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AFRIKOS FRONTE ASIS VIS PLIEKIAMA
117 jos lėktuvų sunaikinta per 
48 valandas; tarp jų 7] transportai

Sąjungininkai per tą laiką tik 
23 savo lėktuvų prarado
SĄJUNG. VADOVYBE 

6. Afrikoj, bal. 20.—Sąjun
gininkų orinė ofensyva prieš 
ašį dar ir šiandie kuo pla- 
čiansiuoju užsimojimu vyk- 

. doma, ypač tarp Sicilijos aa- 
* los ir Tunisijos—visu plotu.

Per praėjusias 48 valan
das, anot vadovybės, 117 a- 
šies lėktuvų numušta. Jų 
tarpe 73 didieji transporti
niai.

LAIVYNŲ KOVOS 
AFRIKOS FRONTE

LONDONAS, bal. 20. — 
Čia gaunamos per Stokhol
mą ašies žinios pasakoji?

' i į

Vieni lėktuvai numušta 
jiems skrindant Tunisijos 
link, o kiti iš Afrikos į Sici
liją.
‘ Žinovai aiškina, kad ašis 
transportiniais lėktuvais sa
vajai armijai Tunisijoje nu
veža karo reikmenų, o, iš 
ten, regis, paima sužeistuo
sius kareivius.

Vadovybė paskelbė, kad 
per 48 valandas orinėse ko
vose sąjungininkai /ik 23 
lėktuvus prarado.

(Depešose iš Maltos irgi 
pažymima, kad per 48 valan 
das 117 ašies lėktuvų numuš 
ta ir tame skaičiuje būtą, 73 
transportiniai).

(Iš priešo kontroliuojamų 
radijo stočių pripažįstama, 
kad sąjungininkai atakuoja 
ašies orinius transportus, 

britų karo laivai užatakavo bet jų skridimas Sicilijos 
ašies konvojų karo laivų ly- sąsiaurio padangėmis, esą,

apie smarkias laivynų kovas
Sicilijos sąsiaury.

Ą Sako, kovos kilusios, kai 
Mr'

dimą Tunisijos link.
Londone sužinota, kad pa 

skutimais sąjungininkų la 
kūnų bombardavimais iš Spe 
zia ir kitų Italijos uostų ita
lų karo laivai išvyti atviron 

^jūron, kur jiems teks susi
durti su britų laivais. Tada 
įvyks kovos.

Vokiečiai Kubaniuj 
atakuoja rusus

MASKVA, bal. 20.—Kuba 
niaus upės deltos srityje, 
ties Juodąją jūra, vokiečiai 

-^•sukėlė smarkias kontrata
kas prieš rusus, anot sovie
tų vadovybės. Ir vienoj vie
toj vokiečiams pavylčo įlauž 
ti rusų pozicijų liniją. Bet 
netrukus rusai susigriebė ir 
priešą atbloškė. Apie 400 
vokiečių nukauta. Atrodo, 
kad vokiečiai visgi dar ne
mano ten atsisakyti nuo sa 

jk vo kontratakų.

Nacius nugalėti jų 
žemėje—King

TORONTO, Ont., bal. 20 
—Ministras pirmininkas W. 
L. Mackenzie King pareiš
kia, kad linkėtina nacius nu- 
galėti jų žemėje, tada vokie 

’ čiai įsitikintų, kas yra ka
ras.

Anot jo, invazija Europor 
artėja.

LONDONAS. — Žiniomi 
iš Tokijo (per radiją), japo 
nų užsienio ministras Tor 
pakeistas M. Shigemitsu, bu 
vusiu ambasadorium Britą

w nijai.

nenutraukiamas).
Tai ne viskas. Sąjunginin

kų lakūnai be kitako dar 
smarkiai atakuoja ašies ba
zes pačioj Tunisijoj. Ypač 
Tunis uostas ir prieplauka 
be atodairos sunkiomis bom
bomis daužoma.

Pranešta, kad britų 8-oji 
armija Sfax pakrantėse, Tu
nisijoj, užėmusi keletą salų.

Afrikos civiliniams 
maistas, drabužiai

WASHINGTON, bal. 20.— 
“Lend lease” administrato
rius E. R. Stettinius, Jr., pa
skelbė, kad pirmaisiais pran 
cūzų Afrikos okupacijos ke
turiais mėnesiais ten civili
niams gyventojams iš Ame 
rikos pasiųsta 126,184 tonai 
maisto, drabužių ir kitų gy
venimui reikalingų daiktų 
vertės apie 26,500,000 dole
rių.

Britų vyriausybė irgi siun 
čia Afrikos civiliniams daug 
pagalbos. Šį kartą civili
niams siunčiama daugiausia

PASIRENGĘS BOMBARDUOTI ATTU

"UmuKui Aciui puuio

U. S. sunkusis Liberator bombonešis pasi rengęs bombarduoti Attu salą, kurią yra 
užėmę japonai. Panašaus tipo lėktuvai bombarduoja japonus.

Amerika įginkluoja prancūzų/

divizijas Afrikoj ir jas mankština
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, bal. 20.—Šiaurės 
Afrikos kalnuose ir slėniuo
se gausinga prancūzų kariuo 
menė skubotai mankštoma. 
Amerikos pastangomis ji 
įginkluojama ir palaipsniui 
keičiama mechanizuota ar
mija.

Amerika pristato prancū
zams tankus, įvairių rūšių 
patrankas, taip pat ir prieš
lėktuvines, Garand šautu
vus, ir sunkvežimius. Paren
giama dideliems užsimoji
mams prieš nacius.

Kai kurie prancūzų armi
jos daliniai jau pasiųsti ka
ro frontan Tunisijoje.

Prancūzų tauta su didele 
viltimi žiūri į kariuomenės 
atginklavimą, dėka J. A. 
Valstybėms, šiai kariuome
nei teks svarbus vaidmuo 
bendrai su sąjungininkais

Lakūnai per 4 paras 
kovojo su ašies 
submarinais

LONDONAS, bal. 20. —
Britų oro ministerijos žinių 
tarnyba paskelbė, kad są
jungininkų lakūnai kovo mė 

per

Prancūzų kariuomenės mo 
ralė yra aukšta, nes jos pa
siuntinybė yra kilni. Juk ne
gali būti nieko kilnesnio 
kaip savo krašto ir tautos^ nėšio viduriu -Atlante
vadavimas iš žiauriojo prie
šo žabangų.

Prez. Roosevelfas 
lanko karo stovyklas

SPECIALUS PREZIDEN
TO Traukinys, bal. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas lan 
ko kariuomenę karo stovy
klose.

Šion inspekcijon preziden
tas iš Washingtono išvyko 
balandžio 13 d. Aplankė ka
ro stovyklas šiose valstybė
se: Virginia, No. Carotfna, 
So. Garolina, Georgia, Ala- 
bama ir Arkansas. • > ».

Prezidentas visur randa 
kareivius vienur mokslina-

lerio vergovės.

Pranešta, kad artimoj atei 
ty iš vietos (Afrikos) gy
ventojų bus sudarytos ir iš
mankštintos divizijos. Ame
rikai teks ir jas įginkluoti 

miltai, cukrus, drabužiai, Į ir parūpinti viską, kas ka
syklos ir pienas skardinėse, rui reikalinga.

Prancūziją išvaduoti iš Hit- mU8 kitur jau išmokslin-
tus. Vieniems ir kitiems, ra
si, reikės išvykti į tolimuo
sius karo frontus.

Kareivių moralė, anot pre 
zidento didžiai aukšta. Fiziš
kai ir protiškai plačiai ištre
niruoti. Taip ir reikia. Juk 
tai Amerikos dėmokratijos 
ir laisvės gynėjai.

U. S. lakūnai trečiu atveju per tris 
dienas atakavo Palermo, Sicilijoj

Priešas per radiją pripažįsta, kad 
sukelti gana dideli nuostoliai
SĄJUNG. VADOVYBE 

š. Afrikoj, bal. 20.—Ameri
kiečiai lakūnai didžiaisiais 
bombonešiais tretį kartą per 
tris dienas atakavo Paler
mo, Sicilijoje. Atakos dau
giausia koncentruotos prieš 
uosto krantines, kur buvo 
sukrauta daug karo reikme
nų išsiuntimui, taip pat ge
ležinkelių tinklus aikštėse. 
Be to, suskaldytas airfield- 
as arti Boca de Falco.

Fertilla airfieldą Sardinijoj. 
Tenai susprogdino gazolino 
sandėlius ir išblaškė iki 50 
ten buvusių bombonešių ir 
transportų. O Porto Torres, 
taip pat Sardinijoj, dviejuo
se laivuose sukėlė gaisrus.

(Iš Italijos per radiją pra 
nešta, kad amerikiečių lakū
nų atakomis Palermo sukel
ti dideli nuostoliai. Taip pat 
praneša, kad iš Palermo, 
Catania, Ragusa ir Marsala

Kiti mažesnieji bombone- j dausų devyni bombonešiai 
šiai atakavo ašies Alghero-i numušti).

Lenkijos lenkai pafrijotai ragina 
žmones rekorduoti nacius piktadarius

KARO FRONTUOSE
Š. AFRIKA.—Sąjungininkų lakūnai ir toliau tęsia 

-rfensyvą prieš ašį ir vis daugiau priešo lėktuvų numuša. 
Amerikos lakūnai smarkiai apgriovė Palermo uostą Sici- 
’ijoj. Yra žinių, kad Sicilijos sąsiaury įvykusi karo laivų 
kova. , x

PACIFIKAS.—Vadovybė Australijoj skelbia, kad Pa
drikę lakūnai atakavo keletą japonų bazių. Tėko ir priešo 
aivams.

BURMA.—Amerikiečiai lakūnai atakavo Rangoon 
tostą.

RUSIJA.—Vakariniam Kaukaze rusai grumiasi au 
vokiečiais.

Sicilai bus nukeldinli 
Italijon /

NEW YORK, bal. 20. — 
Britų radijas pakartoja ži
nią iš Šveicarijos, kad Ita
lijos vyriausybė nusprendė 
ii Sicilijos civilinius nukel- 
dinti Italijon.

ANKARA. — Turkija pa
sirašė prekybos sutartį su 
Vokietija.

keturias paras be pertrau
kos kovojo su ašies subma- 
rinais, kurie buvo ąpnykę 
sąjungininkų konvojų. Spė
jama, kad penki submarinai 
nuskandinta. Prieš tai prie
šui pavyko keletą sąjungi
ninkų laivų nuskandinti.

Tarnybos paskelbime pa
žymima, kad ta kova buvo 
viena didžiausiųjų Atlante. 
Kai kurie bombonešių skri- 
dikai per 36 valandas nega
vo progos atsilsėti ir pri
migti. Iš kovų zonos grįžda
vo į s aus žemį, apsirūpinda
vo žibalu ir tepalu ir vėl 
dumdavo kovoti su subma- 
rinais.

Dienos metu vietomis sub 
marinai iškildavo į bangų 
paviršį, kad gauti elektros 
energijos savo mašineri
joms, arba kad padidinti 
plaukimo greitį. Ir tokiu lai
ku submarinai priešlėktuvi
nėmis patrankomis gaudavo 
progos apšaudyti bombone
šius ir kitus lėktuvus. Bet 
nė vienas sąjungininkų lėk
tuvas nenumuštas.

LONDONAS, bal. 20. — 
Algiers radijas skelbia, iš 
Turkijos gautą .žinią, kad 
vokiečių vyriausios vadovy
bės viršininkas fieldmarša- 
las Keitei nuvykęs Sofijon, 
Bulgarijoj, suorg&ni z u o t i 
ten vokiečių, italų ir Balka
nų karininkų vieningą va
dovybę. Sakoma, šiai vado
vybei bus pavesta ginti Bal
kanus nuo sąjungininkų in
vazijos. '

LONDONAS (ONA). — 
Vietos lenkų sluoksniai iške 
lia aikštėn, kad nacių oku- 
puotoj Lenkijoj slaptųjų len 
kų organizacijų nariai ragi
na ten savo viengenčius re
korduoti tų vokiečių vadus 
ir pavardes, kurie atsakingi 
už visokius tarp lenkų vyk
domus piktus darbus, kad 
po karo juos patraukti tie- 
son.

BRITŲ UOSTAS, bal. 20. 
—Čia atvyko dideli U. S. ir 
Kanados kariuomenių kon
tingentai. Kariuomenės sau
giai per Atlantą atlydėtos.

WASHINGTON. — Buf- 
falo, N. Y., diocezijai popie
žius paskyrė auxiliarinį vys
kupą — prelatą J. A. Burke 
iš Buffalo.

PENKIOS JAPONŲ 
BAZES ATAKUOTOS

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, bal. 20.—Vado 
vybė paskelbė, kad sąjungi
ninkų bombonešiai atakuo
dami japonų bazes Koepang 
ir Finschhafen pirmadienį 
sukėlė gaisrus.

Koepang yra šiaurvakari
nėse Olandų Timor salos pa
krantėse.

Finschhafen yra N. Gvi
nėjoj.

Be to, sąjungininkų lakū
nai atakavo penkis japonų 
airdromus New Britain ir 
N. Gvinėjoj.

Tanimbar salų apylinkėse 
atakuotas nedidis japonų 
laivas ir Wald įlankos srity, 
N. Gvinėjoj, pastatai padeg
ti.

Lenkijoje slapta leidžiama 
eilė lenkiškų laikraštukų, 
kurie tarp gyventojų plačiai 
skleidžiami. Naciai agentai 
nesuspėja tų laikraštėlių ir 
įvairių rūšių lapelių išran
kioti — konfiskuoti. Vieno 
slapto laikraščio Rzeczpos- 
polita Polska (Lenkijos Res
publika) viena kopija ir Lan 
done gauta. Iš to laikraščio 
patiriama, kaip lenkai patri- 
jotai aukodamies atkakliai 
kovoja prieš nacius okupan
tus, kaip jie vykdo sabota
žus ir tt. Šiame laikrašty 
padėtas atsišaukimas į len
kus rekorduoti tuos vokie
čius, kurių pastangomis na
ciai lenkus spaudžia ir smau 
gia.

) >

U. S. laivas Karibų 
jūroj nuskandintas

MIAMI, Fla., bal. 20. — 
Priešo submarinai ir toles
ni ai veikia Karibų jūroje, 
kur šio mėnesio pradžią nu
skandintas vidutinio didu
mo U. S. prekinis lajvias.

Išvaduotoji laivo įgula, 57 
vyrai, čia atvyko. Laivo ka
pitonas Charles F. Drury 
pranešė, kad visa įgula išva
duota. Keletas vyrų sužeis
ta. Jis sako, kad į laivą pa
leista tik viena torpeda. Lai
vas į 42 minutas nuskendo.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas vakar vakarą 
kalbėjo per nadiją.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MUSŲ GYVENIMAS IR DARBAI PASIŽYMĖJUS RAUD KRYŽIAUS LIETUVIŲ VIENETAS

Velyki! sveikinimas
Šv. Pranciškaus seserų 
rčmčjams, geradariams, 
prie toliams:

Maloniai prašome priimu 
nuoširdžiausius sveikinimus 
džiaugsmingoje Velykų šven 
tėję. Trokštame, kad Jūsų 
gražūs darbai ir rūpesčiai 
mūsų vienuolyno gerovei,! 
gausiai Dieviškojo Mokyto-! 
jo laiminami, apsuptų Jus 
ir Jūsų šeimas palaimos švie 
sa.

Velykų rytą ypač prkimin 
sime Jūsų vaikelius, kurie 
karo lauke Jūsų ilgisi šioje 
dienoje, kad Dievas Juos y- 
patingai globotų ir Jums 
juos grąžintų sveikus švęs
ti ateinančias Velykas, ar
ba juos prikeltų amžinom 
Velykom Kristaus Karalijo
je.

Motina M. Dovydą ir 
Šv. Pranciškaus Seserys

Bažnytinis
koncertas

Elizabeth, N. J. — Balan
džio 11 d. Šv, Petro ir Po
vilo par. bažnyčioje choras 
suruošė bažnytinį koncertą. 
Vadovavo komp. --J. Ulevi
čius. Išpildytų kūrinių turi
nį aiškino kun. dr. J. Star
kus.

Koncertas pradėtas J. ži- 
levičiaus kūriniu “Stovi Mo
tina galinga”; jį atliko vi
sas choras. Iš pat pradžių 
choras pasirodė aukštame 
darnume ir muzikalume. Pet 
ras Gvaldis smuiku išpildė 
Beethoveno “Andante”. Skli 
do bažnyčioje malonūs smui
ko garsai. Petras Gvaldys 
pasirodė prikris, gilus smui 
ko valdytojas. Izabelė Bu- 
niūtė jautriai pagiedojo A- 
dam “Avė Verum”. Wiegan- 
do “Išganomoji Ostija” iš
pildė Gene Paulauskaitė ir 
Ant. Venskius. Tikrai buvo 
malonu išgirsti šį vykusį du
etą — muzikalų sopraną ir 
gražų tenorą. Ant. Venskus 
labai sėkmingai sugiedojo 
“Cuius Anima’’, iš Rossini 
oratorijos “Stabat Mater”.

G. Paulauskaitė, A. Vens

kus ir Alf. Žvirblis sudarė 
įdomų trio —- išpildė Verdi 
“Jesu Dei Vivi’’. Petr. Gval
dys antru kartu solo pasi
rodymu išpildė Beethoveno 
“Larghetto”. Gene Paulau3- 
kąitė labai gražiai sugiedo
jo Luzzi ‘ Avė Maria”; tai 
jauna, solistė, kuri labai 
daug žada giesmės ir dainos 
mene.

Stambiausias koncerto kū 
rinys buvo — Th. Dubois 
kantata “ Septyni Kristaus 
žodžiai Nuo Kryžiaus”. So
lo dalis atliko Vera Prans- 
kietytė, Vaclovas Baranaus
kas ir Alfonsas Žvirblis; la
bai įdomiai smuiku pritarė 
P. Gvaldys. Chorui vadova
vo ir vargonus valdė komp. 
J. Žilevičius. Kantatoje cho
ras parodė savo meniškumą, 
šlifuotą muzikos kultūrą. 
Visi solistai pajėgiai ir nuo
taikingai savo uždavinį at
liko. Choras buvo galingas 
minios įtūžimo atvaizdavi
me, bet nė truputėlio neiš- 
krypo iš darnumo. Įspūdį 
sustiprino vargonai, ypač 
kantatos gale, vaizduojant 
Jėzaus mirtį.

Koncertas baigtas “Pani? 
Angelicus ” sugieddjimu (at
liko V. Pranskietytė, smui
ką P. Gvaldys ir choras) ir 
palaiminimu. Užbaigoje vi
są koncertą vainikavo J. Ži
levičius savo nauju kūriniu 
vargonams.

JŪSŲ SAVAS NAMAS
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DIDELĮ LOTA 
Nepaprastas "pirkinys” kolonijo
je namų, bažnyčių, krautuvių, 
naujos mūrinės mokyklos, pašto 
ofiso. Patogi vieta. Puiki trans- 
portacija. RaSyklte dėl informa
cijų ŠIANDIEN—Nėra obligacijos.

Adresuokite Garsintojui 
llox No. 501, Care of .Draugus” 
2:t»I S. Oakl< > Avi-,. Chicago. III,

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, poečių, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

----------------------
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI !
STANLEY LITWINAS,

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo. 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

■■ ■ ............................ .........................

žmonijos gerovę ir laisvę 
! (icbariiniam kare. Kaip ir 
kokiu būdu bus gaiima šj 
užuojautos pareiškimą įžy
mėti paminkle, svarstys gau 
sesn’° r'usii likimas jai šį

pasiūlymą priims, arba pa
minklo modelio gamintojas.

J. š

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSE V 
MILŽINIŠKO S'AAO MUZIKA- ’

LINCU CNsI'RIMENTV

Raudonojo Kryžiaus "Surgical” darbuotojos, Šv. Andriejaus lietuvių parapijoj, New 
Britain, Conn. ši grupė yra pavyzdia kitoms šio skyriaus moterims. Jų uolus ir tinka
mai atliktas darbas visų gerai žinomas ir įvertintus. Yra jau padarę virš 100,000 banda
žų.

Elizabetho parapija ne be 
reikalo didžiuojasi savo cho
ru. Nors jis, jaunimui išė 
jus į kariuomenę, labai su
mažėję?, bet tebėra didelis

netrukus šaukti 
konferenciją.

: (n
' ' '• r I
T

savo gerumu.

Naujas projektas 
Dariaus-Girėno

♦ &

T.B.

*

BrookIyn,N. Y. — Da
riaus-Girėno paminklo ko
miteto ir vietinių draugijų 
atstovų susirinkime nutarta

Ar Skauda Kojas ?
yjSSlISĮEfilEER

? New Way Bunion Reducer i 
—Pads for Carus aad Callusee— 

LOęjC'S FLEXIBL£ ARCH SUPPORT1 
CbSTOM FITTED AT LOW COST
SHOES 25-& Wide«ied •«.

UICK REU

FOOT E-Z SHOE SHOP 
189 NO LA SALLC ST

PABANDYKIT "CRYSTALEAK” 
DABAK

Modemiškas Varnom Tabe
Girdėjimo Pagvlbtuvas 

AKTCALVS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 VNCMO6

• OvaBkonomitkaii 
l'luntu

Išmokėjimo 
v anuliuotas

KltBIl’KITKS, KAAYKIT AR SAUKIT 
DYKAI DEMONS1 KACUOS 

AK DBL KNYGUTES

ABBOTT
HEARING AID COMPANf

28 E JACKSON BLVO., £H»CACO
J IAplM>k Kuponą Ir stipric Sakmė 
JO Šorio Drmonotracljm namuos. V 
Jo Afctls*klt laformaeijų Kojku *

Be Jokios Maa OMIgaeUaa J
$ Vardas .................................................  £

Ji Adresas .......   ...fJ Miestas........................ Vai.
a a a.

r ■SB—J

Šis susirinkimas taipgi už- 
gyrė naują sumanymą, bū
tent, statant paminklą mūsų 
didvyriams lakūnams Dariui

draugijų ir'Girėnui kartu tuo pamink
lu išreikšti pagarbą ir liū- 

• . - dėsį šovusiems lietuviams
kariams, kovojusiems už

N A U I I
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. llalųted St., Chicago.

500 Čikagieėių Polka 
Stasytės Polka. ... .itadk

Orchestra
501 Močiutė Mane Barė 

Mylėjdn Mergelę. . . . Vikt 
Rokeris ir Kailio O chestra

502 Plaukta Mano GMvelis 
Jaunoji Mergelė . .'. . Viki 
Bekeris ir Kadio Orchestra

503 Gegutes Polka
Vestuvių Polka...............Badi(

Orchestra
504 Noriu 1 Miego

Man .Pasakė Karveliukas— 
Kadio Orchestras ir Vik

Bekerle
505 Kadio Polka 

Armonikos PolkaX.. Radit
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelį
Eisim Laukan................ Ant
Vanagaitis ir J. Olšauskai

ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai

Dziedukas. ... Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pasaka

Veltui Prašysi......... A.
S įbaniauskas

14077 Oi, Mergyte Tu Jaunoji
Vai Nekukuok...............Stepas

Gražinis
26085 IKu-Kb Valcas

TSvynės Polka. . .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunimėls
Agotėlės.. .Šokių Orchestra

Pas Bl.'DRfK.y Kaunanti y M 
rekordai — Amerlkoe-ški, Kla
siški — Vk-tor, Cohinibia, Deoca.

los. F. Bttdrik, Ine.
3241 S. Halsted St

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7237

Budrtko Leidžiami 'Ratilo Progra
mai — 14-ticji Metai.

W-C-F-L, 1000 ter, Sekm. vak., 
9-tų valandų.
W-H-F-C, 1450 k., “Ketvir. vak., 
7-tų valandų.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYK*’* S
25 mėty patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Titaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzideneija KEPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. VVESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

PASINAUDOKil FROUA DABAR
KOL DAR NUŠPARDI OI’I.
TŪBOS, CLA.JU.NETA1. TROM

BONU SAJCAPBONES. FLUTES 
su "vases” — 135.00. $37.50,
346.00 »r 8/6.90. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI O L ĮTAKA-., SPA- 
N1SK1 MANDOldNAI, BANJOS, 
SMUIKUS, TEN O K BANJCS — 
36.50. 38.60, 312.50 iki 335.00,
STK1UN1N1A1 BASAI — 360.00, 
3125.00 ir 8150.60. BASO U 3- 
OEN GALAS — 312.00. SM1CE-
L1A1 SMLTKOMb, STKIUN1N1 
AAIS BAoAMS, VIOLAS IK CEL- 
LO — 31.50, 33 00, 36.00, 810.00 
ir 315.00. Striūnos dėl visų vird- 
tninėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE OKUMS — 318.50, 323.50. 
335.00 ir 360.00. FEDALS, Hl- 
BOYS, CYMBthA, 1 r DRUM
H.EAĖS pataisomi jums paiau 
kiant. MOUTH P1ECE vmiems
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms,

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų FHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarlne 
tams, Triūboms, Saxaphones ii 
taipgi Smuikomp ir Guitarams

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maxwell St., Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

RK •» •» <«• <€• « <♦> <♦>
DYKAI PAGALBA 

NUO REUMATIZMO■'A
Jei kenčiame kūno skausmus; 

jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be moke3ties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių per virš dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI- Jei

DB. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M

neduos greito paliuosavimo nuo 3147 S. Halsted St., ChicagO 
skausmo ir jūs bŪ3it nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį,
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tjk savo. vardą ir ad
resą j:
ROSSE Products Co., Dejrt. X-6 
2708 W. Farwell Avė., Chicago, Iii.

(Skelb.)v
«cc..«< ..-ae:.. )ONk; -se-..

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniaif-

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-12.

Ofiso TeL............... VTRginia 1886 1

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy- 
vantisui. Saugokite jaa, leisdami 
tšegiamlnuotl jas modernišklaunia 
metodA kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vts« aklų Įtempimų. ..

Dr. John J. Smeiana 
Dr. J. J. Smatana, Jr.

OPTOMKl RISTAI
1801 So. Ashland Aveniu

Kampas lt-tos
relrfonaa: CAKAL «»«». Ghleag< 

OFISO VALAJTDOR:
Kasdlaa 8:SS a m. Iki 8:18 p. m. 

TreClad. tr SeStad. S:SS a. m.
 Iki f:(H p. m.

rel. YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlocJk 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadie'niais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neat8iliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

(takmadianiaia p*s«) aitaitarimų.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago. Ib
OFISO VALANDOS:

Niuo 10 iki 12 vai. ryto, nu© 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak., 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
--------------------- VI
LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
Ta

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL BAD1O PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
srr dif.nr. “drafoit

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso ę«l.: nno 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street
z.............. . ..... ........................................

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPnblic 7868 '

TeL CANal 0257
Ree. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residandja: 6600 So. Arteeian Avė.

VALANDOS: U ▼. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vaL vakare.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $3,000.00 apdrausti per Federal Saviųgs and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

—■ 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —. (

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, Soc’y. 323« 80. HALSTED ST.

DR. S. WEINE, O.D.

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
I§ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. I.AFAYETTE 3535
VALANDOS; Kirmiui., TrcėUul., Penkiad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

AntraU. Ir Ketvirtadieniu L Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
jtefttadlenlala tr ftekinadlcnlubi Pagal Kutart|

UBfRAL EARNlNGS

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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Vokiečiai panaudoja 
SSSR-os kęsinimąsi į

t Baltijos valstybes
LIETUVOJE LEIDĘ 
SUŠAUKTI “STEIGIAMĄJĮ 
SUSIRINKIMĄ”

JLKFSB). — K Londono 
mums praneša, jog tenai 
“Times” korespondentas iš 
Stockholmo kovo 31 d. iai- 
kra&čio laidoje praneša, kad 
vokiečiai labai stengiasi gar 
sinti Lietuvoje žinią apie 
Raudonosios Rusijos pareik
štus norus vėl okupuoti Lie
tuvą. Negana to, norėdami 
laimėti daugiau palankumo 
gyventojuose, okupantai vo
kiečiai Lietuvoje leidę su
šaukti “Steigiamąjį Susirin
kimą”. Sudaryta komisija iš 
21 asmens. Kaip praneša 
Londono “Times”, į komisi
ją įeina neabejotini lietu
viai kovotojai už Lietuvos 

i laisvę. Mat vokiečiai panau
doja Sovietų Rusijos įžūlų 
savinimąsi ir, jausdami silp
nėjančias savo karines jė
gas, teikdami Lietuvai šio
kią tokią laisvę, nori apsau
goti savo užnugarį nuo su
kilimų, o jei pasiseks, tai 
įtraukti lietuvius, latvius ir 

> estus į aktyvų pasipriešini
mą bolševikų veržimuisi į 
jų kraštus. Esą Lietuvos 
Steigiamojo Susirinkimo 
svarbiausias uždavinys bū
siąs panaikinti dar iš da
lies tebegaliojančius bolše- 
yikų išleistus įstatymus ir

į^Įtt.

Mes visi žinome, kaip la
bai lietuviai yra nusistatę 
prieš nacius ir kaip lietu
viai nenori vokiečių okupaci 
jos ar jų globos, tačiau iš 
kitos pusės-aukščiau išdės
tytieji faktai rodo, kaip so- 
vietų reiškiamos pretenzi
jos į Baltijos kraštus apsun 
kiną vietos gyventojų ben
dradarbiavimą siekiant de
mokratijų pergalės.

STANISLOVAS
RUNIALA

Mirė Bal. 19 d., 1943, 11 :30 
vai. vak. milaukęa pusės ami. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo 19 Pane
vėžio apskričio. Naujamiesčio 
parapijos, Degionlų kalino.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterę Juliją Reilly, žentą 
Walter; du sūnus Stanley ir 
marčią Mildred; Pvt. Charles, 
U. S. Army; 3 anukus; seserę 
Kotryną Antanaitienę ir jos 
Seimą; ir daug: kitą giminių ir 
pažjstamų.

O Lietuvoje paliko seserę 
Kotryną Skritskienę Ir jos Sei
mą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
8688 S. Emerald Avė. Telefo
nas Yards 6648. Laidotuvės 
Įvyks SeStadienĮ, Balandžio 24 
d., 1943m. iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Žentas, SG- 
nal, Anūkai, Seserys, ir daili
nęs.

Laldot. direktoriai Mažeika- 
Evanauskas. Telefonas Yards 
1138-39.

Naujos ALT pastangos 
Chicagoje

(LKFSB). — Amerikos 
Lietuvių Tarybos prezidiu
mas paskutiniu metu rodo 
kaskart daugiau aktyvumo. 
Posėdžiai daromi kas savai
tę. Balandžio 16 d. Chicago- 
je ALT prezidiumo inicia
tyva buvo sušaukta plates
nis visų patriotinių srovių 
lietuvių veikėjų pasitari
mas, kuriame dalyvavo neto 
Ii trisdešimts asmenų. Aps
varstyta susidariusi pade- 
tU, iškelto visa eile naujų 
projektų ir jų galutiniam 
suplanavimui ir vykdymui 
numatyta dažniau tokius di
desnius visų grupių bendrus

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

ENSIGN
BRUNO STERBIS
U. S. Navy Air Cnrps.

Mirė Bal. 16 d. 1943iu„ su
laukęs 23 metų amžiaus. GiinS 
Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelius Aleksandro Ir B-’-bo- 
rą (po tėvais Krušaitė) Ster- 
blus: br>olj Joną (non-com-
mlssioned offlcer U. S. Army) 
Ir jo moter) Marcelin; dėdes 
Ir tetas Povilą ir Petronėlę 
Jagsiboga, Juozapą Ir Domicė
lę Cesnus Ir jų šeimas; krikš
to tėvą Juozapą Stanciką (St. 
Charles, III.), ir daug kitų gi
minių, draugų ii* pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė,

Tjaldotuvės Įvyks plrmadlenj, 
Bal. 26 d. 1943 m. Iš koplyčios 
8:30 vai, ryto bus atlydėtas J 
Gimimo šv. Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir požĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Tėveliai, Brolis, 
Brolienė, Dėdės, Tetos, Krikšto 
Uėvas ir Giminės.

Laldot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telefonas Grovehlll 
0142.

lietuvių veikėjų pasitarimus 
šaukti. Visų dalyvių buvo 
pareikštas aiškus nusistaty 
mas už laisvą Lietuvą ir pa
sisakyta prieš bet kokią Lie 
tuvos okupaciją, ar ji būtų 
nacių, ar sovietų. Taip gi

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
AD VERTI 8116 G DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
TeL RANdolph 9488-0480

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. rrU 
rodymas pilietybės reikalinga. , Atsi
šaukite j Employment Ofisą sekan
čiai —

CRACKER JACK CO.
4800 W. ««th St

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstytu 
popierinių baksų. Patyrimas nerel 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite J—-O

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TRUCKERS - WAREHOUSE
77x/2c i valandą. 40 vai. savaitėje. 
$1.16 j vai. už viršlaikį. Geros dar
bo sąlygos.

CROOKS TERMINAI, 
WAREHOUSES

5967 W. 65th St.

LUMBER PILERS 
IR HANDLERS

Speciali atyda vyrams su patyri
mu. 61c į valandą. Laikas ir pu
sė mokama už virš 46 valandų. 
Karo darbai.
EDW. HINES LUMBER CO. 

2481 S. Woleott

DOCK MEN
Dieną ir naktj darbai. Svarbi indus
trija. Pastovus darbas. Atsišaukite Į
GATF.WAV CITY TRANSFER CO., 
INC. 2023 S. 'Morgam

SHIPPING C.LERK reikalingas. Vy
ras ar vaikinas. Patyrifhas nereika
linga. Atsišaukite Į—

UNION WADDING CO.
234 S. Wcll.w St.

■REIKALINGI
MACHINISTAS, TOOL MAKERS, 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
TURRET IR ENGINE LATRE 
OPERATORIAI, SET-UP VYRAI, 
CYLINDRICAI, GRINDERS IR 
ABFLNV dirbtuves darbinin- 
K Ų. 54 valandų ‘savaitėje. 100% 
karo darbai. Atslšaukito j—

MALL TOOTi COMPANY 
7740 South Chicago Avė. , 

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS 
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAI, SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

v . PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
v 6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 
Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas.

ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

GRINDERS

Grlnders reikalingi operuoti Cincln- 
nati Center Grinder. Taipgi prie Ex- 
cello Thread Grinder: diena ar nak
timis. 54 valandų savaitėje. 100% 
karo darbai. Atsišaukite į—

MALL TOOL COMPANY 
7740 South Clilcagp Avė.

Merginos -* Moterys 
The Visking Corp. 

SIŪLO JUMS
Automatic machine darbų. 40 — 
48 vai. į savaitę. Darbas švarus 
ir malonus. Pirmiaus tame paty
rimas pageidaujama. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Tiesioginė 
valandinė rata. 8 valandos į dieną. 
Mokinimo šiftai prasideda 4:25 
popiet ir 12:25 ryte. Puikios dar
bo sąlygos. Ligos pašelpa, atosto
gos su užmokesčiu. Pelno dali
nimo pienas po vienų metų tarnys
tės. Dykai busas nuo 63rd ir Ked- 
zie ir atgal naktinio šifto darbi
ninkėms. Pasitarimams nuo Pir
madienio perdėm Penktadienio 
8:30 ryto iki 5 popiet.

The Visking Corp.
6733 W. 65th St. 

Chicago, III.

PATARNAVIMAI

HELP WANTED — MOTERYS

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5340 Sherldan Rd.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičliun*--. Nuo $800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavlmą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 453.

BUSINESS SERVICE

VIDURAMŽIO VYRAIURAMŽIO
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri- 
Puiki progapabrėžtas nusistatymas rem ^“irl^eikalinga‘ 

ti Amerikos laimėjimą.

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarĮ. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Shcridan Rd.

SANTA FE RY.
Reikalinga trukerial ir stoweriai 
tarp 18 ir 55 metų amžiaus. Kreip
kitės į Warehouse foreman:

38th and Central Park Avė.

ELEVATOR VYRAI
Atsišaukite i

LAWSON Y M C A
30 N. Chicago Avė.

MERGINOS AR MOTERYS 
Prie lengvi; dirbtuvės darbų.

• Atsišaukite Į—
4711 W. LAKE ST.

TARNAITES
Reikalingos south aidės puikiausiam 
hotelyje. Pastovus darbas, gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. Uni
formos duodamos ir išvalomos dy
kai. Atsišaukite j

WINDERMERE HOTEL 
Personnel Office

5553 S. Gomeli Avė.

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūklai mūsų specialybg. 
Rašykite i dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
PILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

PARSIDUODA

PARSIDUODA —, 2 f lėtų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Krepkitės sekančiai:

2342 W. 22nd Place

Mūsų korespondentas 
gavo laikraščiu

(LKFSB) Mūsų korespon- 
^dentas iš Londono pranešė, 

kad jam pasisekė gauti prieš 
okupantus nacius nukreiptų 
slaptų Lietuvos laikraščių ir 
atsišaukimų. Jų tarpe .yra 
šie: lietuviškai išspausdintas 
“Atlanto Deklaracijos” lei
dinys, Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos du slapti 
atsišaukimai Nr. 10 ir Nr. 

k, 11. Atsišaukimai mimiogna- 
fuoti, be to — spaustuvėje 
spausdintas “Visuomenės ir 
politikos Laikraštis Nepri
klausoma Lietuva”. Jos Nr. 
3-4 išleistas 1942 m. rugp. 
1 d., o Nr. 5 spaustas 1942 
m. rugp. 15 d. Iš slaptos lie
tuvių spaudos atsispindi di
delis jų Laisvės troškimas, 
stiprios viltys sudedamos į 
demokratijų laimėjimą ir į 
Atlanto čarterio paskelbtus 
pažadėjimus. Laikraščiuose 
netrūksta ir sąmojingo oku
pantų pajuokimo. Taip, pav. 
klausiama, ką reiškia savi
valda. Tai esąs žodis, kurį 
sudaro pirmosios raidės šio 
•akinio: Saugokis Apgavikų 
Vokiečių Ir Venk Aukų. Lie- 

’f tuva Dar Atgims.

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

Galim priimti keletą gerų vyrų kurie 
nori pastovių darbų mokant unijos 
algą. Geros darbo sąlygos, seniortty 
teisės užtikrintos. Matykite Mr. 
Whlte po 11 vai. ryto.

VTKINg FREIGHT CO.
1333 S. Oakley.

WAREHOUSE DARBININKŲ rei
kia, gera mokestis Ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Superlntendent.

MIDLAND NAREHOrSE 
2415 W. 15th St.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-. 
miausiasI 
KAINAS.

Turime dideli 
pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Mttzi- 
kaliikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus. k 4

JOHN A. KASS
JEWELRY — YVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OT OHIGAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Beo. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorių*

VYRAI 
The Visking Corp. 

SIŪLO JUMS
Pastovius darbus dirbti persimai
nančiais šiftais. šešios dienos j 
savaitę, gera mokestis, svarbūs

KARO DARBAI
Puikios darbo sąlygos, ligos pa- 
šelpa, atostogos su užmokesčiu. 
Pelno dalinimo pienas po vienų 
metų tarnystės.
Pasitarimams valandos nuo Pir
madienio perdėm Penktadienį 8:30 
ryto iki 5 popiet. Jei šios valandos 
nepatogios pašaukite susitarti ka
da jums bus galima,

H

The Visking Corp.
6733 W. 65th St 

Chicago, UI.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir Extemal 

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

N MOTERIS
Reikalinga dirbti mažoje commi- 
ssary industrialinėje dirbtuvėje. 
Dienomis darbas. Atsišaukite j

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbant) 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

ENVELOPE MACHINE OPERATO
RES reikalingos prie visokių rūšių 
lankstymo mašinų. Taipgi ir mergi
nų kurios nori išmokti.

HECO ENVELOPE CO.
4500 Cortlnnil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedems

%

SUKNELIŲ PRIEINAlfOlIIS 

KAINOMIS
I ,

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedima fljrrai Ir SukneUa 

Mūsų Spadalybi

ATEKITB IR rATYB PAMATYKITE AIANDIENI

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

Mra. K. F. Dziabak Ir DoMB, 8av.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Proviso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kaa link 
geresnės darbos (eigos ir transporta- 
eljos veltui—

Atsišaukite asmeniškai |
Superintendento Ofisą. Room 810, 
C. A N. W. Passenger fltation, Canal 
ir Hadison Sts., Chtcazo

Ar J
Superintendento Ofisą, kampas Kin
ti# St. ir Crawford Avė. (Pulaski 
Rd.) blle kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 6 vai. popiet

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

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

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvės darbų. Patyrusios ar ne
patyrusis. Dieną ir naktį šiftai. At
sišaukite į

J. J. TOUREK MFG. CO.
4701 W. lOth St.

FREIGHT HANDI.EHA 
Oera Mokestis. . z

NATIONAL CARIOADING CORP. 
Door 5. House 8.

1STH A CLARK RTR.

REMKITE “DRAUGĄ”

PAGELBININKAI
Prie scavenger trokų. Svarbi indus
trija. Pastovus perdėm metus dar
bas. Alga 37.00 Į dieną. Viena sa
vaitė duodama atostogų. q

PETER HUINER CO.
' 1641 W. 14th St.

MOTERIS
Reikalinga dirbti prie apvalymo 
darbų. Valandos nuo 7 ryto iki 
3:30 popiet. Alga $20.00 j savai
tę pradedant už 40 valandų. Atsi
šaukite į ,

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

VYRA,
IR VAIKINAI

FREIGHT 
HANDLERS

Truckers 
Receiving Clerk 
Warehouse Vyrai 
Freight Handlers

Paiki Transportacija 
5 DIENŲ 40 VAL. SAVAIT^fi 

Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

GERA MOKESTIS 

PROGA ĮSIDIRBIMO

Pirkime Nuolaidų Privilegija
Atsišaiikite 

• Employment Office
Atdara 8 iki 5 perdėm Penktad. 

8 iki 2 šeštadieniais

BUTLER 
BROTHERS
426 W. RANDOLPH

7 Metų Mirties 
Sukaktuves

i Ali
STANISLOVAS

POCIUS

BENEDIKTAS
MATIUKAS

Gyveno .Superior, Wisc. Mirė 
Bal. 1& d) 1943, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Rokiškio apskr.. Salų 
parapijos, Gudžiūnų kaimo. . f

Amerikoje išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime: 

pusseserę Anelę Grybienę ir 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą; 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J. T.iulevi- 
Siaus koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės Įvyks penktadie
ni, Balandžio 23 d.. t943m. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas Į Nekalto Prasidėji
mo P. švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks tik leidžiamos 
apeigos bažnyčios prieangyje. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Pusseserė ir jos vyras Anta
nas, ir Giminės.

Laldot. direktorius J. Liule- 
vičius, Telef. Laf. 3572.

I-aidotuvėmls
Grybai.

rūpinasi pp.

Laikas išdildo daug praėjusių minčių, bet tuos laikus, 
kuriuos mes kartu praleidome taip linksmai, niekados neiš- 
dildys. Tavo šypsena, tavo raminantieji žodeliai dar vis 
skamba mūsų ausyse. Kur einame, kur žiūrime — rodos 
vis tave matome. Neilgai visa tuo džiaugiamės, nes Dievas 
pašaukė tave iš mūsų tarpo, kada vos tik sulaukei 21-nų 
metelių — po taip trumpos ligos. Kokios sunkios buvo tos 
mintvs; ramumo nebuvo galima rasti niekur, tik prie tavo 
kapelio, kur lyg girdėjome tavą balselį raminantį mus.

Pasistiprinę tuo, vėl grįžtam prie savo kasdienių darbų, 
būdami dėkingi Dievui, kad Jis tave mums davė nors trum
pam laikui, nes mūsų gyvenime palikai paminklą kuris nie
kados neišdils.

Už ttd, sūneli, tik vienu būdu mes tau galime atsilyginti: 
atmindami tave iv. Mišiose ir savo maldose, ir lai jos pagelbs
ti tavo sielai idant tau būtų ten ramiau ir lengviau.

Stanislovo Pociaus sielą bus at- 
50 valandą ryte, Neką 

Panelės parapijos bažnyčioje.
Meldžiame mūsų giminių, draugų ir pažįstamų atsiminti 

jo sielą tą dieną nors su trumpa maldele.
Nuliūdę lieka: TffiVAI, BROLIS — BENEDIKTAS IR 

MARTI — VERONIKA.

šventos Mišios už a. a,
laikytos Gegužės 5-tą d., 6:00 valandą ryte, Nekalto Prasi
dėjimo švenčiausios P
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DRAUGAS Santykiai su Kinija > ALGERIAN VIENUOLYNAS, KURIAME ŽUVO 
VIENUOLES

Dabar daug kalbama ir rašom* apie Amerikos san
tykius au Kinija. Visi pageidauja, kad tie santykiai bū
tų kuo glaudžiausi ir kuo nuoširdžiausi.

Ar atėjo bent kam j galvą, kad šioj svarbioj srity 
nuo seniai darbuojasi katalikų misijonieriai. Dar toli 
prieš šį karą jie darbavosi Kinijoj, skelbė Kristaus 
mokslą, kėlė kultūrą, supažindino kiniečius ®u Ame
rikos gyvenimu, su jos demokratinės santvarkos idė
jomis. Vienas misijonierius vyskupas James E. Walsh 
dėl to sako, kad katalikų misijonieriai, tai buvo ir yra 
tikras ryšys tarp dviejų kraštų. Jie kiniečius aujpažin- 
din-o su amerikiečiais iš geresnėsės pusės. Misijos, tai 
buvo pati svarbiausia priemonė ir amerikiečiams ge
riau pažinti tą kraštą — Kiniją. Jie padarė ,amerikie
čius kiniečių draugais pirmiau, negu mes pasidarėme 
jų santarvininkai šiame kare.

Misijonierių darbas, be abejonės, turėa labai daug 
geros ir teigiamos įtakos pokariniame Kinijos gyve
nime.. Užsibaigus karui, kiniečiai turės pasirinkti pas
tovią valdžios formą. Ir, reikia manyti, kad jie, staty
dami demokratinę santvarką, daug ką norės pasisa
vinti iš Jungtinių Valstybių, apie kurių valdžios siste
mą jie jau nuo seniai girdi iš Amerikos misijoniepų.

Vokietijos tikinčiųjų vergai ! ■
Fulda, Vokietijos, vyskupas Johannes Dietz, kaip ir 

kiti Vokietijos vyskupai, energingai kovoja su nacių 
pagonizmu ir, save statydamas į pavojų, gina tikin
čiųjų žmonių teises naciškojoj Vokietijoj.

Viename savo rašte (laiške tikintiesiems) vyskupas 
Dietz sako, kad naciškojoj Vokietijoj “žmogaus kon
cepcija yra labai arti pantheizmo”. Vyskupas f drąsiai 
pabrėžė, kad Hitlerio ir jo vadovaujamų nacių nusi
statymas yra griežtai priešingas žmogaus krikščioniš
kajai koncepcijai. Be to, vysk. Dietz ragina melstis, 
kad grįžtų krikščioniškieji idealai, kurie stipriai galės 

jaustų negalėsią tų savo ambicijų įgyvendinti. Kad bet Įaikjd^p^ ,-kiai šiandieninę Vokietijos ^pagoniškoji 
kuri sistema galėtų pajėgti sustabdyti agresorius, jau 1 eooSiia išnyks.
dabar laikas Amerikai nusistatyti ir pasižadėti savo Neužmirškime, kad Vokietijos katalikai ir kiti tikin- 
pilna dalimi dėtis prie bendrų pastangų agresorius nu- .tieji šiandien gyvena nepaprastai sunkius laikus. Jų 
teisti, pasmerkti, bet labiausiai prižiūrėti, kad teismo padėtis pagerės tiktai tuomet, kai Hitleris su visomis 
bausmė būtų įvykdyta, teisė ir teisėtumas palaikomas savo pragariško piktumo jėgomis bus visai nugalėtas, 
tarptautiniuose santykiuose. ' Tuo būdu ne tik kitos nacių pavergtos tautos, bet ir

Labai svarbu ir naudinga, kad jau dabar yra svars- patys vokiečiai, jų dauguma, laukia išlaisvinimo dienos, 
tonai pokarinio gyvenimo Reikalai ir ieškoma tinka- ,
miausių kelių pastoviai ir teisingai pasaulio taikai at-
8Uty“- • ....____
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Vienam Mėnesiui — 75e. Kitose valstybėse prenumerata: Metama 
— $7.00; Puaei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teist Uisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros- Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymame, ir vęn^n pole
mikos ar asmeniškumų- Pasenusios korespondencijos 
dedamos. K

raštin ne-

Entered as second-Class Matter Ma ch 31, 1916 st Chicago, BĮ- 
Vnder the Act of March 3, 1879.
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The New York Times praėjusį sekmadienį įdėjo pa
sižymėjusios moters diplomatės Sarah Wambaugh 
straipsnį pasaulio taikos klausimais.

Ji nvjrodė daug priežasčių, kodėl Tautų Sąjungai ne
vyko palaikyti pasaulyje taiką. Ji kalba iš patyrimo, 
neą 1920 metais buvo techniška eksperte prie tautų 
Sąjungos generalinio sekretoriato.

Tarp kitų dalyku ji sumini ir Vilniaus klausimą. Ji 
pabrėžė, kad tuomet, kai Lenkija okupavo Vilniaus 
knaštą, Tautų Sąjunga nesigriebė tinkamų žygių opiam 
ir taiką griaunančiam klausimui ištirti.

Sarah Wambaugh savo rašinį baigia paragindama 
įsteigti taip stiprią ir efektingą kolektyvinio saugumo 
sistemą, kad tautos su agresinėmis ambicijomis iškart

Paciiito frontas
SPAUDOS APŽVALGA į

Prieš keletą dienų spauda labai plačiai rašė apie di
delį pavojų Australijai. Buvo skelbiama, kad Japonija 
koncentruoja milžiniškas jėgas Australijai pulti. Patsai 
gen. MacArthur, vyriausias karo vadas Pacifiko fron
te, tuos pavojus nurodė.

Pavojų, žinoma, yra. Tačiau ir Londono ir Vašing
tono politinėse sferose nemanoma, kad japonai šiuo 
tarpu yra prisirengę daryti didesnių žygių ir pulti net 
Australiją, kur santarvininkai yra sutraukę nemažai 
jėgų- ,

Iš karo eigos Pacifike dabar galima suprasti, kad 
japonai vis tik delsia. Jie nori turėti laiko, kad išnau
doti tai, ką ja’Ą ^yra pasigrobę. Be to, MacArthuro jė
gos jau nemažai japonams nuostolių padarė, gana daug 
kraujo nuliejo, todėl jiems nelengva naujus, didesnius 
ofensyvos žygius daryti. Tuo tarpu jie gilina ir platina 
savo apsigynimo liniją. Tiesa, jie pastaruoju laiku ge
rokai suaktyvino puolimus lėktuvais. Japonai puolė 
Naujosios Gvinėjos (New G’iinea) bazes —- Oro Bay, 
Port Moresby, Milna Bay. Bet santarvininkams nedaug 
nuostolių tepadarė. Pačių japonų nuostoliai, nepaly
ginti, didesni. Jie neteko daug lėktuvų.

Santarvininkams reikia labai akylai budėti, nes ja
ponai yra pasalingi. Gen. MacArthur tat žino. Todėl 
tasai karo frontas yra gerose rankose. Tik jam reikia 
pristatyti daugiau lėktuvų, laivų ir kitokių karo pa
būklų-

Ragina šalinti pavydu
“Tėvynė” rašo: ,

“Toli gražu, dar ne visose Amerikos lietuvių kolo
nijose lietuviai gražiai, sugyvena ir vieningai veikia. 
Gerų pavyzdžių yra daug, bet nestokuoja ir blogų.

“Štai, mes gavome pranešimą iš vienos nemažos 
lietuvių kolonijos, kur yra du lietuvių laikraščiai, ro- 
dio valandos programas; kur yra daug inteligentijos 
ir sugabių veikėjų, bet bendro veikimo ten dar ir su 
žiburiu nesurastum. Priešingai: ten galioja nesantai
ka, priešingumai, vieni kitiems kenkimas;

“Priežasčių, sako, dėl to yra nemaža. ’ Bet vyriau
sia priežastis, tai pavydas: jei vienas ką veikia — ki
tas jam pavydi ir kenkia; jei vienas nori geriau pasi
rodyti — kitas stengiasi jo veikimą nužeminti ir t.t; 
ir t.t. Tokiu būdu ir “sukasi amžinas kovų kalvara
tas“, ir tokiu būdu skursta didelė lietuvių kolonija, 
negalėdama nieko gero nuveikti. ♦

“Todėl, šalia pavydas ir maži aestisipratimai iš A- 
merikos lietuvių tarpo! Pasirodykime vieningais! Pa
sirodykime lietuvių vardo vertais žmonėmis! To rei
kalauja iš mūs šiandieninė padėtis! To reikalauja iš 
mūs mūsų senosios tėvynės likimas!”

Jau nemažai lietuvių ka
rių savo galvas paguldė be 
gindami savo kraštą — Jung 
tinas Valstybes ir bekariau
dami už pavergtų tautų iš
laisvinimą.

Mūsų žiniomis, jau ket
virtas ar pęnktas lietuvis 
leitenantas žuvo eidamas sa
vo pareigas.

•
Leit Bronius Sterbis, kaip 

vakar pranešėme žuvo be- 
patruliuodamas lėktuvu A- 
merikos pakraščius.

Chicago j, Marąuette Park 
apylinkėj, jis buvo gerai ži
nomas-

Baigė lietuvių parapijos 
mokyklą, tarnavo prie šv. 
Mišių Gimimo parap. bažny
čioj, veikė lietuvių jaunimo 
draugijose.

Jis buvo gabus, drąsus vy
ras, geras patriotas.

Liūdintiems tėvams mes 
reiškiame užuojautą.

•
Kovo mėnesio pabaigoj 

Pietų Prancūzijoj mirė žy
mus rusas Paulius Miliuko
vas.

Velionis suvaidino svarbų 
vaidmenį revoliucinėj Ke
renskio vyriausybėj, nuver
tus nuo sosto Rusijos carą 
1917 metais.

Jis buvo Rusijos užsienių 
reikalų ministru. .

Be to, Miliukovas uoliai 
dalyvaudavo rusų visuome
niniame veikime. Buvo pa
garsėjęs kaipo istorikas.

Jis vadovavo Rusijos kons 
titucinių demokratų partijai.

Kai bolševikai įvedė savo 
diktatūrą, Miliukovas buvo 
priverstas iš Rusijos išbėg
ti, Apsigyvenęs Paryžiuje, 
jisai leido rusų laikraštį 
“Poslednije Novosti” (pas
kutinės žinios).

Kodėl! s 4 .*..Jk
Netrukus šiame krašte įvyks tarptautinė maisto kon

ferencija, kurion, mūsų manymu, turėjo būti pakviesti 
ir Lietuvos atstovai. K

Prezidentas Rooseveltas išreiškė pageidavimą, kad 
į tą konferenciją nebūtų įleidžiami spaudos atstovai. 
Ji turinti eiti uždarytomis durimis. * v «

Spaudoje dėl to kilo daug nepasitenkinimų. Ir ne be 
pagrindo.

Visose gyvenimo srityse spauda vaidina labai svar
bų vaidmenį. Karo pastangose tasai vaidmuo ypač yrs 
didelis. Kodėl gi uždaryti duris spaudai, kai yra svars
tomas maisto klausimas?

"Ratavokife - Kežuvniatos"...
Tokia antrašte “Naujoji Gadynė” įdėjo tokią pasta

bėlę:
“Broaklyno komunistiškų pašlemėkų organas “Lais

vė” šaukiasi pagalbos. Jos leidėjai ir redaktoriai ga
vo “pavieakas” — eit į valdišką teismą ir aiškintis 
dėl begėdiškų melų ir šmeižtų.

“Pirmiausia anglų kalba popiergalis “The Hour”, 
o paskui ir “Laisvė” šmeižė ukrainietį Grig*orjevą. 
Jis apšaukta pronaciu ir sabotažninku, dirbančiu Hit
lerio naudai.

“Grigorjev pareikalavo įrodymų. Užuot duoti įro
dymus, “Laisvės” dnaugučiai rėkia: Draugai, ratą vo
kite, Grigorjev nori pasmaugti mūsų laikraštį!

“Reikėtų sakyti taip: Draugai, rotavokits liežuv* 
ninkus-šmeižlkus.”

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio, 21 d.)

Prezidentas paskelbė
“Laisvės Dieną”... Preziden
tas Wilsonas paskelbė “Lais 
vės Dieną”, kuri bus mini
ma visame krašte. Ji bus 
balandžio 26 d. Visur turės 
įvykti tom tikri parengimai, 
demonstracijos., Prezidentas, 
tarp kitko, sako: “Prieši
ninkas, kuris aiškiai peržen
gė organizuotos vyriausybės 
valdžią ir kurie siekia už
viešpatauti visam pasauly 
su kordo galybe, grūmoja 
Amerikos teisėtus, laisvei ir 
visų pasaulio liuosųjų tau
tų gyvybei”.

•
Gary lietuviai pasistatė 

bažnyčią... Šio miesto lietu
viai, rūpestingam kun. Rū
siui vadovaujant, pasistatė 
naują bažnyčią. Čia gražiai 
darbuojasi ir vargonininkas 
Anicetas Slaoelis

Paveikslas rodo vienuolyną Algerijoje, kur penkiolika 
vienuolių buvo užmušta, ir trys sužeistos, kai nacių bom- 
ha pataikė į namą. 60 našlaičių vaikų buvo išgelbėta. Jie 
buvo rūsyje.

t

Po svietą pasidairius
Saulė rašo, kad daugelis 

lietuvių už mokslingiausią 
laiko tą gazietą, kuri “duo
da pipirų Dievui ir dvasiš
kiams”. O jei, sako, suran
da kokioj gazietoj “apie hy- 
gieną, botaniką, biologiją, 
tai kad ir dešimt metų skai
tytų, “vis bus kvailas, kaip 
kiaulūnas”, ir nedasipras, 
kas tai yra “girtulogija, ka- 
zyriologija, tamsologija * ir 
kitokios logijos. Sako, to
kiems spangologams geriau 
šiai būtų imtis už “drilolo- 
gijos, szovelogijos, pikszlei- 
tologijos” ir kitų šiems pa
našių mokslų.

Rašoma, kad vienas Bra
zilijos pilietis susapnavo, 
jog jis kariauja su naziais. 
Miegodamas jis išlipo iš lo
vos, pasiėmė šautuvą ir puo 
lė sapne neprietelių. Bepul
damas parkrito, paspaudė 
šautuvo gaiduką ir persišo
vė koją.

>

Lietuviški balšavikai kas
dien nemiegodami kariauja 
su vokiečiais antrame fron
te ir smagu pranešti, kad r 
iki šiol nei vienas dar netik 
nenusišovė, ale net nususi- 
žeidė.

Spicpirvirvio Dumtos
Lietuviški balševikai, ma 

tyti, jau ruošiasi Maskvos 
slavų atsisakyt, nes jų gazi{ A 
ta Čikagoj aną dieną suriko: 
“Mokykimės iš Michigan sla
vų i”

Čikagos lietuviški balša
vikai, nesulaukdami antro 
fronto, tiek supykę, kad kai 
kurie sako, jog reiktų visa 
aliantų karo vadovybė iš- 
činčiuoti: dabartiniai konf A 
vadai turėtų eiti “Vilnį” re
daguoti, o Andriulis, Prūsei- 
ka, Abekas — antro fronto 
atidaryti.

NAUJOS PATARLES 
Žuvies balsą turėdamas

nedainuosi.

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Ift MCSU DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

® VISAS DARBAS 
IR MATHR1OLAS 

PILNAI 
ŪVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų iždėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo rees visų sa

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

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

x ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

(i) JUOZAPAS KAZIKAIT1S — SAVININKAS 

H 4140 ARCHER ĄVE. TEL: LAEAYRTTE 3616
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SVEČIUOSE PAS LIETUVOS MINISTERj, 
WASHINGTONE GRAŽINKITE UŽ PARDUOTUS TIKIETUS PINIGUS 

BANKTETO GEGUŽĖS 2 DIENĄ
• Nepajusime, kaip ateis ge- tinti turinčius tikietus, ii iš

gulės 2 diena, kurioj Varg- platinus grąžinti pinigus 
i dienių Seąerų Gildą Aušros dvasios vadui kun. J. Dam- 
Vartų parapijos salėj (Kęst brauskui, MIC. Tikietų sku- 
Side> rengia nepaprastą tri- bus grąžinimas būtinai rei- 
iypj bankietą — 25 metų kalingas, kad būtų galima 
Nekalto Prasidėjimo Fane- iakalno numatyti skaičius 
lės Švč. Marijos Kengrega- dalyvių. Malonūs gildos na
cijos suk ak t j, sutiktuves risi, gerai žinote, kad gyve- 
dviejų tremtinių seselių, at- name sunkiuose valgomųjų 
vykusių j Ameriką ir seimi- produktų racionavimo lai- 
nį — su gražia programa, kuose, kas verčia dėlei di 
Prasidės lygiai 6-tą valandą dėsnio taupumo, ir išvengi- 
vaksre. Užtat reikia gildos mo bereikalingų išlaidų iš 
nariams tuo reikalu susirū- anksto numatyti dalyvių 
pinti, kuo skubiausiai pla- skaičių. <»■

ro laiku kaip tik reikalinga 
daryti ir a.dcotis įvairiems 
labdaringiems darbams, kad 
Dievas laimintų ne vien tik 
mus čia esančius, Ameriko
je, bet, kad karas kuo grei
čiausiai baigtųsi ir mūsų fū- 
nai, tėvai ir vyrai, kad grįš- 
tų sveiki ir laimingi į mūsų 
tarpą. J. K.

Nacionaliniai oratorijos 
čampijonai — James J. Rath- 
bun ii Northwestern univer
siteto ir Jonas F. Monroe 
iŠ Marąuette universiteto 
High School, Milwaukee, su
stojo paviešėti pas Lietuvos 
ministerį, pulk. Povilą 2a- 
deikį, Waahingtone, kuomet 
viešėjo Amerikos sostinėje.

Jiedu laimėjo iškalbumo 
čampijonatus Tomo Jeffer- 
ąono oratorijos konteste, ku
rį pravedė The Chicago He- 
rald-American ir kiti Hears- 
to dienraščiai. Chioagoje kon 
testo vedėjas buvo Stasys 
Pieža, The Chicago Herald- 
American korespondentas.

Pieža su kontestininkais 
dalyvavo kontesto finaluose 
ir Monroe laimėjo prieš kal
bėtojus reprezentuojančius 
New York ir Pttcifiką.
New Yorke, kur Rathhun

Po kontesto Pieža ir 
Charles Roland, New York 
Jo'^irnal-American kontesto 
vedėjas, palydėjo laimėtojus 
į Washingtoną, kur dalyva
vo Jeffersono paminklo de
dikacijoj, pamatė prezidentą 
Rooseveltą, pasikalbėjo su 
Rooseveltiene, su J. Edgar 
floover, su aukščiausiojo tei
smo teisėjais, senatoriais ir 
kongresmonais. Rap.

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! r Pirkite! - Sutaupysite!

MIXE>
MALIAVA

Už galioną

KEM-TONE
Can«» $2.98

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
■p Tiu ŠL ll- - - Ūma (vifa vor^ fenrag m Ine uite vi 

Furniture

2 svarų 
blėka .

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50

TIKRAS
LINSEED ALYVA

98cJames J. Rathbum, John F. Monroe ir Lietuvos minis 
teris P. žadeikis Lietuvos legacijoj, Washingtone.

Už galioną

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už .... 
ir aukščiau

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

Vatikano didelė pagal
ba karo belaisviams

.(LKFSB). — Nei viena 
dabartinė valstybė neturi to 
kių plačių diplomatinių ry
žių, kaip Vatikanas — po
piežiaus valstybė. Prie jos 
dabar yra daugiausia sveti

mų valstybių atstovų. Šią 
savo padętį Vatikanas, va
dovaujant Pijui, XII, sten 
giasi panaudoti taikos ats 
tatymui, ir, pagal išgales 
pagelbėjimui nukentėjusiems 
nuo karo, ypač padedama 
susižinoti su nelaisvėn pate
kusiais žmonėmis.

paketas

BERLAND'S PAINT STORE
. HALSTED ST. TEL. CANAL 1866

Factarj Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCIIANDISE MAKT
For appotattment caR — 

REPUBUC 6951

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GeriausAas patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9600 1117 ROOSEVELT STRE

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
X KAD JIE IfttEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ! / į
Mes padarome RAKANDAMS gerus jį ĮI
APDANGALUS iš neblunkančių epai- ’ z'' j

vų medžiagos ir teikiame jums .j/ \
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI! J

TA VASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa-
ranką, Draperfes, Grindų Paklojfcnas. /
Drapes dirbam pagal orderį Dykai! '

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 80. HALSTED ST. TEL: YARDS 4TJ8

Pachankis - Troost PaminklaiMūsiškės laimėjo 
auksinius ir sidab PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi T ’ 'į' 7" ‘ , -.. .

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

šv. Kazimiero akademijos 
muzikos studentės dalyvavo 
konteste, kuriam vadovavo 
Katalikų Muzikos Mokytojų 
Asociacija. Sekančios studen 
tės laimėjo dovanas:

Auksinį medalį:
Hmm (dūdų) kvartetas: 

C. Balsam, Alvina Benaity- 
tė, M. Tindle, Joana Kaza-
nauskaitė.

Fleitų kvartetas: B. Loug- 
hnane, K. Horan, Ita Law- 
zence, J. Lenckiūtė.

Auksin) medalį:
Solo: C. Bai&am, J. Kaza- 

nauskaitė, J. Lenckiūtė, L 
Zailytt.

Sidabrinį medalį:
Solo: K. Horan, I. Law- 

reuce, M. Balandaitė, D. Rad- 
tke.

Broznį medalį: (
J. Jagminaitė, M. Clarke.

PAMINKLAI SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geruasio Materiolo Ir Darbo.

MAUZOLEJAI

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.Pasitikėjimo
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TSVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PH0NE: SEELEY 610S

—BEGEMAN'S------
ICHER AVĖ. 8142 W. 63RD 8T.

Vieniems Metams 
ikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

t senų, nugednMij Biidclnlnkv. Ji, ne*»ltmn. atstatyti, am 
[ nedirbama. Jam galinai patalaytl, kad duotų Jums daug 
mavlmų. .riisų Blg Ben, btttle Hen Ir km budetntkai gaM- 
ru.
Apkainavimas Veltui be Obligacijos

PERSONALIZED MEMORLALS AT NO AJDDITIONAL CO8T.
PARTICULAR People PREFER PaehanUs Prednctlons. 

Workmanship and Materials Unezelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE <

JOHN W Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member ot tbe Lithuanian Chamher of Commerce Mes Turimo 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. WasMngton BĮvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Sefltad. Ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Ateitininkų dra ų g o v S s 
svarbi šokių irdainų prakti
ka įfvyks /balandžio 22 d., 
7:30 v. v. Dorinus Girėno 
salėje, 4416 S. Western Avė.

EVANAUSKAi

LACHAWICZ IR SŪNUS
I 43-44 A lM«b 8T. T«L FVLUIAN ITM
ST 3M PLACE noaa GAN AL MIS

Kreipkitės Į

ANTHONY B. ]JOHN F. EUDEIKIS L BUKAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8KOS KOPLYČIOS 
JD8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Aveirae, Cicero
Telefonas CICERO 2UM

6812 So. We8tom Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiD 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
»n utoanioo jtvraroB n™ YAI

I. LIULEVICIUS4SM-Š7 Mn«l HEBMITAOB AVENUB

Tel. YARDS 1741-1742
4S82-84 80CTH CALIFORNIA AVENUB 

Tel. LAFayette 0727
•RAraO FROČRAlKAS—8X» wL Ptrmad Ir Ketvbtad. vak 

U Stotie. WOES (1300), ra Povilu šaltimieru.

P. I. RIDIKAS
MUTUAL LiguOB CO 

4707 80. Halsted M.

.J<2J
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WAAC LAVINASI A PSIGINTI NUO GAZO

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą Chicagos ir Cook kauntės 

Tuberkuliozo Institutą? pas
kyrė nuo balandžio 15 die
nos iki gegužės 15 dienos lai 
ką propagandai už ankstyvą 
gyventojų sveikatos patik
rinimą.

Chicagos mayoras Kelly 
ragina gyventojus bendra
darbiauti su Tuberkuliozo 
Institutu ir patikrinti savo 
šeimos sveikatą, kad užkir
tus kelią plėstis džiovai. 
Džiova kenkia karo pastan
goms. '

ŽYMUS SPORTININKAS LIETUVIS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE X Majoras Ed. Kelly pa

skelbė viešojo knygyno (Pu
blic Library) -savaitę. Prok
lamacijoj raginami gyvento
jai arčiau susipažinti su kny 
gynu ir jo 59-niaie skyriais, 
kuris renka knygas ir žur
nalus kareiviams ir iki šiol 
jau yra surinkęs per 750,000 
egzempliorių.

X Antanas Šulcas, 927 W 
33 St., populerus Bridgeport 
jaunuolis, Velykų proga sa
vo motinėlei padarė srirprizą 
— nupirko $100 Karo Boną 
Gražus jaunimui pavyzdia 
Marijona šulcienė yra nuo
latinė “Draugo” skaitytoja 
ir dosni aukotoja Bažnyčios, 
labdarybės ir tautos reika
lams.

X “Vytis” — Lietuvos 
Vyčių organizacijos organas, 
balandžio mėn. (velykinis) 
išėjo turiningas raštais, ži
niomis ir dailiuose viršeliuo
se. Vyčiai laikraštį gauna 
nemokamai, o šiaip metams 
kainuoja $2.00. Pavienis nu
meris 20c.

X A. Druktenytė, jauna 
ir daug žadanti Chicago lie
tuvių dainininkė, debiutuos 
tautų festivaliuje, reprezen-

vyko 1942 metais, spalių 2 
dieną. Dabar yra Fort Cha- 
ffee, Arkansas.

Juliaus tėvai, Malvina ir 
Jurgis Masalskiai, gyvena 
Chicagoje, 2350 S. LeaVitt. 
šiomis dienomis Julius Ma

salskis buvo pavykęs atos
togų. r

A. R. Kryžiaus vajus
Amerikos Raudonasis 

Kryžius veda aukų , vajų. 
Pereitą šeštadienį Chicago
je buvo surinkta daugiau 
kaip šeši milijonai dolerių. 
Chicagai kvota yra surinkti 
$8,750,000.

Vaikas miegojo 
38 dienas

•/L ’ v ( l . • “Draugas" Acme photo

WAACc, esančios Scott Field, III., tužsidė jusios kaukes eina per ašarines dujas ir dū 
mus ir taip lavinasi apsiginti nuo nuodijančių gazo dujų.

< PvL Julius Masalskis

Julius Masalskis, gimė 
1915 metais, lapkričio 1 die
ną, Oglesby, III. Baigė Whi- 
thier school, Chicagoje, ir 
Harrisor? TecU. school. Buvo 
baseball žvaigždė Harrison 
Tech. mokykloje. Julius pie
ną išvežiojo.

Pvt. Julius Masalskis 'į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš-

Paul Schuba, kuriam ko
vo 30 dieną suėjo keturi me
tai, buvo įkritęs į miego li
gą ir jo negalima buvo pa
žadinti per 38 dienas. Vai
kas gulėjo Little Company 
of Mary ligoninėje. Pereitą 
sekmadienį, po 38 dienų mie 
go, buvo pažadintas ir jis iš 
tarė pirmuosius žodžius.

Vaiko tėvai, Mr. ir Mrs. 
L. M. Schuba, 10026 S. Wood 
str., laikė noveną ir pabai
gus noveną vaikas buvo iš
gelbėtas iš miego ligos (en- 
cephalitis).

JAUNUOLIS, 14 METŲ SUŽEISTAM ŠUNIUI
DAVĖ SAVO MARŠKINIUS. KĄ MUS MOKO 

ŠIS ĮVYKIS.

Chidagoje pereitą ketvir
tadienį įvyko įdomi istorija, 
kuri atskleidžia dviejų jau
nuolių gerą širdį.

Važiavo motoristas; pake 
lyje pasitaikė šunelis ir jis 
automobiliu jį sužeidė. Su
žeistas šunelis nubėgo palei- 
upę po tiltu ieškoti prieglau 
dos. Jis gailiai kaukė ir vai
tojo. E Jo praeiviai ir neat
kreipė dėmesio į šunelio vai
tojimus ir verksmą.

Ėjo pro šalį du jaunuo 
liai. Jie išgirdo šunies verks 
mą. Vienas jaunuolis turi 
14 metų amžiaus, o kitas 13 

|metų. Jie nulipo patilten ir 
rado sužeistą šunelį. 14 me
tų amžiais jaunuolis nuėmė 
savo marškinius šuo kūno 
ir apdengė šunelį, i Jaunuoliu 
rūpesčiu Šuniui-v buvo parū
pinta prieglauda gerų žmo-

nių name."
i .

REIKIA RŪPINTIS 
IR ŽMONĖMIS

Kada išgirdau šią istoriją,
1 man dingtelėjo mintis. Ko- 
’ kia? Gi kartais tenka njkty- 

ti gatvių patvoriuose^guliųt 
žmones, kurie eidami iš ta- 

. vernų suklupo. O kfcd " taip 
■ atsirastų jaunuolių, kurie 

tuos žmones nugabentų/ į 
. namus, juos šiltu žodžiųna- 
i guostų. Tie nelaimingi (žmo- 
L nes pamatę kilnią širdį, pra^ 

dėtų gražiau gyvetni. <
Jei atsiranda jaunuolių, 

kurie sužeistam šuniui ati

(LKFSB). — Mūsų jauni
mo organizacija »— Vyčiai 
— šiemęt gali pasidžiaugti 
sulaukusi reikšmingos su
kakties: 30 metų nuo pirmo
jo jos seimo arba kongreso, 
įvykusio 1913 m. bal. 27-28 
d. Į tą suvažiavimą atvykę 
buvo tik apie tuziną delega
tų, atstovavusių įvairius jau 
nimo ratelius, daugiausiai 
esančius Naujojoj Anglijoj, 
tačiau tasai seimas išjudino 
Vyčių veikimą. Buvo svars
tyta ir užgirta įstatų pro
jektas ir išrinkta formališ- 
ka Centro Valdyba, kurios 
pirmininkas — M. A. Norkų 
nas, o dvasios vadu — kun. 
A. Jusaitis; abu iš Lawren- 
ce, Mass. kur įvyko ir tasai 
pirmasai seimas. Per pirmuo 
sius savo gyvavimo metus 
Vyčių organizacija išaugo 
iki 700 narių, pasikirsčiųjų 
į 12 kuopų. j

Dabar, pašaukus daugybę 
jaunų vyrų į karo tarnybą, 
atsiliepia tas ir į Vyčių or
ganizacijos veiklą, tačiau 
Vyčiai rodo savo ertergingu- 
mą, jie turi savo laikraštį 
“Vytis”, išeinantį Čikagoje. 
Paremdami mūsų jaunųjų 
darbus tą laikraštį galėtų 
užsisakyti ir nepriklausantie 
ji prie Vyčių lietuvybę my
lintieji asmenys.

rrrrr *i| /E ženklus
Trys Chicago area fabri

kai šią savaitę gavo už dar
bus pasižymėjimo ženklus. 
Tų fabrikų vardai: The Ge
neral Ameircan Transporta
tion Oorp., East Chicago, 
Ind.; Whiting Corp., Har- 
vey, III., ir Chicago Flexible 
Shaft Co., 5600 W. Roose- 
velt rd. Minimi fabrikai ga
vo “E” pažymėjimą.

medalius
Nemažas skaičius ameri

kiečių kareivių yra kur tai 
Anglijoje ir turi oro bazę, iš 
kur bombarduoja naciuo.

Karo departamentas pra
nešė, pereitą antradienį, jog 
302 oficieriai ir kareiviai, 
esantieji Anglijoje, yra ap
dovanoti pasižymėjimo ženk 
lais už oro skridimus į prie
šo žemę. Tie vyrai yra iš 8th 
Air Force. Iš Illinois valsty
bės yra 13 vyrų apdovano
ta pasižymėjimo ženklais.

■ - - --  - «

Nuostolių sąrašas
| WASHINGTON. — Karo 
departamentas, balandžio 19 
dieną, paskelbė du nuostolių 
sąrašus. Pirmasis sąrašas 
pažymi 107 Amerikos karei
vių pavardes, kurie žuvo 
fronte, įskaitant vieną iš 
Chicagos, vieną iš Ciceros ir 
vieną iš Danvers, UI. Kitas 
sąrašas pažymi 68 kareivių 
pavardes, kurie žuvo fronte, 
ir 74 kareivių pavardes, ku
rie dingo karo fronte, įskai
tant du chicagiečius.

McNutt, darbo jėgų tvar
kytojas, prieš trejetą dienų, 
paskelbė įsakymą, kuris 
draudžia darbininkams, dir
bantiems svarbiose karo at
žvilgiu įmonėse, keltis iš 
vienos darbavietės į kitą, 
jei keltis iš vienos darbavie
tės į kitą norima dėl dides
nio atlyginimo.

Dėl šio naujo įsakymo 
Illinois Darbo Federacijos 
iždininkas — • sekretorius 
Victor Olander pareiškė ne
pasitenkinimą ir jis pasakė, 
jog tokiu žygiu į Amerikos 
prekybą ir pramonę įvedama 
baudžiava.

Ateinantį šeštadienį įsiga 
lioja G, H, F serijos mėly
nos stampos.

Kavos reikalai
Ateinantį sekmadienį pas

kutinė diena dė stamp No. 
26, gerai dėl vieno svaro ka
vos; E serijos raudonos 
stampos įsigalioja. A. DRUKTENYTE

tuodama lietuvių dainos me
ną, tautų festivaliuje, Phila- 
delphia, Pa., gegužės 8 d.

Paskutinė diena
Balandžio 30 diena yra pa 

skutinė data dėl A, B, C, ir 
D, serijos raudonųjų štam
pų, ir dėl D, E ir F mėlynų
jų štampų.

X Pranas Šeštokas su žme 
na (vaukeganiečiai) šiuo me 
tu atostogauja Floridoj. Laiš 
kutyje “Draugo” redakcijai 

rašo sekančiai: “Pas jus Či
kagoj mėsos raišinas, o čia 
ir ant medžių ‘balionės’ au
ga”. Ir tikrai, atviruko at
vaizde ant medžio kabo tik
ros “bologna” kilbasos. Tai 
tokie vaisiai medžio, kuris 
tiktai auga šiltuose kraštuo
se. Medis vadinasi “Sausage 
tree”. Šeštokas yra žinomas 
Waukegan biznierius — vali 

1 tininkas.

X Jonas K. Milius, seniau 
daug veikęs lietuvių kata
likų tarpe ir kai kurį laiką 
važinėjęs po kolonijas rody
damas jodomuosius paveiks- 

" lūs, dabar gyvenąs Kalifor-
* nijoj, aprūpina labai gražiais 
1 dviejų spalvų Victory
* Štampe velykinių siuntinių 
" dekoracijai (panašiai kaip 
- esti atlipinami kalėdiniai 
'• siuntiniai). Vienas lakštas
* — 50 štampų kainuoja 25c 

penki lakštai — $1.00. J. K. 
Miliaus adresas yra: 8713

i'Avalon Blvd., Los Angeles, 
Calif. ’al

Gazolinas
Gegužės 21 diena yra pas 

kutinę diena naudoti Cou 
pon 5 “A” gazolino racioną- 
vimo knygelėje. ;

Pereito pirmadienio vaka
re prasidėjo žydų Velykos, 
jos tęsis dešimt dienų.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
ŠUPREME

SAVINOS and LOAN 
AS8OCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINI
DIVIDENTŲ QZ

RATA ™/ O

Batų reikalai
Birželio 15 dien ayra pas

kutinė data dėl stamp No. 
17, gera dėl vienos poros 
batų.

SKELBKITE “DRAUGE1
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik raHma. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite v į
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani-jvTm/Jc ;K 
jai. Jie PER-
DIRBS ir pa- j B
darys ji 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-
delis pasirin-^KfB įBT H * 
kimas visokių
spalvų apdan, II
f*1’*- ''

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas Ii Importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

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

Ambrosia & Nedai
BEERS

IR
AUKA
CIAUKainos

Telefonas SEELEY 8760

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

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808 1751 W. 47th Street

imu

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1 '

H
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