kad fieldm. Rommelis 
iš Sicilijos išvykęs Vokieti
jon.

CHUNGKING, Kinija, bal.
15.—Kinų vyriausioji karo
vadovybė skelbia, kad kinų stąs New Yorko arkivysku 
kariuomenė atmušė japonų pas F. J. Spellman.

LONDONAS, bal. 15. — kavalerijos ir infanterijos __________________________________

Iš Moroko pranešta, kad na- atakas Luichow pusiasalio cresrassK□arecamrerrrerec'i 
cių submarinas Atlante nu- šiaurinėj daly, Kw.angtung Drrrhri?
skandino ispanų prekinį lai- provincijoj. Priešui sukelti x
vą Coetidio Monte Allegro. dideli nuostoliai. Jei ieškote darbo, pažvel-
Platesnių žinių apie tai ne- Be to, japonų kavalerija f 3-člo PUH,aP,° “Clas- 

slfled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą ‘ {vairių, 
gerai apmokamų darbų!

CAIRO, Egiptas. — Čia 
laukiamas iš Londono atvyk

paduota.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ir infanterlja atmušta ir 
šiaurvakarinėj Anhwey pro
vincijos daly.
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INDIANA HARBOR AIDAI
Maro Ifnrpivk Zarankienė ir sūnus Ed-I NIC raiCIVD mundas dėkoja visiems, ku-
Pvt. Pranas Zaranka rie atjautė juos didelio liū

desio valandoje, užprašė šv. 
Hal. 3 d. Fort McClellan,. Mišias, dalyvavo laidotuvėse

Ala bama, mirė P. Zaranka,’ ir reiškė užuojautos.
23 m., gyvenęs 3908 Elm St. I 
sykiu su savo našle motina Pasibaigė misijos 
Emilija ir broliu Edmundu, 
kurs lanko Waahington High
School. Buvo pavyzdingas 
parapijos jaunuolis. Priklau
sė prie Šv. Vardo dr-jos ir 
Šv. Cecilijos choro, taipgi 
buvo narys parapijos komi
teto. 1937 metais baigė

Misijas vedė kun. Justi- Į 
nas Vaškys, pranciškonas. 
Esame labai dėkingi už vi- į 
sas Dievo malones, mums i 
suteiktas jo atsilankymu.

Sekmadienį po misijų bai
gos žmonės susirinko į sa
lę paklausyti misijonieriaus

Washington High School iri apje Lietuvą k bo|ševikų
po to du metus mokėsi žur
nalistikos Indiana Universi
ty Extension Division, Ca
lumet Center. Prieš įstosiant 
į kariuomenę, viasarlo 19, 
dirbo valdžios darbą kaipo 
laiškų nešiotojas.

Bai. 4 d. telegrama prane
šė žinią, kad Pranas mirė. 
Jo kūnas bai. 6 d. parvežtas 
ir buvo pašarvotas McGuan 
laidotuvių name. Kūną ke
lionėje lydėjo kareivinis sar 
gas, Peter Schimoures. Už 
a. a. Prano sielą užprašyta 
daug šv. Mišių

Laidotuvės įvyko bai. 9 d. 
Gedulo Mišias Įaikė kun. K. 
Bičkauskas, kun. Justinas 
Vaškys ir kun. J. Naudžius, j 
Paštininkai buvo grabnešiai. 
Taipgi dalyvavo American 
Legion Post No. 266, kuris 
teikė kareivišką .pagarbą lai
dojant.

Motinai buvo didelis smū
gis. Giavu3 žinią gero3 para
pijos moterėlės ją dieną ir 
naktį lankė ir ramino.

Kalbėjo ir “Drau-; 
go” atstovas A. Daugirdas. 
Dalyvavo ir kun. J. Martis 
iš Gary ir taipgi kiti gariš- 
kiai. Misijonierius platino 
katalikišką spaudą užprenu
meruodamas “Varpelį”. A. 
Daugirdas sėkmingai darba
vos užprenumeruodamas dnr. 
“Draugą”.

•rojų
■J >

POTVYNIS OMAHA AMAPOBTĄ PAVERTft EŽERU

“Draugas” Aeme photo

Misscuri upės potvynis palietė Omaha air portą, vertės $4,000,000, ir užliejo vandeniu. 
Darbininkai administracijos name buvo apsupti vandenio. Oro trafikos kelias teks pa
taisyti.

Kolegijoj susitikom su
“Patricija” prof< kuo- V' Andružka- Jis

ųialoniai viską mums apro- 
Įspūdingai atvaidinti pa- | dė. Nusiskundė, kad moki- 

rapijos naudai. Vaidino High nįų skaičius mažėjęs iš ka-
School Sodalicija padedant ro priežasties. EŠeiktų, kad 
parapijinės mokyklos spda- klebonai bei parapijinių mor 
lietems. Kurie dalydavo, kyklų mokytojos ragintų aš-

; džiaugės vąidinimu. Sodalie- 
į tės dėkoja visiems už atst- 
j lankymą, o seselėms Kazi- 
mierietėms už pagalbą kos
tiumų reikale. Motiejus

Lietuviškos kultūros 
centre

(Keliauninko įspūdžiai)

riems rūpi Amerikos gerovė.
Šios parapijos viso veiki

mo pulsas tai kun. kleb. J.
Bakšys. Jis yra didžių idėjų 
žmogus. Tėvynės meilė ir

Geri lietuviai - geri 
ir amerikonai

Rochester, JS. Y. — Ro- 
čemerio Rrtutiai iau nuo sė- meil5 yra jo m6gia.
nų laikų yra pasižymėję sa miausios temos pamoksluo

se — tat nenuostabu, kad 
tokie puikūs rezultatai ma- 

Felix.

vo duosnumu kilniems tiks
lams. Parapijos reikalai, Lie 
tuvos reikalai, spaudos rei
kalai, vienuolijų reikalai — tosi jo parapijoj 
visi yra atradę atgarsį jų,
sielose. Dabartiniu laiku A-1 ......... ■
merikai įstojus į karą jie 
irgi pirmutiniai stojo į ko-

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

Thompson, Conn. — Pir- 
i mąsyk turėjau progo3 savo 
I akimis matyti tą garsią Ma
rianapolio Kolegiją, iš ku-

tuntą skyrių baigusius siek
ti .aukštesnį mokslą savoj, 
lietuviškoj, katalikiškoj ko
legijoj.

•
Aplankėm, taip pat Varg

dienių Seseris, kurios netoli
kolegijos tnri savo vienuo- voj ančių eiles pirkdami “sav 
lyną. Jų vienuolynas mažas ings stamps” ir bonus ir ki
bei kuklus medinis pastatė- tokiais būdais prisidėdami 
lis, bet švarus ir skoningai i prie demokratijos laimėjimo, 
įrengtas. Reiktų, kad liefcu-

Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos vaikučiai irgi neat-

PABANUYKJT “CRYSTALEAR” 
DABAlt

Modemiška^ Vacinim Ttilie
Girdėjimo Vagelbtuias 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

. . ,»■■■ ■ Ar?;, . « Jį

r

i<~*V. T *1 '—M-
fe*

T. i

Budriko Didelė Kraututė

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 100 mailių nuo Chica- 

. gos! Mes turime pilną pasirin
kimą namams rakandų, kar
petų, matrasų, springsų, elek
trikinių dulkių valytuvų, gasi
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. Čionai taipgi 
randasi Optical departmentas 
ir Paint departmentas. Kąinos 
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. Si di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas pos vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

ftytnŪK, Grynai LtctuvUki lladio 
ProicriuiMii:
WCFi... 1000 k . nedėlios vnk. 9 v. 
WHFC.. 1450 k., ketvertais 7 v. v.

viška visuomenė sudėtų pa
kankamai aukų joms pasi
statyti tinkamą vienuolyną, siliko, bet pasirodė, kaip ir 

rios lietuviškos kultūros vai- graž*oj ir nuošalioj vietoj, Jų tėvai, geri patriotai. Ba- 
niko žiedų gavo visa Ame-1 kur Salėt'U Dievą garbinti ir. landžio j d. Ročesterio mo* 
rika Ir. ją neaps;vyliau. .. dirbti naudingą apaštalavi-, kyklų, inspektorius kun. J.

mo darbą mūsų lietuvių tar-1 Mahaney įteikė mokyklai 
pe. Seselių inteligentišku-, “Minute Men” vėliavą už 
mas, nuoširdumas ir lietu- j puikų bendradarbiavimą per 
viškumas mane sužavėjo.

Tikrovė panaši į mano ži
nias apie ją. Kolegijo3 rū
mai labai puošnūs ir gražūs, 
apsupti dideliu parku, kur 
yra nuostabiai žavingų kam
pelių. Turėjau progos vaikš
čioti tais pačiais takais, ku
rios prieš kelis metus mindė 
a. a. kun. J. Navickas, eida
mas kryžiaus kelius pusė
mis išmargintoj gamtoj. Dvy 
liktosios stacijos šešėlyje 
randasi jo kapas. Maldos ty
loje prisiminiau jo kilnią as
menybę. Tai buvo žmogus, 
kuris surado savo gyvena
mojo laiko svarbiausiąjį už
davinį ir jam visiškai pasi- J 
aukavo. Jo pradėtos gėrio 
bangos galingai velkė ir 
veiks kol gyvens bent vie
nas lietuvis. Amžiną atilsį 
duok jam Viešpatie! — bai
giau savo apmąstymą...

Skaisčiai pavakario saulei 
glamonėjant gamtą atsisvei
kinau su Marianapoliu... Ma
lonu buvo paviešėti lietuviš
koj atmosferoj nors vienai

kant “Savings Stamps” ir 
bonus. Šv. Jurgio mokykla, 
tai antra visame Ročesterio 
mieste, kuri užsitarnavo šią 
garbę. “Minute Men” vėlia
va plevėsuoja virš mokyk
los rūmų visiems skelbdama,

dienai. FeHx. kad čia gyvena lietuviai, ku-

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

AKIS

DR. S. WEINE, O.D*

HNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Hlmutd., Trečiad., PcnkUid. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
fteštadieniaift Ir Sekmadieniais Pacai Sutartj

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKIT® PROGA DABARTINĖMS CEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI ^EPRlKLAtTSOMI!
1 ■■■ 1...................... I I .......... nu " ...................... W

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jua. M. Mozeris* Sec’y. 3286 SO. HALSTED ST.

K.
r,74 LIBdrtrtl EARhlHCi

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
KkpnomUkah A Išmokėjimo 

Pluoaa A uvarantuotao
KKJtU’KJTKS. RAŠYKIT AK SAUKIT 

DTKAI DBUONSTOACUOS
AB DBL KNYOCTM

SBBOTTg^
HEAAING A'O COMPAn/

28 E. JACKSON 8LV0.. £HIUAUU

į_ Išpildyk Kupono lr «lų.k dnbaaV JO Noriu DcaaoOKlrociJoo oamuok, rf 
JO At.hi.klt Informacijų Knyre * 
J Be Jokio* Maa Obllcacljoe *

Varde. .............................J
Adresas ....................................................4
Miestas...,&................ Vai...............J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CĘNtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadiėniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutarti

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik akly vlaam <y-

mod*rnllkl»ii>da 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 

sali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

parinkime aklnly, korte palaltae 
via* akių (templm*. ..

Dr. John i Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMK) RISTAI 
1801 8o. Ashland Avenue

Kampee U-toai GAMAIIAI osta.
OFISO V AI ARDOMI 

Kaedtea tiSe a. m. Iki p. oa.
Trečiad. ir Beitad •:■«> a. m. na t:H $'s.

Kavos reikalai
Balandžio 25 diena yra pa 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKJŲ GYDYT0**S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Utaiso

Ofisas ir Akinių DirbtutA 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Pamiršk svetimas klai
das, o prisimink savąsias.

Rešzidencija REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6822 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

OIOKL1N ISI'AADA VlMAH MtSL 
MU.ZIMnK.0 SrAHO Mi ZI KA

LINI V INsfRl MENTV

PAŠINAI!IM>aiT FIUMJA DAHAK
KOL DAR NtlfcFAKlHOTI.

TŪBOS, CLAit’.NETAI, TKOM- 
BONAI, SAXA1'HjUNES. FLUTES 
su “casee” — $86.00, $37.50,
$46.00 >r $ Z 5-90. Vist garartuotl

' lengvam grojimui.
KONCERTUI aUlTARA,. SPA- 

niski mandolinai, banjos, 
SMUIKOS, TENOR BANJCh — 
$6.50, $8.60, $12.60 iki $35.00.
8TRIUNIN1AI BASAI — $60 00, 
$126.00 ir $160.C0. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00 ŠMUGE
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3.00, $6.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
inlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.60. $23.50, 
$36.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLfc. i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.rlems 
brąss ir “reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Saiaphones lr 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 MAzwell St., Cliicagu

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1990

OR. h ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadien.a.s 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandoe- 3 — n popiet
Tel. YARda 2246

DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tb Street

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

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

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTdJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Ofi. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MlDvray 2880 Chicago, Iii
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.2 vai. dienų

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDse 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Sefitad. 8:30 iki 9:30 vak. 
RaV’*dienl»ia M0tl aj”di*rinrta.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Hslsted St.
TELEFONAS:

e

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 8088.

SUPAMNIMNKITE KITUS 

RU DIENU. “DRAUOU"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiao taL VIRgiiua 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YARda 5921.
Rea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vsl.: nuo 1-.3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti ftal| ga
rais lai kraičiais. (Kardino
las Laobre).

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRUROAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 W«8t 66th Place 

Tel. REPubllc 7868

TsL OANal 0257
Res. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 8o. Artesian Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 Ud 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGA"
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Hartford, Conn., lietuvių kronika
Išvyko i Navy Wrighf 
Fieid, Patterson, N. J.

Ensign Henrikas Elijošiua, 
baigęs B r o w n University, 
Providence, R. I., išvyko j 
Wright Field, Patterson, N.
J. Jam jo tėvų namuose iš-«
kelta “surprise party”. Da
lyvavo daug žmonių, prie
telių, giminių. Kalbeles pa
sakė jo tėvai, kun. Kripas, 
dantistas Krikščiūnas, gimi
nės ir prieteliai. Vakarą ve
dė Patrukevičienė.

Henrikas labai gražiai lie
tuviškai ir angliškai kalbė
jo. Brown University jis da
rbavosi prie radio.

Benediktas Vaitkus, kuris 
ilgai buvo paskelbtas žuvu
siu kur nors Pacifike, dabar 
gauta žinia, kad gyvai 
Džiaugiamės su tėvais.

Gyvojo Rožančiaus, Treti
ninkų ir Marijos Vaikelių 
draugijos surengė “card par
ty” nupirkimui gėlių alto
riams papuošti per Velykas 
ir Keturdešimtę pirmą ge
gužės mėnesio sekmadienį. 
Bus svečių kunigų. Visi ga
lės lengvai atlikti išpažintį.

Balandžio 11 d. filminin- 
kas Januškevičius rodė ju
damuosius paveikslus, gi fil- 
mininkas Motuzas rodė ju
damuosius paveikslus Man- 
chesterio lietuviams popiet, 
o vakare Poąuoųocko..lietu
viams.

Balandžio 11 d. Marijos 
Vaikelių Sodalicija turėjo 
“bingo party”.

Balandžio 18 d. lietuvių 
salėj bus “bingo party” nau
dai Vytauto Levišausko, ku
ris dabar randasi Bostono 
ligoninėje ir turės operaci
ją. Jau ilgai jis serga. Lie
tuviai, paremkime tą vaka
rą. Atliksime gražų, krikš
čioniškos meilės darbą.

Balandžio 19 d. kun. Kri
pas važiuoja į Broad Brook 
bažnyčią klausyti lietuvių iš
pažinčių.

Serga Jevemuskas (Wind- 
sor), Songaila East Wind- 

sor Hill), Dubickienė. Ugens 
kienė ir Kurienė (Wet3 Suf- 
f ield).

Jurgis Levinskas ir Dap
kus išvyko į kariuomenę.

Kaip buvo garsinta, Hart
fordo lietuvių bažnyčiose 
vyskupas McAuliffe leido da 
ryti Lietuvos pašalpai ko- 
lektą. Mūsų bažnyčioje lie
tuviai sudėjo $388.95. Vys
kupas pirmas įteikė savo če
kį sumoje $500.00. Tad iš 
viso Hartforde surinkta 
$888.95. Iš žymesnių aukų, 
$50 paaukojo Marė Jesins- 
kienė. Pinigai bus pasiųsti 
j atsakingą vietą ir perduo
ti Lietuvos žmonėms.

SULAIKĖ PAKORIMĄ 
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS

Lietuvis ūkininkas Bene
diktas Kopciūnas (Wapping) 
eina OPA pareigas ir sau
go, kad jo apylinkėje neat
sirastų black markets (juo
doji rinka).

Ant Main Street grįžo pa
sveikęs lietuvis policininkas 
Petras Stakėnas-Kelly. Jisai 
buvo sunkiai sužeistas ei
nant pareigas Hartforde cen
tre. Priklauso prie lietuvių 
parapijos vyrų klubo.

Vyrų klūbas pagerbė lei
tenantą Joną Seigį, polici
ninką, kuris prieš pora sa
vaičių pakeltas leitenantu. 
Jis k yra vyrų klubo narys. 
Buvo gražus vyrų būrelis.

Pereitą savaitę mirė Ar
lauskas. Palaidotas Law- 
rence, Mass.

Balandžio 15 d. atsidaro 
žuvavimo sezonas. Nemažai 
lietuvių mėgsta žuvauti, ū 
šiais metais žuvis ypatingai 
brangi, nes mėsos tik dali
mi * gauname. Be to, rapor- 
teris pasiryžęs ir grybų-kel- 
mučių pririnkti, kad užtek
tų visam metui. Lietuviai 
mokės su valgiais apsieit, 
nes daug randasi lietuvių 
ūkininkų apylinkėje, kur au
ga grybai, uogos, upėse yra 
žuvies ir kitų gamtos gėry
bių. Italai renk* dandelions. 
lietuviai grynus, čigonai rie
šutus ir t.t. “Once in a 
while” gausime dešrų, tai 
ir gyvensime.

Arklienos dar neteko r» 
gauti. Rap

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

-a

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

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

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

JOHN A- KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8817

Tarp žymių mergaičių bov 
lerių, Hartford Timea apra 
šytų, randasi ir pora lietu
vaičių: seserys Florencija ir 
Elena šimkiūtės.

Max Stephan (dešinėje), 
Detroit restorano savinin
kas, buvo pasmerktas už iš
davystę pakarti, bausmės 
data buvo paskirta balan
džio 27 dieną. Po paskelbi
mo sprendimo, po kelių va
landų bausmės vykinimo da
ta buvo atidėta.

Amžinai nauju ir nuolat 
augančiu nusistebėjimo ir 
pagarbos jausmu pripildo 
mano sielą du dalykai: 
žvaigždėtas dangus virš ma
nęs ir doros dėsniai manyje. 

(Kantas)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
a SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms šyrai ir Suknelte 

Mūsų Spedalybi

kailiniai, kai liukais
nužemintomis kainomis.

moterų kali 
doth kotai paru klirlds 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dzlab&k Ir DaktB, Sav.

•DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis lr viršlaikis.
ERIE RAILROAD
14th lr Clark Sts.

TRUCK HELPERS
Dėl vietinių išsiuntinėjimų. 

Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite asmeniškai.

NATIONAL TEA CO.
WarelK>u(<ie Employnn-nt Office 

1000 N. Crosby St.

ORDF.R COOKS
Ir taipgi KEPEJŲ PAGELBININ- 
K£. Gera mokestis. Atsišaukite (

PHILIPS
165 W. Madison

“DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVEKTIKIAG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph 9486-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj- Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
sukite j Employment Ofisą sekan
čiai — x

CRACKER JACK CO.
4800 W. 66th St.

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOAD1NG CORP. 
Door 5, House 3.

13TH & CLARK STS.

VYRAI
Reikalingi prie darbą lankstyme 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite j—Č

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS 

METAL SORTERS 
PAPRASTI DARBININKAI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS DARBAI

Employmeųt 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 AVE.

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

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

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kcricfe Ave.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti

100 NUO8. KARO DARBAI
2743 W. S6TH PLACE

B U S B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan R<1.

' VYRAI
Bile amžiaus, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, pastovūs darbai. 
INDEPENDENT BED SPRING CO.

1106 Liberty SL

VYRAI reikalingi prie abelnų dirb
tuves darbu. Be patyrimo. 50 va
landų savaitėje, laikas ir pusė už 
viršlalk).

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmhall Ave.

KELETAS VYRŲ
Patyrimas Nereikalinga 

Prie
LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ 

Phone: Mansfield 7161 
JEFFERSON ELECTRIC 

COMPANY 
Bellwood, III.

VYRŲ
PRIE 8VARBIŲ DARBŲ.

Patyrimo Nereikia.
Dieną Ir naktj šiftal.

70c J valandą.
Viršlaikis — laikas Ir pusė. 

Pakėlimas po <0 dienų, 
žemos kainos pietūs.
Gera transportael |a.

Reikia prirodyti pilietybę.
Jei dabar dirbate karo darbus 

malonėkite neatsišauktl.

Nubian Paint & Vamish Co. 
1856 N. Leclaire.

Phone BERkshlre 5103. Mr. Roller.

ORDER FILLERS 
Reikia wholeaale grpcery kompani
jai. Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Pašaukit Lawndale 6000.
1041 R. 62nd AVE. CICERO. ILL.

LUMBER PILERfl reikalingi, paty
rę prie tškraustymo karų Ir prie 
abelnų yarde darbų. Atsišaukite J— 

STORKLINE PITRN. OORP. 
14041 W. 26tli St.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight > 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kas link 
geresnės darbo jeigos Ir transporta- 
cijos veltui—

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

z .Ar i 
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zle St. lr Cravvford Ave. (Pulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto lkl 5 vai. popiet.

RADIO
Reikia vyrų kurie nori pastovų dar
bą su ateičla; progoe jsldirbimo gva
rantuojama tiems kurie noriai dirb
dami to sieks. Darbai atdari tuose 
departamentuose kur yra reikalinga 
viršininkų.

SHIPPING HELP 
z RECEIVINO DEPT

IR STOCK DEPT 
Pradinės algos siekia nuo 
331.20 iki 341.60 savaitėje.

PRIDEDANT
Algų pakėlimai gvarantuojama tiems 
kurie kvalifikuos, lr sutelkiama se- 
nlorlty taisyklės.

CAFETERTA VALGIS PIGUS 
PATOGI TRANSPORTACIJA 

Accldent. ligos Ir gyvasties apdrau
da. Darbininkų rekreacijos veikimas. 
Proga prisidėti savo dalj prie karo
darbų.

HALLICRAFTERS
2611 S. INDIANA.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Ataišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 

2924 W. Slst ST.

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

PABINET MAKERH reikalingi. Pa- t MACHINE OPERATORIAI 
tyrą prie Mcase goods” Ir asscmbllng
•darbų. Gers mokestis. Atsišaukite j 

STORKLINE FURN. CORP. 
4400 W. 26ttl St.

8HIPPINO ROOM DARBININKAI 
reikalingi prie pakavimo ir kaipo 
orderių rinkikai. Patyrimas nerelka- 
lltaga. Atsišaukite J—

STORKLINE FURN. CORP.
4400 W. 26th St. ' '

REMKITE “DRAUGĄ”

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertlcal ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir Extemal 

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

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

C. A. BOl’SHELLE & SON.
218 E. 7 Lst St.

VAIKINAI AR VYRAI
NUO 16 IKI r.o

Norinti dirbti dienomis ar naktimis. 
Gali užsidirbti virš $30 j savaitę. 
Gera proga išsilavinti prie sheet 
metai Išdlrblmo, vveldlng lr set-up 
mašinų darbų.

APEX METAL PRODUCTS CO. 
10.32 W. Fulton.

VIDUR-AMŽIAUS ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai (vairiuose departa
mentuose. Proga jsldirbimo.
RAYNER LITHOGRAPHING CO. 

2054 W. I-aJie Št.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

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

KROIJj BROS. CO.
1801 S. Michigan.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5.340 Sheridan Rd.

MERGINOS 
Dirbtuves Darbams

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA 

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

PERSIMAINANTI ŠIFTAI 
Amžiaus 18 iki 35 

Pradžioie 60c i valandą 
Atsišaukite po 9 vai. ryte.

Container Corp.
404 E. North Water St.

SEWING MACHINE
OPERATORES

75c Į VALANDĄ
Pradžioj. Keletą pirmos klasės ope
ratorės reikalingos patyrusios prie 
skūros siuvimo, single needle nower 
mašinų. Pastovūs darbai. Valdžios 
kontraktas. Room 516.

629 W. AVASHINGTON BLVD.

LION MFG. CO. 
Svarbiems Karo Darbams 

REIKIA TUOJAU 
12 MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga toms ku
rios nori prisidėti prie darbų pa
ruošiant kareiviams fronte tuos 
dalykus kurie yra jiems reikalingi.

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

2640 BELMONT AVE.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

REIKIA MERGINOS

Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

MERGINOS
IR
MOTERYS

PUNCH PRESS IR 
LIGHT ASSEMBLING

100% KARO DARBAI
Atsineškit giminlo liudijimą ar 

pilietybės popierius.
WITTEK MFG. CO.

4305 W. 24th PL.

Moterys
PRIE

LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA.

100% KARO DARBAI
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co. 
Belluood, III.

Mansfield 7161.
VIDUR AMŽIAUS MOTERIS reika
linga už džunitorką dirbti naktimis 
vldurmiesty. Valandos nuo 7 vakaro 
iki 1 ryto. Sekmadieniais lr šventa
dieniais nereikia dirbti. Gera mo
kestis.
SWIGART & CO. 32 N. Stote St.

5 VALYMUI MOTERYS: 6 BUS 
MERGINOS ir 4 FOUNTAIN MER
GINOS relkąlingos. Mutykit Miss 
Bitner.

FRED HARVEY LFNCHROOM. 
Union Station.

DRESIŲ DIRBTUVEI 
REIKIA DARBININKŲ

MAŽIAUSIA ALGA $19.00 
IR BONAI

Už 40 valandų; laikas ir pusė mo
kama už virš 40 vul. Atsišauklt tuo
jau — RANKOMIS SIUVĖJOS — 
PRESERKOS — GUZIKV 'r OUZI- 
KU SKYLUČIŲ OPERATORES.

KORACH BROS.
913 W. Van Buren St.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin- 
lj gos prie abelnų dirbtuvės darbų. 
I Patyrimas nereikalinga.

J. A. DI’IIOIV MFG. CO.
1907 MtluiUikee Ave.

. ■ 
OFFICE VAIKINAS ar MERGINA 
reikalingi. Pastovus darbas, gem 
mokestis. Pasiuntinio ir pašto pri- 
rengimo darbai. Atsišaukite j—

WAKEM & .McLAl'GHLIN, INC. 
225 E. Illinois Kt.

VARAI IR MOTERYS

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

WF.SLEY HOSPITAL 
250 E. Superlor St.

BUSINESS SKRGCE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
i Naminiai piūklul mūsų specialybė.
! Rašykite dėl veltui kataloginio kal

nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW
FILINO IVORKS, 28 N. Lootnls, 

I Chicago. Pasiųskite plūklus parcel 
I post ar pašaukit telefonu — MON- 
I roe 1897.

Aukok kraują A. R. Kry

žiui.
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‘ DRAUGAS
Iieina kasdien, iiakyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879-

atmintį gerbiant

A. a. Motina Marija

Kilniosios ir žymiosios lietuvaitės

Kadangi rytoj, balandžio 
17 d., sueina trys metai nuo 
Motinos Marijos, Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos 
steigėjos ir ilgametės virši
ninkės mirties. Šios kongre
gacijos seserys-vienuolės ir 
visi jų bičiuliai ir rėmėjai 
specialinėmis pamaldomis ir 
ypatingu susikaupimu pa
gerbs jos brangią atmintį.

Motinos Marijos atmintis 
tebėra gyva ir šv. Kazimie-t'
ro Seserų vienuolijoj ir lie
tuvių katalikų visuomenėj. 
Ji visuomet pasiliks gyva, 
nes savo pasiaukojimu Die-^

vui ir lietuvių tautai, savo kantrumo dorybe, išmintimi 
ir dideliais darbais pasistatė &au amžiną paminklą.

Prie tų darbų, kuriuos ji visą savo gyvenimą dirbo 
su didžiausiu užsidegimu ir uolumu, ji veržėsi nuo pat 
jaunų dienų ir didžiausiu kruopštumu ir rūpestingumu 
rengėsi.

Kad prie pačioj jaunystėj sumanyto tikslo ją vedė 
ypatinga Dievo malonė, abejoti apie tai netenka. Tik 
reikia sau įsivaizduoti: kukli, paprastutė Lietuvos kai
mo mergužėlė susiranda kelius į tokį pasaulį, į tokį, 
gyvenimą, kuris ją traukė, kuriuo gyventi ji troško. Tie 
keliai ją veda į Šveicariją, į mokyklą, pagaliau, į Ame
riką. Tie keliai nebuvo gėlėmis iškloti. Jie buvo skau
dūs ir sunkūs. Bet jaunutė Kaupaitė jais eina drąsiai, 
ftesvyruodama. Pakeliais sutinka daug kliūčių, daug 
skausmų, bet neįpuola į beviltiškumą. Jos geležinės 
Valios ir didžiausios kliūtys nepalaužė.

PRISIRENGIMAS IR DARBAI

Pradžioj XX amžiaus, kuomet daugiau lietuvių pra
dėjo apsigyventi Amerikoje, negausingas kunigų būre
lis susirūpino lietuvių dvasiniu ir tautiniu likimu. Jie 
troško įsteigti moterų-vienuolių draugiją. Tam suma
nymui įgyvendinti pirmoji atsiliepė Motina Marija. Prie 
jos vėliau prisidėjo Motina Immaculata ir Motina Con- 
cepta. Nuo 1902 iki 1905 jos mokėsi pas Gailestingumo 
Seseles šv. Kryžiaus vienuolyne, Ingenbohl, Šveicarijo
je. Gavus leidimą iš Romos, čia ne tik pasaulinį mokslą 
studijavo, bet įstojusios į novicijatą rengėsi vienuoli
niam gyvenimui. 1905 m. a. a. kun. A. Staniukynui bu
vo pavesta organizuoti ir rūpintis šia nauja lietuvaičių 
seserų kongregacija. Šiuo reikalu kreipėsi į Harrisbur- 
go diecezijos vyskupą J. W. Shanahan. Vyskupas mie
lai sutiko globoti šią naują draugiją. Dabar jis ieškojo 
vienuolyno Amerikoje, kur lietuvaitės-kandidatės galė
tų toliau tęsti savo mokslą ir novicijatą. Motina Cirilė, 
Nekalčiausios Marijos širdies kongregacijos generalė 
vyresnioji, noriai sutiko priimti tas tris naujokes ir 
jas lavinti ir auklėti vienuoliniame luome. Užbaigusios 
novicijatą šios trys naujokės, naujos kongregacijos į- 
steigėjos, padarė profesiją 1907 metais rugpiūčio 30 
dieną. Tą dieną Šv. Kazimiero Seserų Kongregacija bu
vo oficialiai įsteigta. Nekalčiausios Marijos širdies Se
serys dar šešis metus globojo ir vadovavo naujai kon
gregacijai. 1909 m. liepos 2 d. gavo leidimą iš Romos 
perkelti šią naują kongregaciją į Chicagą. 1913 m. Mo
tina Marija pirmoji įsteigėja, buvo segelių išrinkta Ge
neralė Vyresnioji. Ji išbuvo šiose pareigose iki mirties.

Lietuvos vyskupai, ypač Jo Ekscelencija žemaičių 
vyskupas P. Karevičius norėjo, kad kazimicrietės at
važiuotų į Lietuvą pasidarbuoti tėvynei. Gavus šv. 
Tėvo, Benedikto XV leidimą Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijos misija buvo įsteigta Pažaislyje, 1920 metais.

Per trisdešimt tris metus ji matė savo vienuolyno 
klestėjimą. Ji atidarė dvidešimt devynias pradžios mo
kyklas, tris aukštąsias mokyklas ir dvi ligonines. Mo
tina Marija turėjo savo globoje arti keturių šimtų se
selių, kurios auklėjo tūkstančius vaikelių.

MOTINA MARIJA ARTIMAI PALAIKE
KYŠIUS SU LIETUVA

Motina Marija buvo labai kilni asmenybė, bet labai 

kukli ir paprasta siela. Ji visą savo gyvenimą dirbo 
Dievui ir savo tautiečių naudai. Apie ją tikrai galime 
pasakyti Marijos Pečkauskaitės žodžiais: “Išgirdai tėvų 
žemės balsą, ir atidavei jai savo meilę, savo gyvenimą, 
ir kėlei ją savo žodžiu iš amžių miego, ir puošei ją savo 
darbu, kad būtų gražesnė, skaistesnė, šventesnė...” Tuo 
tikslu Motina Marija steigė kongregaciją,ztuo tikslu ji 
visą gyvenimą dirbo, ji nuoLatos seseles ragino pažinti 

ir pamylėti savo kalbą, papročius, istoriją. Ji pirmu
tinė dėstė lietuvių kalbos pamokas, ji palaikė ryšius 
su Lietuva. Motina Marija pasižymėjo ir gailestingumo 
darbais. Ji mėgdavo lankyti suvargusias šeimas, ligo
niams ir vargšams mielai patarnaudavo. Jos gailestin
gumą liudija dvi įsteigtos ligoninės. Už kilnius gailes
tingumo ir artimo meilės darbus Catholic Hoepital As
sociation suteikė jai “Distinguished Service Cross”.

Motinos Marijos vardas, kaip lietuvių tautos švietė
jos, bus įamžintas mūsų tautos istorijoje. Jos visas gy
venimas buvo heroiškas, kitų gerovei pašvęstas.

Jei kiaulė ragus turėtu...
The Chicago Sun įdėjo piktą vedamąjį straipsnį, kri

tikuojant Valstybės Departamentą (Department of 
State). Šis laikraštis nepatenkintas departamento po
litika santykiuose su prancūzais Afrikoje, su Sovietų 
Rusija ir t.t. Todėl daromas pasiūlymas tą departamen
tą visai perorganizuoti. Vadinas, norima, kad atsista
tydintų sekretorius Cordell Hull, jo padėjėjas Sumner 
Welles ir kiti.

Chicago Sun reiškia nepasitikėjimą Valstybės De
partamentui ir jo vadovybei dėl to, kad nepataikaujama 
Sovietų Rusijai ir, apskritai, komunistams. “Sun’’ no
rėtų, kad visos komunistų užgaidos būtų tuoj išpildy
tos, atmetus į šalį visokį teisingumą ir teisėtumą. Cor
dell Hull ir Sumner Welleš nepatinka tam laikraščiui 
dėl to, kad jie visu griežtumu stovi už Atlanto Carterį, 
kad nepripažįsta Sovietų Rusijos imperialistiškų pre
tenzijų į Baltijos valstybes, Lenkiją, Besarabiją, Suo

miją. .
Priežodis gerai sako — “jei kiaulė turėtų ragus, vi

są svietą išbadytų”. Jei Chicago Sun turėtų jėgų. at
rodo, vietoje Roosevelto pasodintų Vašingtone pasų 
klastuotoją ir 1914-1917 m. karo slakerį Earl Browderį, 

komunistų lyderį.

Bet, Amerikos laimei, Chicago Sun leidėjai ir redak
toriai tokios galės dar neturi. Prezidentą patys žmo
nės renka, o jis į savo kabinetą pasikviečia tokius žmo
nes, kurie yra geriausi ir tinkamiausi ir užsienių po
litikai vesti, ir finansams tvarkyti, ir kitus valstybės 

darbus dirbti.

Naciai Afrikoj bus sutriuškinti
’ z

Gen. Eisenhower, santarvininkų armijų Afrikoj vy
riausias vadas, pasikalbėjime sa spaudos atstovais, pa
reiškė, kad vokiečių gen. Rommelio jėgos bus išvytos 
iš Tunisijos.

Jisai, tiesa, nedaro sau iliuzijų, kad tai padarys leng
va ir pigiu būdu. Jis priminė, kad Rommelio armija 
yra viena geriausių. Ji yra patyrusi, užgrūdinta, ka
riauja gerai ir drąsiai. Gen. Rommel esąs gabus gene
rolas, tačiau jis nėra viršžmogis. /Todėl jo jėgos su
smuks:

M
Turint galvoj, kad santarvininkai taip pat turi gerą 

ir gabią karo vadovybę Afrikoje, nėra abejonės, kad 
netrukus taip įvyks, kaip gen. Eisenhower sako — na
ciai ir fašistai Afrikoje bus visai sutriuškinti.

.... i i .. n r i - r t, į • ,,-r —

[SPAUDOS apžvalga j

laikos sąlyga.
“Amerika” rašo:

“Adolf Berle, Valstybės Sekretoriaus asistentas, 
balandžio 4 d. pareiškė, kad pokarinis atstatymo dar
bas yra geriausia garantija, jog Rusija nenorės jokių 
papildomų teritorijų jau ir taip didelei savo imperi
jai. Be to, Berle nurodė, kad Amerika netiano ap
juosti Rusiją “buferinių valstybių” diržu.

“Šiuos pareiškimus nagrinėdama, Anne O’Hare 
McCormlck “New York Times” balandžio 7 d. pažy
mėjo, kad pasaulyje nebus taikos, jei nebus suderin
tos visų tautų, didelių ir mažų, teisės bendroje, vi

suotinėje apsaugos sistemoje.”

- Negirdėtos žinios iš Lietuvos
Okupantų korupcija. - Civiliai ir kariškiai. -

Žydai. - Gyventojų viltis - J. A. V.
Y

Kada tai kaizerienė Vo
kietija didžiuodavosi savo 
valdininkija. Valdininkams 
buvo statomi griežti reika
lavimai ne tik tarnyboje, bet 
ir privatiniam gyvenime: 
būti blaiviais, nepaperka
mais, rūpestingais su pilie
čiais ir pavyzdingais šeimy
niniame gyvenime. Skotos. 
ar šiaip netvarkingas gyve
nimas buvo ganėtinos prie
žastys paliuosavimui iš tar
nybos. Jau laike pirmo pa
saulinio karo Lietuva pergy
veno vokiečių okupaciją. De
ja vokiečių valdininkai pali
ko labai ir labai blogą apie 
save nuomonę. Korupcija, 
storžieviškumas ir dažnai 
žiaurumas — štai kokia cha
rakteristika tiko vokiečių 
valdininkams.

Negalime pasigirti, kad 
turime ganėtinai žinių apie 
dabartinę okupaciją, vienok 
jų pakanka, kad pasakyti, 
jog okupantai nepasikeitė.

• z
Kas dedasi Lietuvos viduje

Lietuva dabar valdoma da
linai kariška administracija 
ir civiline valdžia. 1915-1918 
metais svarbiausią rolę vai
dino karo vadovybė, kurios 
žinioje buvo civilinė admi
nistracija. Kitaip yra dabar: 
civilinė administracija, arba 
vokiškai Civil Verwaitung, 
lošia svarbiausią rolę su ja 
skaitosi kariški Orts-komen- 
dantai ir kitokie kariški vir
šininkai. Iš kariškių žinomi 
gen. liet. Braemer okupaci
nės “Ostlando“ armijos va
das, gen. major Pohl Lietu
vos okup. korpo vadas ir 
Kauno Orts (vietos) komen
dantas Just, buvęs Lietuvo
je karo atašė, neseniai irgi 
pakeltas į gen. majoro laips
nį. Ne vien tik Lietuvos žmo 
nės nepatenkinti ir neapken
čia vokiečių civil-verwaltun- 
go valdininkų, net patys vo
kiečių kariškiai jais pikti
nasi. Kariškiai esą nepaten
kinti tų valdininkų privile
gijuota padėtimi ir išdidu
mu. CV žmonės gyvena ge
riausiose vilose, rekvizavo 
savo įstaigoms ir privačiam 
gyvenimui geriausius namus, 
baldus. Vagiliavimas ir ko
rupcija plačiausiai tarp jų 
paplitusi, žydų tautybės žmo 
nės seniai apiplėšti atimant 
brangenybes, baldus, meno 
vertybes, kilimus etc. Už 
tuos dalykus žydai laikinai 
galėjo gauti šiokių tokių 
lengvatų sau ir šeimai, kaip 
jau nieko neliko — bendras 
o gal ir žiauresnis už kitus 
likimas. Lietuviai, ypač ūki
ninkai, turi atiduoti priva
lomas normas ir virš jos dar 
turi aprūpinti privačias ci- 
vil-verwmltungo žmonių už
gaidas maisto srityje, ir dar 
dažnai dovanoms tų valdi
ninkų Berlyne protekto- 
riams, dėka kurių jie savo 
riebias vietas gavo ir iš ku
rių laukia apgynimo jei J- 
klimptų. Penėti ir aprūpinti 

baldais reikia tiek valdinin-

Rašo Jonas Klajūnas

kus, tiek jų šeimas, bei gau
sią giminę, kuri išrašyta iš 
Vokietijos gilumos. Jie visi 
valgo ir lėbauja namuose, 
gi visi kariškiai turi eiti 
pietauti ir vakarieniauti į 
“Deutsches Haus” (Buv. 
Liet. karininkų Ramovę). 
Valgis ten yra vienodas ir 
blogas. Kariškiai prisibijo ir 
vengia bendrauti su civil- 
verwaltun,go žmonėmis, nes 
tie išgirdę apie save nepa
lankią nuomonę per gestapo 
sudaro tokiems protekciją 
perkėlimui į frontą.

Didesniuose miestuose paš 
to įstaigose yra atskiri lan
geliai vokiečiams. Iš teatrų 
repertuaro išbraukti visi an
glų, rusų ir kitų Suv. Tautų 
autorių veikalai.

Ūkininkų ir miestiečių 
padėtis

Ruduo Lietuvoje buvęs la
bai gražus, saulėtas ir šil
tas. Derlius buvo labai ge
ras, deja ūkininkai negalė
jo juo pasinaudoti — tuo 
pasirūpino V c i v i l-verwaj- 
tung”. Dėka juokingai ma
žo atlyginimo ūkininkai net 
nenori auginti gyveliu: ta
čiau jie priverčiami tą da
ryti grąsinant praaalinimu 
nuo ūkio, ar išsiuntimu prie 
darbų Vokietijon. Ūkininkui 
pirktis geležies, ar trąšų ne
įmanoma. Daug jaunimo 
slapstosi, nuo išsiuntimo į 
darbo stovyklas. Mieste su 
valgiu blogai, o kojinių ir 
apavo už jokius pinigus ne
gausi. Todėl Kaune visi vaikš 
čioja be kojinių ir daugelis 
su medinėm klumpėmis. Kau 
ne ir provincijoje daug po
licijos ir vokiškos žandar
merijos — kur anksčiau bū- 
vo vienas — dabar 3-4 poli
cininkai. Grįžusieji iš Vokie
tijos repatriantai irgi nusi
minę ir nepatenkinti. Nega
vo to kc tikėjosi važiuoda
mi Vokietijon, dabar vėl at
vežti negauna savo turtų, 
kuriuos užgrobė civil-ver- 
waltungo “nusipelnę tėvynei 
žmonės”. Pav. kada tai sma
rkus vokietininkas Hirsch, 
visiškai nusiminęs. Lietuvos 
laikais jo žmona turėjo ge
rą dantų gydytojos prakti
ką. Dabar negauna buto ir 
neturi reikalingų instrumen
tų. Anksčiau gyvenę Lietu
voje vokiečiai, buvę aštrūs 
vokietininkai, dabar sugrįžę 
visai kitaip jaučiasi. Dau
gelis jų nesivaržo viešai pa
sakyti, jog anksčiau pas lie
tuvius buvo geresnė tvarka, 
nebuvę tokios korupcijos, 
nei vagiliavimo. Net sugrįžu
siam grafui Totlebenui, jo 
Kėdainių dvta.ro negrąžino, o 
pasiūlė persikelti į Lenkiją 
ar Ukrainą. Pasirodo jo dva
ras patiko vienam ministro 
Rosenbergo artimam Žmogui 
ir jis iš jo nemanąs išeiti.

Mokyklų skalčlim
visiškai maža«

Visos mokyklų patalpos . 
užimtos kariškoms ligoni

nėms. Vienam kambary dir
ba 2-3 klasės. Vokiečiai no
ri ir tą skaičių sumažinti. 
Lietuvių profesorių delega
cija su prof. Zūbkum prie
šakyje mėgino apginti me
dicinos ir technikos fakul
teto ir taip jau sumažintas 
patalpas. Ta delegacija ta
po areštuota. Nežinia kas 
ten įvyko, bet po kelių die
nų juos išleido iš kalėjimo 
— sako neva kariška val
džia patarė ne&ržinti žmo
nių per daug.

Lietuvių taip vadinamų 
patarėjų rolė grynai deko
ratyvi — jie jokios galios 
neturi.

Visi tiki, kaf Lietuva 
bus laisva

Net didžiausi pesimistai 
tiki į galutiną Suv. Tautų 
laimėjimą ir yp3Č pasitiki 
Amerika: sako ji pati at
siekė laisvės, kaip to norė
jo, ji tai geriausiai supras 
kad ir mažų tautų norą gy
venti ir tvarkytis laisvai. 
Su jos ir britų pagalba bū
sime’ laisvi, Emonės Lietu
voje dėl vokiečių tvarkos ir 
vagiliavimo šiaip galvoja: 
lai vagia ir sauvaliauja — 
kaip atėjo taip ir išeis. Tur 
tą ir vėl įgysime by tik lais
vi būtume. Tačiau bolševikų 
naujo atėjimo visi bijo: sa
ko tokiu atveju, jaunas ir 
senas griebsis gintis. Kaip 
tik užeina kalba apie jų ga
limą grįžimą ūkininkai ir 
darbininkai surimtėja ir ra
miai kalbėti nebegali.

Pirmų okupantų teroras 
buvo toks baisus, kad ir da
bar lietuvių nervai netvar
koje. Beveik nėra šeimos, 
kuri neturėtų ištremtų į Si
birą artimųjų.

žydų klausimas

Apie žydus kuo mažiau
sia žinių. Jie yra visiškai 
atskirti. Juos valdo specia
lūs vokiečių valdininkai. Pra 
džioje buvo žudynių ir savi
žudybių. Buvo iš vokiečių 
pusė9 ir apiplėšimų. Lietu
viams žydų pagailo, mėgino 
jiems gelbėti, bet tokie lie
tuviai pagauti patys smar
kiai nukentėjo. Pastaruoju 
laiku apie žydų žudymą ne
buvo girdima. Iš jų sudary
tos darbo komandos ir ma
toma, kaip iš Vilijampolės 
jie gatvėmis vedami į dar
bus. Kai kur fabrikuose lie
tuviai dirba su žydais drau
ge. Nors stropiai prižiūri
ma vis tik apsimainoma laiš
kais ar ir vienu kitu žodžiu. 
Lietuviai tokiems sandvičių 
pakiša, padėdami Šalia jų 
ant varstoto, neva ieškoda- 
mi reikalingo instrumento.

16 vasario minėjimas

Tai buvo lietuvių jėgų ban 
dymas ir, reikia pasakyti, 
atkaklumas laimėjo. Matyti 
vokiečių Rlaptoji policija bu
vo pranešus, kad moksleivi
ja ir daugumas gyventojų

(Nukelta į 5 pusi.)
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Šalis, kur per keturis mėnesius būna diena, o 
aštuonis - naktis. Kur žemuoges užauga iki 
vištos kiaušinio, o kopūstai iki arklio galvos 
didumo. Kur stūkso niekuomet r.etirpsla 
ledynai. Kur baltos meškos plaukioja su - 
ledais. Kur žuvys šokinėja per akmenis. Ir t.t.

T

Rašo kun. A. Brička

Alaskos atradimas
Ramiuose laikuose ir žmo-

SVEIK ;a ĮŽENGI ANčIUS I SFAX

i

Negirdėtos Žinios Iš Lietuvos
(Atkelta iš 4 pusi.)

merikai 1867 m. Vienas kai
lių bendroves darbininkas.

niii Gerasim Pribilof, atrado jū-mų mintys yra r?mios. Jo J '
rų liūtų peryklas ir tas dauggyvenimas eina paprasta va

ga savo kasdieninių reikalų 
aprūpinimui. Jis yra paten
kintas ir linksmas.

Bet šių dienų pasaulinė 
audra — karas palietė žmo-

prisidėjo prie užmezgimo ry
šių sti Kinija, kuri labai mė
go tos rūšies kailius it ži
nojo išdirbimo ir dažymo

duos taip lengvai pavergia-
. . , . .4. . : mi.visvien pasiryžo minėti tą 

tautos šventę ir tuo parody- Pirm’eji okupantai 
ti. jog tautoje, nežiūrint kas 
valdytų, nepriklausomybės
idėji? gyva. Civilverwalt.’?ng . _ ,, , mis. Joms vokiečiai pirmiaubuvo išleidusi įsakymą, kad a ...... . . įtaise koncentracijos stovy-ji patyrusi ?pie kokius tai *. . . ...... _rklą irgi Vilijampolėje. Da

bar daugelis jų vaikščioja 
laisvai j miestą, tarnauja 
vokiečių šeimose. Bet vėl ki-

“7.“.““.“' tos iš tos stovyklos neišleis-tarejai išaiškino, kad gali.................... . ,.... ... j tos iki paskutinio laiko.prieiti prie susirėmimų, tad A _. _a.__ v.„ ._
apmąsčius “neoficialiai” nu
sileista — vokiečiai, girdi, 
nematysią to visko jei ša
lia taut. vėliavų bus ir ha- 
kenkreuco vėliavos. Miestas Jungtinės Am. Valstybės 
buvo pasipuošęs tautinėmis Lietuvoje visuomet buvo po-

ruošiamus “neramumus” ir 
griežtai draudžia bet, kokias 
demonstracijas ir žmonių su
sibūrimus. Vienok lietuviai

Bėgdami piliko savo žmo
nas — pramintas katiušo-

Apie pasiuntinybių ir kon
sulatų egzistavimą žmonės 
žino. Žino ir apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

paslaptį. Nors rusai buvo
nių mintis ir širdis. Nėra, PlrnueJ1 Alaskoje, bet an- vįs didesni smūgiai, 
šeimos, nėra žmogaus. im- «lai ir olandai' bodami aP

••Draugas" Acnie photo

Žmonės sveikina britų 8-tą armiją įžengu šią į Sfax, Tunisijoje. Rommel suduodami

ris nesektų šio karo veikt- i sukresni ir “Pšviestesni. pre . j , j jį“
__  ____ __ -r kyboj su Kinija rusus nustū- LIvIUYloTTli IvIIyj

mė į paskutinę vietą. 1790
mų. Sekama ne iš tuščio žin-! kybo-1 su KiniJa rusus nusta 
geidavimo, bet iš reikalo
šiandie visus riša viena min' m- krovės reikalų vedėju 
Us ir vienas tikslas - karo; taP° aPsukrus ir numaus Balandžio m8n n „ su. 
laimėjimas. Aleaander Baranof, kuris K m E ,

Mūsų jaunimas eina tėvy- kvarke pajrusius ryšius su Jiaai 1914 m
nės gintų, šeimos išleidžia KinlJa ir surado naujas rm- bai medicinos skyrių 
savo sūnus į karą. mintimis kas įvairiose salose, net pa

siekė Californiją. Anuo~esfeka jų kelionę ir paskyri
mo Vietą. Jaunimas siunčia- laikuose salu gyventoj?!
mas j įvairias pasaulio da- daug nukentėdavo. Pas juos
lis. Vieni j šiltus kraštus,! atvažiuodavo jūrų plėšikai, 
kiti į šaltus. Ir mes, kad, kurie ne tik apiplėšdsvo, bet 
palikome savo gimtinę ir va- dar išžudydavo. Apskaitoma, 
žiavome į naują tėvynę -;kad bėgyje tik kelių metų 
į Ameriką, mūs tėvai savo!"1*0 iūnt plėšikų žuvo virš 
mintyse sekė ne tik mus,'5000 vietos gyventojų. Iš-

Iš lietuviu gyvenimo Lietuvoje veikia
svetur Slapias atvadavimo

G!asgow, Škotija. — Blai- komitetas 
vybes dr-ja savo rolėj ir sa- Lietuvoje yra susiorgani- 
vo naudai suruošė arbatėlę. zavęS slaptas sąjūdis vaduo- 
Zmonių prisirinko pilnutėlė ti Lietuvą iš vokiečių oku- 
svetainė. Po arabatėlei kun. pacijos. Yra susidarę3 slap. 
J. Gutauskas susirinkusiems tas Lietuvai vaduoti komi. 
papasakojo visas svarbiau- tetas kurio veikimas pasi- 
sias paskiausiųjų laikų Eu- reiškia pĮ,čiai. Be kitko ko-

pasod’intas *į kalėjimą, "išė-1 “*Ujien“'. -lr ^ip^_! ritėtas skatinęs pasipriėšin
jęs j laisvę Lietuvoje buvo! J £b U 2 T1 -‘S ' | U atkeliamiems naujiems vo
li karo ligonines vyr. gydy-1 . , * . šeimininkėms ir! * ™ kolonistams iki krau
toju, vėliau ministeriu IV ir! i J0- OkuPantai es^ uz tai
V min. kabineto Jisai žino
mas ir savo feljetonais bei

puliarioa. Čia gyvena milži
niškas skaičius tautiečių. 
Kas gi geriru supras Lietu
vą ir gins jos reikalus? To
dėl ir visos viltys nūkreip-

mingos

Maskvos universitete, buvo 
kariuomenės gydytoju, lie
tuvių draugijų organizato
riumi, už ką bolševikų buvo

kitiems visiems prie arbatė-; šau:ię per tūk3tantį žmonių 
...... .............. .................. . ..........suru°šim° prisidėjusiems visame krašte slapta plati

bet įdomavos ir mūsų nau- j Pėdžių gyvenamieji usniai, be^tristikos kūrinėliais 1920 " patar"f/usle,”s- nu°alr; i narni atsišaukimai prieš vo- 
.....— dziai padėkojo. Galop Blai-; kiečiua Tag labaj ,er.

vybes choras,. J. Sarallna:-, zina vokie4iu9. patvirtina-
ja tėvyne. Taip ir šiandie, j Prekybos ir kitiems reika 
kada mūsų jaunimas palieka lams buvo statomi ant Ko- 
tėvų pastogę ir keliauja į diak salos. Vėliau pradėta 
nežinomas šalis, nebus pro keltis į patogesnę ir tinka-

m. įsteigus “Laisvės” dien
raštį Kaune (krikšč dem.) 
Draugelis buvo pakviestas

tės vadovaujamas, puikiomis 
savo dainomis jaukios arba-

pia žinia, kad uždaryti Lie-

vėliavomis, ties Tautos Mu
ziejum buvo sudėta daugy
bė vainikų ir gėlių. Didžiau
sia minia išklausė generolo 
Nagiaus rimtus žodžius ir
gatvėse visur buvo pavyz-! tos į Jungtines Amerikos 
dingiausia tvarka — gyven- Valstybes.
tojai tą dieną norėjo pade-į ---------------------

j monstruoti ir įrodė savo su- Išgėręs alkoholio žihogtlš 
brendimą ir tvirtą nusista- linksminasi ne Savo links 
tymą. šventė praėjo ant tiek mybe. Jis linksitiiriosi saVo 
įspūdingai, kad okupantai ir kitų bflsimgjų Vaikų links 
pajuto, jog lietuviai nesi- mybe. — Vi. Phtvys.

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Iš MŪSŲ DIRBTUVES TIESIAI jVMS“

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PII.NAI
GVARANTUOJAMAS

tuvos universitetai, kelioli
ka profesorių įkalinta ir vi
sa eilė studentų išvežta į 

, rėjo gana netrumpą ir links- koncentraci jos stovy k , a s. 
— Bai. 15 d. sukanka 50 mų šokių laikotarpį. j Vyrug yaru jma j karincs

Raporteris dalis ir į vidaus policiją.

1 H 6 v jo redaktoriumi. Paskutiniu ... . ,
šalį šiek-tiek su jomis susi- mėmę vietą ant Baranof sa- j teles vakarėli galutinai da-
pažinti. Čia mėginsiu supa
žindinti skaitytojus su Alas

los. Su laiku išaugo čia mies metu jisai dirbo gydytoju-
mi ligoninėje.

pildė. Vėliau jaunimas tu
telis, kuris buvo pavadintas 

ka, kur randasi dalis mūsų' Sitka. Iš šios vietos buvo 
kariuomenės, o jų tarpe ir •vatoms visa salų .prekyba., m. gen. Jonui Sutkui. Jisai

Ši vieta pasidarė ašimi vi-, paskutiniu metu yra buvęs 
rakio judėjimo. Įsteigta net kariuomenės tiekimo virši- 
varpų liejykla ir žemės ūkio ninku, o vėliau — finansų 
įrankių dirbtuvė. PapraStie- ministeriu. Tremtinių sąra- 
ji žemės darbams įrankiai

lietuvių kareivių.
Alaskos atradime minimas

vardas vieno dano Vito Be- 
ring, kuris, būdamas rusų 
tarnyboje, 1741 metais iš
plaukė iš uosto Okhotsk ir 
rado iki to laiko nežinomą 
žemę. Ši žinia plačiai pa
sklido rusų tarpe. Išgirdo ją 
ir Sibiro medžiotojai. Po 
dviejų metų išplaukė į jūrą, 
jie ieškodami jūrų žvėrių, o 
ypatingai brangaus kailio, 
ūdrų, jie pasiekė Aleutian 
salas ir Amerikos krantus. 
Medžiotojams pasisekimas 
buvo didelis, nes po kiek 
laiko jie grįžo namo parsi-l 
veždami pilnus laivu? įvai
rių žvėrių brangių kailių. Po 
šių medžiotojų pasisekimo, 
plaukė ir kiti viliojami Alas
kos turtų.

buvo parduodami į Meksiką Rouseau, o Rusijos — kuni- 
ir Kaliforniją, o varpai — gaikštis Moksutof. Rezralta- 
ispanų misijų bažnyčioms, j te, už Alaską Amerikos val- 
uaug Alaskoje dkbtų vai džia Rusijai sumokėjo $7,- 
pų dar iki šiol užsiliko ispa- 200,000.00 ir spalio mėnesy- 
nų misijų bažnyčiose. Kr- je. 1867 m., perėmė savo ži
dangi susisiekimai su įvai- nion. Nuo to laiko Alaskoj
riomis šalimis ėjo jūromis,; garbingai plevėsuoja Ameri

kos vėliava. Amerika tapo 
jos šeimininkė. Rusų šeimi
ninkavimas toje turtingoje 
šalyje baigėsi. Rusams tu 
vo duota du metai laiko lik

tai Sitkoje buvo įsteigta ir 
laivų statyba. Ir kitokios į- 
vairios dirbtuvėlės buvo stei 
giamos. Išvystymui naujų 
dirbtuvių ir suradimui nau
jos rinkos jų gaminiams, viduoti savo reikalus ir iš- 
reikia didelio sumanumo. Bet sikraustyti iš Alaskos. Jon 
Baranofo įpėdiniai, neturė- atvyko amerikonai au savo 
dami tų gabumų, pasijuto gabumais ir pinigais, įstei- 
keblioje padėtyje. Prekyba ' gė milžiniškas prakybos ben- 

„ , susmuko. Salai atsiradus to dreves ir pajudino iki tol
ik*, pa in'™U1 a' Įkloję keblioje padėtyje, kilo nejudintus žemės turtus ir
hes n- „tynmu. turtų nyma8JA,agką ,ykiu rl gaminiam, rado plačią rifr
Andre.an Tol.tyky 1762 m. kitomj3 p,r ką Brangjų „ai,ių ,r žuvų

t 2 1 ^e®n,am ai J1 duoti Amerikai, kuri jau bu- bendrovės turi didelį pati- 
saip Po trijų metų tyrinėju pasirengugi - lg6? 8ekimą. Kasmet tų gėrybių

o» KG ° a ga P& ar. m. Prasidėjo derybos, kurio- išparduoda už daugelį mili
jūrose ir Alaskoje užtikta t6e iš Amerikos valdžios pu- dolerių,
galybės įvairių brangiais kai,8®8 buvo įgaliotas generolas (Daugiau bus)
liais žvėrių, tai Rusijos ka- -
r&lienė Katrė II įsakė apgy- 
vendinti Alaską ir užmegsti 
prekybą bu pasauliu. 1780 m 
du stambūs pirkliai Grigor 
Šilkof ir Ivan Golikof atvy
ko į Alaską ir įsteigė rusiš- 
ką-omerikonišką kailių ben
drovę. Tokiu būdu Alaskoje 
prasidėjo rusų viešpatavi
mas iki ji buvo parduota A-

Wheo a cough due to ■ cold driree rou mad, 
Smith Brothera Coueh Dropa giva aoothing, 
pleaaant rtlief. Smith Nrothert' contain a ape- 
cial bltnd of medicinai ingrediemv. blended 
with nratcrlptlofl tara. Štili coat onlj,
» itkhil cbttki Ibtit InUt/

SMITH BROS. COUGH DROPS
IIACK OI MlNTHOl-B*Tašo Mana

še buvo paskelbta, kad jis 
išvežtas į Sibifą...

— Bai. 16 d. suėjo 5 alė
jai, kąip mirė kapelionas K. 
Juška, žinomas Lietuvos pa
mokslininkas, rašytojas.

(LKFSB)

this cheese 
Food that’s digestible 

as milk itseifI

SPIfEADSl 5LICE5I TOASTSI 
* MILTS PIRFICTLYI "Ui i» ,■*^1 ’

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl19 4 3

SUPREMF
SAVINGS and LOVĮ' 

ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DAKAKT1NF.
DIVIDKNTt 
R XT4

1751 W. 47th Streel

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

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3316

T\ K "D K "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite ) mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ - MtULHORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATRRUOLą — 
dėl garažų, prtrrių, vlškų, skiepu ir lietę. 
PASITARKITE SU MCSŲ EkSPERtAtS 
ka’ltak pertaisymo namų.

įy APROKAVlMAS ife PfthTAtYMAS

TEIKIAMAS DYKAI ! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai,, nuo 8 vai. ryto Iki 11 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos lyto iki 8:30 V&IandOa popiet

iNEŽIUftlN’r KUR BCN4 — N AMUOSE — SVF/TUOSE _
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA K ASDIEN SU ATVD A Rl. tt s«»si

nAPCDTIT
į RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI (i)

Vienintėlia ir Smagiausia,.
Vakarfnis Lietuvių Programa,- 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! -

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

Phone: GllOvehiil 22M

WHFC-I45O kil.
33*2- •<7? 1 SL -SS? rr: :rr?-:-rr'• \s=

EZ

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line nf 

F nrnlture

ALESAUSKAS 
and SONS

Eartory Repreaentatlve.

SIIOAYKOOMS IN 
merchanDIsk M art
For apĮhilrttment rali — 

RKPURfJC (W151
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ENGLISH COLUMN

Excerpts from The 

LRCSO Bulletin

Iš Keistučio klūbo 

veiklos
Dariaus-Girėno posto su-, valstybinėje valdžioje. Šios Lietavių Keistučio Pašal- 

manymas — suorganizuoti organizacijos iniciatyva bu-P08,. o mėnesiniam susi-
lietuvių kareivių motinas i vo pravesta kongrese daug 
vieną didelę organizaciją bu- patvarkymų sušelpimui bei 
vo paremtas vieninteliu prin globojimui našlių ir našlai- 

Eduard Martinaitis ci£r'i: Pa8ell)ėti kaip moti- čių praeito karo mirusių ve- 
’Twas a little over two noms’ uiP fa sūnums, kur teranų. Taipgi čia reikia su 

years ago when Ed Martin ir kada tokia PaSalba bus džiaugsmu pabrėžti, kad dar 
first name to look us over. r«'kalinža prieS tinsiantis visai neseniai daugiausia A-
His first impression mušt šio taip didelio atsako 
, . c ,, - mingo darbo, išsamiai išstuhave been favorable for he ... e

Who's who
J

rinkime tikrai buvo patrio
tizmo dvasia, nes nariai iš
pirko už $650.00 Karo Bonų 
ir aukojo Raudonajam Kry
žiui $23.45.

Iš Kareivių Motinų ir 
Žmonų klūbo veiklos

Brighton Park. — Karei 
vių Motinų ir Žmonų draugi
ja laikė mėnesinį susirinki-, 
mą mokyklos kambaryje ba-* 

landžio 11 d. Susirinkimą a- 
tidarė dvasios vadas kun. S. 
Valuckis malda ir kvietė vi-

Pirk karo bonus ir štam

pas. Tuo prisidėsi prie Ame

rikos pergalės.

Saldieji žodžiai dažnai 

virsta karčiausiais.

Savo proto nemesk, bet ir

(CICERONAS), kitų pasiklausk.

has been with us ever since.

Susirinkimas atidarytas aas eiti “in corpore’’ prie

merikos Legiono pastango
mis kongresas priėmė bilių

dijuota galimybės bei pajė- Į kuriais einant visi š‘o karo
gumas tinkamai 11 nuveikti. 

In faet, Ed is now pursuing ® x ,
, . , . z- Radus viską teigiamai, dar-
his duties as president for . ...
,, , A. . bas pradėtas su dideliu pa-
the second consecutive year. ... . . . .

i sisekimu ir jau gen rezul- 
Ed was boro on the West tatai pradeda rodytis.

Side of Chicago on June 17, j štai, pavyzdžiui, atpasa- 
1917. He attended Our Lady kosiu pora atsitikimų: 
of Vilna grade school, and Nesveikuojanti motina, 
was graduated from Kelly kuri negali jokio darbo dirb- 
high school. Before seeking ti, atsilanko posto buveinėn 
a further education, Ed įr skundžiasi: “Mano vai- 
busied himself at various kas jau keli mėnesiai, kaip 
employments for six years. tarnauja kariuomenėje. Jis 
At present, he is attending karts nuo karto prisiunčia 
Illinois Institute of Techno- man keletą dolerių, tačiau 
logy from where he hopes iš to aš negaliu pragyven
to obtain his B. S. degree in ti. Kartais priseina net pa- 
a year. His studies include badauti. Ilgiau aš taip ne- 
business policy, electricity begaliu gyventi. Ar negali- 
and metallurgy. Aside from ma kokios pagalbos rasti?” 
his studies, he finds time to Šiame atsitikime, mato- į 
spend with the Rifle Club mai, nei sūnus, nei motina 
and Glee Club. Outside of nežinojo, kad kuomet sūnus 
school, in addition to the iŠ savo algos prisideda i§- 
L. R. C. S. O., he is a laikymui motinos, tai val- 
member of the Mantle Club, džia, be jo algos, dar gero- 
a fraternal organization. į ^ai prideda. Išpildžius ati- 

Bowling, swimming, read-! tinkamas popieras, ši moti- 
ing and golf are a few of na daugiau nebekentės ba- 

Ed’s hobbies. do.

Štai, kareivio tėvas stai
ga ir labai rimtai suserga
ir atrodo, kad jis nebepa- 

Paul Baltinis, Al. Davido- gy£J prieš mirsiant, jis U. 
nis, Vito Domkus, Joseph biausiai trokšta dar sykį pa. 
Dolan, Anthony Giedraitis, matytį gavo mylimą sūnų. 

Phil Klikų nas, Albin Renec- Susijaudinusi motina atbėga 
kis, Leonard Simutis, Jr.,- p08tan prašydama rodos, 

Raymond Stasukaitis. nes jį nežinanti, kur kreip

tis, kad atšaukus savo sū
nų. Posto pastangomis, jų 
mylimasis sūnus sekamą die 
ną jau buvo prie sergančio 
tėvo lovos. Šie du pavyz
džiai rodo, kad postas gali 
patarnauti motinoms rim
tuose atsitikimuose visai be

Honor rali

NAVY • JT
John G. Evanauskas.

Chapter Boasts eighl 
new members

In a short time, the mem- 
bership of our chapter has
inereased by eight new' lokio atlyginimo, štai, deiko 
members; namely, VValter 8varbu ™°m9 kareivių mo- 
Domkus, Vito Domkus, H. tinoms Priklausyti prie Da- 
Evans, Gerri Preein, Sophie riaua-pirėno Kareivių Moti- 
Spetyla, "Penny” Svagzdys, nų klubo

sužeisti ar nepagydomai ser
gą kareiviai gaus tą pat; 
globojimą ir pašalpą, kaip 
ir pereito karo veteranai. O 
tokių jau pradeda atsirasti 
ir ateity jų bus vis daugiau 
ir daugiau. Jau mūsų postas 
turėjo progos patarnauti šio 
je linkmėje.

Kuomet Dariaus - Girėno 
postas kalba, žinokite, kad 
jis kalba dviejų milijonų A- 
merikos Legiono veteranų 
vardu. Jeigu kas gali kokj 
patarnavimą ar išreikalavi- 
mą suteikti kaip kareivių 
motinoms, taip ir jų sūnums, 
tai tik Dariaus-Girėno pos
tas, kuris yra pilnai pasi
ruošęs šį svarbų darbą at
likti visiems be jokio atly
ginimą Todėl visi kviečia
mi naudotis šiuo patarnavi
mu.

Šia proga, pranešu ir kvie 
čiu visas kareivių motinas 
į antrą susirinkimą, kuris į- 
vyks šį penktadienį, baland; 
16 d., 8 »v. v. Dariaus-Girėno 
svetainėje, 4416 S. Westem 
Ave. Po susirinkimo postas 
pavaišins motinas kava ir, 
pyragaičiais. Visos narės ir 
nenarės kviečiamos atsilan
kyti. Kas norės prisirašyti 
prie šio klūbo, galės pada
ryti tą vakarą.

Dr. S. Biežis

MIDDLE-AGED
PEOPLE

>n offendersare

Eugenia Varkalis and Jo
sephine Zizas.

Kam gali kilti klausimas, 
kodėl Dariaus-Girėno postąS 
gali tokius svarbius patap-

It is interesting to note navimus teikti? 6U1> delko.
that of the eight, 4 hail 
from Marųuette Park, 3 
form Brighton Park and 1 
from 18th Street.

Postas yra vienetas didžiu
lio Amerikos Legiono, turin
čio su viršum 2,000,000 na- 

i rių, praeito karo veteranų. 
Josephine Zizas, a univer- gį organizacija turi didžiulės

KUI II

sity of Chicago student, who 
joined at the elose of lašt 
year, is now treasurer of 
the chapter.

įtakos mūsų federalėje ir

Murina aoothet, deanaes god refreabet 
irritated, redden'd metobraota cauaed 
by head oolda, driving, winda, movlea, 
doae work, late houra. Free dropper 
vrith each bottle. At all Drug Storea.

BRONCHIAL
COUGHSI

Daa Ta Caldi ar Bronchial Irrlfaftaa
Stop today ot any good drug otore and oak for a 

botu. of Bucklaya CANAOIOL Muturo (trlgl. 
aotmg), Toko , ooupla of alpo ot bodtimo. Faol 
ita moti '
throat

50 to
Ha matant powarful affactiva action apraad thru 

bronchial tubaa. li atarta it 
up thlek, choking phlagm. aoothaing phlagm,

raw mambranaa and make braathing aaa 
» Don’t waft—got

rahof Inotantly.
Bučki ay* 
. Only

i braathing 
a Canadiol today. ' 

uflfj.lts♦So—*11 drugg
Vau

prie Amerikos vėliavos ir 
Keistučio choro narių sugie
dotas Amerikos himnas. Su
sirinkiman atsilankęs kalbė
jo teisėjas John T. Zūris. Jis 
yra narys Keistučio klūbo 
per daug metų ir, turėda
mas laiko, vis atsilanko j 
susirinkimus ir parengimus.

šv. Komunijos Motinų Die
ną, gegužės 9 d. Kvietimas 
priimtas. Kun. Briška žadė
jo parūpinti ženklelius, ku
riuos tikimės gauti prieš ge
gužės 9 d., kadr galėtumėm 
pasipuošusios eiti prie šv. 
Komunijos.

Taipgi kun. S. Valuckis

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennmeskit seni;, .Miigvikislų Rndi-lnlnkų. Jų negulima, atstatyti. nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataikyti, kad duotų Janis daug 
metų patnmavlnių. Jūsų Big Ben, IJttle Ben ir kiti budelniknl gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

Per susirinkimą bonus par pranešė, kad jau yra paruoš-
davinėjo klūbo raštininkė.
Per (ateinančius susirinki
mus irgi bus pardavinėjami 
Karo Bonai. Šiame susirin
kime pirko: už $250,00 —
Mrs. Martha Schiller; už 
$100.00 — Anthony Jakutis; 
už $200.00 — Antanas Sala- 
sevich; už $100.00 —- dr. T.
Dundulis.

Biznio komisija pranešė, 
kad parengimas įvyks gegu
žės 8 d., Chioagos Lietuvių
Auditorijoj. Programoj bu. į ------------------------
komedija, dainos ir šokiai j Tinginiavimas taip panai- 
Programą išpildys Keistučio žu keliauja, kad beregiu

ta “Honor Roll” ir “Service 
Flag” su mūsų sūnų ir vyrų 
vardais. Tikimės, kad Moti
nų Dienoj turėsime iškilmin
gą pašventinimą vėliavos ir 
“Honor Roll’’. Laiką ir vietą 
praneš mūsų kunigai. Kvie
čiamos visos motinos ir žmo
nos, kurių sūnūs ar vyrai 
tarnauja Dėdei Šamui, daly
vauti dvasinėj puotoj drau 
ge su mumis minėtą dieną.

Viena iš jų

Mums Valdžia SAKO;
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

’2-W $

ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760
choras, Suvalkiečių choras 
ir Kultūros Ratelio klūbas.

Šiame susirinkime įsirašė 
nauja narė Pauline širvins- 
kas. Choro komisija prane
šė, kad Keistučio choras gra 
žiai bujoja. Rengiasi prie 
programos.

Keistutiečiai, darykite dei- 
tus gegužės 8 d.

Korespondentė

vargas jį paveja. (Franklin;

WHOLESALE
LIOUOR 
IŠTAIGA

- r

(Sveifojame 
rw> vl-a 
Ohleagn.

^Scratdiini„ Cause 
tlnlartlan

For quick relief from itehing caused by eezema. 1 
athlete’s foot, scabies. pimples and other itehing 
conditions. ūse pure. cooling. medicated. Iiquid Į 
D. D. D. RRESCRIFTIOM. A doctor’s formula. | 
Creaseiess and stainless Soothes. comforts and 
quickly čalma intense itehing. 35c trial bottle 1 
proves i t, or money back. Don’t suffer Ask your 1 
druggist today fur O. D. D. PRESCRI»tiom.

REMKITE 
8 FINĄ

LIETI vrv 
DBAUOA

H. RANTER, aas.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOnCVARD 00(4

: .... ....... '
Į GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų

If you’re put 40, the chances are 
that your breath will be offenaive 1 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which ia ao offenaive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that ao many fastidioua peo
ple ūse to balt thia fermentation— 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bafora Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moka Your Braath Sioaator *

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydaml 

I Alą Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Vlolet Sunahine lr Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage lr Movementa.

Moterims — Treėladlienlals.

Telefonas: VIRglnla 9493 
A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.... Kamp. Paulina St
U5h=_=«e======================—

Mnscnci

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

Urmo (wholesale; kainomis pristato į alines it ai 
taa įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Ave.,

Chicago, Illinois

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGĄS 
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. kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu i Dievą Tėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtoms, šioje kny
goje toliau išaiškinama Kataliku tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliku Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ................ . .................................. $3.00j|p

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
Įdomūs aprašymai. Knvga parašyta labai gvvai IM)
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais. (U)
Kaina .......................... .............................................  $1.51

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K. IH
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Praneišknus Na- 
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga- it.ti
Įima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ...................... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėn. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knvga vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............ ............................................................ $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para-
švta Vyskupo P. Būčio. M. I. C. Knvga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaio Australiją,
Havajus ir kitas. 244 nusi. su aplankytu vietų 
žemei apu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. [K
Kaina ............................... ......................................... $1.00 ŲJ

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

8. Išpažinties Paslaptis. J. špilmann'as. Vertė B. Ka šal
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi Kaina

9. Avenč. Jėzaus širdies Intronlzaclia. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Svč. Jėzaus širdien. Mažo formato, Audek
liniais aptaisais. Kaina .................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.

$1.00

50c

75c
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VARGDIENIŲ SESERŲ GUDOS BANKO 
THCKTAI SĖKMINGAI PLATU4AHI

Balandžio 13 d. įvyko 
Vargdienių Seserų Gildos su 
sirinkimas Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos salėj. Su-į 
sirinkime įsirašė nauji ir se-j 

ni nariais kurie sumokėjo 
po $1.00 metinio mokesčio: 
Sof. Mačiukaitienė, Fr. Ado
maitis, Mare. Dargelienė, M. 
Norbutienė, Ad. Rimidaitė, 
EI.’/Gedvilienė, Morta Mika- 
ljūnienė, Sai. Morkūnienė, J. 
Rimkienė, Marcelė Vyšnia’Ja- 
kienė, Julija Pumputienė ir 
iš So. Bostono, Mass. sekan
ti: Mary Raskauskas, Anna 
Kulpan, Julia Burdulis, J.u- 
lia Raskauskas, Pauline Ba- 
nulis, Josephine Mason, An
na Mason, Magdelen Mason, 
Joseph Raskauskas, Anella 
Ingalls, Josephine Mason ir 
viena iš Dorchesfcer, Mass., 
Agnės Suprin.

Reiškia, kad rytiečiai pa- 
stebėję dnr. “Drauge”, kaip 
Vargdienių Seserų Gildą gy
vuoja Chicagoj, pradėjo šių- , 
sti narius iš Rytinių valsty-i 
bių ir rašytis ir jungtis į 
bendrą darbą. Ištikrųjų, kaip 
gražu, kad Vargdienių Se
serų Gildą, patraukia narius 
net iš Rytinių valstybių

Sveikiname iniciatorę ir 
linkime pasisekimo.

Šiame susirinkime plačiai 
kalbėta apie artėjantį ban
kietą, kuriš įvyks gegužės 2 
dieną Aušros Vartų parapi
jos salėj. Reikia džiaugtis, 
kad tikietų platinimas eina 
labai sėkmingai; taip pat 
malonu buvo išgirsti, kad 
atsiranda nemažai amžinų 
narių. Užtat, paskutinėse die1, 
nose, dar smarkiau sukaup
kime jėgas į darbą, pasirū
pinkime ,kuo daugiausiai su
rasti jų, kad bankietas visa- 
pusiškai kuo puikiausiai pa
vyktų.

Pavyko pramoga 
seselių naudai

Brighton Park. — Biznie
riai J. M. Janušauskai, kaip. 
kas met, taip ir šįmet, su- 
rengė kauliukais žaidimo va
karą parapijos svetainėj vie
tos seselių naudai. Žmonių j 
susirinko daug. Dovanų bu
vo taip pat daug. Visi lošė
jai liko patenkinti Be to, 
rengėjos visus pavaišino už
kandžiu.

Pramogos pavykimu daug 
darbavos Janušauskai, o 1 

jiems pagelbėjo: O. Čepanie- 
nė, P, Navickienė, Petkūnie- j 
nė, Rastenis.

Rengėjos dėkoja visiems, 
kurie atsilankė ir kurie pri
sidėjo kokiu nors būdu. Rap.

Bankieto lėšų padengimui 
Antanina Leščinskienė au
kojo $5.00; Marijona Pet
kienė ir Joana Mačemienė 
pasižadėjo paaukoti gražių 
rankdarbių dovanoms. Ačiū 
visoms geradarėms.

Taigi, į darbą brangiosios 
ir brangieji gildos nariai. 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. Marijos Seserys su vir
šininke atvyksta į Cbicagą. 
Bankiete gegužės 2 dieną tu
rėsime progos išgirsti gyvu 
žodžiu iš seselių pergyven
tus ištrėmime po įvairias ša
lia įspūdžius. A K

Raudonos ir mėlynos 
stampos

Balandžio 18 dieną įsiga
lioja D serijos raudonos 
stampos.

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

Tiktai tas turtingas, ku
ris patenkintas tuo, ką turi.

Vargšo padėka ir 
prašymas

širdingiausiai dėkoju vi
siems geradėjams, kurie ma
ne vargšą ligoje aplankyda
mi, ir laiškais sušelpė. Gau
siau. aukojo.: tam. Ed. Abro
mavičius Ona Rimkus. Smui 
kiais: J. Kavaliauskai, Nfcz- 
ninskal Mitkienė, Baltuškai 
(valgiais), Miliauskai (duo- 

I na).

Iš St. Charles, HL, Ansa 
Status peisi'iatė $3.00. Ne
galėdamas kitaip atidėkoti, 
kol gyvas, būsiu melsiu vi
siems geradėjams sveikatos 
ir gausių Dievo malonių. i

Varge neturiu kam pasi
skųst, kaip tik Dievo ir ar- 

,timo meilės žmonėms.

Man ši žiema, skaudi li
goje. Pasidarė gydymos. lė
šų, kurių neturiu iš ko at- 
mokėt, o gydytis reikia.

Šv. Velykų proga, nuošir
džiai prašau labdarių, drau
gijų, klūbų ir visų brolių ir 
sesučių lietuvių pagalbos.

J. Lapinskas,
1414 So. 90 Ct., 
Cicero, RI.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

DIENRAŠTIS DRAUGAk.

Informacijos anglų 
kalba apie lietuvių 
vargus ir viltis

Kad Amerikos visuomenė 
būtų plačiau painformuota 
apie Lietuvos kančias oku
pacijoje, bei apie lietuvių 
siekimus turėti savo nepri
klausomą valstybę, yra nu
tarta leisti anglų kalba in
formacijų biuletenį, kurio 
pavadinimas: “Litbuarūan;
Bulletin published by tbe 
Lithuanian National Coun- 
cil”. Numatoma, kad. biule
tenis pasirodys pora kartų; 
į mėnesį, keturių puslapiu. 
Jo stambūs puslapiai mano
ma paskirstyti maždaug) 
taip: 1 pusi. koks nors in
formacinis ar p o 1 i tinis 
straipsnis; 2-rą pusi. — ži-1 
nios iš Lietuvos; 3-^čią pusi. 
— žinios iš Latvijos ir Es
tijos; 4-tą pusi. — žinios 
bendrai liečiančios visus Bal 
tijos kraštus (kurie dabar 
okupantų įimti į Ostlando 
administracinį vienetą ). Biu
letenis sutalpins apie 3500- 
4000 žodžių, bus stengiama
si prisilaikyti chronologinės 
tvarkos, ir kiek aplinkybės, 
leidžia, bus stengiamasi nu
rodyti žinios versmė. Rot 
kas f ak t imtoj u redaktoriumi 
bus prof. K Pakštas, dau-

Šimtai

Iowv of Lake. — Drau
gystė Franciškos Rymietės 
moterų ir merginų laikys 
mėnesinį susirinkimą sekma’ 
dienį, baland. 18 d., 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambaryje.

Nut. rašt. Sophie Knapp

Visos LRiKSA “ Feminine 
Fancies” narės, kurios re
zervavo ir rengiam dalyvau
ti Šv. Kazimiero Akademijos 
alumniecių rekolekcijose a- 
teinantį sekmadienį, prašo
mos atvykti prie Marąuette 
Rd. ir W este r n Ava., ft vali 
ryto. Ten bus automobiliai 
ir visos sykiu vyksime aka 
dferaijon. Kaip žinoma, visos, 
narės sekmadienio rytą pri
ims šv. Komuniją, todėl il

giau į redaktorių komisiją 
įeina LTT pirm. pulk. K 
Grinius ir žinomas tarptau
tinių santykių specialistas 
Robinzonas. (LKFSB).

VVUIK SILUIO
1345 W»o 15”- St-eet

//te //t/et/ ///et/t/ttty

\ »V \V i h T’HOT’K K 4 BUY 

IdttFSl l’OSSIBI K PRK ES

.j i.o »;iu

pažintis, reikia atlikti šešta
dienį, nes sekmadienio rytą 
nebus progos.

Ieva Lukošiūtę pirm.

Bridgeport; — Sekmadie
nį, balandžio 18 d. Šv. Jur
gio parap. salėj įvyks va
jaus vakarienė Šv. Kazimie
ro Vienuolyno Rėmėjų 2 aky 
riaus. rengiama Komisija 
šauniai darbuojasi ir vaka

rienė bus gausi gerais val
giais. Kam maisto racioną- 
vimas trukdo gerai prisival
gyti, tai prašomi susirinkti 
į minėtą vakarienę. Visi pri
sivalgyk iki soties ir parems 
naudingą įstaigą. Pradžia 6 
v. v. Po vakarienės gražus 
programas. Komisija

Pirk karo bonus Ir stamr 
PUk

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS I
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

BEIT 9MMMUB Coat”
ENAMEL^Jl.98

wbwjb>
MALIAVA

Už galioną 98c
KEM-TONE 

Už galioną . ... $2.98
| Grindų Lygintojai

(Floor Sande rs)

Už vieną dieną $1.50
WWER

(Room Lota) 
Phrsiduoda už ....

ir aukščiau OOC

Ui _

FLAKOAP
2 svarų qQbfeka . . . . . >.... 3-TV

TIKRAS
UNSEED ALYVA
Už galioną '.. ..........98c

STEEL WOOt
(Plieninė VHna)

15cpaketas

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4806

%== -P

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

UtiKtAUstoA patarnavimas — Moteris patarnauja. 
’HONE 9000 1W ROOSEVELT STREET

Spauda yra viena stip 
riaušių priemenių: ji baršti 1 
gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

L •- -

AL BERT V. PETKUS 
(Laidotuvių Mrekžoriue)
Gyv.: 2507 W. 45th PI.

Mirė bal. 13- d., 1043 m.,
3<30 v. popiet, sulaukęs 29 
njetų amž. Gimė Chicagoj.

Paliko dideliame nuliū
dime: moterį Oną (po tė
vais Miklovaitė); tėvelį 
Antaną ir motinėlę So
piną; 2 brolius Antaną ir 
Konstantą; seserį Juįią, 
uošvį Celestiną ir uošvie
nę Oną Miklovus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 6812 S. Western Avė. Laido
tuvės įvyks šeštad., bal. 17 d. 16 koplyčios 8:30 vai. ryte bus. 
atlydėtas į Gimimo Sv. Pan. Marijos par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po. pamaldų bus 
nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, TAvelis, Motinėlė, Broliai, Sesuo, VošvJak. 
ir visi kiti Giminės.

V
Dėl platesnių Informacijų šaukite GROvehill 0142.

» - •

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
1KLAI

Pasilikę jį B»o
Mumis

Rekordas—

Virš 50 Metų
Tos Pačios

O/pn

KREIPKITE^ PRIE MUS- 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

Suvirs 200 paminklų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 
TftVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS OOaaa ir Dirbtuvė: 327 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

raONE: SEELEY 6103

MSKtmMlS

[JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorim

VMBILANCE Dieną Ir Naktį

4665-6* SOUTB ■EBMPEAGB AVENUE

Tet. YARDS 1741-17*2
4332-34 SOUTH CAUFORMA AVENUE 

Tol. kArayeMo 0727
EA DID PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. v 

Uk atottea WGB» (1380). su Povilu šaltlmioru.

PERSONALdaED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Erodacttons.

VYerkmansbip and Materials UnaaeUed—at Lmresž Price* 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITfiS FRU?

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — f•')

Member of the Lithuanian Chamben o£ Commeroe

MODERNI Išvidine PARODA: RE7.IDKNCT.Ia/
4036 VV. WasMngtoa Blvd. 5919 South Troy Street 

lai. ESTeteook 3646 Tel. REPublio 429S
VALANDOS: Ifeadton 94 v. vak.; šeštack ir Sekm. 9* vai.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių.
Asociacija.

j -r>u
ea \ v

AftfBULANCR
PatarnavunaK

Dianą h* Naktį.

Mas Turime. 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L L ZOLP
Mtk. tOBCET Phone YABOS 6781

NULIŪDIMO, O
**.^7 z:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MOBURNIftHaS KOPLYČIOS * 
dCSŲ PAIOGUMUk

141G South SSth. Avenue, Ciceve
Telafonaa CICERO 2R»

6812 So. Westem Ave« Chicago
Talef onas GjjovehJH 0U2

Mūsų. petaraastatea yra graikas, mandakgve kr
Jūsų finansišką®*, stoviui

KK2EKA
seifr LBPVANieA ATE.

EVANAUSKAS

LACHAW1C2 IR SŪNUS
BKYRJ6S 42-44 < 106U ST. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tet PULLMAN 127S 
Phone CANAL 2S1A

16821 80. MldflUAN AVĖ.
k BUKAUSKAS

Pkene PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
LCVUAKICA AVENUE

4343 80. CAIJFORN1A A VE.

Phone YAMS

I. UULEVIČIUS
Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
SO. HALSTED STREET 716 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
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buBNRASTES DRAUGAS ‘f.adicnis, bai. 16, 1943

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

CICERO LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO 
ARMIJOJE

Cpl. Wa*ter S. Andrijauskas*
Cpl. Walter S. Adrijaus- 

kas gimė 1914 metais, lap
kričio 18 dieną, Cicero, III. 
Baigė Šv. Antano lietuvių

parapijos pradžios mokyklą. 
St. Phillips high school ir 
RCA Institutą. Yra radio 
technikas. Dirbo Edison Ge
neral Electric. Priklausė 
prie C.Y.O. ir šv. Vardo 
draugijos Ciceroje.

Cpl. Watler S. Andrijaus 
kas į Dėdės Šamo armiją 
išvyko 1942 metais, sausio 
14 dieną. Dabartinis jo ad
resas: A.P.O. 681 c-o Post
master New York, N. Y.

Jo tėvai, Casimir ir Iza-

Korespondentai džiaugiasi redakto
riaus Igno Sakalo darbu '

DALYVAUKITE JO 25 METŲ ŽURNALISTINIO
DARBO PAGERBTUVĖSE. IŠ KALNO ĮSIGYKITE
TIKIĘTUS Į BANKIETĄ.

Prieš keletą metų pašte- dalini su kuo kitu. Gal kas 
bėjau “Drauge” kviečiant ra pasakys kad maži dalyke 
šyt žinučių straipsnelių į lai- liai, bet juk ir tas mūsų gy 
kfaštj. Kaž kaip paėmusi venimas susideda iš mažų 
drąsos parašiau, pasiunčiau dalykėlių, j pa t ingai kad ką 
na, žinoma, ir laukiu su įdo- gero malonaus padaryt ki- 
mumu ar išvys pasaulį tas
mano parašytas straipsne
lis. Už dienos kitos pama
čiau laikrašty kaip sako 
“žodis į žodį” ir vis tik buvo 
malonu man jis skaityt.
Tuom pat kartu gaunu

tam.

RAŠYKIME KORES
PONDENCIJAS

Ir tą ką mes tie vadinami 
korespondentai galim pada-

ir ryti, tai tik dėka tų žinių 
laišką, kuriame primena, kad redaktOriui, kuris nenuils- 
ir toliaus rašinėčiau tokių; tamu atsidavimu rQpinas 
žinučių .Jie labai pageidau-

. ja ir pasirodo, kad tų žinių
belle Andrijauskas gyvena faktorius I. Sakalas, kuris 
Ciceroje, III. '

Gavęs darbo, iš džiaugsmo vyras sėdo 
ne Į tą troką

BET VISKAS BAIGĖS GERAI, NORS DETEKTYVŲ 

BUVO APSUPTAI

Gana jaunas vyras, Willie mai atsako Stevens. Dirbu

Stevens, gavo darbo. Kai ga 
vo troką, viskas susimaišė.

Tai įvyko pereitą trečia
dienį, kai Charles Riedel, 
vairuotojas dėl Standard 
Dental Laboratories, 185 N. 
Wabash avė., pastatė troką 
prie 2113 S. Michigan avė., 
išdalinti daiktų.

Riedal nežinojo, kad Ste
vens gavo darbo pas Victor 
Frankfurt, batarėjų stotyje, 
skersai gatvės. Jis negirdė
jo kaip Frankfurt pasakė 
Stevensui:

“Paimk mūsų troką, par
važiuok namo, apsirengk dar 
biniais rūbais ir grįžki at-

' gal”.
Stevens patenkintas darbo

šiom dienom mini jubiliejų 
25 metų to sunkaus kruopš
taus laikraštininko darbo. 
Lai būna leista ir man bent 
žodžiu kitu prisidėt prie tų 
garbingų sukaktuvių.

TEIKIA GERĄ 
NUOTAIKĄ

Taigi norėčiau pasakyt, 
kad tų žinių redaktorus I. 
Sakalas nė nepamano kiek 
jo paraginimai, paskatini
mai duoda geros nuotaikos 
tiems nežinomiems rašė- 
jams, kurie turėdami pro
gos gali jaustis bent dulke
lės dalele prisidėję prie spau 
dos darbo, kuris sudaro ma
lonumo ne tik jiems, bet ir 
apie tuos kuriuos rašai. Iš 
daug atsitikimų bent vieną 
kitą pavyzdį. Sirgus moteris 
pasakoja, kad vieną dieną 
pradėjo ją lankyt daugiaus 
viešnių ir pasirodo kad 

“Drauge” buvo parašyta 
apie jos nelaimę ir tuo bū- 

Sheridan rd. ir Lawrence jį susilaukė tiek daug už 
avė. darbininkai matė

gazolino stotyje. Šis trokas 
tai stočiai priklauso”.

“Hmm”, sako detektyvas, 
“tai kam tu veži dirbtinius 
dantis ir kitus daiktus”.

Stevens pakrapštė pakau
šį ir atsakė: “Turbūt, ne 
tą troką paėmiau”.

Frankfurt, Riedel ir Ste
vens susitiko ir dalykas bu
vo baigtas. Stevens nuėjo į 
darbą.

Šešių metu mergaitė 
akrobatikė

maža mergytė trečiame na 
gavimu, išėjo į lauką. Paė- aukšte atvirame lange

DAINUOS REZISERIO 
BANKIETE Jos meilė nedingo

MARINAS HEROJUS UŽ 
ISTORIJĄ GAUS $20,000

4;, Sgt. Albert Schmid, mari
nas, iš Philadelphia, Guadal- 
canale užmušė 200 japonų. 
Jis buvo japonų rankinės 
granatos beveik visai apa
kintas. Marinas grįžo į na
mus. Jo laikė sužieduotinė. 
Nors marinas sgt. Albert 
Schmid buvo ir apakintas, 
bet jo sužieduotinė Ruth 
Hartley atsisakė nutraukti 
susižiedavimą. Ji paliko iš
tikima marinui.

Sgt. Albert Schmid apra
šė savo pergyvenimus fron- 

Ona Piežienė, populeri ir savo meilės istoriją. 
Chieago lietuvių dainininkė,'Šiuos savo aprašymus par- 
dainuos solo ir duetą su A. davė movie studijai už $30,- 
K am ins k u jubiliejiniam 000. Schmid gaus $20,000.

Sgt. Albert Schmid ir 
Miss Ruth Hartley, balan
džio 3 dieną, apsivedė.

Pasirodo, jog yra ištiki-

<7* a.

♦ 1%

mu

jais. Progai pasitaikius vis 
išgirsi raginant, paskatinant “Draugo” red. nariui Ignui 
tik rašykit, nepavargkit ir Sakalui pagerbti bankiete 
tam panašiai. Jis pajėgė tu- Darius Girėnas salėj sekma- 
rėti kantrybės tų raštų dienį, balandžio 18 d. Ig. Sa
tvarkymui; manau ne vie- kalas buvo reziserium “Lie
nam tektų parausti pama tuvaitės” kurioj O. Piežie-
čius ištaisytus mūsų rašto nė ir A. Kaminskas vaidino
lapus bet jis to neprimena.

Mes nusiskundžiam, kaip 
kada mūsų rašinėliai, “su
mažinti” “iškapoti” tuo net 
kai kurie užsigauna. Bet ar 
mes pasisakom, kad gal tik 
į mėnesį laiko vieną kitą kar 
tą parašom ir norim turėt 
pirmenybę su tokiais žmonė
mis, kurie jau ir 25 metų 
laikotarpį praleido tik tam 
besidarbuodami. Taigi kat
rie daugiaus patyrimo tu
rim? Šių garbingų sukaktu
vių proga nuoširdūs linkėji
mai, kad ir ateity su tokiu 
pasišventimu, nenuilstama 
energija dirbti ir jieškoti tų 
nežinomų korespondentų, 
kuriems gal gyvenime bus 
tik tos valandos laimingos, 
kuotnet turės progos para
šyt vieną kitą straipsnelį, 

ki
tiems malonumo.

Neva korespon.

svarbiausias roles.

“LIETUVAITĖS” IGNO 
BANKIETE

kaiD •' 4. T tuo sudarydami sau ir
KdlP uogautos. Ir kiek ji jautė dė

kingumo tam kas parašė.
Atsineša vyras “Draugą” ir 

mė troką ir nuvažiavo na-; šokinėjo (išdarinėjo akroba- gaĮj0 žmonai. Žiūrėk šiandie 
mo. Bet atsisėdo ne į Frank- j tiką). Darbininkai nervinos “Drauge” aprašo mūsų mer- 
furt troką, bet Riedel’s tro- *r bijojo, kad mergaitė ne- gaįtės vestuves. Ar je! Tik 
ką. Riedel pašaukė policiją, nukristų. Pagaliau buvo pa- neparodyk jai, taip nenorė- 

Kada Stevens grįžo į dar- šaukta policija. Mergaitės; jOį kacĮ ^as žinotų. Jau pa

rodžiau, paskaitė, juokės ir
Jonui papasakojo. O kaip 
tas tėvukas patenkintas bu
vo, skaito lėtu žodžiu: “vestu 
vės bus tėvelių namuose”.

X

Vėl pasakoja. Turėjom vi
sai netikėtai svečių, per ke
lius metus nebuvom susėję. 
Mat pamatė “Drauge”, kad 
mūsų sūnus išėjęs į kariuo-

bą, pamatė, jog jis apsuptas motina pažadėjo, jog ateity- 
detektyvų. Vienas detekty- Je J08 šešių metų duktė ak- 

vas sako:
“Ką darai su tuo troku”.
“Važiuoju į darbą”, links-

robatiką atliks žemiau.

ITCH CHECKED
-or Mena/ Back

For quiclc relief from itching cauaed by eczema, 
athlete * foot. acabie*, p.mple* and other itching
condition*. ūse pure. cooling. medicated. Iiqtud 
•• O. D.F»HC»i*tion. A doctor * formula. 
Gteaseleaa and atainlea* Soothea, comfort* and 
quickly calm* intenae itching. 35c trial bottle 
proves 11, or money back Don't auffer Aak your 
druggn' -oday for D. O. D. FRCtCNiKTIOM.

Banditai pagrobė 
$1,654

Iš Harding Bros. ir Wil- 
liams Restaurant, 4100 W. 
75th str., pereitą trečiadienį, 
du banditai pagrobė $1,654.

DANGIŠKASIS dvaras
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitot 
naudingus maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė.. Chieago, III.

mų mergaičių savo sužieduo
tiniams. Jų meilė nedingsta, 
nors išvysta savo sužieduo
tinį, grįžusį iš karo fronto, 
beveik visai apakintą.

Moteris 72 metu 
amžiaus mirtinai 
apdegė

Mrs. Marie Baborsky, 72 
metų amžiaus, 3837 W. 60th 
str., pereitą trečiadienį prieš 
vidurnaktį, mirtinai apdegė. 
Moteriškė miegojo. Moteriš
kės anūkė, 8 metų, irgi mie
gojo. Mergaitė buvo išgel
bėta savo motinos.

Gaisras kilo iš basemen- 
to, kai anūkas, 14 metų am
žiaus, įmetė į fumace sausų

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, ryt iš
vyksta į Detroit, Mich., kur 
lietuvių šv. Jurgio parapi
joj ves Didžiosios 'Savaitės 
misijas.

X Sv. Kazimiero Akade- 
mejos ispanų kalbos skyrius 
buvo suruošęs įdomią prog
ramą Pan American Week 
duodama studentėms progos 
susipažinti su Pietų Ameri
kos muzika, kultūra, apšvie- 
ta ir t.t.

X Velykinis “Vytis”, Lie
tuvos Vyčių or-jos organas 
išeis iš spaudos sekančią sa
vaitę. Numeris pasižymės 
rimtu turiniu ir išeis dai
liuose viršeliuose.

X Rapolas Sutkus, tarnau 
jąs kariuomenėj, atostogau
ja pas savo tėvelius, 3225 
S. Green St. Jis kariuome
nėj įstojo savanoriu ir Alas
koj jau išbuvo du metus.

X “Honor Roll” ir “Serv
ice Flag” Brighton Park lie
tuvių jau įsteigta ir mano
ma, kad gegužės 9 d., per 
Kareivių Motinų ir Žmonų 
draugijos šventę, bus pa
šventinta ir iškelta bažny
čioje.

X ARD 2 skyrius stropiai 
ruošias prie metinės vajaus 
vakarienės, kuri įvyks ba
landžio 18 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Prasidės 5 vaL 
vakare.

X Juozapina Ragauskienė 
surinko aukų nupirkimui gy-

Federacija ragina 
pirkti karo bonus

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos salėje, pereitą trečia 
dienį, įvyko Chicagos aps
krities federacijos susirinki
mas, kuriame raportas išduo 
tas dėl karo bonų pirkimo. 
Buvo raginta prisidėti prie 
antrojo karo bonų vajaus, 
kad lietuviai ko daugiau
siai pirktų karo bonų.

Lietuvos Nepriklausomy- 
menę, tuo antrašu ir susira-',^®8 klausimais kalbėjo kun. 
do. Skundėmės šių dienų i K. Barauskas, Lietuvių Tau 
vargeliais, nes ir jos sūnus tinės Tarybos narys.

kariuomenėje rodos ir skau- ----------------------------

smas lengvesnis kaip pasi- Qč| jsfcIS bliVO SllIdlkęS

Nubaudė 44 mergaites I Chicagoje, 167 W. Lake

j str., pereito ketvirtadienio 
rytą, apie 3 valandą, kilo

už prašymu pavežti
VValtham, Mass. — Ba

landžio 14 dieną teismas nu 
baudė 44 mergaites karo dar 
bininkes po dolerį už tai kad 
jos prašė, kad jas pavežtų 
automobiliais. Jos nubaustos 
už hiteh-hiking, nes teisėjas 
rado, jog mergaitės prasižen 
gė prieš vietos nuostatus. 
Massachusets valstybėje, už 
prausta hiteh-hiking.

A. Kaminskas, vienas žy
miausių ir mėgiamiausių 
Chieago lietuvių daininnkų, 
solo r duetu su Ona Piež e- 
nės puoš programą jubilie
jinio bankieto, suruošto 
“Draugo” red. nariui Ignui 
Sakalpi pagerbti sekmadie
nį, balandžio 18 d., Darius- 
Girenas salėj. Spalvingoj 
operetėj ‘ ‘Lietuvaitė” A. 
Kaminskas vaidino svarbią 
stud. Igno rolę.

gaisras. Nuo gaisro buvo ap 
šviesta miesto apylinkė. Ele- 
veiterio susisiekimas buvo i

MUZIKALĖJ PROGRAMOJ

Dain. K. Sabonis.
sulaikytas vieną valandą, žinomas ne tik Chieagoj, bet 
Gaisras sukėlė $50,000 nuos- ir tarp visų Amerikos lietu-
tolių.

Anpijos norsė iš Chiea
go*-* skrenda iš Indijos į 

Jungtines Amerikos valsty
bes.

lapų. Vaikas policijai parei- . , . . „ _
v,_ , , , . ... , v*, vosios lempos prieš šv. Juo-
ske, kad lapai dėl karšto - */ . a «•

’. .v , xt. .x c zapo naują altorių Šv. Kry- 
oro buvo išpurkšti įs fur- ». , * .. . , . .

žiaus bažnyčioje, kuri j.uo 
toliau tuo daugiau įgija nau
jų papuošimų.

X J« B&ncevičius, žinomas 
ristikas, pramintas “drapiež 
nra dzūku” praeitą trečiadie
nį Darius-Girėnas salėj stip
rų oponentą paguldė per 8 
minutes, visiems žiūrovams 
padarydamas surprizą. Ma
son, legionierių čempijonas. 
nugalėjo Northwestern uni
versiteto žvaigždę Hoffma- 

Pratt' ną.

X Darius-Girėno, Ameri
kos Legiono, postas jau pra 

i dėjo ruoštis prie vadinamos 
vienuolikto jjapįnių dienos (Decoration

nace ir pateko į popierius. 
Vaiko tėvas tuo laiku dirbo 
karo fabrike.

Ar ji pagalvojo apie 
savo kūdikį

Viena moteris, 32 metų 
amžiaus, 21/2* metų sūnaus 

motina, pereitą trečiadienį 
atsisėdo Pratt Lane Apart- 
ment Hotel, 1246
blvd., Rogers Park, lange, 
nuleido kojas ir šypsojos. 
Minima moteris atsisėdo na' 

mo lange, tarp
ir dvylikto aukšto, šypsoda- Day). Karių-veteranų kapus 
mosi krito į žemę. Po dviejų Sįmet norį papuošti legiono
valandų mirė.
Moteriškės vyras sako, jog 

ji buvo nusiminusi.
Moteriškė, pereitą trečia

dienį, apie 9 vai nunešė pas

nustatyta pagarba.
X Šv. Vardo draugijos na

riai, šv. Kryžiaus parapijoj, 
ne vien kad aukojo $15.00 
Raud. Kryžiui, bet taip pat

kaimynus savo mažą vaiką kiekvienas žadėjo aukoti po 
ir paprašė pasaugoti. Ji sa- pantę ?avo brangaus krau
kiusi einanti į beauty parlor.

Apie 12:30 valandą po pie 
tų kita moteris pamatė sė
dinčią moterį lange, nulei
dus kojas. Toji moteris ma-

plačiai nė. jog sėdinti moteris kai-

vių, dalyvaus muzikalėj pro
gramoj jubiliejinio bankieto, 
suruošto “Draugo” red. na
riui Ignui Sakalui pagerbti 
sekmad., balandžio 18 d.,
Darius Girėno salėj.

tinas prieš saulę. Bet buvo 
keista pozicija. Tada mote
riškė atidarė savo kamba
rio langą ir paklausė keis-

jo.

X Antanas Andrew, lietu
vis, savininkas geležinių reik 
menų krautuvės Melrose 
Parke, yra išradęs ir užpa
tentavęs prietaisą, kuris žo
lės piovyklį lengvai pakei
čia į vežimėlį. Kai norime 
Žolės piovyklis vartoti kaipo 
vežimėlis, jis apverčiamas

tai sėdinčios moteriškės ką nuo pritaikymo piauti. Na- 
jį daranti. Jokio atsakymo mų savininkams toss išra-
nebuvoi Tik staiga ji nusi
šypsojo ir krito į žemę.

C— . ŠlJI La..

dimas labai naudingas aplink 
namus.


