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SOVIETU LENKU
* Maskva kaltina lenkų vyriausybę, 

kad ji dedasi su naciais prieš rusus
Sovietai sako, kad ne rusai, bet 
naciai išžudę lenkus karininkus
MASKVA, bal. 26.—Sov. 

Kusi j a nutraukė diplomati
nius santykius su lenkų vy
riausybe ištrėmime. Kaltina 
lenkus, kad jie yra sąjungo
je su naciais vesti aršią kom 
paniją prieš Sovietų Uniją 

i. sąryšy su išžudytais įtūkstan 
čiais lenkų karininkų Smo
lensko apylinkėse.

Rusu laimėjimai 
vakariniam Kaukaze

LONDONAS, bal. 26. — 
v Rusų kariuomenė paėmė uo

lų kalno antšlaitę ties Juo
dąja jūra, arti Novorossiis- 
ko uosto vakariniam Kauka
ze, anot sovietų vadovybės
pranešimo.

Berlynas per radiją pri- 
kad vakariniam Kau

Ąkaze rusai laimėjo stiprias! 
pozicijas uolų kainuose ne-' 
toli Novorossiisko. Daug vo
kiečių nukauta.

-Anot rusų, vokiečiai vaka
riniam Kaukaze bandė su
kelti ofensyvą. Bet po ketu
rių pąrų atkakliųjų kovų jie 
sutriuškinti.

X Anot sovietų, Juodojoj jū
roj, Kaukazo pakrantėse, ru 
sų laivai nuskandino vokie
čių submariną.

Kaip sukeistos sąjungi
ninku armijos

LONDONAS, bal. 26—Są 
j^jungininkų armijos Tunisi- 

joa fronte dabar taip per
tvarkytos: šiauriniam fron
to gale (kairiajam sparne) 
yra prancūzų divizijos; to
liau seka amerikiečių armi
ja, kuri sukeista su britų 
1-aja armija; greta ameri
kiečių ši britų 1-oji armija 
ir pagaliau britų 8-oji armi
ja. šios britų armijos sujun- 
gtos krūvon ir žinomos kai
po 18-oji grupė.

STOKHOLMAS. — Numa 
tomas Amerikos santykių 
nutraukimas su Suomija.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA.—Iš amerikiečiu kariuomenės užimamo fron- 

* to suraižytos ašies jėgos atsimeta, anot gautų žinių. Ame
rikiečiai visa savo linija pa angįuoja, Prancūzų divizijos 
sulaužė ašies kylį, kurs buvo įsirėmęs sąjungininkų linijoj.

RUSIJA.—Rusų armija m gali • vokiečiu? vakariniam 
Kaukaze; paima svarbias jų pozicijas, daug jų nukauja. 
šiame fronte vokiečiai band: sukelti ofensyvą tikslu ap
supti rusų kariuomenės dalį. Tas jiems visiškai nepavyko.

PACIFIKAS.—Sąjungininkų lakūnai smarkiai veikia 
prieš japonų bazes. Guadaloanal salos padangėse penki ja- 
panų koviniai lėktuvai numušta.

Užsienio komisaras Molo
tovas vakar lenkų ambasa
doriui įteikė aštraus turinio 
notą, kuriaja lenkų vyriau
sybė ištrėmime denuncijuo- 
jama.

Molotovas notoje pažymi, 
kad lenkų vyriausybė pade
da naciams vesti propagan
dą prieš Sov. Rusiją, kad 
būk rusai apie 10,000 lenkų 
karininkų išžudę Smolensko 
apylinkių stovyklose. Komi
saras notoje į tai stačiai at- 
šauja lenkų vyriausybes, 
kad tuos lenkus karininkus 
išžudę patys naciai.

Molotovas toliau pareiš
kia, kad lenkų vyriausybė 
kreipdamoei į Tarp. Raudo
nąjį Kryžių dedasi prie na
cių propagandos prieš Sov. 
Uniją, kad pakenkti sovietų 
interesams, kad “atskelti 
nuo Sov.' Rusijos sovietų 
Ukrainą, sovietų Gudiją ir 
sovietų Lietuvą.”

LONDONAS, baL 26. — 
Autoritetiniai britų sluoks
niai apgaili, kad Maskva 
taip staiga nutraukia santy
kius su lenkų vyriausybe ir 
pareiškia, kad šį kartą na
cių propaganda laimi. Lai
mi, nes lenkų vyriausybė be 
atodairos leidosi įtraukti 
save į nacių spąstus.

Spėjama, kad, rasi, bus 
dar galima sovietus sutai
kinti su lenkais.

Alaskos plentas 
ir civiliniai

0TTAWA, Ont.—Kanados 
premjeras King parlamente 
pranešė, kad civilinių važi
nėjimai Alaskos kariniu 
plentu bus suvaržyti. Kas 
civilinių norės naudotis 
plentu, turės įsigyti iš vy
riausybės specialius leidi
mus. . .t U. S. ir Kanados sudary
tas bendras autoritetas plen 
tą kontroliuos.
SKAITYKIT* -l»RAIJGA’

KOVŲ VAIZDAS

"Draugas” Aeme photo 

Šis žemėlapis rodo karo zoną Dimisijoje, kur “ašis” yra
desperatiškoje būklėje. Amerikiečiai žengia į šiaurę per 
kalnus pirmyn į Bizerte ir britų Pirmoji Armija veržiasi 
j Tunis.

Visu 140 mailių ilgu Tunisijos 
frontu eina aršios kautynės

U. S- armija daugiau kaip 6 mailes 
pasistūmė Mateur kryptimi
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, bal. 26.—Supliek
ti vokiečiai su italais nešdi
nasi iš amerikiečių operuo
jamo fronto Tunisijoje, kai 
amerikiečiai pradėjo kopti 
per kalnus ir užiminėti ašies 
pozicijas. Priešui pasidarė 
per karšta.

U. S. nuostoliai nuo • 
karo pradžios

WASHINGTON, bal. 24.— 
Karo informacijų ofisas 
šiandien paskelbė, kad nuo 
karo pradžios J. A. Valsty
bių nuostoliai yra 78,235 vy
rų visuose karo frontuose.

Minėtas škaičius sudaro 
tik tuos, apie ‘ kuriuos iki 
šioliai pranerta nukentėju
siųjų nąrAiŠkiams?

Namj&ciaŠųs gi pranešta

apie: J Vk;12,12? ĄivUdųjų. f
15,049 srj|elstųjųį.
40,435 dingusiųjų.
10,628 karo nelaisvių.
Iš to viso skaičiaus armi

jai tenka 53,309 vyrų nuo
stoliai. Kiti yra laivyno;

LONDONAS. — Čekoslo
vakijos prezidentas Benes 
pareiškia, kad čekai patrijo- 
tai būtų pasirengę, nes arti
nasi lemiantieji kare įvy
kiai.

WASHINGTON. — 10 ja
ponų bombonešių ir 20 kovi- 
nų lėktuvų atakavo Guadal- 
canal salą, Solomons. Penki 
priešo lėktuvai numušta.

WASHINGTON. — Iždo 
departamento sekretorius 
Morgenthau sako, kad per 
šią karo bonų pardavimo 
kampaniją 15 bilijonų dol. 
bus surinkta.

NUTRAUKTI

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj,'baL M.,-—Gauti 
raportai, kad visu apie 140 
mailių ilgu Tunisijos frontu 
eina sąjungininkų armijų 
kautynės su ašies jėgomis, 
kurios palaipsniui ir tikrai 
uždugnijamos Bizerte ir Tu
nis bazių apylinkėse.

Gen. Harold Alexander, 
visų sąjunginių sausžemlo 
jėgų vadas, prieš ašį pastū
mėjo britų ir amerikiečių 
šarvuotąsias jėgas ir antro
ji para vyksta kruvinosios 
kovos kalnuose ir antšlaitė
se. Priešas atkakliai ginasi, 
bet jo pajėgumas mažėja ir 
atsparumas eina niekais.

Prancūzų divizijos taip 
pat sėkmingai atakuoja prie 
šą kairiajam fronto gale. 
Paima priešo pozicijų 4r ne
laisvių.

Amerikiečių armijos vie
na grupė per 6 mailes pasi
stūmė pirmyn—Mateur link, 
arčiau Bizerte bazės. Dau
giau kaip vieną šimtą nelai
svių amerikiečiai paėmė.

Sąjungininkų armijų gru
pės daugiur šturmu paima 
priešo pozicijas kalnuose ir 
antšlaitėse ir tuo būdu ašiai 
sukeliami dideli, nuostoliai.

Sąjungininkų oro jėgos 
kovose turi žymų vaidmenį.

Drafto keliu šaukiami 
į darbus

LONDONAS, bal. 24. — 
Vokiečių radijas praneša, 
kad Suomijoj vyksta 20 iki 
55 m. amž. vyrų mobilizaci
ja. Jie drafto keliu šaukia
mi į privalomuosius valsty
binius ir kitus darbus.

Amerikos generolas 
sužeistas Tunisijoje

WASHINGTON, bal. 26.— 
Karo departamentas vakar 
paskelbė, kad Tunisijos ka
ro fronte sužeistas Įeit. gen. 
Lesley J. McNair, amerikie
čių armijos vyresnysis va
das.

Nelaimė ’/vyko praeitą 
penktadienį. Karo departa
mentas apie tai nepaduoda 
smulkesnių žinių. ŽTik pažy
mėta, kad sužeistas pavojin
gai ir į jo vietą paskirtas 
Įeit. gen. Ben Lear, 2-osios 
armijos vadas, kurio vyriau
sioji buveinė yra Memphis.

Iki šio nelaimingo įvykio 
niekam nebuvo žinoma, kad 
Įeit. gen. McNair buvo Afri
kos fronte. Karo departa
mentas sako, kad jis buvo iš 
vykęs kariuomenės "inspekci
jai.

Kovoja prieš 45-65 m. 
amž. vyru registravimą

PUEBLO, Colo., bal. 24,
George J. Knapp, buvęs 1938 
metais- šioje valstybėje gu- 
berpattrMa kan d i d a t a s, 
kreipės federalin teisman 
siekdamas panaikinti vyrų 
drafto įstatymo dalį.

Knapp yra nuomonės, kad 
45 iki 65 mętų amž. vyrų 
įsiregistravimas yra prie
šingas krašto konstitucijai, 
nes vyrai prievarta verčiami 
numatytai tarnybai ir tuo 
būdu žmogui laisvės teisė 
laužiama.

Knapp registravosi pro
testuodamas. Jis yra tarna
vęs pirmajam pasauliniam 
kare.

Giraud atžymėjo 
vienuolę motiną

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj. — Prancūzų ko- 
misionierius Š. Afrikai gen. 
Giraud pripažino garbės le
giono medalį žuvusiąjai nuo 
ašies orinės bombos našlait- 
bručio Algierse vienuolei mo
tinai viršininkei.

Ašies orinė bomba sugrio
vė našlaitbučio dalį. žuvo 15 
seserų, tarp jų ir motina 
vienuolė Marle DuvaL

Velionė 31 metus š. Afri
koj darbavosi, daugiausia 
tarpe kanadiečių prancūzų.

Kaina 3c

Šventasis tėvas ragina
KATALIKUS GEGUŽES MEN.
MELSTIS UZ TAIKA

Prisikėlimo (Velykų) dieną bažnyčiose pranešta ir aiš-‘ 
kinta Šventojo Tėvo Pijaus XII kvietimas ir raginimas, 
kad tikintieji per ateinantį gegužės mėnesį melstųsi ,už 
greitesnę, teisingą ir pastovią taiką.

Apaštališkas delegatas J. A. Valstybėms JE. arkivysku
pas A. C. Cicognani šventojo Tėvo troškimus laišku pra
nešė Amerikos vyskupams, o vyskupai per kunigus tikin
tiesiems.

Gegužės mėnesį viso pasaulio katalikai melsis už grei
tesnę ir pastovią taiką. '

Apaštališko delegato laiškas vyskupams: 
EKSCELENCIJA:

1943 m. balandžio 18 d. šventasis Tėvas per Jo Eminen
ciją valstybinį sekretorių kardinolą mane paragino, kad 
aš Jūsų Ekscelenciją ir Jūsų tikinčiuosius pakviesčiau su
sijungti su Juo maldose per gegužės mėnesį. Kaip ir praė
jusiais metais Jo šventenybė mels Palaimintosios Panelės 
Marijos tarpininkystės žmonijos varguose ir atsiekti tik
rąją taiką. /

Atsižvelgus^ kad karas yra dieviškojo mokslo neigimo 
paseka, šventasis Tėvas rekomenduoja pasauliui grįžti 
prie religijos ir teisingumo ir karštai kviečia visus katali
kus savo pasiryžimais pasiaukoti Marijos širdžiai vesti 
geresnį gyvenimą.

Jo šventenybė ypač kreipias į mokyklų vaikus, kad ir 
jie per gegužines pamaldas melstųsi. Kad melstųsi už ne
kaltąsias sielas, kurių daugelį šis karas skaudžiai ištiko, 
kad galingoji bendra malda pakiltų iki Dievo Sosto. Tas 
yra vienatinė viltis suirusiam pasauliui laimėti pasigailė
jimą ir taiką.

Esu tikras, kad Jūsų Ekscelencija visus kunigus, vienuo
lius ir’tikinčiuosius supažindins su šiuo Šventojo Tėvo 
kvietimu, taip kad Kristaus Vikaras su visais katalikais 
galėtų melsti Visagalį Dievą ir tuo būdu sulaukti greites
nės ir pastovios taikos.

Su tikra pagarba ir geriausiais linkėjimais lieku Jūsų 
Kristuje

A. C. CICOGNANI,
Laodicea arkivyskupas,

apaštališkas delegatas.

Naciai žinomais sau sumetimais 
jaunus norvegus mobilizuoja

STOKHOLMAS (ONA).— 
Svarbiausias nacių tikslas 
vyrų jėgą Norvegijoje mobi
lizuoti, kaip sužinota., kad 
pašalinti iš krašto daugumą 
18 iki 30 metų amž. vyrų, 
kurie galėtų imtis ginklų 
prieš vokiečius, jei sąjungi
ninkų invazija įvyktų.

Naciai tokių metodų ima
si ir kituose okupuotuose 
kraštuose. Čia norvegų aluok 
sniuose reiškiasi baimė, kad 
sumobilizuoti jauni norvegai 
vyrai bus pasiųsti Rusijos 
frontan, kur pačių vokiečių 
kariuomenė retėja ir kuri 
reikalinga kitiems frontams 
Europoje.

Norvegų patrijotų slapta 
organizacija išjudo sabota
žuos nacių vykdomą mobili
zaciją. /

Jauniems norvegams pata 
riama vėlintis registruotis, 
nacių registrąrams paduoti 
supainiotus atsakymus į jų 
klausimus ir pilnai neišbaig
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ti registravimosi formų.
Nepaisant to, sumobilizuo 

tų norvegų vyrų pirmieji 
transportai jau išsiųsti Vo
kietijon. Netrukus bus siun
čiama daugiau. Politiniai mi 
neto amžiaus kaliniai taip 
pat siunčiami Vokietijon.

Naciai sakosi
nuskandinę U. S. 
lėktuvnešį

LONDONAS, bal. 26. — 
Berlyno radijas vakar pas
kelbė, kad šiauriniam Atlan 
te vokiečių submarinšb nu
skandino Amerikos lėktuv
nešį Ranger, 14,500 tonų.

Apie tai iš niekur kitur, 
nė iš Washingtono, neturima 
patvirtinančių žinių.

WASHINGTON. — Laivy 
no departamentas užgina, 
kad būk nacių submarinas 
nuskandinęs U. S. lėktuvne
šį Ranger.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI vice pirm. M. Devenienė, fin. 
rast, Antanas Orantas, pa-

Dirba vieningai
Philadelphia, Pa. — Pat- 

riotingi lietuviai seniai jau 
jaute reikalą vieningai dirb
ti lietuvių amerikiečių: ir 
Lietuvos reikalams. Tas lau
kimas jau pradeda gyveni- 
man reikštis. Prieš kiek lai
ko jau buvo įsikūręs Raud. 
Kryžiaus komitetas, d a. r 
anksčiau Karo Bonams Pla
tinti Komitetas. Dabar jau 
visi vieningai susijungė vi
siems darbams, kad visi ir 
visus galėtų atstovauti. Bar 
landžio mėn. 12 dienos su
sirinkime abu komitetai su
sijungė į vieną. Jie taip vie
ningai ir gražiai pasidarba
vę Raud. Kryžiui, dabar vie
ningai atidarė ir 13 bilijonų 
Karo Bonų pirkimo vajų 
tarp lietuvių.

Tą komitetą sudaro visi 
lietuviai patriotai, visų or
ganizacijų, klubų, parapijų 
atstovai. Jų vienas tikslas, 
kaip geriau atstovauti visus 
lietuviškus reikalus. Jau gra 
ži pradžia padaryta. Dabar 
tik reikia saugotis to dide
lio pavojaus, kad asmeniš
kumai ar keno nors kam 
nors veido nepatikimu ne
sugadintų visuomenės ir di
desnių ir svarbesnių reika
lų. Mokėkim atskirti asme
niškus. dalykus nuo visuo
menės šventųjų reikafŲ;' ta
da galėsime visi ir sėkmin
gai veikti, o tų darbų tiek 
daug skubių. Tad gera pra
džia sveikintina. Visi tos i- 
dėjos palaikytojai ir vykdy
tojai užsitarnauja pagarbos.

DALYVAUS CHICAGIECIŲ de^ja®. M. Zallskl«»*,

PROGRAMOJ

M. A. Pesanka, ' lietuvių 
spaudoje pažįstamas kaipo 
Algirdas Vargas — eilėraš
čių rašytojas, gegužės 8 d., 
7:30 vai. dalyvauja Šv. Ka
zimiero parapijos, Philadel- 
phia, Pa., vakare, kur Chi- 
C8,go Ateitininkų draugovė 
išpildo programą. Algirdas 
dalyvaus gyvajame paveiksle' 
ir padeklamuos kelis savo 
eilėraščius. Draugovės bale
to grupė pašoks gražiuosius 
lietuvių tautinius šokius ir 
padainuos daug skambių liau 
dies dainų. Įdomiausia bus 
jaunos gabios dainininkės A. 
Druktenytės dainos iš ope
ros “La Traviata’*, ir lietu
vių klasinės dainos.

Suorganizuota 
Lietuvių Taryba •

Waterbury, Conn. — Su
kviestas lietuvių draugijų, 
klubų if kuopų atstovų su
sirinkimas įbteigė Lietuvių 
Tarybą Waterbury. Susirin
kime dalyvavo 23 draugijų 
106 delegatai ir 8 profesijo- 
rnlai svečiai.

Valdybon įėjo: pirm. kun. 
Tegyvuoja “Philadelphijos j dr. Juozas Bogušas, vice pir- 

Lietuvių AlI-American Ko- į min. dr. Petras Vileišis, II
mitetas’ vice pirm. J. Trečiokas, III

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumesldt seny, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Jnos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Btg Ben. Uttle Ben ir kiti budelntkai gali
ma pataisyti. -

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

T\ R Į) R P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos R Ašies 
*^**O**Ali Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MC8Ų EKSPERTAIS 
kaldink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
, TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITVVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai, pietų. 

Kitomis dienomis — nuo T valandos ryto iki 5:20 valandos popiet

TRU-VISION OPTICAL CO.
| DR. M. WE1NE, O.D._______

1)R S- WE1NK, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E TEISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

| 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAVETTE 3535
VALANDOS; Plrmad., Trrėiad., Penklsil. Nuo Iii ryto Iki 6 vak. 

Antrad. Ir Krtvlrttull<TiiHlN Nuo 10 ryto iki 10 vak.
AcAladieniate Ir Sekmadieniai.* Pagal Sutarti

Pasikeitimai lenku 
vyrįausybėje ir 
Lietuvos reikalai

Mūsų Londono korespon
dentas, pranešdamas, kad ko

rašt. M. Andrikytė, padėjė
ja N. Janvžiiitienė, iždin. A.
Aleksis, padėjėjas T. Matas.
Vykdomąją tarybą sudaro:
kun. dr. J. Bogušas, kun. B. , ....
Gauronsk&s, dr. P. Vileišis, ™ 18 d' atsistatydino lenkų
dr. M. J. Colney, M. Zails- Ilrformacij<” mm‘8teria St. 
kienė, J. Kanapkienė, A. šam Stronski, sumini, kad jisai
baris, A. Aleksis, P. Kruge- keletu atvejų buvo pasklei-
lis, adv. C. Balanda, J. Ja.! Lietuvai nedraugingų H-
nušaitis, V. Urbonas. O. Ja-"* Nauju lenkų Informac“ 
nušaitienė, A. Barkauskienė J J“ Prieitas p.
E. Petrauskas. J. Trečiokas Flrraiau Jla.yra

lenkų ambasadoriumi Rusi
joje, iš ten lėktuvu pabėgęs

Kaip kitos tautos 
rūpinasi savo 
tremtiniais

(LKFSB) Iki pereitų me
tų pabaigos lenkų Raudona-" 
sis Kryžius iš privačių savo 
tautiečių aukų, kaip skelbia 
“The Polish Review”, buvo 
gavęs $293,000. Per pasku
tinius devynis mėnesius iš 
anglų aukų gavo $24,000, c 
Anglijoje gyveną lenkai su

dėjo $36,000; be te — lenkų sumų, kurias tam reikalui
jūrininkai suaukojo $4,000. 
Šios arkos paskirtos šelpi 
mui ištremtųjų į Sibirą ii 
išlaisvintų iš Rusijos žmo-

nių, bet tai tik priedai prie Į nių valstybių.

yra skyrusi lenkų vyriausy
bė. Kaip žinome, lemtų vy
riausybė gauna gana stam
bias paskolas iš demokrati

A. Orantas M. Devenienė, 
adv. A. Bror.sky, A. Las- 
dauskas, O. Lazda usjtienė, 
T. Matas, M. Endrikytė, J 
Ažunaris, dr. S. Sapranas,; 
A. Petrauskaitė, H. Lauri
naitienė, G. Žemantaitis, M 
Krugelienė, J. Klikna, J 
Kvaračiejus.

Pifmutiniji organizatoriai, 
kurie' Sukvietė visas draugi
jas: Jacob Trečiokas, Anta
nas Orantas, dr. M. J. Col
ney, Petras • Jokubauskas 
Antanas Šambaris. Į L. T 
įeina katalikai, socialistai, 
sandariečiai ir kiti Lietuvą 
mylinti žmonės.

D,r. M. J. Colney

į Egiptą buvo gavęs nąują 
paskyrimą, o dabar paaukš
tinimą į Informacijos minis- 
terius. Jo kreditan galima į- 
rašyti, kad, kaip rašo mūsų 
korespondentas, iki šiol jų 
oficioze nepasirodė prieš Lie 
tuvą ar lietuvius nukreipti; 
žinių. .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Geriau nukentėti už tiesą, 
negu melu praturtėti.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki « ▼. 
vak. Sere domis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma

4712 South Ashland Av. 
yards įsu

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051
J?

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTI-*3 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyrių ,'š priežas 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Greiti Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

a , PATRŪKIMO
, — teikia — 

SYiČES 
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Spėriai teito ja 
Tame!

Isiaųoklt Bupan- 
čloti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosi nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPECIAL — 
Iškirpkite šį skelbimų, ir priduo-' 

kitę mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IšMANKšTIM.M.y 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmmtų 

NĖRA KO GERESNIO UŽT&tfk&tjfotvice
Creator of Custom A'ppliances for 27 yrs.

30 S. STATE, RM. »IO. STA. 41«S 
Daily 10 A.M. TU 5j Mon., Fri. TU 9 F.M. 

Saturday ’Til 1, Sunday a to 4.

šis yra specialia garsinimo bandymas ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, ils 
pasiūlymas nebus atkartotas.

WHOLESALE
LIQUOR
{STAIGA

-

c

u 1
m*.'

•>:<

ISveflojame 
po Tisą 

• Ohlcega

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

« kantf.R, eev.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 80. Halsted St.

Telefonas: BOULBVARD 0014

Ar Skauda Kojas ?

I
0U1CK RELIEF WlthNEW METHOO

Lock t N.w Way Baste* Rsducsr 
-—Fadi for Gorės and Calles.s— 

LOCK'S FLEX|BLE ARCH SUFPORTS 
TED AT LOW COST

25c „
LOCK'S FLEX|BI 
custom Frrri
SHOIS t

WidMwd

FOOT E-Z SHOE SHOP
189 NO LA SALLE ST.

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAR

'Moderniškas Vacuum Tubc
Girdėjimo Pagelbtuvas 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
Rkonoml.kan £ IšmokėjimoA Gvarantuota.

KRglPKirftH, RAŠYKIT AK ŠAUKIT 
DYKAI OKMONHTRACUOS

AR DBL KNYGUTSS

ABBOTT—S
HEARING AiC COMPANY 

28 E. JACKSON BLVO.. .CHICAGO
J Išpildyk Kuponą Ir slųKk <labaid 
JO Noriu DrmouiitrscUus namuoo< d 
Jo Atsiųskit Informacijų Knygą J 
, Be JokkM Mas Ofclteaeljoo *

$ Vardas ............................... J
gi Adroaas ................ ............................J Miršta*.. .................. Vai............ .f

Rešzidencija REPublic 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVdfcATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki B.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YAKda 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

3147 S. Halsted SL, Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos- ’ A popiet

Tel. YARdfl 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ER 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...................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutarti

Tai YASda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR OHIRURGm

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago. IL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Namų TeL: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy- 
vsnlnrui. Saugokite jas. leisdami 
IHegsamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurte pašalina 
visa aklų (tempimų. ..

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

OPTOMKT RISTAI
1801 So. Ashland Aveniu

Kampas lt-toe
relefonas: OANAL 0618. Oėeagc 

OFISO VALANDOS:
Kasdien a. m. Iki p. m. >
F TreMad. Ir šeštad. >:ao a. m.

iki T:04 p m

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių -Išmokėjimų 1
CZĖ, r<w PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS EEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEP1TmrkUSOMI !
TTAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo

jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t _

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALDMET 4118 Jos. M. Morais, S«’y. 8288 80. HALSTED 8T.

_____ ,į K s
1 LIBilflAL EARMINGS

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGASf

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

4alrm«di«>niaia nagai anattartma

LIETUVIS DAKTARAS^
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
v*

TELEFONAS:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
mj nnwR. “draugir

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 YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR 0HIRURGA8

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. REPublic 7868 * » *

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra- 

Į ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti Sal) ge- 
rais laikraščiais. (Kardino- 
laa Laobre).

TeL OANal 0257
R«a. tel.: PROspect 6651

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Realdancija: 6600 8o. Artealan Avė

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

PLATINKITE “DRAUGI
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Ristynės su Angel 
Legiono salėj , 
trečiadienį

Trečiadienio vakarą,
28 d., vėl bus ristynės ren
giamos Dariaus Girėno pos
to savo — Legiono salėj, 
4416 S. Western Avė.

4 Iki šiol Legiono salėj da
lyvavo daug garsių ristikų, 
h*st ši kiartą dalyvaus pašau 
lio garsiausias tistikas ir da
bartinis ristikų čempionas 
Angel (Maurice Tillet).

Legiono ristynių rengėjoi 
nuo pirmų savo ristynių mė- 
gino gaut Angel ir tik da
bar pasisekė partraukt tą 
stebėtinai “strošnų’’ ir stip
rų pasaulio ristiką. Kada 
Angel atvyko į Ameriką, tai 
jis suįdomino ‘ne tik sporti
ninkus, bet ir mokslo vyrus. 
Pasak Amerikos profesorių, 

Ą tokie žmonės, kaip Angel, 
gyveno prieš keturis šimtus 
metų ir nuo to laiko kas 
šimtą metų gema tik vienas 
toks žmogus. Angel yra vie
nas tų žmonių. Profesoriai 
stebėjosi jo nepaprastu kū
no sudėjimu ir neapsakomu 
stiprumu. Kam teko maty- 
ti, tas žino, kokis jis yra ne
paprastas.

I
Trečiadienio vakarą Angel 

risis su kitu garsiu ristikų 
Pete Managoff iki pergalės. 
Taip pat legiono čempionas 
John Mason imsis su su Jack 

JPoss ir milkmonų unijos du 
’ristikai mėgins savo stipru
mą, t. y. George ‘Mack su 
John Holda.

Milė dr-jos "Lietuvos 
Ūkininko" uoli 
darbuotoja

Bal. 24 d., po sunkios li
gos mirė Konstancija D’An- 
drea (Mikšiūtė).

Nėra nario draugijoj “Lie 
iuvos Ūkininkas”, kuris ne
pažino geltonplaukės Kastu
tės, nes ji buvo viena tų, 
kuri niekuomet neatsisakė 
darbuotis draugijos labui.

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.

Cukrus ir padangos
Gegužės 31 diena yra pas

kutinė diena naudoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 

Kastutė tapo draugijos na>dgi antrojo periodiško ap- 
re vasario 20, 1920 m. Per žiūrėjimo keleivinių automo
visus 23 metus ji beveik 
kiekviename draugijos pa
rengime darbavosi, jei ne 
raštininkavo, tai buvo ren
gimo komiteto narė. Ji bu
vo visų mylima ir gerbiama, 
ypatingai jos tykus ir nuo
širdus būdas buvo visų mė
giamas.

Ilgus metus Konstancija 
buvo draugijos valdybos na
rė — kontrolės raštininkė.

Dr-jos valdyba bei nariai 
reiškiame didį užuojautos 
žodį jos vyrui, podukrai, 
brangiai mamytei bei sesu
tėms ir broliui liūdesio va
landoj.

Trečiadienio rytą Kastu
tės karstą lydės dr-jos “Lie
tuvos Ūkininko’’ nariai.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

bilių padangų, kurių savi
ninkai turi “C” kortelę.
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HEI.P VANTKD — .MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVEHTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. llANdolph »4HS-»48»

HELP WANTED VYRAI

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

CRACKER JACK CO.
4800 W. 664h St.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite į—C

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MEKANIKAI 
ARC WELDERS 

GRINDERS
Punch Press Operatoriai 

DARBININKAI 
REIKALINGI TUOJAU

SEARLES ELECTRIC 
WELDING WORKS

1310 S. 47th Avė. Cicero

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mękes- 
tis laike mokinimo. Proga dirbti 
viršlaikį. Dieną arba naktį šiltai. 
Atsišaukit į Moterų Employment 

Dept.

ARMOUR & COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KING, APSTIN 
1960.

BROOKS LAUNDRY
600 Nortli—Blvd. Oak Purk, UI.

Moterys, 18 iki 35
Patyrimas Gerai 

Bet Nereikalinga.

Solderers
Assemblers

VVirers
Light Mach. W«rk
100 NUOŠ. DEFENSE 

Laikas ir pusė už viršlaikį.
Atsineškit Gimimo Liudijimą.

Majestic Radio
and Television Corp. 

2600 W. 50th ST.

MERGINŲ REIKIA
Kaipo Mašinų Operatorės. Išmokin
siu!. Moderniška Defense dirbtuvė. 
Patogios darbo sąlygos. Puiki trans
portacija. Matykit Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

21 N. Izoomis St.

Tikietai j tas ristynės yra 
tos pačios kainos, kaip ir į 
paprastas ristynės. Progra
mos pradžia 8:30 vai. vaka
re. J. J.

J. Mason, Legiono čempio
nas.

Alus daugiau prigirdė žmo 
nių, negu jūros.

NAUJI
LIETUVIŠKI

34 REKORDAI
po ygę vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

8241 S. Halsted St., Chicago.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktis

A. t

JUOZAPAS ' 
BARANAUSKAS

I . z
Gyveno: 6842 S. Maplewood.
Mirė bal. 25 d., 1943 m.,

10:30 v. v., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Šiaulių apskr., Naisių kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po pirmu vyru 
Brazauskienė,o po tėvais Pui- 
dokaitė); ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų A- 
merikojo. Brazilijoje paliko 
seserį Uršulę Survilą, ir jos 
šeimą, o Lietuvoje paliko 2 se
seris — Olesę ir Oną; ir bro
lį Joną ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Šv. 
Kazimiero Karalaičio, Švento 
Vardo ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Westem Avė. Laidotuvės Į- 
vyks ketvirtad., bal. 29 d.Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Gimimo ŠV. Panelės 
Marijos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris ir Giminės, 
laidotuvių direktorius Ant.

B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS ’

FURNACE CIIARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

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

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKĖTE TUOJAU

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

OPERATORĖS
Prie Lengvų Milling Mašinų.

Pradinė mokestis 60c į vai. dieno
mis; 65c į vai. dirbant naktimis. 
Maža švari dirbtuvė netoli vidur- 
miesčio.

Užtenkamai Viršlaikio. 
Patogios darbo sąlygos.

PRECISION METAL * MACHINE 
711 W. Lake St.

REIKIA

Mergini} ir Moterų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

100% KARO DARBAI 
MACHINE OPERATORĖS 
ASSEMBLING — FINISHING 
LENZ ELECTRIC MFG. CO.

1751 N. Westem Avė.

PATARNAVIMAI

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5340 Slieridan Rd.

500 Cikagiečių Polka
Stasytės Polka............Radit

Orchestra
501 Močiutė Mane Barė 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergelė .... Viki 
Bekeris Ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka...............Radit

Orchestra
604 Noriu Miego

Man Parakė Karvellukas— 
Radio Orchestras ir Vik

Bekerta
605 Radio Polka 

Armonikos Polka. .. .Radit
Orchestra

16146 Pragėriau Žirgelį
Eisim Laukan.................... Ant.
Vanagaitis ir J. Olšauskai

i ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai

Dziedukas. .. .Vyrų Oktetag
14064 Rudens Pasaka

(Veltui Prašysi................. A.
Srbaniauskas

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

Gražini!
26085 Ku-Ku Valcas

TSvynės Polka. . .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunlmėls
Agotėlės.. .šokių Orchestra

Pws RUDRIKĄ gaunami v 
rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Vk’tor, Oolumbia, Decca.

Jos. F. Bmkik, Ine.
3241 S. Halsted St

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.
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JOHN RIMKUS
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį — Joną Rimkų.

Netekome savo mylimo bal. 
27 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užpt-ašėgie gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už Jo 
sielą, trečiad , bal. 28 d., šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioje, 8:30 
vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, kai
mynus ir draugus dalyvauti šio- 
'se pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono sielą.. 
Po pamaldų kviečiame į na
mus po num. 5151 S. Honore 
Street.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys, Ir Giminės.

KASTANCIJA 
D’ ANDREA

(po tėvais Mikšiūtė)

Gyv.: 5805 S. Rockwell St.

Mirė bal. 24 d., 1943 m., 10 
vai ryto, sulaukus 42 m. amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio miesto.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Thomas; dukterį Irene; 
motiną Marijoną; 2 s?Bcris — 
Stepfųinia Papini i r Albiną 
Mockus; brolį Vladislovą Ir 
brolienę Elorence; dėdę Juo
zapą Medžiūną ir jo šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Velionė prklausė prie Lietu
vos ūkininko dr-jos ir prie 
L.R.K.S.A. ‘Pemlnlne Eancies’ 
kuopos.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 28 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvleč'ame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, D»’ktė, Mo
tina, Seserys, Brolis, Brolienė 
Ir Giminės.

Laid. dlrekt. — Lachatvlcz ir 
Sūnai, tel. Canal 2615.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEWATEIt REACH HOTEL 
5340 Slieridan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERS, DARBININKAI ir 
WELDERS reikalingi. Dieną ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje, shipping departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit M r. Nelson.

MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. Westem MONroe 6120

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door 5, House 3.

_______ 13TH & CLARK STS.________

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

38th and Central Park Ąve. 
VRAI

Prie abelnų dirbtuvės darbų, 20 
metų amžiaus ar suvirš. $28.60 į 
savaitę. Reguliaris pakėlimas al
gos, pastovūs darbai. Dieną arba 
vakarais šiftai.

COOK CHOCOLATE CO.
1000 N. Ogden Avė.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
gerta 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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOBOV

Ambrosia & Nectar
BEERS

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyrų
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui ir alijantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo, Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
šiftai.

Atsišaukit Employment Office

ARMOUR & COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

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.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD
-■ 14th ir Clark Sts.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlpistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: p. P. CINIKAS, M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė., Chicago

TOOL AND DIE MAKERS 
IR PAGE! BININKAI 

100 NUOŠ. KARO DARBAI
Puikios darbo sąlygos. Dieną arba 
naktį šiftai. Auščiausia mokestis ir 

' pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.

«SUNNYSIDE TOOL & DIE WORKS 
2222 N. Cicero Avė.

TOOL MAKERS
IR

A-l MACHNISTAI
Maža švari dirbtuvė netoli vidurmles- 
čio.

Aukščiausia mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio. 
Puikios darbo sąlygos.

PRECISION METAL * MACHINE 
711 W. Lake St.

HANDYMAN — C ARĖTAK ER 
Reikalingas mūsų ofise.

Pastovus darbas,
JUDY PURLI8HING CO.

3323 S. Michlgan 
Calumet 5580

REIKIA VYRŲ, aktyvių, iki 45 me
tų senumo. Be patyrimo dirbti prie 
lengvų darbų;

KROLL BROS. CO.
1801 S. Michlgan.

MOTERIS K
Reikalinga dirbti mažoje commi- 
ssary industrialinėje dirbtuvėje. 
Dienomis darbas. Atsišaukite į

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

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

127 N. DEARBORN ST.

MAŠINŲ OPERATORĖS
Merginos ar jaunos vedusios moterys 
reikalingos išmokti operavinią enve- 
lope ir paper bag mašinų. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliška^. Pa
stovus darbas, malonios darbo sąly
gos

AMERICAN PAPER GOODS CO. 
1327 W. Wnshington Blvd.

PRESSERS
Turi turėt dirbtuvės ar laundry pa
tyrimo. Reikalingi prie lengvų darbų 
230 S. ERANKLLN. 4th Floor

Budriko Letditeml Radio Progra 
mai — 14-tieji Metai.

W-C-F-Ia 1000 k., Sekm. vak., 
9-tą valandą.
W-H-P-C. 1450 k.. Kctvlr. vak 
7-tą valandą.

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808
J

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo $800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkatnavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52ntl Avė.

Phone: CICERO 453.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūkia! mūsų specialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND PO1NT SAU 
FILING 1VORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcei 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

Factory Workers
MEN AND BOYS, 17—50 

Steady work; swing ahlft; prem- 
iums for night work; overtime; 
no experięnee necessary.

UNITED AUTOGRAPHIC 
REGISTRU- CO.

5000 S. Osiifomla Avė.
Ilcnilock 9IHMI ,

TOOL & DIE MAKERS 
Patogios darbo sąlygos, aukščiausia 
mokestis, užtenkamai viršlaikio; 
100% defense darbai. Mūsų tool 
room įrengimai kogerlausi. Netoli 
vidurmlesčio; puiki transportacija. 
šie nėra karo laikų darbai bet ant 
visados. Jei dabar dirbate prie ka
ro darbų aukščiausiam laipsnyje sa
vo gabumų neatsišaukite. Matykit 
Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

______ ai y. Loomto St._________

100 VYRŲ IR MOTERŲ
Vedusios poros ar pavieni. Amžiaus 
18 iki 60. Reikalingi kaipo patar
nautojai (attendants) ligoninėje. Al
ga su kambariu, valgiu ir medlka- 
liška priežiūra. Kreipkitės prie DR. 
J. V. EDLIN.

CHICAGO STATE HOSPTTAL. 
6500 W. Irvlng Park Ibi.

REIKIA MERGINŲ TUOJAUS
Su nemažiau 2 met. high school mo
kslo dirbti prie švarių assembly dar
bų. Patyrimas pageidaujama , bet 
nereikalinga. 48 vai. savaitėj. 626.00 
alga. Valandos nuo 8 ryto iki 4:30 
popiet. Pastovūs darbai, gera ateitis. 

WHEELCO INSTRUMENTS CO. 
Corner Harrison and Peoria

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

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

MERGINOS 
IR MOTERYS 

DIRBTUVĖS DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.

APPRENTICE WELDERS
Antram šiftui.

Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kurią darbo dieną. Šeštadieniais tik 
rytais.

National Malieable 
& Steel Castings Co.

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

LAUNDRY HELP
Prosytojos ar Siuvėjos
$20.00 Wk. 40 hr. Wk.

Laikas ir pusė už viršlaikį. Patyrimas 
nereikalinga. Dykai station wagon 
transportacija iki darbo Ir atgal prie 
gatvekarlų linijos. Muzikallški pro
gramai du kart J dieną jums bedir
bant. Žicm-vakarinėje dalyje miesto. 
Pašau kito—

NEWCASTLE 8041.

f

REMKITE “DRAUGĄ”

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Kuro aliejaus reikalai
Rugsėjo 30 diena yra pas

kutinė data dėl penktojo pe
riodo kuro aliejaus kuponų; 
paskutinė diena dėl antrojo 
periodiško keleivinių auto
mobilių padangų patikrini
mo, kurių savininkai turi 
“A” kortelę, taip pat ir dėl 
motociklų padangų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
AS8OUIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
MVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojlmus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4718
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Didieji Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbai
Nieks neabejoja, kad Amerikos Raudonasis Kryžius 

šiandien yra didžiausias geradaris pasaulyje.

Antradienis, bal. 27 d., 1043

JO PASKUTINES VELYKOS

II
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Berlyno-Romos ašis dar sukasi, bet...
Paskutiniaisiais laikais santarvininkų lakūnai dažnai 

ir stipriai bombarduoja Vokietijos karo pramonės cent
rus. Patys vokiečių šaltiniai pripažįsta, kad vokiečiams 
padaromi dideli nuostoliai. Svarbiausiai — santarvi
ninkų šaunių lakūnų sėkmingi žygiai griauna ir civi
linių ir militarinių Vokietijos žmonių moralę. Vokiečių 
kariuomenė paveikiama tuo žvilgsniu, kad ji užsikrečia 
beviltiškumu, o visuomenė vis labiau nustatoma prieš 
Hitlerį, įtraukusį kraštą j baisią nejaimę.

Tačiau nereikia daryti iš to išvados, kad nacių pra
gariškoji mašina jau visai griūva. Karo vadovybė ne
daro san iliuzijų, kad vien tik bombardavimu iš lėktu
vų Hitlerį paklupdys ir privers jį besąlyginiai pasiduo
ti. Jie gerai žino, kad reiks daryti invaziją į kontinen- 
talinę Europį ir visais karo pabūklais, įtempiant visas 
galimas santarvininkų jėgas, triuškinti nacių pozicijas.

Nuo šio žygio santarvininkus tuo tarpu sulaiko Af
rikos karo frontas ir Vokietijos submarinų veikimas 
jūrose. Kai bus sudaužytos gen. Rommelio armijos Tu- 
nisijoj, kai bus suparaližiuotas nacių submarinų siau
timas, tada bus pradėti lemiantieji žygiai Berlyno-Ro
mos ašiai sutraškinti.

Kalbėti apie italų moralę beveik netenka. Ji jau se
niai yra nukritusi iki zero. Po to, kai fašistų vadas Mus- 
solini visu kuo parsidavė Hitleriui, italų tauta jo dar 
labiau pradėjo neapkęsti. Ir, jei ne Gestapo (slaptosios 
policijos) dideli pulkai Italijoj, Mussolinio diktatūra 
jau būtų į šmotelius sudužus. Nors Italijos armija tu
rinti dar apie 1,250,000 kareivių (apie 800,000 jų žuvo 
rusų fronte), tačiau jų vaidmuo nėra didelis. Italai ka
riai, žinodami prie ko jų kraštą veda nacių-fašistų kom
binacija, kariauja nenoriai. Jų priešakyje daugumoje 
jau ne be jų tautiečiai stovi, bet vokiečių nacių pul
kininkai ir generolai. Reikia pasakyti, kad ir Italija 
šiandien jau yra paminta po Hitlerio kruvinu padu.

Jungtinių Tautų vadai žino, kokia yra padėtis ir Vo 
kieti joj, ir Italijoj, ir nacių okupuotuose kraštuose. To
mis žiniomis pasiremdami jie planuoja ateities karo žy
gius.

Amerikos karo jėgos kariauja daugelyje frontų, ku
riuos ši organizacija aprūpina visais dalykais, reikalin
gais sužeistuosius gydyti, prižiūrėti. Be to, ji ir civi
linius žmones, karo paliestus aprūpina pastoge, mais- 
tu, medikamentais ir drabužiais.

Bet reikia neužmiršti nė to, kad Amerikos Raudona
sis Kryžius duoda labai ir labai stiprią paramą visoms 
Jungtinėms Tautoms. Ypač daug tos paramos tenka 
Didžiajai Britanijai, Sovietų Rusijai ir Kinijai. Apskai
čiuojama, kad trumpu laiku A. R. Kryžius sušelpė 4,- 
700,000 Didžiojoj Britanijoj. Kai Vokietija užpuolė So
vietų Rusiją, Amerikos Raudonasis Kryžius ten siuntė 
dideliais kiekiais reikmenų ligoninėms ir visokiausių 
medikamentų. Nors pristatymas buvo nepaprastai sun
kus ir pavojingas, tačiau pavyko Rusijai pristatyti už 
virš penkis milijonus dolerių vertės reikmenų. Be to, 
pasiųsta 10 milijonų įvairių bandažų rusų armijai ka
ro fronte. Kinijai taip pat pasiųsta labai daug ir medi
kamentų^ ir drabužių, ir net maisto. Jei priskaityti tai, 
kas pristatoma kitoms tautoms ir kokius kitus gailes
tingumo darbus dirba Amerikos Raudonasis Kryžius, 
susidarysime sau tikrą vaizdą apie milžinišką šios kil
nios ir garbingos organizacijos vaidmenį.

• • ‘ ' *
Plečiasi karas, plečiasi ir Amerikos Raudonojo Kry

žiaus darbai. Dabar jau keleriopai daugiau reikia šiai 
organizacijai ir darbininkų ir pinigų. Todėl visų yra 
svarbi pareiga gausingai aukoti, kad Am. R. Kr. gai
lestingoji ranka, galėtų pasiekti visus pasaulio nelaimin
guosius, pašalpos reikalinguosius žmones.

Pirkdami U. S. karo bonus, mes prisidedame prie 
Amerikos ir jungtinių tautų pergalės, bet kartu tau
pome, savo sunkiai uždirbtus pinigus saugiai investuo
dami. U. S. karo bonų pirkimas — saugiausias pasauly 
investmentas.

• *' • -ISA*» * '■
•' ! • v ■

Vis tik nemanoma, kad vokiečiai pradėtų daryti puo
limus per Ispaniją ir Turkiją. Tačiau santarvininkų 
Vadovybė turėtų budėti. Hitlerio desperacija gali jį pri
vesti prie visai netikėtų ir negirdėtų žygių. Jo visus 
žingsnius reikia sekti didžiausiu akylumu.

rr rr

Prancūzų armija
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Prieš Berlyno-Romos ašį dar viena santarvininkų ar
mija kariauja — tai prancūzų armija..

Prieš šešis mėnesius generolas Giraud buvo belais
vis vienoje Vokietijos tvirtovėje. Iš ten jis ištrūko ir 
atvyko į Siautės Afriką ir dabar vadovauja prancūzų 
armijai, susidedančiai iš 60,000 vyrų. Toji armija da
bar sėkmingai pliekia vokiečius centraliniame Tunisijos 
karo fronte. Gen. Giraud planuoja netrukus sudaryti 
300,000 vyrų armiją it vesti ją prieš Hitlerio tvirtoves 
Europoje ir vaduoti Prancūziją.

ši armija dabar organizuojama. Jos puiki užuomazga, 
dabar kariaujanti Tunisijoj, parodo, kad ji galės su
vaidinti svarbų vaidmenį kare prieš nacius ir fašistus.

Vokiečiai jau buvo įsitikinę, kad kovojančios Pran
cūzijos jau nebėra. Jie manė, kad ir prancūzų Afrikoj 
kariaujančios jėgos yna sukiužusios. Bet vokiečiai apr 
atgavo. Jie šiandien susiduria su naujai atgimstančia,

— kovojančia prancūzų tauta.
“ Gen. Giraud ir gen. De Gaule armijos, be abejonės, 

suvaidins labai svarbų vaidmenį tuo metu, kai santar- 
vininkai darys invaziją kontinentalinėn Europon. Kaip

—- greit tosios armijos pasieks Prancūzijos krantus, visa
prancūzų tauta sukils prieš Hitlerio dominaciją ir jo

Z “Charlie McCarthy” gen. Petain ir prancūzų tautos 
išdaviką Lavalį.

~ Gen. Eisenhowcr, vyriausias Amerikos ginkluotų jė- 
_ gų Afrikoj vadas, ir pati Jungtinių Valstybių vyriau- 
Z sybė ne be reikalo remia gen. Giraudo planus ir ne be
- reikalo jį pripažino vyriausiu prancūzų komisionierium

Afnlspje. ,

Dorovinis susmukimas'
Tokia antrašte “Garsas” įdėjo savo bendradarbio R. 

G. straipsnį, kuris šiaip yna baigiamas:
“Vokiečių tauta pasistatė sau už dievaitį Hitlerį/ 

kuris sudrumstė karo baisenybėmis visą pasaulį, pa
vergė mažąsias tautas, pedraug ir mūsų senąją tė
vynę Lietuvą. Vien kraujas ir ašaros teka Europoj 
ir Azijoj. Dorovė pas Hitlerį tik Įokįa, kokia jam pa
čiam patinka ir kokią jis pats sugalvoja. Kristaus 
mokslo dėsniai turi nusilenkti prieš tą stabą — vo
kiečių dievaitį. Sutartys ir duotasai kaimyninėms val
stybėms žodis, jam tiek tik reiškia, kiek pernykštis 
sniegas. Viskas turi žūti ant vokiško dievaičio aukurp.

* ‘O pas mus, rodos, aukso spinduliais švyturiuoja 
Atlanto Čarteris ir žada visoms pavergtoms tautoms 
linksmą rytojų; bet vienok kasdien dažniau pasireiš
kia spaudoj — tamsūs taškai ant . Atlanto Čarterio 
saulės. Yra ir pas mus dorovinio susmukimo žmonių, 
kurie pataikauja komunistams ir jų užgaidoms ir de
da pastangas Atlanto Carterį nustelbti. Duok, Dieve, 
kad jiems nepasisektų ir niekad savo biauraus tiks
lo neatsiektų.

“ Lietuvių gi tarpe, pas mūsų komunistus, labai ryš- 
• kiai pasireiškia didelis iškrypintas; jiems Lietuva — 

ne tėvų žemė, — Stalinas jų yra viskas. Jie yra tik
ri mūsų tautos išsigimėliai. Mes, lietuviai, nenorime 
jiems mesti prakeikimą, bet nuoširdžiai linkime susi
prasti ir kuo greičiausia nusikratyti dorovinio susmu
kimo.”

Lietuvos žmonių viltys
“Amerika” rašo:
“Nežiūrint didelės priespaudos, cenzūros ir grąsini- 

mų, Lietuvos žmonės puikiai žino, kas darosi užsieny
je. Jie labai tiksliai žino, kad Amerikoje pripažįstama 
Lietuvos atstovybė. Jie žino apie Amerikos Lietuvių 
Tarybą, gerai žino ir apie Lietuvių Tautinę Tarybą.

‘.‘Mums svarbiausia žinoti, kad Lietuvos žmonės di
džiausia viltimi žiūri į Jungtines Amerikos Valstybes, 
tiki į Atlanto čarterio dėsnių pritaikymą.

“Mūsų visų pareiga pateisinti Lietuvos žmonių viltis 
ir lūkesčius. Velykų šventės tebūna daugeliui mūsų ge
riausiu paakstinimu prisikelti didesniam darbui Lietu- 
vos žmonėms pagelbėti.”

Geidienė jautė savo šir
dies gilumoje, kad tikrai šie 
met bus nelinksmos Vely
kos. Bet ypatingai Onutė. 
Neįžengs tas kitais metais 
laukiamas svečias pro var
telius ir netars jai: “Sesute, 
kaip aš tavęs pasiilgau.” 
Nieks eu ja neis Velykų ry
tą į bažnyčią, nieks nesigė- 
rės jos paruoštais valgiais. 
Nebus to linksmumo, kuris 
būdavo kitais metais. Tiesa, 
jis bus šalia jos, bet ne tas.

Ji atsidūsta barstydama 
geltoną iškilusį pyragą, pa
purto geltonas į priekį nu
svirusias kasas ir vėl tyliai, 
susimąsčiusi tęsia. darbą. 
Jos vaizduotėje praeities 
vaizdai gena vienas kitą. Ji 
gyvena gražiąja praeitimi, 
kad Bronius buvo sveikas, 
kada jis buvo jai gyvenimo 
tikšlas. Kada jis sugrįžęs iš 
miesto atostogų ją tokią link 
smą padarydavo. Ji viską 
tuomet užmiršdavo, ji per 
naktis dirbusi jam, užsimir
šdavo, kad pavargus, išsė
dėdavo prie jo lovos besi
šnekėdama ir besiklausyda
ma tokių gražių pasakojimų 
kokius galėjo pasakoti tik
tai Bronius.

Jau kone metai, kaip jis 
guli ir eina vis silpnyn., Tie
sa, jis turi viltį, kad pa
sveiks, bet Onutė jau nėgali 
įsivaizduoti ar taip galėtų 
būti.

—Viešpatie, kodėl tik taip 
jau buvo skirta, kodėl jis 
negalėjo būti sveikas. Jis 
toks geras, toks linksmas... 
Kuo jis galėjo nusidėti? — 
dūsavimais pati sau viena 
kalba Onutė:

—Dukrele, nueik pas Bro- 
niuką... gal jam ko reikia,— 
taip pat atsidususi motina 
siunčia Onutę.

—Kad aš, mama, negaliu, 
man taip skaudu žiūrėti į jo 
mirtinai užmerktas iš skaus 
mo akis... — nesusilaikiusi 
pravirksta ir nusisluosčiusi 
rankas išeina.

Atsistoja pas jo kojas. 0 
ašaros kaip stambūs žirniai 
be verkimo ritasi per jos 
veidus.

Ji tyliai galais pirštų įei
na pas Bronių.

—Jis miega..>—su gailes
čiu suspausta širdimi tyliai 
prataria ir susilaikius ima 
kukčioti.

—Tai, tu, Onute. .Net ne
girdėjau kaip įėjai.

—Gal geriau, broliuk, — 
kiek susivaldžiusi, skubiai 
braukdama ašaras nuo veiJ 
delio klausia. t

—Visai sveikas jaučiuosi 
rytoj tikrai kelsiuos,—silp
nai nusikosėjęs linksmu šyp 
sniu tęsia Bronius.

—Gal ko reikia ? — neno
romis šypsodamasi klausia 
Onutė.

—Nieko, Onute. Rytoj ei
sim į kaimynus, jau man 
taip nusibodo toj lovoj... — 
ir kažką greitai sugalvojęs 
nusišypsojo. — Paupiuose 
turbūt, kaip ir pernai, rytoj 
šoks?—paklausė ligonis.

—Velykos bus ir namie 
geros, Broniuk. Gal per Sek
mines... jau būsi sveikesnis. 
Antrąją dieną bus svečių. 
Tik, gyk, o paskui vėl bus 
man ir mamytei linksma.

—Lyg aš ligonis, tik tin
ginys didžiausias — juokau
ja Bronius. Bet tu, Onute, 
eik, aš žinau, kad jūs šian
dien daug darbo turite, — 
taisydamasis sėstis siunčia 
Onutę į virtuvę. Ir sesuo iš
eidama primena:

z—Jei ko reiks, pasibelsk 
į sieną, aš visuomet girdė
siu.

—Pyragų tuoj ateisiu pa
ragauti,—juokdamasis, aki
mis palydi išeinančią Onutę 
pro duris.

—Šiandien nei namanyk 
keltis. Gausi! —atsigręžusi, 
šypsodamasi pagraso pirš
tu Onutė.

—0—
Velykų šeštadienio vaka

ras. Mėlyname danguje kur 
nekur išsiblaškiusios silp
nos žvaigždutės. Bronius 
žiūri pro apšarmojusį langą 
į miegantį kaimą. Retkar
čiais jis nugirsta virtuvėje 
motinos triūso bildesį). Jam 
ilgu pasidaro, prisiminus 
praeitį, kada jis pirmutinis 
keldavosi ir paskutinis gul
davo.

—Taip,—pats sau galvo
ja,—taip... gyvenimas mane 
pasmerkė dėl gražiausių no
rų, dėl jų... pasitikėjimo ma

tyliai užvožia akis, ant ku
rių krinta didelis lango rė
mų šešėlis.

Onutė tiesiai eina pas Bro 
nių. Įėjusi atsistoja gale jo 
lovos ir eiusimąsčiusi sunkiai 
kvėpuoja. Po valandėlės pa
šnabždomis ištaria:

—Miega...—ir taisosi išei
ti.

>
—Cha, cha, cha... O ką aš 

dieną veiksiu, jei naktimis 
mieguosiu,—juokais nutrau
kia mirštamą tylą Bronius.

—Aš maniau, kad miegi. 
Užsimerkęs...

—Tyčia, Onute, užsimer
kiau, maniau, kad sakysi 
mane mirus.

—Broniuk, tu tikrai svei
ksti.—Su džiaugsmu links
miau sušunka Onutė.A >

—Lyg aš ligonis. Aš svei- 
kių sveikiausias tinginys, 
Onute. Rytoj eisim į bažny
čią, o paskui pas Paužus,— 
juokauja Bronius.

—Gerai, Broniuk, tik mie
gok!—ir palengva uždariusi 
duris, galais pirštų išėjo į 
virtuvę.

Velykų rytas. Saulutė lyg 
įkaitintas didžiulis • kamuo- 
lys pašęko nuo ;ąęęaės, tarsi,

nimi. Dėl jų iheilės nemigau '• ^apžiū^tr riorėdiS^^ps su- 
naktis.. Dėl jų man kentėji- šalusio Pastovė
jai, vargas buvo, vieni ir prate
kai. Bet dabar žiūriu, kad jc pamažu siinktį nuraudu- 
mano neišmintingo uolumo gip rytų dang,imi aukštyn,
reiktų verkti... Bet argi verk 
smu ką laimėjo kas?—nusi-

vis leisdama į sustingusį 
pakrančių tirpstantį sniegąA

šypso pažiūrėjęs pro langą į pluoštus ngų. skaidrių spin 
dideliu rūko skrituliu apsup dulių Juo saulutė kilo> juo
tą mėnulį, atsidūsta ir sun
kiai nusikosti. Tuo tarpu 
sugirgžda durys. Atsigręžia 
į jas.

—A, tai Onutė parėjo, — 
nutraukdamas svajones su- 
šnabžta.—Ji vėl galais pirš-

spinduliai darėsi kaitresni ir 
giliau vis giliau lindo į su
smegusį sniegą.

Petras Kazlauskas.

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti 

tų girdėti vaikščioja, bijo- tuos, kurie jį persekioja. „ 
dama manęs pabudinti,—ir (Marcus Aurelius).

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

^APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

UIARCIJTU
RADIO laikraščio programų

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 VAL. P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK. 

Pilone: GROveėUl 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

. SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Byra! ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Ilsiai, kailiukai pamote* arba 
anirailntomla kainom!*.

ATBUSITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPtES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Y arda 2a88

Mn. K. P. Ddubak Ir Duktė, Bev.

Ą-. I
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DIENRAŠTIS DRAUČAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kraujo Legionas 
lebemaršuoja!

Minint 16 d. vasario, Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį, Čikagoje susidarė Lie
tuvių Kraujo Legionas au
kot kraujo per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, šis lie
tuvių pasiaukojimo gestas 
buvo taip pasekmingas ir 
taip aukštai įvertintas, kaip 
pačių lietuvių, taip ameri
kiečių ir Raudonojo Kry
žiaus viršininkų, kad kilo 
sumanymas pašvęst visus 
šiuos Lietuvos 25 m. Neipri- 
klausomybės metus Kraujo 
Legiono palaikymui.

Per kovo mėnesį nebuvo 
galima varyt aktyvų vajų, 
kadangi visos Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus pajėgos bu
vo nukreiptos į kolosalį Ka- į 
ro Fondo vajų, kuriame ir 
lietuviai gyvai ir pavyzdin
gai dalyvavo, aukodami gau
sias sumas ir plačiai garsin
dami lietuvių vardą.

f Dabar vėl atnaujinam 
Kraujo Legiono vajų. Lietu
viai vėl kviečiami maršuot 
į Raudonojo Kryžiaus Krau
jo davimo centrą, 5 No. Wa- 
bash Avė., bendrai, skait
lingai. Datos jau paskirtoj 
gegužės mėnesy: 13 d. geg. 
nuo 10 iki 11 valandos ry
to; 14 d: geg"./ n»b‘T2riti 1 
valandai dieną. (Vakarais 
negalima, nes centras atda
ras tik iki 5 vai. popiet). 
Nemažas skaičius aukavusių 
vasario mėnesy pareiškė pa
geidavimą aukot kraują ant
ru syk (tas leistina praėjus 
10 savaičių laikotarpiui nuo 
paskutiniojo kraujo davimo). 
Tad, prašomi visi, ir senieji 
ir naujieji, stot į kraujo šu
kavimo legi oną ir aukot k rau 
ją kariaujantiems mūsų pi
liečiams ir giminėms. Krau
jo aukotojų vardai bus skel
biami lietuviškoj ir angliš
koj spaudoj.

Kraujo Legiono obalsis lai 
būna: Aukokime kraują A-

merikos pergalei ir Lietuvos 
išlaisvinimui!

Registracijos ir informa-
narių darbymetis eina prie 
baigos. Daug dirbta ir rū- 

cijų delei telefonuokit bi ku- '-pintasi ne vien tik bilietų pla 
riam iš žemiau paduotų as
menų: O. Biežienė, Republic 
7868; J. Daužvardienė, Hem- 
lock 7680; H. Kareivienė,
Yards 5350; L. Laban, La- 
fayette 9867; D. Kuraitienė,
Cedarcrest 6161; E. Kubai- 
tis, Virginia 3586; E. Samie- 
nė, Lafayette 5887; K. Sriu- 
bienė, Cicero 6222.

Į DARBA VARGDIENIŲ SESERŲ GUDOS NARIAI IR 
GEROS VALIOS PRIETEMAI! GEG. 2 D. ČIA PAT

Vargdienių Seserų Gildos darbą, kad šis paminėjimas

narės! Tikietus, kuriuos iš- 6547 S. Wood St., tikietų ga- 
platinot, malonėkite grąžin-1 Įima įsigyti pas visus drau

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

RADIO
DAINUOS ONA SKEVE- 
RlUTfi IR KITI LINKS
MINS KLAUSYTOJUS

Radio klausytojai turės 
smagią valandėlę šiandie, 
antradienį, 7 valandą vaka
re, klausydami gražios ir į- 
domios Peoples radio prog
ramas iš stoties WGES. Pro
gramoj dalyvaus Ona Ske- 
veriūtė, “dėdė” Vaitekūnas

tinimu, bet daug kalbėtasi 
susirinkimuose, kaip sekmin 
giau pravesti trilypį Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Marijos 
Kongregacijos seserų vienuo 
Ii jos naudai parengimą, ku
ris įivyks gegužės 2-rą dieną.

Šis parengimas yra tuo 
svarbus, kad jame apvaikš
čiosime viršminėtos vienuo
lijos 25 metų sidabrinį ju
biliejų, sutiksime ir pasvei
kinsime dvi seseles tremti
nes, kurios geros valios žmo
nių parama, šiandie džiau
giasi savųjų seselių-vienuo- 
Eų tarpe, taip pat pravėsi
me pirmutinį šeiminį han- 
kietą. Tikslas, be abejonės, 
vienas gražiausių ir kiek
vieno kataliko turėtų būti 
remiamas.

Per pora mėnesių laiko 
gildo3 narės bei nariai stro-

ir kiti. Nepamirškite pasi-1 piai dirbo platindami tikie- 
klausyti. '• Rep. XXX tus, kvietė į talką ir bendrą

būtų visais atžvilgiais sėk
mingas. Nors darbas buvo 
gana sunkus ir didelis, bet 
pasitikime, kad geros valios 
lietuvis i ka talikai tą darbą 
įvertins atsilankydami kuo
skaitlingiausiai į Aušros j Į Ateitininkų draugovės 
Vartų parapijos salę, Vest * vakarą, gegužės 1 d. 7 v. v.,

ti kuo greičiausiai, o ku
riuos dar turite, išplatinki
te, kad siekiamas tikslas 
būtų kuo gražiausiai pasiek
tas. J. K.

PRANEŠIMI

Side.

į darbą, brangiosios ir 
brangieji, gildos nariai bei

Šv. Kryžiaus parap.

OIDfeMS IftPAitl)AVIMAS MtTSU 
MIl.iIMšKO STAKO MUZIKA-* 

LINP' MKJNTV

ELENA MASIŲ KAS
Mirė balandžio 25 d., 1943 m., 1:42 vai. popiet, sulaukus 

27 metų amžiaus. Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą motinėlę Kotryną 

‘(po tėvais Grigaliūnaitė); tėvelį Povilą; 3 seseris — Kotryną 
Navickienę ir jos vyrą Antaną, Alfunę Kapočienę ir jos vyrą 
Povilą, Veroniką Elliott ir jos vyrą Cecil ir jų šeimas; 4 bro
lius Jaškūnus — Motiejų, Antaną (U. S. Army), Bronislovą 
ir Julių ir jo moterį Marijoną ir krikšto sūnų Julių; tetą 
Veroniką Rutkauskienę ir jos vyrą Jurgį ir jų šeimą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Čhicagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose: 4716 So. Keeler Avenue.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 29 d. Iš namų 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Seserys, Broliai, švogeriai, Švogerkos, 
Tetą ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

4608-67 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tai. YARDS 1741-1742
4332-34 gOUTn CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMA^ — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

iš stoties WGES (1300), su Povilu šaltimieru.

govės narius ir dar šiose vie
tose: 1) “Draugo” red., 2334 
S. Oakley Avė.; 2) Samavi- 
čių krautuvėj, 4551 S. Her- 
mitage Avė.; 3) Prano Gu
do krautuvėj, 901 W. 33 St.; 
4) K. Ivanausko krautuvėj 
726 W. 18 St.; 5) U. Bart-

Cicero; 7) Dariaus Girėno 
patalpose, (prie baro), 4416 
S. Westem Avė.; ir Juozo 
Budriko krautuvėj, 3241 S. 
Halsted St.

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyriaus su» 
sirinkimas įvyks šį vakarą,
bal. 27 d., 7:30 vai., para

kinės krautuvėj, 4406 So. ( pįjO8 salėj. Visi nariai kvie- 
Talman Avo.; 6) Vaišvilų čiami atsilankyti ir atsives^- 

49 Ct.; ti naujų narių. Valdybasalėje, vaistinėj.^ 1448z S.

PASINAL'DOKIT FROOA DABAR
KOL. DAR NFISPARDUOTI.
tub6s. clarinetai, trom

bonai, 8AXAPHONES, FLUTES 
su "cases” ' — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAL 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00) 
$125.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12.00. SMIGĖ
LIAU SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
ir~$16.00. Striūnos dėl visų virS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$3'5.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vieiems 
b rasė ir "reed’' instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Saxaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Gintarams.

GOUDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicago

ROSELANDO NAU JOJI KOPLYČIA
LACHAWICZ LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

10756 South Michigan Avė.
VISAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKA IR ERDVI — JŪSŲ PATOGUMUI 

ĮTAISYTA KOPLYČIA!
LACHAVIČIŲ ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

★ Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
★ Lachavičių asmeniškas balsamavimas yra artistiškas ir puikus.
★ Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose
★ Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus.
★ “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ.

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

10756 S. Michigan Avė.- 2314 West 23rd Place
Tel.: PULLMAN 1270 Tel.: CANAL 2515

NOTARY PUBLIC

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

AMBULANSO PATARNAVIMAS

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI u

r

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

•61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos 
s Rankose!

- * s

PERSONAL4ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctlons.

YYorknianship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
_______________________________________ Į---------------

IMODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
j4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
'VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO f VALANDOJE

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

. . r ■
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jfifln finan«iAkam stoviui Drieinamas.

Klusų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

NARIAI
Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L J. ZOIP
1646 WEST 46tk STREET Pilone YARDS 6181

MAŽEIKA
8819 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-3S

LACHAWICZ IR SŪNUS
8KYBHJS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 UTUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 80. CAUFORN1A A^E. Phone LAFAYETTE S5J2

P. J. RIDIKAS
8SJM RO. HALSTED STREET 710 W. IRth FITREEl

Telephone YARDS 1418

Z /
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A Lietuviai kariai kovoje už U. S. j
fif laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

WAUKEGAN LIETUVIS U2 JŪRŲ

Pfc. Albert Leskis

. P. F. C. Albert Leskis gi
mė 1920 metais, kovo 7 die
ną, Waukegan, III. Baigė Šv. 
Bartlomėjąus lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
lankė Waukegan Townnship 
high school. Priklausė prie 
Šv. Vardo draugijos. Buvo 
truck driver at the North 
Chicago Foundry.
— ■>

Traukinys palietė 
vežimėlį, kūdikis 
nesužeistas

Dviejų mėnesių berniukas 
gulėjo vežimėlyje. Vežimėlio 
ratai įkliuvo tarp geležinke
lio bėgių, South Shore Rail- 
way, Brunswick str., Ham- 
mond. Prekinis tarukinys 
sudaužė vežimėlį, bet kūdi
kis liko nesužeistas. Kūdikis 
buvo numestas 15 pėdų 
skersai geležinkelio bėgių. 
Motina, kuri bandė ištraukti 
vežimėlį, buvo sužeista. Ji 
buvo nugabenta į ligoninę. ■

INSULUOKITE Savo Namus............
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Ięsuluoto Namo Teiks
jums m .irsv visai Šeimynai sąlygas AmiRisn

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS J

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pasaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALTAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai viai&kai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto Jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis- 
terio Ir wallboard. Vienas uptraukimas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterlo — ar 
prlmer maliavos ant wallboards. - Vienas kotas viską, ąpdtngią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
l>ėl Insulacijos, Pliimbing Ir Ileating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. ' 6 W GARFIELD BLVD.
N. W. Corncr R!Wh and State Streets 

VISI TELEFONAI ..................................... ATLANTIC 4290

DIRBTUVES

i j

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

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

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite iimainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVEMUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS ‘ 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516

P.F.C. Albert Leskis į Dė
dės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, vąsario 12 die
ną. Dabar yra kur tai už jū
rų.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Joe 
Leskis, gyvena Waukegan, 
III.

Sv. Mišios parašytos 
pagal jūrininku himnu

Great Lakęs, Ilk-— Vely
kų dieną 4,000 katalikų jū
rininkų susirinko šv. mišių 
klausyti su Navy himnu: 
“Anchors Aweigh” (pakel
kite inkarus). Jūrininkų 
himnas buvo įtrauktas į šv. 
mišias ir jam buvo pritaiky
ta tokia gaida, kad atitiktų 
bažnyčios dvasiai. Šis him
nas buvo sukomponuotas 
specialisto Cosmo Pusateri. 
Jis yra sukomponavęs kele
tą Mišių prieš įstodamas į- 
Navy.

Pusateri parašė mišių gai
das interpretuodamas ‘ ‘An
chors Aweigh”. Laike mišių 
giedojo 60 balsų Great 
Lakęs katalikų choras. Pu
sateri chorui vadovavo.

Velykų šventės 
praėjo r

Velykų šventės praėjo 
gražiausioj nuotaikoje. Žmo
nės gausiai ėjo prie šv. Sak
ramentų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

PACIFIKO HEROJUS PASIRENGĘS KAUTIS SU VOKIEČIAIS

* >• ./> • ' - ‘ "Draugas” Acme photo
Capt. Joe Foss (dešinėje), numušė 26, galimai 32, japonų lėktuvus Solomon salose.

Jis gavo pirmojo amerikiečio vardą šiame kare, Washingtone./Foss yra kartu su Lt. 
gen. ThomasHolcomb (kairėje), Marine Commandant, kalbasi spaudos konferencijoje. 
Foss pasirengęs kovoti su vokiečiais, jei jis bus paskirtas tam darbui.
------------------r-____________________ ___________ ___________________________________________________ i_____

Sėkmingai vyksta 
antrasis karo 
bonų vajus

Chicagoje sėkmingai vyk
sta antrasis karo bonų par
davinėjimo vajus. Per pir
mas dvi savaites parduota 
už $347,680,000 karo bonų. 
Pereitą sakmad. bonų par
davimo vajus įžengė į tre
čiąją savaitę. Pereitą pir
madienį karo bonų vajaus 
proga įvyko didingas para
das. »

Karo bonų vajaus vadai 
ragina, kad kodaugiausiai 
būtų $18.75 pirkėjų.

Ši savaitė yra paskutinė 
karo bonų vajaus savaitė. 
Todėl šią savaitę daugiausia 
pirkime karo bonų. Pirkda
mi karo bonus —.prisidėsi
me prie greitesnio karo lai
mėjimo., ' i

Dūmuose ir ugnies liepsnose žuvo 
keturi šeimos nariai

Moodley, į vakarus nuo 
Winnetka, pereito sekmadie
nio naktį, po 1 valandos, 23 
kambarių name kilo gaisras. 
Tai buvo gražus milijonie
riaus namas. Manoma, jog 
gaisras kilo iš ugnies vietos 
(fireplace), kur buvo su
mesta medžiai kūrentis. 
Greičiausiai iš pečiaus iškri
to žiežirbos ir palietė kam
bario karpetas. Gaisras kilo 
pirmame aukšte, knygų 
kambaryje.

KETURI ŽUVO

Gaisro metu nuo liepsnų., ar 
dūmų troškinimo žuvo ke
turi šeimos asmenys. Gaisro 
metu žuvo Robert M. Rolo- 
son, Jr., 39 metų amžiaus, 
milijonierius, director of the 
United Air Lines, jo žmona 
Eilėn, 36 metų amžiaus, jų 
duktė Cory Belle, 12 metų, 
ir jų sūunus Edward, 5 me
tų amžiau s.

VIENAS ŠEIMOS NARYS 
IŠGELBĖTAS

Vienas šęųnos narys buvo 
išgelbėtas iš ugnies nasrų. 
Išgelbėtas liko jų sūnus Ro
bert, 9 met,ų amžiaus. Jis 
buvo išgelbėtas; Capt. David 
Woods, ugųęgesių departa
mento pareigūno. Capt. 
Woods užlipo kopėčiomis į

Jr

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MKEt
MALIAVA

Už galioną ...........98c

BEN MOORE “One Cont”
, ENAMEL

Už galioną .........$1.98

KEM-TONE
VI galiotu, ....$2.98

FLAXOAP
2 svarų
blėka ...................... OTCJ 

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1*50

TIKRAS
UNSEED ALYVA
UI galioną .............98c

WALL PAPER
(Room Lota) 

Parsiduoda nž .... / c
Ir aukščiau OOC

STEEL WOOL
(Plienini Vilna) 

paketas ..................... I5c

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

L-.

antrą aukštą, atidarė langą 
ir išgelbėjo vienintelį šei
mos narį.

Pranešama, jog gaisras 
sukėlė $50,000 nuostolių.

Manoma, kad Mr. ir Mrs. 
Roloson mirė gelbėdami sa
vo vaikus.

Kada gaisrininkai atvyko, 
rado Roloson dukterį Cory 
dar šiek tiek gyvą, bet grei
tai ji mirė, dirbtinas kvėpa
vimas nieko nepadėjo.

I >
GAISRĄ PASTEBĖJO 
TARNAITĖ (f

Pirmiausia gaisrą paste
bėjo turtuolių šeimos tar
naitė. Tarnaitė pabudo ir 
manė, kad vaikai žaidžia. Ji 
pajuto dūmus. Ir kada tar
naitė atidarė duris, tuojau 
į jos kambarį ėmė veržtis 
dūmai. Tarnaitė atidarė sa
lės duris ir ten buvo durnų, 
ji girdėjo mergaitės riks
mą: “gaisras”.

Tuojau tarnaitė per dū
mus nuėjo į antrą aukštą 
prie telefono ir iššaukė gais
rininkus.

Daugiausia bus nepalies
tas liepsnų gyvenamasis 
kambarys, kur buvo šventa
dienį turėta Velykų party.

Remkite visus tuos biznie
rius ir profesionalus, kurie 
skelbiasi “Drauge”.

Vietoje saldainiu 
karo bonai

Statevill ir Joliet kaliniai 
laike antrojo karo bonų va
jaus jau nupirko daugiau 
kaip už $4,000 karo bonų. 
Kaliniai šiuos karo bonus 
nupirko atsisakydami mio 
saldainių. Apie tai pranešė 
pereitą sekmadienį kalėjimo 
viršininkas Joseph J. Ra- 
gen. Kalėjimas iki šiol nu
pirko už $15,650 karo bonų, 
sako Ragen. ’1

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius it Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
už PRIENA
MI AUSI AS
KAINAS.
Turime dideli 

p a s 1 r inklmą .
Muzikalifikų Instrumntų, Muri- 
kaliftkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikaliu 
daiktų. <

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MIIRIC

4216 ARCHER AVENUE
Pilone: LAFAYETTE M17

Moteris nori gauti per 
mėnesi ekstra 1,823 
punktus maisto

New York. — Balandžio 
23 dieną viena moteris, 65 
metų amžiaus, kreipėsi į 
kainų administraciją, kad 
jai per mėnesį duotų extra 
1,823 punktus maisto.

t

Moteris pasakė, jog per 
mėnesį normali jos dieta 
yra penki svarai backono, 
septyni ir pusė svaro mėsos, 
du ir pusė svaro sviesto, 62 
kiaušiniai, aštuonios pantės 
Smetonos, 31 svaras daržo
vių, 70 svarų kenuotų vai
sių ir 93 kenai vištienos 
sriubos. Moteris pristatė gy
dytojo liudijimą, jog jai rei
kia tiek maisto per mėnesį.

Moteris taip pat pareiškė, 
jog prie jos mėnesinės mais
to dietos dar suvartojama 
trys galonai vyno, penkta 
dalis galono “viskės”, penk
ta dalis galono “brandės” ir 
viena pantis gryno alkoho
lio.

M

20 melų dirbo 
vienoje vietoje

Bloomingda’e, N. J. Vie
nas vyras pradžios mokyk
loj išbuvo 20 metų sargu. 
Mokyklos sargas atsisakė 
nuo sargo pareigų, kad jam 
nepakėlė nuo $36 iki $40 at
lyginimo. Sargas daug dirbo 
mokykloje.

Dabar jis ieško darbo ki
tur. i

Buvo pagrobtas 
vaikas

Chicagoje sulaikyta viena 
moteris, 41 metų amžiaus. Ji 
kaltinama, jog pereitą šeš
tadienį buvo pagrobusi ke
turių mėnesių mergytę, kai 
mergytės motina buvo įėju
si į krautuvę ir savo vaiką 
buvo palikusi vežimėlyje. 
Kūdikis buvo surastas.

SU

Piemuo užmigęs 
prarado 1,800 avių

Worland, Wyo. Saulutė 
kaitina. Avių piemuo šiek 
tiek snaudė ir pagaliau už
migo. Kai piemuo pabudo, 
nerado 1,800 avių. Vyras 
tuojau su didžiausiu rūpes
čiu ėmė ieškoti dingusių 
avių; jis pasikvietė į pagal
bą daugiau žmonių.

Baigiasi raudonos, 
mėlynos stampos

Penktadienį, balandžio 30 
dieną, paskutinė data dėl. A, 
B, C ir D serijos raudonųjų 
štampų, ir D, E, ir F mėly
nųjų štampų.

Suvažiuos jaunuoliai
Illinois valstybės Ameri

can Legion jaunuoliai nuo 
birželio 23 iki 30 dienos tu
rės 9-tą metinį ^įvažiavimą.

Aukokite
Aukokite savo kraują ka

ro reikalams per A. R. Kry
žių. •

X Kun. J. Dambrauskas,
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, Velykų rytą 
savo begalo turiningam pa
moksle paskelbė, kad iš šios 
parapijos iki šiol į karą pa
šaukta 137 lietuviai jaunuo-

X Wm. Kvetkus, LRKSA 
centro sekretorius, praneša, 
kad toji organizacija šiomis 
dienomis pirko antrosios U.
S. Paskolos bonų už $100,- 
000.00. Gražus pavyzdys ki- 
toms mūsų organizacijoms.
Beje, Wm. Kvetkus yna U.

1 S. Treasury Bond Committee 
narys kauntės, kurioj jis gy
vena (Wilkes Barre, Pa.)

X Juozas Gudaitis, 4624 
S. Califomia Avė., L. Vy
čių spaustuvės interteipistas 
šaukiamas į karo tarnybą 
Kadangi jis yra jau senes
nio amžiaus ir vedęs, duo
dama pasirinkti: karo tar
nybą ar ūkto darbus. Pasi
rinko ūkį ir šiomis dienomis 
išvyksta į Scotville, Mich., 
kur jo tėvas turi nemažą 
ūkį.

X Liet. Vyč*ųi 36 kuopos 
dramos ratelis, vadovauja
mas K. Zaromskio, gegužės
2 d., West Side Hali, vaidins 
farsą “Tėvų klaidos”. Vaka
rą rengia Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubas.

• X Raud. Kryžiaus lietu* 
vių vienetas Bridgeporte už
simojęs surinkti arJcų $15,- 
000. Iki šiol jau yra sukė
lęs $10,00(L Aukos bus prii
mamos Lietuvių Auditorro1' 
iki balandžio 28 d

X P. Korauskienė, gyve
nanti Chicago, šv. Jurgio 
(parapijoj, Bridgeport, jau 
keturis sykius davė savo 
kraujo gelbėjimui sužeistų 
kareivių. Sako, ruošiasi duo
ti ir penktą sykį. Jos pačios 
sūnus tarnauja kariuomenėj.

X Stanley Jackūnas, 4015 
S. Artesian Avė., šiuo metu * * 
kariuomenėj yra karo oro 
laivyno kadetų mokykloj Te- 
x&s vai. Alfonsas Apolskią 
Jackūnų augintinis, taip pat 
pašauktas į karą. Jackūnai 
turi valgomųjų daiktų krau
tuvę virš pažymėtu adresu.

X Dr. P. Vileišis, čikagie- 
čiams lietuviams gerai žino
mas, anglų kalba rašo kny
gą apie vokiečių siekimus 
rytuose, kuri neužilgo išeis 
iš spaudos. Dabar P. Vilei
šis gyvena Waterbury, Conn. 
ir ten darbuojasi su vietos ’ 
lietuviais Lietuvos laisvės 
reikalais,

X A. L. K. Ratelio aktin
gi valdybos nariai: pirm. P. 
Juzėnas su žmona, ižd. Ant. 
Jakutis, M. Motūzas ir Br. 
Motūzienė sutiko padėti A- 
teitininkų draugovei išpildy
ti programą gegužės 1 d. va
kare šv. Kryžiaus par. nau
joje salėje. Yra labai gražu, 
kad iš Lietuvos atvykęs jau
nimas sutaria kartu veikti 
ir vieni kitiems padėti, da
rant kokį didesnį parengimą.

y




