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KRAŠTUI GRESIA RIMTAS ANGLIAKASIU STREIKAS
Amerikiečių kariuomenė Tunisijoj 
paėmė tris dominuojančias kalvas
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LEND-LEASE MEDŽI AGA PAKELYJE Į RUSIJĄ
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SĄJUNG. VADOVYBE 
S. Afrikoj, bal. 28.—Ameri
kiečių kariuomenė šturmu 
paėmė iš ašies atkakliai gi
namas tris dominuojančias 
kalvas ties Mateur ir Bizer- 
te plentu, o britų 1-oji armi
ja veržias per kalnus Tunis 
link, čia paskelbta išleistu 
komunikatu.

Komunikate pažy m i m a, 
kad visu frontu sąjunginin
kai daro pažangą.

Sąjunginių jėgų vadai ra
portuoja, kad • vokiečiai ir

italai visur kaip demonai at
kakliai kovoja ir ginasi. Bet 
jie palaužiami. Visur jų po
zicijos vienos paskui kitas 
trupinamos. Išlikę gyvi ir
nesužeisti vokiečiai ir italai «
vis toliau atsimeta.

Sąjungininkų lakūnai la
biausia raižo ašies jėgas pa
čiam fronte ir ųžnugarinėse 
linijose.

Paskelbta, kad sąjungi
ninkų lakūnai Sardinijoj 50 
ašies lėktuvų sunaikino.

i' m

' u

i

Jei šalies vyriausybė neįsikiš, 
pusė milijono darbininkų sustreikuos

Angliakasiai nori naujo kontrakto 
su didesniu už darbą atlyginimu

28. — Vi
da anglia- 

» kuone visose 
(lies kasyklo
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Kaip ilgai ašis galės atsilaikyti 
* prieš sąjungininkus S. Afrikoje

x "Draugus” Aetna pnoio

U. S. reikmenys gabenama į Rusiją. Tenk a važiuoti per pavojingas vietas, Trans- 
Iranian Corridor. čia U. S. armijos trokas sustojo ir uždeda grandinius prieš važiuo 
jant per kalnuotą kelią, apdengtą sniegu.
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SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, bal. 28. — Karo 
korespondentai kelia klausi
mą, kaip ilgai ašies jėgos 
galės priešintis šiaurinėj 

.TMųiįlIjos daly vis smarkiau 
’ sąjungininkų spaudži a m o s 
prie jūros?
flfifc". ....................................... ........

Sovietai, matyt, bus 
sutaikyti su lenkais

LONDONAS, bal. 28. — 
Britų ir U. S., vyriausybės 

^tmasi visų priemonių iš nau
jo suvesti krūvon sovietus
su lenkais.
'Lenkų vyriausybė susilai

ko atsakyti sovietų vyriau
sybei į jos notą, kuriaja nu
traukti santykiai.

Britų spauda už nelemtą
jį įvykį kaltina ne Maskvą, 
bet lenkus. Pareiškia, kad 

“^lenkams nereikėjo karininkų 
dingimo klausimo kelti, kai 
visos visų bendros pajėgos 
reikalingos sukaupti pir
miau nugalėti bendrąjį prie- 
šą—nacius, ir tik paskiau
draugingai atsiskaityti.

Spėjama, kad nesusiprati
mai bus likviduoti. Iš Mas
kvos pranešta, kad sovietų 
vyriausybė prašius lenkų 
ambasadoriaus neapl e i s t i 
Maskvos.

U. S. lakūnai 
atakuoja Kiška

WASHINGTON, bal. 28 — 
Laivyno departamentas iš- 
kelia aikštėn, kad U. S. la
kūnai bombonešiais praeitą 
sekmadienį 13 kartų bom
bardavo japonus Kiška sa
loje, Aleutians.

Atakų pasėkos nepastebė
tos dėl tirštų rūkų.

Jos gi šiandie nepaprastu 
sąjungininkų svoriu spau
džiamos: artilerija, tankais, 
lėktuvais ir infanterija. Są
jungininkų jėgos toli virši
ja ašies jėgas. Daugiur ašis 
neįstengia priešintis ir pri
verčiama atsimesti iš prie
šakinių pozicijų.

Korespondentai pasiskirs
tę nuomonėmis. Jų vieni pa
reiškia, kad vokiečiai su ita
lais, nepaisant jų atkaklaus 
priešinimosi, greit bus visiš
kai palaužti, kai sąjunginin
kai ims veržtis į jų tvirto
ves Bizerte ir Tunis.

Kiti yra nuomonės, kad 
ašis gali dar ilgokai gintis, 
nes ji pakankamai stipri.

Šį klausimą tačiau išspręs 
ne kas kitas, kaip tik arti
miausias laikas.

U. S. lakūnai 
sunaikino japonų 
aliejaus refineriją

NEW DELHI, Indija, bal.
28.—U. S. lakūnai bombone- 
nešiais sunaikino japonų alie 
jaus refineriją Thilawa, pie-' 
tuose nuą Rangoon, Burno
je. Eilė tankų susprogdinta. 
Vieno susprogusio didelio 
tanko liepsnos buvo mato
mos per 40 mailių.

Po to atakuota dar ir He- 
ho, japonų bazė ir kitos ja
ponų įsitvirtinimo vietos
Burnjoje.

A
LISABONA, bal. 28. —

Trys amerikiečių lėktuvai 
vakar netikėtai nusileido 
Portela airfielde, Portugali
joj. Kaipo paprastai, lakū
nai internuoti.

LONDONAS. — Ii Berly- 
no per radiją praneša, kad

Nėra žinių apie 
japonų žygius 
prieš Australija

WASHINGTON, bal. 28.— 
Laivyno departamento sek
retorius F. Knox spaudos 
konferencijoje vakar pareiš
kė, jam nėra žinomą, kad 
japonai rengtųsi į kokius 
nors žygius prieš Australi
ją. Sako, kol kas japonai, 
kiek jam žinoma, niekur ne
koncentruoja savo oro, arba 
laivyho jėgų atakuoti Aus
traliją.

» v

Kautynės eina 
Leningrado fronte

LONDONAS, bal. 28. — 
Sovietai skelbia, kad pieti
niam Leningrado fronte an- 
naujintos kovos. Sako, rusai 
iš vokiečių ten atsiėmę svar
biąją Novgorodo bazę.

Volchovo fronte, tarp Le
ningrado ir Novgorodo, -ru
sai įsiveržė priešo linijon ir 
sunaikino keliolika kulkos
vaidžių ir kitų pozicijinių
lizdų.

Smolensko fronte rusai

Tą pat dieną atakuota ir 
japonų okupuojama ten pat į Mussolini perorganizuoja fa 
Attu aalaitė, kur japonai | šistų partijos viršūnes. Daug 
dirbdina įsitvirtinimus. vadų pašalinama.

___

Japonija bijo Amerikos orinių 
atakų; gyventojai įspėjami budėti

WASHINGTON, bal. 28.— 
Anot Ass. Press, per japonų 
radiją japonai įspėjami dėl 
galimų amerikiečių lakūnų 
atakų prieš Tokijo ir kitus
Japonijos miestus.*

Žaibinis karo vedimas 
nenumatomas

KAŽKUR ANGLIJOJ, bal. 
28. — žaibinio karo vykdy
mas šiame kare nenumato
mas, pareiškia Kanados maj. 
gen. G. G. Simonds, sugrįžęs 
iš Tunisijoe karo fronto.

Jis ten per porą savaičių 
stebėjo .britų 8-osios armijos 
pažangą nuo Gabes iki Sfax. 
Sako, sąjungininkams žaibi- 
niai žygiai neįmanomi. Anot 
jo, ir be to ašies jėgos bus 
sutriuškintos.

Žaibiniams žygiams kliu
do ašies minomis nuklotos 
visos sausumos. Tas minas 
reikia išrankioti ir ima daug 
laiko.

MASKVA. — Sovietų va
dovybė pareiškia, kad Rusi-

nukovė visą vokiečių infan- jos fronte numatomos nau- 
terijos kompaniją. jos aršios kovos.

KARO FRONTUOSE
. 1‘ X ' ’

AFRIKA . dausose. Leningrado fronte
Sąjungininkai Tunisijoje

visu frontu daro pažangą, 
nepaisant atkaklaus vokie
čių ir įtalų gynimosi.

Sardinijoj sunaikinta 
ašies lėktuvų.

RUSIJA )
šiame fronte kokį

buvo apsistoję smarkesni 
mūšiai. Anot Maskvos, da
bar ir vėl reikia laukti nau
jų aršių kovų sausžemy Ir

50

kovojama. • -

PACIFTKA8
U. S. laivyno sekretorius 

Knqx sako, jis neturi žinių, 
kad Australijai būtų pavo
jaus. U. S. lakūnai atakuoja 
Kinka, Aleutians.

KINIJA
Kinų vadovybė praneša, 

kad japonų kariuomenė už
ėmė penkis miestelius šiau
rinėj Kinijoj.

I

ČHICA 
sam krai 
kasių st: 
minkštos! 
se.

Jei šiandien, ar rytoj (ke
tvirtadienį) šalies vyriausy
bė į šį klausimą neįsikiš, 
daugiau kaip pusė milijono 
darbininkų nutrauks darbus 
kasyklose.

Jau šiandie kai kur kasy
klose darbai nutraukti. Ge
neralinis gi streikas niumaty 
tas pusiaunakčiu prieš penk 
tadienį.

Anot japonų radijo, U. S. 
bombonešiai koncentruojami 
Alaskoj ir Aleutians salyne 
tikslu susimesti prieš Japo
nijos salas. >

Sako, japonai neturi neig
ti Amerikos skelbiamų gra
sinimų bombarduoti Japoni
ją iš oro, kadąngi yra gali
mumų tai vykdyti. Dėl to, 
japonai turi pasiruošti įvy
kiams ir budėti, nes nežino
ma, kada tas giali įvykti.

Anot japonų, Aleutian sa
lose amerikiečiai taisosi rui
mingus aerodromus, iš ku
rių visokie žygiai yra gali
mi. Amerikiečiai didžiausią 
bazę, anot japonų radijo, 
turi Kodiak saloje, Aleuti
ans.

Japonai užėmė 5 kinu 
miestelius

t 'i

CHUNGKING, Kinija, bal. 
28.—Kinų karo vadovybe pa 
skelbė, kad japonai įsiveržė 
į Taiheng kalnus ir iš ten 
Honan provincijon, šiaurinėj 
Kinijoj, kur iš kinų paėmė 
penkis miestelius.

Kinų vadovybė sako, kad 
japonų kariuomenės gausin- 
gumas nusvėrė ten kinų ka
riuomenę, kuri buvo priver-1 
sta evakuoti tuos miestelius.

Kai kur kovos įvyko gat
vėse. Kinai bandė japonus 
atakuoti iš užnugario. Tas 
negelbėjo. Japonai visur ten 
turi persvarą, ypač oro ko
vose.

LISABONA. — Portuga
lijos premjeras Salazar pa
reiškia, kad šio krašto neu
tralumas nebus besąlyginis 
kilus invazijai.

Mirė vokiečiu
kariuomenės vadas

BERNAS, Šveicarija, bal. 
28.—Iškeliama aikštėn, kad 
Vokietijoje miręs pulk. gen. 
baronas Kurt von Hammer- 
Stein — Ecfuord, antinacis ir 
vyriausias vokiečių kariuo
menės vadas iki Hitleris jį 
pašalino ir jo vietoje pasky
rė pulk. gen. Werner von 
Fritsch. Tas įvyko 1934 me
tais, kai Hitleris užėmė kan
clerio poziciją.

Nacių spauda apie velio
nio mirtį, galima sakyti, nie
ko nerašė. Tik mirusiojo na
miškiai apie įvykį trumpai 
paskelbė laikrašty Deutsche 
Allegemeine Zeitung. Pažy
mėta, kad velionis buvo pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas ir mirė šio balandžio 
24 d., 64 m. amž.

Pulk. gen. von Hammer-
stein 1919 m.,,vadovavo vo
kiečių arihijbs sąmokslui pa 
imti savo konhęolėn vokiečių 
vyriausybę tiksiu pasiprie
šinti Versalio sutarčiai, ku
ri vokiečių armiją sumažino 
iki griaučių.

1920 m. jo uošvis gen. von 
Luttwitz bandė okupuoti 
Berlyną ir sukurti naują vy
riausybę. Tas žygis nepasi
sekė ir gen. Luttwitz pabėgo 
Vengri jon.

Pati Maskva sudarys 
nauja lenku režimą

LONDONAS, bal. 28. — 
Gauta žinių, kad sovietų vy
riausybė planuoja pati suda 
ryti naują lenkų vyriausybę 
iš palankiųjų sau elementų 
—lenkų tremtinių komunis
tų. Sako, nauja lenkų “vy
riausybė” pasiliksianti Ru
sijoje iki būsianti atkovota 
Lenkija. Ir ji pirmutinė grį
šianti Lenkijon nugalėjus 
Vokietiją.

Iirift——

Angliakasių unijos kon
traktas su kasyklų operato
riais užsibaigė balandžio ld. 
Iki šioliai nesutarta dėl nau
jo kontrakto. Angliakasiai 
nori dviejų dolerių daugiau 
dieninio atlyginimo — ma
žiausia 8'dolerių už dienos 
darbą. Stato dar kitus rei
kalavimus. Operatoriai ne
sutinka. Vedamos derybos 
nutrauktos.

Pranešta, kad jei kiltų 
streikas, skaudžiai nukentė
tų visos karo pramonės, nes 
turi mažas anglies atsargas.

Graiku patrijotų kovos 
su okupantais

LONDONAS (ONA). — 
Graikų vyriausybė Londone 
painformuota, kad šiauri
niuose Graikijos distriktuo- 
sė dvi italų ir včkiečlų bAufl- 
minės ekspedicijos pradėjo 
veikti prieš graikus partiza
nus, kurie neduoda ramybės 
okupantams. Italų ekspedici
ja ėmė veikti iš Agrinion, o 
vokiečių—iš Atėnų.

Paskutiniais laikais grai
kai partizanai iškėlė smar
kią kovą italų kariuomenei 
arti Siatista. 45 Italai nu
kauta. Kita graikų patrijotų 
grupė paėmė Naousa mies
telį ir per dvi paras ten gy
nėsi. Tarp Salonikų ir Atėnų 
buvo užpulti keli vokiečių 
kariniai traukiniai. Vienam 
atsitikime partizanai per ke 
lėtą valandų kovojo su vokie 
čių šarvuotu traukiniu.

Drąsiausias graikų parti
zanų žygis jų įvykdytos ata
kos prieš Janina, miestelį, 
kur iš saugojamų barakų iš
laisvinta apie 200 graikų 
įkaitų. Išlaisvintieji susijun
gė su partizanais.

Paskiau iš Levadia išlais
vinta 60 įkalintų graikų pa
trijotų. Ne vien išlaisvintie
ji, bet ir miestelio politijisu 
susijungė su partizanų gru
pe.

Vėjo audra palietė 
Clevelandą ;

CLEVELAND. — Pereito 
antradienio vakare smar
kaus vėjo audra palietė kai 
kurias Cleveland ir jo apy
linkės vietas. Vėjo audros 
siautimas išvertė kai ku
riuos namus, sunaikino gara 
žus, sužalojo karo fabrikus,
nutraukė šviesą ir gatvėka- 
rių patarnavimą. Du asme
nys užmušta.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Ministrantai rubrikų 
konteste

•
. Du Bais, Pa. -— Kas me
tais Erie vyskupijoje vyks
ta visose katalikų parapijo
se rašasnasai miniatrantų ru
brikų kontestas. Šiais me- 
tais sukanka lygiai devyni 
metai kaip ministrantai (Al- 
tar Boys) ruošiasi tam kon- 
testv.i, kad laimėti skiriamas 
diecezijos premijas. Diecezi
nis laikraštis “The Lake 
Shore Visitor-Register” ke
liose laidose talpina savo 
skiltyse liturginę rubrikų 
medžiagą, užvardintą “Altar 
Boy Contest Material”, ku
rią medžiagą ministrantai 
studijuoja ir paskui ryžtasi 
skirtą dieną sukurti rašo
muosius savo straipsnius, 
kad laimėjus premijas tame 
konteste.

Seselė Marija Coron&ta 
rūpinosi ministrantus 
priruošti tam kontestui

J tą kontestą jieina su vir
šum 2,000 ministrantų iš vi
sų katalikų parapijų Erie 
vyskupijoje. Seselė Marija 1 
Coronata prieš tą kontestą 
per keturias savaites rūįpes-' 
tingai ruošė Šv. Juozapo lie-1 
tuvių parapijos ministrantus j 
iš pradžios ir ankstesniosios 
mokyklų, kad būtų kompe- 
tingi rašomuose rubrikųrkvo 
timuose ir laimėtų J. E. vys
kupo Gannano skirtas pre
mijas, kurios susideda iš 30 
dovanų, tarp kurių $225.00 
pinigais ir 10-karato auksi
nių guzikėlių ministrąntams 
(the 10-karat “Gold Butten 
Altar Boy” awards).

Sąlygos ministrantams 
įėjusiems į tą kontestą

Seselės Marijos Coronator 
dėka, mūsų parapijos minis 
trantaį pirma laiko susipa 
žino su reikiamomis sąlygo 
mis tam kontestui. Minis 
trantams per keturias sa 
vaites buvo dėstoma litur 
ginė rubrikų medžiaga, im 
ta iŠ diecezinio laikraščio 
"The Lake Shore Visitor-Re 
gister’’. Reikia pažymėti 
kad mūsų parapijos minis

trantai atsidėjusiai studija 
vo tą liturginę rubrikų me
džiagą.

Kiekvieno ministranto pa
rašytas straipsnis buvo dve
jopu būdu įvertinamas. Pir
ma, rašytasis liturginis rub
rikų kvotimas įvertinamas 
85 punktais, būtent, iš para
šyto reikiamo turinio, gra
matikos ir taisyklingos ra
šybos; antra, autoritetingas 
paties klebono sprendimas 
davė 15 punktų, kas iš viso 
sudaro 100 punktų arba 100 
nuoš.

Gi kleb. kun. Mykolo J. 
Urbono rūpestis buvo žiū
rėti į pavyzdingą ministran
tų charakterį, daboti asme- 
nio elgesį arba būdą, puftk- 
tuališkumą, lotynišką reci- 
tavimą per šv, Mišias ir rub
rikų pažinimą, o ypatingai, 
kaip dažnai ministrantai pri 
ėmė šv. Komuniją.

Kvotinių diena ir patys 
ministrantai

Visose katalikų parapijo
se Erie vyskupijoje, taip pat 
ir šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoje, skirta diena rašo
miesiems ministrantų rubri
kų kvotimams^ buvo balan
džio šešioliktoji.

Tą dieną ministrantai iš 
Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos dabotingai vykdė rašo
muosius rubrikų kvotimus 
sekantiėji :~~Fr&ncig' "KoiašTi. 
Richard Masonis, Anthony 
Rusonis, George Vasiliaus
kas, Michael Skunda, Donald 
Staaukinas, Anthony Rakaus 
kas, Thomas Brūzga, Donald 
Urban. Donald Margolis. Ro- 
bert Swisher, Richard Ri- 
binskas, Francis Margolis, 
Donald Licotavich, Joseph 
Cheravich, Ergene Dcna- 
viteh, R o n a 1 d Skarnelis, 
Frank Garski, Vincent Mi- 
kelonis, Paul Bražinskas.

Geriausieji ministrantų 
straipsniai

Tik geriausieji ministran
tų straipsniai buvo pasiųsti 
Jaunimo Veikimo Skyriui 
(the Departtaent of Youth 
Activities), kur Centraiinis 
Egzaminatorių Boardas žiū
rės, kad kompetingi minis-

GRJŽO IŠ DŽIUNGLIŲ

"Draugas” Acme photo
Lt. Tom Harmon, buvęs Michigan universiteto sporti

ninkas, po septynių dienų grįžo iš džiungliųį Dutch Guia- 
na, kur jį nuvežė vietos gyventojai. Lt. Tom Harmon lėk
tuvas sudužo Pietų Amerikoje.

Iš vienos parapijos 
450 jaunuolių 
kariuomenėje

Waterbury, Conn. — Dau
giau, kaip 450 Waterburio 
lietuvių parapijos Jaunuolių 
tarnauja kari,romėnėje. Ne
mažai iš jų yra pasiekę aukš 
tua laipsnius: majoras Mar- 
čelynaa — Alaskoje, apie 5 
kapitonai, apie 15 leitenan
tų, keletas nursių ir WAACS.

Lietuviškais reikalais be
sirūpindami Waterourio lie
tuviai paskutiniu metu ėmė 
rodyti daug energijos. Vi
sam vietos lietuvių veikimui 
subendrinti įsiteigta Water- 
burio Amerikos Lietuvių Ta 
ryba. Jos pirmininku išrink
tas gabus, neseniai Fordhia- 
mo universiteto daktaro 
laipsnį gavęs kun. J. Bogu- 
šas, vice pirmininkais: ame
rikiečiams pažįstami dr. P. 
Vileišis, J. Trečiokas ir M. 
Devenienė. Sekr. — M. An- 
drikis ir N. Janušaitis. Fin. 
sekr. Ant. Orentas ir B. 2a- 
ilskienė. Kasin. — A. Alek-

eis ir T. Matas. Trustees: A. 
Lazdau^tas, Mrs. Bružienė 
ir Barkauskas. Be šių dar 
yar 18 narių. Iš'viso Water- 
burio lietuvių tarybą suda
ro 31 narys. Į ją jėjo visų 
grupių žmonės ir svarbesni 
profesionalai, žinoma, išsky
rus komunistus. Nuo šių pa
starųjų tai jau apsivalė lie
tuviškos patrijotinės orga
nizacijos ir klubai. Water- 
burio Lietuvių Taryba pra
vedė Lietuvių Dieną jper ra
diją ir miesto aikštėje. Bo
nų lietuviai išpardavė dau
giausiai už visas tautybes. 
Tik per tą vieną bonų pla
tinimo dieną išparduota už 
$20,000. Daugiausia ir pirko 
patys lietuviai. Mitingai ta
rybos daromi kas mėnuo.

Jei kelias į Dievą tikras 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieškė Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

DABAR Yra Geriausias taikąs Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijotą Už Dar šėmomis Rainomis!

Atvykite | m ūmų jardą, ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rudį LENTŲ — MILLWORK 
p-- aTOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų k fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3038 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto lkl 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:80 valandos popiet

TRU-VISION OPTICAL CO

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALJlNDOS: HItbmmI., Tn-člad.. Petikuid. Nuo 10 ryto Iki « vak. 

Antrini, ir Ketvirtadieniu l„ Nuo 10 ryto Lkl 10 vak. 
AeMadlenlais ir Hekmadienlais I’iųpU nutarti

trantai laimėtų diecezijos 
premijas ir dovanas pagal 
distriktus ir parapijas.

Sekantieji ministrantai gc 

riausiai sukūrė liturginės 
rubrikų medžiagos straips

Ar Skauda Kojas ?

nis!

Francis Kolash, Michael 
Skunda, Thomas Brūzga, Eu
gene Donavitch, Richard Ri- 
binskas, Donald Margolis.

Laimėtojų vardai, premi
jos ir dovanos bus paskelb
ta dieceziniame laikraštyje 
“The Lake Shore Visitor- 
Register”, o laimėtojai bus

pakviesti į kunigų įšventini
mo iškilmes ir Pašaukimų 
Dieną, kas visa bendrai į- 
vyksta birželio 3 dieną šv. 
Petro katedroje, Erie, Pa.

Kurie iš mūsų lietuvių pa
rapijos ministrantų laimės 
premijas ir dovanas, paskelb 
sime “Draugo” skiltyse.

A. T.

SKAITYKITE "DRAUGĄ’'

PABANDYKIT “CRYSTALEAR”
D ARAM

Moderniškas Varaum Tube
Girdėjimo Pagclbtuvas 

AKTUALUS DYDIS JOKROPOSiO

OUICK REL'PF Wlf>'kEW METH0D
Loęk't N.w Way lunion R.ducnr 
—Rodi for Corm and Colius oi—

CUSTOM FITTED AT LOVY COST
SHOES įc-Jr,VCJ * Widonod AUC
FOOT E-Z SHOE SHOP

189 NO LA ŠALIE ST.

Rešzidencij* REPablic 5047
Nedėllomls Susitarus.

CHARLĖS P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. VYESTERN AVĖ. 
Telefonae PROspect 1012-0721

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUKGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 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 St., Chicago
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos* 3 — 8 popiet.

DOCiOR’S AMAZInū LIQDIb
GREAT SUCCE55 FOR .

SKIN TROUBLES
(•Ktarnally cauMd)

- pmised
FROM 

coast T()

COAST!
No matter what you’ve tried without 
Buocess for unsightly surface pimples, 
biemlsfaes and similar skin irritatlana, 
here’s an amazingly suecessful doc- 
tor’s formula—powerfully aoothing 
Liquid Žemo—which ųuickly relieves 
itehing Horeneea and starts right in to 
help nature promote FASThealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo's 10 dilferent marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe caaes 
may need Extra Strength Žemo.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 'VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

1 Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
Nedėlioj pagal sutartį.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: fl-12; 2-4: k 6:30-8 30 "5 
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 vsL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

Greit? Palengvinimą 
nuo HERMA arba

PATRŪKIMO
—- telkia —

SYK ES 
PATARNA

VIMAS 1
— kuris — < 

Specializuoja 
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosi nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPĖČIAU — 
Iškirpkite šį skelbimą ir prlduo- 

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

IftMANKSTINIMA 
Jūsų Skilvio Muskulų Ircatnentų. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Croator of Gautom Appflaseas for 27 yri. 

3(1 8. STATE, HM. »IO, STA. 4 IBM 
Baily (OA.ff.’TMA; Moa . Frt. Ttl » F.M

NUHrilny 'TU 1, a to 4.

St» yra npoclali. Karšinimo bandymas ir 
nulius kitose lalkraar-laoHe. Talpkt, ils 
pasiūlymas nehss. atkartotas.

KKKIPKirftS. rašykit ar saiki t 
DYKAI DBMONOTRACUOS 

AR DHL KNYOlJTtS

SVERIA MAŽIAU 1 J.NCMO8
Ekonomiška. A Išmokėjimo

bvaratttu

ABBOTT I
HEARING AID COMPANY

28 E. -ACK30N 8 ^2.. 2 H (C A G C
* Iftpildylc Kuponą Ir .lq.k dalmS 
JO Noriu DemonotracIJoa namuoHa o Jo Atntij ulei t. InrormaeUk Knr<o» t Be Jokio. Mm Obligacijos J
$ Vardaa ....................................................... J

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
z Room 1230 

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų Tei.t Aberdeen 4774

Tel. YAEds 2246

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 CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, 01
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai., ryto, nuo 2 .k/»x 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 \al. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

, poro 
flfcngol

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS, 
OPTOMETRISTAS

Tik viena 
ventsnrt.

aidų visam gy- 
:1te jaa, leisdami 

Uegsamlnuotl jas modernliklauala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt suteikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie patelkia

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, k

OPTOME1RI8TAI 
1801 So. Ashland Aveniu 

Kampas ll-tos
releConssi OAKAL MSB. Cteeagt 

OFISO VAIiAKDOSt 
Kasdtea a. m. Iki «:»• p. na. 

Tre«ad. ir ksttad. »:»0 a. m. 
iki ti>» p. pa.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

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

SUIrmadieniaiM nagai

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
' KRAUTUVĖJE f ,

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO

Saukite YARDS 3088.
to

SUPAŽINDINKITE KITUS 
«rr niENR “URAroir

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STATYBAI — REMONTĄVlMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
į «ee PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOUS '
I Nuotncgo ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

U/4 LIRHAL e/\nNIMG;

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Pederal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FDJANSINR (STAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET UIS Jo*. M. Moierto, Sec’y. S2SS 80. HALSTED ST

Ofiso tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos tek: 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.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

(Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir 
tuos, kurie jį persekioja. 
(Marcus Aurelius).

Tsl. 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. x

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

T«L CANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Residendja: 6600 8a. Arteaiaa Ava 

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.gU
6 Sd 8 nk vakarą,
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“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEFAKTMEMT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-948B

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. 66th St.

draugas” Acme photo

Trys armijos aviacijos kadetai, kurie lavinasi Maxwell 
Field, Ala., sutiko F,ala, prezidento Roosevelto šunį, kuris 
lydėjo prezidentą kelionėje, lankantis armijos stovyklose.

Ketvirtadienis, bal. 29, 1943

Londono lietuviu
Vi ■
žinios
Apaštalinis palaiminimas

Londono lietuviai, švęsda
mi Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sidabrinį ju
biliejų, nutarė padėkoti šv.
Tėvui už jo parodytą mūsų 
tautai ir valstybei prielan
kumą, globą ir nelaimėse 
teiktą pagalbą ir pasiuntė 
atatinkamą telegramą, tar
pininkaujant Lietuvos atsto
vui prie Šv. Sosto Stan. Gird 
vainiui. Kovo 8 dieną gauta 
iš Lietuvos atstovo Anglijai 
B. K. Balučio paliudytas te
legramos — atsakymo nuo
rašas: -—

“Šventasis Tėvas širdin
gai įvertina Londono lietu-
vių kolonijos sūniškąjį alsi-1 cijomis kurios niekad nehu.

avimą ir teikiasi pareikšti Į savystovios valstybes,
savo tėviškųjų linkėjimų taiį) kad esan{io3 suriStos su 
jiems taip ir jų bandomai
tėvynei ir visiems minėjimo 
dalyviams teikia gausios Die 
vo malonės užtikrinimą a- 
Ipaštalinj palaiminimą. —
Pasirašė: Kardinolas Maglio 
ne“.

Svarbios smulkmenos

Visi, beveik, skaitome an
glų kalba leidžiamus dien
raščius ir kitokius laikraš
čius. Juose protarpiais kai 
kas rašo apie Lietuvą. Vie
nos žinios yra mums prie
lankios; jomis pasidžiaugia
me, kitos yra pramanytos, 
neprielankios ir dėl jų ne
rimstame, bet galutinai laik
raštį numetame gurban ir 
taip viskas baigiasi.

Į nesąmones ir šmeižtus 
reikia tinkamai reaguoti. Ra 
šytojai, gavę iš laikraščio 
redakcijos rimtus paklausi
mus, nurodomus, kitą kartą 
nedrįs niekinti lietuvius ir 
nedarys žalingos įtakos į 
anglų visuomenę. Kaip pa
vyzdį galima paminėti, jog 

u vas. 26 d. Manchester Guar
dian įsidėjo A. I. P. Taylo- 
rio nevykusį straipsnį apie 
Pabaltį. Jis pavadino Lietu
vą, Latviją ir Estiją provin-

Rusija teisiniais ryšiais nuo 
1940 m. Ir prirašė dar dau
giau nesąmonių. Labai ge
rai, kad D. Britanijos lietu
vių Federacijos Tarybos pre 
zidentas P. Balutis, D. Br. 
latvių draugijos pirmininkas 
J. Venters ir estų draugijos 
Londone pirmininkas M. 
Kolk bendru raštu atrėmė 
tuos Pabalčio valstybių puo
limus. Manau, jog bus įdo
mu visiems sužinoti Taylorio 
teigimą, esą Pabalčio valsty
bės negalinčios gyvuoti be 
Rusijos. Mūsų pirmininkai, 
atsakydami Tayloriui, nuro
do, jog 1938 m. Rusija iš 
Lietuvos pirko 5,72 nuoš. 
eksporto, iš Latvijos 3,4 
nuoš., iš Estijos 4,2 nuoš., 
kai tais pačiais metais An
glija iš Lietuvos pirko 39,38 
nuos. viso eksporto, iš Lat
vijos Anglija paėmė 41,9 
nuoš. jos eksporto ir iš Es
tijos 34,0 nuoš.

Visos Pabalčio valstybės 
turi apie 6 milijonus gyven
tojų, o Sovietų Rusija, sako
si, turinti 162 milijonus. Tuo 
tarpu trys nedidelės Pabal
čio valstybės 1936 m. pirko 
D. Britanijoje už 3,626,986

svarus prekių, kai galingoji 
Sovietų Rusija pirko D. Bri
tanijoj tik už 3,492,459 sva
rus. Taigi, Anglijai yra ge
riau turėti pirkikais tris ma
žas Pabalčio valstybes, negu 
ubagų milžiną.

Naciai areštuoja 
Beneso artimuosius

LONDONAS, bal. 28. — 
Prahos radijas praneša, kad 
nacių autoritetai Bohemijoj 
ir Moravijoj suėmė daugiau 
Čekoslovakijos preziden t u i 
Benes giminingų asmenų, 
kai Benes praeitą sekmadie
nį per radiją iš Londono kai 
bėjo prieš nacius ir ašį.

Hitleritai seniau įspėjo 
Benešą, kad jei jis nepaliaus 
vedęs propagandos prieš na
cius, už tai turės atsakyti 
jam giminingi asmenys.

Tad naciai dabar ir vykdo 
savo grasinimus. Suima ne
kaltus žmones ir juos bruka 
į koncentracijos stovyklas.

HEI.P WANTED — MOTERYS

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerel. 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite j—0

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TOOL MAKERS 
. IR

A-l MACHNISTAI
Maža švari dirbtuve netoli vidurmies- 
člo.

Aukščiausia mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio. 
Puikios darbo sąlygos.

PRECISION MĖTAU A M AGMINE 
711 W. Lake St.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
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. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
[atdirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOLDERIAI
GR1NDERS
CHIPPERS

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

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

Merginos - Moterys
18 — 45

Prie Vyniojimo ir Pakavimo Sal
dainių (Cookies) Didelėje Vietinėj 
Kepykloj. Patyrimas Nereikalinga. 
Pastovūs Darbai. 40 Valandų Sa
vaitė ir Laikas ir Pusė Mokama už 
Viršlaikį. Pradinė mokestis 45c į 
valandą pakeliant iki 60c į vai.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI J 
VVarehouse Employment Ofisą

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

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

REIKALINGAS LINOTIPISTAS
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (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., Cliicago

FEEpERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. PaSaukit M R. KING, AUSTIN 
1960.

BROOKS LAUNDRY
600 Nortli—Blvd. Oak Park, III.

OPERATORES
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.

SODA FOUNTAIN MERGINA
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

MERGINOS 
IR MOTERYS

DIRBTUVES DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kurią darbo dieną, šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleable 
& Steel Castings Co.

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

REIKIA

Merginų ir Moterų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

100% KARO DARBAI 
MACHINE OPERATORES 
ASSEMBLING — UNISHING 
LENZ ELECTRIC MFG. CO.

1751 N. VVestern Avė.

VALYMUI MOTERYS 
OFISŲ NAME

Nuo 18 iki 48,metų amžiaus reika
lingos dirbti nuo 6 popiet iki 2:30 
ryto. 48 valandos j savaitę. 53c J 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Patogios darbo salvgos. Atsišauki t i 
EMPLOYMENT OFISĄ:

UNION STATION 
516 W. JACKSON

BINDERY MERGINOS—Patyrusios 
prie surankiojimo, sudėjimo, stalo 
darbų, ir prie lankstymo mašinų.

THF.O. IROZF.K & CO.
2511 W. Maypole Avė.

(Netoli I,ake St. ir Western Avė.)

ATYDA MOTERIMS

Bell & Howell Co.
Dėl Northside Darbų 

Moderniškoj Karo Dirbtuvėj 
reikalauja 10 moterų prie lengvų 
maintenance apvalymo darbų —
švariam ir naujam name.
Keletą moterų šveisti ir mazgoti.

NAKTINIO ŠIFTO VALANDOS: 
Nuo 5 popiet iki 1 ryto. 

Atsišaukit Į—
EMPLOYMENT OFISĄ 

1801 Larchmont Avė.
ar

7100 McCormick Blvd.
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare
Tel.: LAKEVIEW 5603

MERGINOS
ASSEMBLERS

—IR—

Inspektorės
PATYRUSIOS PRIE PRECISION 
INSTRUMENTŲ. 100% KARO 
DARBAI. GEROS DARBO SĄ
LYGOS. PUIKI PROGA ĮSIDIR- 
BIMO.
PRGDUCTION I.N8TRFMENT 

710 W. JACKSON
CO.

AR PREZIDENTIENE KALĖJIME

LONDONAS. — (A. P.) 
Vienas italų generolas rei
kalauja Hitlerio, kad nacių 
lakūnai atakuotų J. A. Val
stybes.

;r • ■

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje shipping departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. W ėstom MONroe 6126

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARI.OADING CORP. 
Door 5, House 3.

13TH ft CLARK STS.

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.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

I4th Ir Clark Rts.

"Draugas" Acme photo 

Prezidentienė, E. Rooeevelt vaizduojama San Qrientin 
kalėjimo inspekcijoje. Ji atliko peržiūrėjimą su Warden 
Clfnton Duffy. Siame kalėjime yra atliekama daug karei
vių darbų.

ADOMAS KASPARAVICZ
Mirė bal. 26 d., 1943 jn., 

3:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. » Kilo iš 
Šiaulių apskr., Vaiguvos , par., 
Bagužtų kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Petronėlę (po tėvais 
AlejošaltS): sūnų Vladislovą, 
marčą Dor's ir anūką Phli- 
llp; švogerką Stanls'avą Zu- 
kienę »r Jos vyrą Joną; švo- 
gerj Pranciškų Alejcšlų, Jo 
moterį Ir Jų šeimas: 2 pusbro
lius ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Rimano Dau
kanto ir Osrsaus Vardo Lietu
vių draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
245 W. 46th Place. Laidotuvės 
įvyk ketvirtadienį, balandžio 
29 d. Iš namų 8-80 vai. ryto 
bus atlydėtas J šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje |wks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes. •

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moter'a, Sūnus,
Marti, Anūke*. Svogerka, fivo- 
geris ir Giminėm.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudetkis, tel. Yarda 1741.

TOOL AND DIE MAKERS 
IR PAGELBININKAI 
100% KARO DARBAI

Puikios darbo sąlygos. Dieną arba 
naktį šiftai. Auščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.
SUNNYSIDE TOOL A DIE AVORKS 

2222 N. Cicero Avė.

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

KROLL BROS. CO.
1801 S. Michigan.

NAKTIMIS 
SARGAS

Reikalinga. 5 naktis į savaitę. 
$25.00 į savaitę. Pastovūs darbai.

EDW. HINES LUMBER CO.
2481 S. VVolcott.

PLATERS HELPER
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga 

Valdžios darbai.
JEN8EN PLATINO WORKH 

1403 N. Maphnvood Avė.

Bell Howell Co.
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Mūsų švarioj Modemiškoj 

Defense Dirbtuvėj.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

Atsišaukite į—

EMPLOYMENT OFISĄ 
1801 Larchmont Avė.

ar
7100 McCormick Blvd.

ATDARA KAS DIENĄ
Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

Tel.: LAKEVIEW 5603 

^patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičlnm.-. Nuo *800 
iki *10,000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. RYKGRA 
2411 S. 52n<l Avė.

Phone: CICERO 453. ,

REMKITE “DRAUGĄ”

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 
gatvekarių linijos. Muzikališki pro
gramai du kart į dieną jums bedir
bant. Žiem-vakarinėje dalyje miesto. 
Pašaukite— « ,

VALYMUI MOTERIS
Reikalinga. Trumpos valandos, gera 
mokestis ir valgis. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

HARMONY CAFETERIA 
15 S. WABASH.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai piūklal mūsų speclalybK 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW

PERSKAITĖ “DRATTGA” fu.ing works, 28 n. Loomis,rLItanAllJ^ DliALUą , Chicago. Pasiųskite piūklua parcel
post ar pašaukit telefonu — MON
roe 1397.

NEWCASTLE 3041.

DUOKITE JĮ KITIEMS

A.
BOLESLOVAS

A
LENARTAS

Gyveno: Walworth, Wisconsin. i
Mirė balandžio 28 d., 1943 m., 1:30 valandą ryte, sulau

kęs 48 metų amžiaus. •
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Girkalnių par., 

Šilininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus. ,
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Bronislavą (po tė

vais Kazlauskaitė); 3 seseris — Reginą Akramavičienę ir jos 
vyrą Justiną, Eleną Marcinkienę ir jos vyrą Mykolą, Marthą 
Sandomavičienę ir jos vyrą Juozapą ir jų šeimas; uošvį Anta
ną Kazlauską; 2 švogerius — Vladislovą ir Boleslovą Kaz
lauskus ir švogerką Violet; švogerką Jennie Darwin ir Švo- 
gerį Kazimierą ir jų šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Gegužės 1 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Švento Kazimiero kapines.

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

' Nuliūdę: Mozeris, Seserys, Uošvis, švogerial, švogerkos 
ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. B. Petkus, tel. Cicero 2109.
Tie verti atminimo, kurie 

pamiršo save. — Vapero.

ENGINE LATHE OPERATORIAI 
RADIAL DRILL PRESS STOCK ROOM VYRAI
OPERATORIAI MACHINE SHOP
ASSEMBLERS—BENCH MOKINIAI

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI 
Virš 38 Metų—Priimsim ir S-A Klasifikacijos 
PATYRUSIUS ARBA PUSIAU PATYRUSIUS

Vyrai kurie dabar dirba prie svarbių karo darbų aukžčlausiame savo 
gabumų laipsnyje nebus priimti.

Employment ofisas atdaras ir Sekmad. 10:30 ryto iki 3:00 p. p.

INFILCO, INC. 325 W. 25th Place
Randasi tarp Ganai St. ir Wentworth Avė.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

•PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinlų Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklosimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
THE LITHCANIAN DAILY FRIEND 

tt34 South Oakley Avt. Chlcage, Illinois
Published Daily, eacept Sundays 

A member of the Catholic Press Association
SubNcrlptlous: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertiaing in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
l&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Ko siekia Maskva?
Londone ir Vašingtone vis tik dideliu susirūpinimu 

dirbama, kad šiaip taip užlopyti suirusius lenkų-rusų 
santykius. Žinant Maskvos užsispyrimą eiti prie savo 
tikslo nesiskaitant su kitų tautų teisėmis ar nusista
tymu, norima priversti Londone veikiančią Lenkijos 
vyriausybę padaryti tam tikrų nuolaidų, kad einant' 
mūšiams su Berlyno-Romos ašies jėgomis nepakenkti . 
jungtinių tautų vieningumui, kuris reikalingas karo pas- 
tan8oms- .4

• Tačiau yra jaučiama, kad, ir nuolaidas darant, su 
Stalinu ir Molotovu nebus galima susikalbėti, nes nu
traukimas ryšių su lenkais jau seniau buvo jų darbų 
programoje, . ■

Kaip gerai atsimename, Stalinas, jau pernai pasisakė 
už prijungimą prie Sovietų Rusijos tų prieškarinės Len- 

,/kijos teritorijų, kurias rusų bolševikai pasigrobė 1930 
matais, kai Hitleris lamdė Lenkiją. Savo pretenzijas 
prie tų teritorijų reiškė ir gyvu žodžiu ir raštu. Len
kai, kiek žinoma, diplomatiniais keliais stengėsi įtiki
nėti Maskvą, kad sienų nustatymo klausimą palikti 
ateičiai. Bet Maskva reikalavo jos pretenzijas dahar
tuojau užgirti. ‘

Kai Stalinas pradėjo savintis savo kaimynų teritori
jas, susirado “ kvizlingiukų”, kurie jam gelbėtų. Lietu
vos “kvizlingą” Paleckį jis jau seniai turi nusivežęs 
Maskvon ir jo lūpomis kalba prieš Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Pradėjo ir Lenkijai organizuoti “kviz- 
lingus”. Maskvoje atsirado lenkų kalba laikraštis, ku
ris biauriausiai juodina gen. Sikorskio vyriausybę ir 
stojo už Stalino pretenzijas į Lenkijos teritorijas. Vė
liau Lenkijos tremtiniai pradėta versti priimti S. Rusi
jos pilietybę. Sutrukdytas jų šelpimas. Dabar jau at
virai kalbama, kad Stalinas su Molotovu planuoja or
ganizuoti iš lenkų tremtinių armiją, kuri pirAioji už
imtų Lenkiją, ten pasiliktų ir padėtų suorganizuoti ne 
kitokią, bet sovietinį Lenkiją, arba, kitais žodžiais kal
bant, prijungti ją prie Sovietų Rusijos. Ne vienas, bet 
keli korespondentai pranešė, kad Maskva mananti su
organizuoti naują “Lenkijos vyriausybę”, kad su ja 
galėtų taip žaisti, kaip katė su pele. Su gen. Sikorskio 
vyriausybe, in>t, reikia skaitytis, kaip lygus su lygiu. 
Toks biznis Maskvai nepatinka.

Jei anglų ir amerikiečių diplomatams nepavyks įti
kinti Staliną skaitytis su Anglijos ir Amerikos valia, 
lankai susidurs su tokia padėtim, kaip ir lietuviai. Ir 
jie tiirės panašų Paleckiui “kvizlingą”, kuris kalbės 
“lenkų tautos” vardu ir jungs Lenkiją prie Rusijos, 
kaip Paleckis “prijungė” Lietuvą.

Padėtis tikrai yra rimta. Ji jau dabar jungtinių tau
tų veiklą sunkina, nes jų vienas partneris Stalinas iš
eina prieš Atlanto Carterio dėsnius. Po karo tas part
neris dar daugiau nemalonumų galės pridaryti santar
vininkams. Todėl su ta padėtimi anglai ir amerikie
čiai neturėtų žaisti. Sovietų Rusijos ponams jau dabar 
tuoj turėtų būt duota suprasti, kad pokarv<4 Europos 
gyvenimą ne jie vieni tvarkys ir kad tame gyvenime 
nebus vietos nei diktatūroms, nei imperializmui. Visos 
tautos bus laisvos ir nepriklausomos ir jos tvarkysis• I
pa4ios savo laisva valia. Joms nediktuos nei Berlynas, 

nei Maskva.

* ’■ ta -
Ruoškimės prie "I am an American Day"

Jungtinių Valstybių Prezidentas š. m. gegužės 16-tą 
dieną paskyrė apvaikščioti kaipo “I am an American 
Day”. Tą dieną kaip ir kitais metais bus paradai, kal
boj nuniU kaip

paprastai, įspūdingiausią dalį sudaro tautinių iflpsiren
gimų grupės, nes iš jų kilusieji (descendants) stengiasi 
parodyti ką gražaus jie yra atgabenę Amerikai, nau
jajai tėvynei, papuošti.

Išlaikyti savo papročius, tautinius rūbus, šokius bei 
dainas yra garbingas dalykas. Tai parodo, jog tai visa 
išlaikiusieji yra žmonės tvirto charakterio, o ne nen
drių būdo, kurios linksta kur vėjas papučia. Greit nu- 
tautėjančių nieks negerbia. Anglai, airiai, olandai, nor
vegai ir švedai ar lenkai stengiasi parodyti kiek jų yra, 
už tai su jais ir skaitomąsi.

Mes kviečiame lietuviško kilimo amerikiečius ruoš
tis tai dienai, parodyti, jog ir lietuviai prisidėjo prie 
šios Amerikos tautos sukūrimo, jog mes neąame posū
niai šiame krašte ir turime lygų balsą su kitais. Paro
dykime kitų tautų kilimo amerikiečiams, valdžios ir 
miestų atstovams, jog mes susitvarkę ir susiklausę, jog 
mes aukojame sūnus ir dukteris šiam kraštui ginti ir 
taip pat jog mes turime teisę savo gimtinės vėliavą neš
ti greta didžiųjų vėliavų!

Tai reikš tiek pat, jei ne daugiau, kaip šimtai rezo
liucijų.

Sukruskime, nes laiko nebedaug. Nesijaudinkime, jog 
dalis išsigimusių lietuvių nueis vergiškai svetimų dai
nų dainuoti po svetim/a vėliava. Atleiskime, nes jie ne
žino ką daro. Mes ne vergai ir savo kalbos ar kilimo 
nesibijome. Priešingai — didžiuojamės, nes jau greit 
tūkstantis metų bus kai mūsų kilimo kraštas kovoja 
už teisę ir laisvę — Amerikos gyvenimo alfą ir omegą.

Reikšmingi santarvininkų karo žygiai
Vienas žymus karo vyras Vašingtone padarė pareiš

kimu, kuriuo vis tik rimtai susidomėjo ir politinės sfe
ros. Jisai teigia, kad po pergalės Tunisijoj, bent šešis 
mėnesius reiks pašvęsti, kad išvalyti nuo fašistų-nacių 
liekanų Viduržemių jūrą ir visus jos pakraščius. Šal
čiau galvojanti politikai pripažįsta, kad tai yra teisybė.

Santarvininkams Tunisijos fronte sekasi. Gen. Rom- 
melio armijai gyvenimas jau nebeilgas. Tačiau dau
giausiai reikšmės tame karo fronte priduodama tam 
faktui, kad santarvininkai labai sėkmingai atakuoja 
nacių linijas, kuriomis pristatoma visokie karo reik
menys. Ypač svarbu, kad nuskandinama daug nacių 
laivų ir sudaužoma dideli kiekiai karo lėktuvų. Toks 
naikinimas priešų amunicijos žymiai atsiliepia ne tik į 
Tunisijos, bet į visus kitus karo frontus.

SPAUDOS APŽVALGA
Lietuva ir gen. Sikorskis

“Sandara” rašo:
“Daugelis dar atsimena, jog pradžioj šių metų Ame

rikoje lankėsi gen. V. Sikorski, lenkų ministerių i pirmi
ninkas. Apie tikrąjį jo kelionės tikslą niekas oficialiai 
neprasitarė. Tik neseniai Anglijos dirbiečių savaitraš
tis “Tribūne” paskelbė tuo klausimu turimas žinias. Jis 
paminėjo, jog gen. V.iSikorskio užmačioje buvę gauti 
Washingtono pritarimą lenkų reikalavimams.

“Pirmas tų reikalavimų, tai prijungimas prie Lenki
jos viso Lietuvos krašto, visą Aukštąją Sileziją, Rytinę 
Prūsiją, palikti jiems paimtą iš cechų dešiną. Toliau 
sekė užgyrimas federacijos nuo Baltiko iki Adriatikos 
jūros. Anot “Tribūne” valstijos departamentas nepri
taręs šiems punktams ir dalykai pasiliko taip, kaip pir
miau buvo.

“Nespėju? pasirodyti šiai reveliacįjai, lenkų oficialia 
organas Anglijoj “Dziennik Polski” užginčijo būk Len
kija norinti pasisavinti Lietuvą. Apie tai, girdi, nebu
vo ir kalbos. Lenkija taipgi nemananti tverti federaci
jos tikslu atskirti Sovietų Rusiją nuo likusios Europos.

“Kaip tai nebūt, bet proponuojamai federacijai paki
šo koją ne vien sovietai, bet ir čechai, kurie mato len
kuose savo ateities konkurentu^ ,už pirmenybę centro 
Europoje”.

Irgi "padegėliai"
“N. Gadynė” rašo:

“Mes turime charakteringų padegėlių. Vienas 
Brooklyno ja ni t orius mums atnešė pundelį apdegusių 
knygelių. Rado jas pečiuje ir susidomėjo, kas tai per 
“štofas”.

Tai Browderio, Tosterio ir kitų brošiūros iŠ 1939- 
1940 metų. Jose kalbama apie imperialistinį karą, 
apie “krauju cementuotą” nacių-bolievikų vienybę ir 
kitas komunizmo vieros mandrybes.

Aišku, kas tas knygas kotavojo — Browderio-Tos
terio parapijonai, komunistai!

Ai-vai, tik keli meteliai ir visi “principai” į šiukš-

Ketvirtadienis, bal. 29, 1943

(Iš “Draugo”, 1918 m. ba.1 
29 d.)

Vyčių koncertas... Praėju
sį sekmadienį Lietuvos Vy
čių choras, muz. A. Pociaus 
diriguojamas, turėjo puikų 
koncertą Shoenhofeno salėj. 
Tarp kitų kūrinių, padaina
vo kantatą “Broliai”. -Ona 
Pocienė ir Justas Kudirka 
gražiai dainavo duetą. Prog
ramos viduryje L. šimutis 
pasakė jausmingą prakalbą.

Vokiečiai skerdžia žmo
nes... Vokiečiai Suomiją pa
verčia antra j a Belgija arba 
Armėnija. Dėl savo godumo 
pavergti visą pasaulį vokie
čių junkeriai priėjo prie to, 
kad dabar jų visi planai — 
tai tik vienos žmonių žudy
nės. Pranešimai iš Suomijos 
sako, kad ten vokiečiai žmo
nes skerdžia lyg kokius gy
vulius.

Daug tautų remta karo 
pastangas... Eina tręčiosios 
U. S. Karo Paskolos Bonų 
pardavinėjimo kampanija. 
Vašingtone reiškiama pasi
tenkinimą, kad toj kampa- 
nijoj dalyvauja 41 į tar ta, ku- ‘ 
rių tarpe yra ir lietuvių tau
ta. .• 9

Viennoje riaušės dėl mais
to... Viennos, Austrijos, mie
ste dešimts tūkstančių žmo
nių minia susirinko mėsos 
rinkon Reikalauti mėsos. Ka
dangi reikalavimas nėbuvo 
galima išpildyti, žmonės pa
kėlė didelį maištą, kurį tu
rėjo malšinti policija ir ka
riuomenė.

•
Šauks moteris karo tar

nybai... Anglijos parlamen
tui bus patiektas sumany
mas šaukti karo tarnybai 
visas neištekėjusias moteris 
nuo 19 iki-30 metų amžiaus.

Vokiečiai planuoja pult 
New Yorką... Per Haagą ir 
Paryžių gauta žinių, kad vo
kiečiai daro planus iš oro 
pulti New Yorką ir kitus 
Amerikos pajūrių miestus.

Komunaciai, kaip beždžionės, 
Suk’ uodegas aplink žmones. 
Iš paviršiaus švelnutėliai. " 
Vilko kaily avinėliai,

Demokratiška valstybė 
Komunaciams vien kvailybė. 
Slaptai pamatus čia knisa, 
Iki’šiol daug jų priviso.

Nors jie puikiai pasirėdę 
Ir lig soties prisiėdę.
Jiems Stalino “rojus” rūpi 
Ir jame vis tupi, tupi...

Laisvoj šaly — demokratų 
Pragarą jie tiktai mato.
Ot, kas kita, tai matuška, 
Išsijuosę dirba, puška....

Šlamštai dienraštėliai jųjų 
Pakinkyti raudonųjų.
Žioplių armijai tarnauja 
Kuri pinigus jiems krauja.

Druliai, prūsai ir bimbalai,
Ir kitoki dar vabalai,
Visur zirzia, visur lenda,
Kur tik pinigų atranda.

•
“Antras frontas jų galvose 
Dienos ir nakties sapnuose. ? 
Valgo, geria ar alsuoja, 
“Antrą frontą” vis sapnuoja.

Kai Stalinas žodį tartų,
Jie ir motiną pakartų.
O jau laisvė mūs Lietuvos, 
Jiems visai ųesuka galvos.

Tautos judos, pardavikai, 
Jiems tik doleriai, skatikai... 
Rūpi kišenius prikrauti,
Po pasaulį pakeliauti.

Sėja melą, hipnotizmą 
Žiaurų komunacių izrpą 
Į galvas savų sekėjų 
Vis pumpuoj Stalino vėją.

Komunaciai patriotus 
Kad galėtų — pažabotų.
Kam jie daužo jųjų melą, 
Kokius skleidžia jie begalo.

r
Demokratiška valstybė, * 
Komunaciams — tai kvailybė. 
Jiems tik rūpi viskas griauti, 
Kad Stalinui patarnauti.

>
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“Drauga*” Acme photo

Amerikos 156 mm patranka “Long Tom” tankiuose Centralės Tunisijos krūmuose pa. 
slėpta. Iš čia apšaudoma vokiečių ir italų pozicijos.
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

(Tęsinys) , upėmis ir upeliais prieš van-
Alaskos indėliai denį neršimui. Antroji rūšis

Daug kalbama apie Alas- j yra mažesnio svorio — nuo 
kos eskimosus, bet mažai I 5 iki 6 svarų. Tai raudona-
apie indėnus. Ka ip eskimo-; sis vašilas.
sai, taip ir Alaskos indėnai Vašilas skiriasi nuo kitos 
gyveno prieš Alaskos atra-i žuvie?. Jų amžius 4 arba 5
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Belaukiant Šv. Velykų 
kalėjime

dimą.
Alaskos indėnai neskait

lingi; jų dar mažiau, kaip 
eskimosų: viso apie 20,000 

»_ Indėnai nesudaro vienos 
tautinės šeimos, bet pasida
linę į įvairias gentis.

metai. Tame laike vašilas 
pilnai užauga ir iš jūros 
plaukia didžiausiais būriais 
į krantą ir prieš vandenį 
neršti. Tada užtvenkiama u- 
pių ir upelių vagos. Vašilas

Vašilo (salmon) pramonė
Alaskos indėnai yra šiek, Yra didžiausia. Tos žuvies 

tiek apšviesti ir kiekviena kasmet išsiunčiama į rinką
jų bendruomenė turi savo 
bažnyčią ir mokyklą. Alas
kos indėnai nepanašūs i U. 
S. indėnus. Jie labiau pana
šūs į japones, .arba kinus. 
Kada užsivelka europiečių 
drabužius, tada Alaskos in-

18 milijonų svarų.
Vašilų yra keturių rūšių.

Pirmosios rūšies vašilas, ar

ba karalius vašilas, sveria 
nuo 22 iki 100 svarų. Ši žu
vies rūšis gaudoma apskri
tą metą pietrytų Alaskos da-

dės visai negalima atskirti1 lyje. Neršimo laikas gegr-
žės ir birželio mėnesiai. Tuo 
laiku milijonai tos žuvies 
plaukia, iš jūrų prie kranto 
ant tiek stiprus, kad plauk
damas prieš vandenį šoka 
per akmenis upių vagose ir 
ieško vietos neršimui. Po 4 
arba 5 mėnesių iš kiaušinių 
išsiperi jaunos žuvykės ir 
milijonais plaukia į jūrą. 
Neršimo metu vašilo sugau-

nuo japono, arba kino. Yra 
nuomonių, kad Alaskos in
dėnai yra. japonai, senovėje 
atvykę iš Azijos per Aleu- 
tian salas, kuriomis laive
liais lengvai buvo galima 
pasiekti Alaską. Dar gi * ir 
jų papročiai yra tie patys, 
kokie buvo Japonijoje prieš 
įvedimą europiškos .apšvie- 
tos.

Japonijoje buvo paprotys narna milijonais. Gaudom^ 
po vyro mirties žmonai-naš- visokiais būdais: tinklais ir 
lei nuskusti plaukus nuo gal į tam tikslui paruoštais lai
ves ir nudažyti juodai dan- vai?. Priešakinėje laivo da- 
tis. Tas pats paprotys b,i:vo lyje yra įrengti kaušai žu- 

• ir tarp Alaskos indėnų. Pa- viai sėmimui. Laivas lėtai 
X prastas dalykas Japonijoje plaukia pirmyn. Ratai suka 

yra deginimas kūnų, taip da- kaušu?, kurie kabina iš van-( 
rydavo ir Alaskos indėnai
iki atsiradimo misijonierių 
jų tarpe.

Alaskos indėnai yra įsi
gyvenę prie jūrų ir upių 
krantų, turi savo laivus ir 
laivelius, užsiima žvejyba ir 

•X medžiokle. Moterys išdirbi
nė j a įvairius drabužius, šil
tas vilnones užklodes.

Pirmieji indėnų mokyto
jai buvo misijonieriai, vė
liau atėjo valdžia į pagalbą 
ir šiandien indėnų gyveni
mas pagerėjo. Vietoj lūšnų, 
jau stato gražesnius namus, 
siekia mokslo, amatų, ypa- 

-X tingai gabūs prie medžio ap
dirbimo ir geri dailydė?. Di- apdirbimas žuvies buvo pa- 
delę skriaudą padarė indė- vestas kinams darbininkams, 
nams svaigieji gėrimai. Ru- ^urie geriausiai žuvies ap- 
sai,. užimdami Alaską. atsi- į dirbimui tikdavo. Viena to- 
vežė ir svaigalų. Indėnai pri-1 valymo mašina nuvalo 
prato prie jų ir* patys pra- 30,000 žuvų per 10 valandų, 
dėjo gaminti, o po to ir ne- Prieš išrasiant tą mašiną 
paprastai girtauti. Gi prieš reikėjo 50 gabiausių kinų 
tai svaigalai Alaskoje nebr- darbininkų tom darbui at- 
vo žinomi. Dar ir šiandien Šios mašinos išradėju

r valdžia turi daug rūpesčio Yra virėjas Smith iš_ Seattle. 
sulaikymui indėną nuo gir- išradimas padarė jį tur- 
tavimo tuoliu. Pažvelgus į mašiną

nieko stebėtino joje neroaty- 
Žuvies pramonė i Išrodo kaip kokia statinė

Alaskos vandenyse knibž- prismagstyta, peilių ir pei- 
dėte knibžda įvairios, rūšies liukų, kurie taip ^išdėstyti 
ir dydžio žuvies, kuri ten kad įleidus žuvį vienas pei- 
pat apdirbama ir siunčiama lis r.r,plauna galvą, kitas — 
į viso pasaulio rinką. Apdir- uodegą, kitas nuskirta, kita- 

▼ bimui žuvies yra įsteigta 225 perskriodžia vidurius ir iš 
dirbtuvės,, kuriose žuvis šal- valo. Ant galo išimamas žu 
domo, rūkoma, sūdinama ir
dedama į blekines. žvejyba 
todėl eudaro vieną didžiau
sių pramonės šakų. Iš Alas
kos vandenyse sugautos ža
vies kasmet gaunama 42 mi 
lijonai dolerių; taigi šešis 
kartus daugiau, negu buvo 
užmokėta už visą Alaską 

• - perkant iš Rusijos.

dens žuvį ir pripildo laivą.
Sugauta žuvis laivais pri

statoma. į apdirbimo punk
tus, dirbtuves, kurios šva
rios ir po valdžios priežiū
ra. Yra išrastos žuvies ap
dirbimui mašinerijos.

Dirbtuvės randasi arti jū
rų ir prie upių krantų.

Išversta iš vežimų žuvis
leidžiama į mašinas, kurios 
varomos elektra. Akimirks
nyje žuvis patenka tarp pei
lių, kurių vieni nuskuta švi
nu?, kiti nupiauna galvą, uo
degą, treti perskriodžia ir 
išvalo vidurius.

Iki mašinos buvo išrastos,

"Draugas” Acme photo

Šešiolika sunkių bomba nėšių pakilo r.ro lėktuvnešio Hornet (prezidentes Roosevelt 
tą lėktuvnešį pavadino Shangri-la) bombarduoti Tokyo, pereitais metais, balandžio 18 
d. Lėktuvai atliko savo uždavinį. Dėl stokos gazolino buvo priversti nusileisti Azijoje.

atsikėlusio Išganytojo at 
neštų mums malonių, kurio
mis, kaip tik tuo metu, dau
guma džiaugiasi. Mes nelai 
sviai tą nujausdami ir pati 
riame sielose dar didesnį 
skausmą, kaip kitados.

Bet, mielieji draugai me* 
patys tą skausmą galime 
paversti džiaugsmu. Mes šio 
mūrinio kalėjimo, kuris ski
ria mus nuo žmonijos, nega 
lime sudaužyti, išardyti, be; 
aną, kuris supa mūsų sielas, 
kuris skiria nuo mūsų Išga
nytoją, galime sutrupinti, 
tik turime to panorėti. Tai 
kaip tik, mielieji nelaimė? 
draugiai, laukdami šių šv 
Velykų ir pasistengkime iš

Jau kai kurie gal nebs 
pirmą kartą laukiame šv

Čia matosi lakūnų vadas, maj. gen. Jimmy Doolittle, sėdint ant sudužusio lėktuvo spar-Velykų liūdnuose kalėjimo
no po nusileidimo kur tai Kinijoje.

dedamos ant svarstyklių. Jei čiu?, kad per keletą ketvir- 
kuri daugiau ar mažiau 16 tainių mylių jūroj nieko dau 
uncijų sveria, tą svarstyklės i giau nematyti, kaip tik sil-
išmeta lauk. Perėjusios per 
svarstykles blekines eina į 
212 laipsnių karščio pečių, 
kur galutinai tvirtai užda-

kės. Tuo laiku žvejai sugau
na milionus be jokio vargo.

Silkėms gaudyte nereikia 
tinklo, žvejai tiesiog jas ka-romos, po to dedamos 254 ,. , „ . :. . . . y-. , , bina kaušais iš vandens irlaipsnių karščio katilus, kur , . , . ,r meta j laivus. Is daugelio
milionų taip sugautų silkių 
gaminama trąšos ir įvairios 
rūšies aliejus. Taip jau 10 
milionų Alaskos silkių sū
doma ir siunčiama į rinką.

Prižiūrėkite savo 
Pergalės daržus

Neapleiskite savo Pergu
lės Daržų. Daugelis žmonių 
entuziastiškai užveda dar
žus, bet už kiek laiko jų en
tuziazmas išsibaigia ir vis-

kambariuose ir, nujausdami 
ką tai nepaprasto, pradeda
me Jų vardą minėti net prieš 
kelias savaites. Tačiau, su
laukęs tos dienos, beveik vi
suomet jaučiame dar dides
nį liūdesį, negu paprastai 
Bet kodėl taip? Todėl, kad 
mes, vieno kryžiaus prispau- 
sieji broliai, tą dieną labiau 
pasijuntame esą kitame ka-

pusantros valandos verdama. 
Išėmus iš katilo lipdomi žen
kleliai, kraunama į dėžes ir 
siunčiama į pasaulinę rinką.

Po vašilo iš didžiųjų žuvų, 
svarbią vietą užima rinkoje 
didžioji plekštė (halibut). Ši 
žuvis yra didžiausia iš visų 
plokščiųjų žuvų. Jų svoris 
siekia nuo 100 iki 300 sva
rų. Ilgio turi nuo 4 iki 6 pė
dų. ši žuvis nardo Alaskos 
apylinkėse ir jūroje toli nuo 
krantų. Žvejai prisikrovę le
do plaukia į jūrą dviem arba 
trim savaitėms. Sugavę plėk 
štę tuojau apvalo ir deda į 
ledą. Parvežta plaunama ir 
kraunama. į šaldytuvus, o iš 
čia siunčiama į rinką. Daug 
tos žuvies sūdoma ir rūko
ma.

Mėgiamia/usias maistas di
džiosios plekštės yra silkės, 
kurių randasi daugybė A- 
Laskos vandenyse. Du kar
tus į metus silkės plaukia 
į krantą neęšti. Tuo laiku 
jos taip užtvenkia pakraš

kas dingsta. ... ,? , ... lejime, kuris supa musų šieŠiandien negalime leisti | *
jokio eikvojimo sėklų, trąšų 
ir darbo. Karo laikas, rei
kia viską taupyti. Laukite 
pakol žemė pasidarys tinka-

Rusijos ir Lietuvos 
tremtiniai

Be įvairios rūšies žuvies, ku-Į ma kasinėti ir sėkite, sodin 
ri sudaro stambią pramonės j kitę tinkamu laiku.
šaką Alaskoje, yra labai Atsiminkite, kad maistas niai dabar plačiai nupašio- 
daug oysterių, kiautvarlių | yra karo ginklas. Kiekvieno ja vokie{ių žiaurius da:bu,

(LKFSB) Oficia'inių SSS 
R įstaigų leidžiami biulete-

vieš nugarkaulis ir išilgai 
perskriodžiama į dvi dalis 
Tokiu būdu žuvis priruošia 
ma dėjimui į blekines, Prieš 
dedant žuvį į blekines gydy 
tojai žiūri, ar ji sveika. Po 
to jau piaustoma ir dedama 
į blekines. Visą šį darbą at
lieka mašinos labai greitai 

ir gražiai- Paskui blekmėe

čiam) ir vėžių. Oysterių 
randasi visur, ypatingai pie
tinėje dalyje. Išauga mažos 
lėkštės didumo. Alaskos vė
žiai veisiasi apie salas ir jų 
ten yra labai daug. Alaskos 
vėžiai nepaprastai dideli. Ki
tuose pasaulio vandenyse pa
našių vėžių nesugadinama. 
Kiautvarlių daugybė įvairių 
rūšių ir dydžio. Kai kurios 
išauga žmogaus kumščio di
dumo. Šių jūros gyvūnų pra
monė dar t i k pradiniame 
laipsnyje. Valgyklose ir krau 
tuvėse jų galima pirkti daug1 
ir gerų.

(Daugia/u bus)

Geras žmogaus ūpas tepa 
gyvenimo ratus.

GENEROLAS STEBI KOVAS

asmens pareiga žiūrė'i, kad Rusijoje- pabrėždami sunki 
tas ginklas būtų vartojamas da)ią Vokietijon d,rbams is_ 
prieš ašį. Taigi prižiūrėkite t?emtų žmonių įr 3ka
savo Pergalės Daržus. namuose paįiIikusių jmi.

Kada auginate daržoves nių cituoįami žodžlai Gžac

ko vienos moteries, kurios 
keturis vaik.rs naciai išga 
fceno į Vokietiją ir kurio' 
namus sudegino: “Namus 
bu? galima atstatyti, — 
skundžiasi ji, _ bet k?ip 
gyventi be vaikų?!’’ Vokie 
čių žiaurumus visas pasau
lis smerkia. Rusų tautos ne' 
laimes suprantame ir atjau
čiame, bet kodėl sovietų į- 
staigos, peikdamo3 nacius, 
vis dėl to su ištremtais į Si
birą Lietuvos Latvijos, Es
tijos ir kitais žmonėmis pa
sielgė taip, kaip jų pačių ap
rašomieji naciai?! Kodėl kliu 
domas susižinojimas S'i trenr 
tiniais, kodėl apsunkintas jų 
šelpimas, kodėl neleidžiama 
jiems išvykti, kodėi jie pu?- 
alkaniai verčiami prie sun
kiausių darbų?! žodžiais 
smerkti nacius, o darbais 
daryti tą patį, tai nuteist 
pačius save. 1

vitaminams ir sveikatoj, so
dinkite ne vienos rūšies, betI
kelių.

Nesodinkite perdaug vie
nos daržovės vienu kartu. 
Svarbu, kad mes viską su
vartotume, kas tik auga.

Kada sodinate, laikykitės 
praktiškų patarimų. Viską 
gerai apsvarstykite — kokio 
derliaus ir kiek norite tu
rėti.

Racionavimas visokių rū
šių maisto ir reikalingumas 
užlaikyti mūsų karo laiko 
sveikatą ir jėgas reikalauja 
atsargų prižiurę j ims^ savo 
kasdieninio maisto. Jungi:. 
Valstybių Žemdirbystės De 
partamentas sako, kad mū
sų kasdieninis maistas pri
valo turėti septynias rūšis 
Pirmoj grupėj randasi žalios 
ir geltonos daržovės; antro; 
— apelsinai, t o m a t ė s i' 
“grapefruit”, arba žali b? 
pūstai arba 3a’otų ža’umj 
rri; trečioj — bulvės ir ki 
to? daržovės ir vaisiai; ket 
virtoj — pieną? ir pieninis 
produktai; penktoj — mę" 
vištiena, žu vi\ kiaušiniu 
arba džiovinti žirniai ir pu 
poe. riešutai, pinacų sv’es 
tas; šeštoj — duona, miltą 
įsrba iš grūdų maistas; sep 
tintoj — sviestas arba “ma’ 
garine”. OW’

VYULK STUDI
114^ 11* Street ,
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“Draugaa” Acme photo

Lt. Gen. George I. Patton, Jr., kalno pašlaitėje, netoli 
Blr Marbott Pass stebi kovas. Amerikos tankai eina pir
myn į priešo policiją.
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las ii neprileidžia prie mūsų 
laisvinti savo sielas & tam
sybių, kad jos pajustų skai
stų ir malonų šv. Velykų pa
vasario rytą, kuris kiekvie
no doro žmogaus širdyje eu- 
kelia pavasarišką šypseną. 
Įsiskiepykime į s^vo širdis 
šv. Pranciškaus pasakytuo
sius žodžius: “Prakilnus nu
sižeminime.” Nusižeminki
me, perprašykime, kuo esą 
me nusikaltę, atlikime eą 
žiningą išpažintį, ir tuo su 
trumpinsime tas nematomo
jo kalėjimo sienas ir išvaly
sime iš savo sielų nešvaru
mus, kurie Laiko mus apsun
kinę ir kaž kaip nemaloniai 
kutena mūsų širdis. Tuomet 
pasėkime i švarias sielas 
dangišką gėlelę, kuri, išbu
jojusi mumyse, išsiverš per 
mūsų lūpas meiliais žo
džiais, maloniu kvapu, vie- 

I toje dabar virstančių burno 
! ūmų, šlykštumų. Pamils 
mus žmonės, pamils Vieš
pats Dievas ir, pamilęs mus. 
Išganytojas Jėzus Kristus 
šv. Velykų rytą ateis į mū
sų sielas atnešdamas did- 
žiausį džiaugsmą, kuris su
žadins mūsų širdyse links
mą. garsu: “Aleliuja!“

Su “Aleliuja,” reiškiu 
visiems savo nelaimės drau
gams, švenčiantiems 1943 
metais šv. Velykas kalėjimo 
maruose, širdingiausių lin
kėjimų. Linkiu kuo greičiau 
pamatyti laisvę ir jau dau
giau tokių klaidų nebepada
ryti, už kurias reikėtų atgal 
grįžti. Linkiu tapti žmonė
mis, net du kart žmonėmis, 
naudingais Dievui ir žmoni
jai, kas suteiks naudą ir lai
mę net patiems sau.

Didžiausio Lietuviu 
Jeaelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Lai 
rodėlius, Auksinius ir Deima 
tinius Žiedus, Rašomas Plun| 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A L S I AS 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą

I Muzikališkų Instrumntų, Muai- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- 

• dų ir kitų visokių muzikalių 
Į daiktų.

J Taisom Laikrodžius, Laikro- 
t dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk

snas ir Muzikalius lnstrumen- 
. tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
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Nuoširdus ačiūENGLISH COLUMN
Excerpfs irom The 

LRCSO Bulletin

Detroit Chapter 
Vetoes Convention

The Detroit chapter has 
anncunced that its members 
have voted against a con
vention in Detroit this year.

With all the war Restric- 
tions now in effect, they feel 
that it would not be wise 
as out-of-town representa- 
tion would be small be o a ūse 
of travelling accommoda- 
tions and restrictions, and 
because of the shortage of 
eome food, there could be 
no banquet.

In additlon, the Detroit 
hotęls are not catering to

• conventions, so there seems 
to be no other altemative.

In view of these facts, the
• members of the Detroit 

chapter think it would be 
wise to suspend with con
ventions for the, duratlon 
and have a grand and glo- 
rious one when this world

, "turmoil is all over and settl- 
ed.

JAPONAI CKIO DARBE

•‘Draugus" Acme ptaoto

Amerikoje gimę japonai Harold Ickes, secretary of interior, ūkyje. Jie dirba jo ūkyje. 
Iš kairės į dešinę: Mrs. Ickes, Barbara Kobayashi, jos vyras, Fred Kobayashi, Ray 
Kobayashi, ir'Robert Lymburner, Ickes f ar mos vedėjas.

Ketvirtadienis, bal. 29, 1943

CLAMBAKE
“When Johnny Comeja 

Marching Home Again” was 
repeated for the umpteenth 
time, only, of oourse, with 
VITO DOMKUS as the sub
stitute proper noun... and 
just when he was getting 
acclimated to the women 
majority, too... būt I suppose 
he’ll leave the keys to their 
hearts to none other than 
his big brother the C. of I. 
R. man, WALTER DOMKUS 
(the meaning of ČIR wiil 
be made known in the next 
issue, heh, heh!) Shame on 
“L’AMOUR TO JOUR” 
PUMPUTIS... imagine play- 
ing hookey from a commit- 
tee meeting just to shower 
her looks with Drene... a ri
tinai eo well-known to the 
1 a s s i e s on Friday eves. 
Twinkle, twinkle little??? is 
on the fourth f i n g e r of 
STELLE JUCIKAS’ left 
hand... congrats! We’ll soon 
be gathering to hear “PEN- 
NY” SVAGZDAS gi ve ‘way 
with the vocal c h o r d s... 
that’s for sure! Thanks for 
scribbling a letter now and 
then, TONY SUPIENIUS.... 
from what we gather, you’ve 
enough info’ to write a con- 
tinuation to “See here, Pri- 
vate Hargrove”. Could it be 
JOSEPHINE ZIZAS has a 
new heart-throb by the name 
of Private Duke at the Pier? 
You ought to thank ELLEN 
SLITER for tjie introduc- 
tion if you want to be the 
least appreciative... we un- 
derstand he’s a pedigreed 
English bulldog... and quite 
a respecter of rank as of 
late... (the first weeks we’re 
not speaking of). The latest 
tabulations show Officers 
bitten... none; Enlisted 
men... none; Other dogs.... 
(ahem) three!

S’long for now....

THE CLAM

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
s

Seserys-vienuolės 
atvyko; gražinkite už 
tikietus pinigus

Nekalto Prasidėjimo šv.
P. Marijos Kongregacijos se
selės jau atvyko j Chicagą.
Vargdienių SeserųGildos na 
riai ir šiaip prieteliai, kurie 
rengiasi jas pasveikinti sek
madienį, geg. 2 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj, ruo
šiamame bankiete jų vienuo
lijos naudai, be abejonės, 
skaitlingai dalyvaus. Ban
kieto pradžia lygiai 6-tą va
landą vakare. Užtat, visi tie 
gildoe nariai, kurie turite 
paėmę tikietus platinti, pra
šomi už išparduotus tikie; 
tus pinigus grąžinti kaip ga
lima greičiau, nes reikia nu
matyti iš anksto, kiek as
menų dalyvaus bankiete, ne 
vien kad išvengti bereikalin
gų lėšų, bet dėl racionavi- 
mo produktų ir sunkenybių 
tuos produktus gauti.

Šiaip visi bankieto prisi
rengimai kuo gražiausiai su- 

Už vis svarbiau-

(domus Ateitininkų 
draugovės vakaras

Rodos, jau nereikia daug 
aiškinti apie mūsų jaunuo
lių — Ateitininkų darbuotę. 
Jų'nuveikti darbai jau pla
čiai žinomi.

kiūtei ir programos vedėjui 
kolegai L. šimučiui.

Visiems, kurie rengė ban
kietą mums pagerbti laik
raštinio darbo jubiliejų pro
ga: Rengimo komisijai — 
kun. P. Cinikui, MIC., dnr. 
“Draugo” administratoriui; 
komisijos nariams: P. Či- 
žauskui, M. Paukštienei, M. 
Jasnauskienei, J. Čepulienei,
A. Mondeikai, kun. K. Ba- bų jr k 
rau.kui, J. Mickeliūnui, E. 
Samienei, A. Snarskienei, J. 
Brazaičiui, S. Piešai, L. Ši
maičiui, S. Šimuliui, A. Va- 
loniui, V. Rėkui, M. Pakel- 
tienei.
tienei, K. Sriubienei, V. Pe
trauskienei ir k.

Visiems sveikinusiems žo
džiu, raštu, laiškais, telegra 
momis ; visiems įamžinu
siems mūsų ir mūsų vaikų 
gyvenime sveikinimus, įra
šytus knygoje ir prie jų pri
dėtas dovanas — pavienių 
ar kolektyvių, tai yra drau
gijų, organizacijų kuopų, klū

Visiems į bankietą atsiiar. 
kiusiems ir visiems paro- 
džiusiems mums nepaprasto 
nuoširdumo ir didelės pa
garbos.

Žmogus, kurs mažai save 
pąžįsta darbe, visuomet buj 
tiktai pastumdėlis.

Kas nors nepaprasto 
Ciceroj

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 21 sk. gegužės 2 d. turės 
nepaprastą vztRarą {terapijos 
svetainėj 7 valandą. Kun. J. 
Prauskis rodys paveikslus iš. 
kariaujančiu kraštų ir apie 
nužudytus Lietuvos kunigus 
Tikrai bus kas pamatyti, nes

Ateitininkų draugovė pa- kun. J. Prunskis atvažiavę3

tvarkyti, 
šia, laukiami kuo skaitlin
giausios publikos. Jei kas 
norės suteikti kokią auką — 
didesnę ar mažesnę, ir norės 
pasveikinti, galės tai pada
ryti bankiete.

Vargdienių Seserų Gildą 
rengimo komisija kviečia ir 
Laukia gausaus atsilankymo: 
iš savo pusės mes stengsi 
mės visus kuo gražiausiai 
sutikti, priimti ir pavaišin
ti. K.

sižymėjo lietuviškais tautiš
kais šokiais, kuriais žmonės 
visuomet buvo sužavėti. .

Jų tautiški kostiumai, dar 
nūs šokiai visuomet prime
na mums brangią Lietuvą, 
kuri dar taip neseniai džiau
gėsi nepriklausomu gyveni
mu, kur jos jaunimas links
mas, kaip drugeliai, skraidė 
įvairiuos parengimuose. Štai, 
dabar tos laisvos Lietuvos 
likučiai primena mums, kaip 
brangi yra laisvė ir kaip mes 
jos netekę ilgimės.

Toks* sielą gaivinantis va
karas bus šeštadienį, gegu
žės 1 d., 7 v. v., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, Town of 
Lake.

Įvertinkime tų jaunuolių 
pastangas. Gausiai susirin
kime. Tokiu būdu paremsi- 
me juos ir patys pasisemsi- 
me patrijotinės dvasios ir 
nemažai įpilsim tyro džiaugs 
mo į savo taip sunkiai nu
siminime šiomis dienomis 
prislėgtas sielas.

Atsiminkime ir tai, kad 
ir Ateitininkų draugovės 
daug narių yra pašaukti į 
karą už viso pasaulio lais
vę. Tegul likusieji ir toliau 
tęsia lietuviškus vakaras ir

iš Lietuvos ir daug žino apie 
jos gyvenimą. Ne tik rodys 
paveikslus, bet ir kalbės a- 
pie Lietuvos padėtį, ypač 
kai ją buvo okupavę bolše
vikai.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir išgirsti, kas dėjosi prieš 
karą mūsų tėvynėje Lietu
voje.

Atsilankę paremsite gra
žų darbą, kuris dirbamas, 
kad pagelbėjus marijonams 
auklėti jaunikaičius dvasi 
niam luomui.

Kviečia Komisija

Programos dalyviams-kal- 
bėtojams: S. Piežai, Chicago 
Herald-American korespon
dentui ; kun. J. Dambrauskui, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonui; kun. dr. A. B. 
C. Jagminui, MIC., dr. P. 
Daužvardžiui, Lietuvos kon
sului; J. Čepulienei, Moterų 
Sąjungos centro vice pirm.; 
H. Statkienei, Moterų Są-gos 
centro iždininkei; kun. Dai- 
ley, New World redaktoriui; 
kun. K. Barauskui, kun. P. 
Cinikui, MIC.

Meninę dalį pildžiusiems 
dainininkams-ėms: K. Sabo
niui, A. Kaminskui, J. Ku
dirkai, O. Piežienei, ir Atei
tininkų draugovės baletui; 
jų akompanistams: komp. A. 
Pociui, L. Sabonienei ir Dom

Šis bankietas, lyg kokia 
antspauda, paliko mūsų šir
dyse žymę, kuri pasiliks iki 
tol, kol tos širdys bus gy
vos ir plaks karštose krūti
nėse.

Ignas ir Sofija Sakalai

-X
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SPECIALIS IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXED
MALIAVA

Už galioną ...........98c

1EN MOORE “One Coat”
ENAMET.

Už galioną .........$L98

KEM-TONE
m gMilon. . . . .$2.98

FLAXOAP
2 svarų
blėka ..................... 3TC

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1*50

TIKRAS
UNSEED ALYVA
Už galioną .............98C

WALL PAPER
(Room Loto) 

Parsiduoda už .... L C
Ir aukščiau O3C

STEEL WOOL
(Plienini Vilna) 

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

l

mus žavi savo tautiškais šo 
kiais. Pranešėja

COUGHS
Dus To Cotds or Bronchial IrrltoHoo

Here’i good neves for the people of the U. S. A. 
Canada's greatest cough modeme is now being 
made and sol d right here, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the oom- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckle/s CANADIOL Miiture. You won't be diaap- 
pointed—ifs different from anything else you ever 
used—one little sip and you get matant action. Only 
45c all druggists. Satisfaction or money back.

OniElIS IAPARDAV1MAS Mttsr 
MILŽINIŠKO STAKO MCZIKA- 

Lūnr n*-•TUIMEMTŲ

pasinacdAk.it proga dabar
KOL DAR NClSPARDCOn.
TŪBOS, CLARTNETAI. TRCBB 

RONAI. SAXAPHONE8. ELUTEF 
bu **c&ses" — ,86.00, ,87.60
,45.00 ir ,75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MU1KOS. TENOR BANJC8 — 
,8 60. 88.60, 812.60 Iki ,85.00.
STRIUNINIAI BASAI — ,80.00. 
,125.00 ir ,160.00. BASO U£- 
DENOAUAS — ,12.00. 8MIČB-
DIAI 8MUIKOM8, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — ,1.50. ,8 00, ,6.00. ,10.00 
ir ,15.00. Striūnos dėl visų vtrS- 
mlnėtu instrumentų, BA8S Ir 
ŠNARE DRUMS —,18.60. 828.60, 
886.00 Ir ,60.00. PEDALS. HI- 
BOYK CTMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpomą.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Ciartne- 
tams. Trlūboms, Sazaphones Ir 
taipgi Smuikoms Ir Guitarams.

GOLDRTEIN’8 MUS,C RROP 
•14 Maxwell 8t., Chicago

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINR 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, Hugedusių Bmleintnkų. Jų negulima, atstatyti, nes 
dniigiao Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Blg Hen. Little Bem Ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti.

ApkainavfmaH Veltai be Obligacijos

BERLAND'S PAINT STORE
1811 8. HALSTED ST. TEL. CANAL 48M

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGO8 IR 

!APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rAPGITI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vlenintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI1 — 

SEKMADIENIAIS 1 VAU P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK. 

Phone: GROvablU 3242

WHFC-I45O kai.

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
p° 75c v*enas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

3241 S. Halsted St, Chicago.

600 Člkagleėių Polka
Stasytės Polka......... Radic

Orchestra
501 Močiutė Mane Bare 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bėkeris ir Radio Orchestra

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

503 Gegutės Polka
Vestuvių rolka............Radic

Orchestra
604 Noriu Miego

Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vik

Bekerti
505 Radio Polka

Armonikos Polka. .. .Radic
Orchestra

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

ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai

Bziedukas... .Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pasaka

Veltui Prašysi...................A.
Sabaniauskas

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

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka. . .Tarptaut.
Orchestra

26091 IJrtksmas Jaunimėls
* Agotėlės. . .Šokių Orchestra
Pas RVDRIKĄ gaunami vbd 

rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Vk-tor, Coluntbla, Dccea.

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

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7237

Biulriko Ix*idžiainl Radio Progra 
mai — 14-tieji Metai.

W-fc-P-L, 1000 k., Sekm. vak., 
9-tų valandų.
W-H-P-C, 1450 k.. Ketvlr. vak., 
7-tų valandų.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
M SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS
U

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mflau Specialybė

moterų kal\fnlat. kailiukais papuoštais arba 
clotl) kotai parsidulda nuiemintomla kainomis.

aTEUUTE LB PATYS PAMATYKITE tĮANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mrai K. P. Dzlukab Ir DhMA. Ha v.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furnlture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys J| kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

• • •
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ulė WR9T ROO8IVELT ROAD

u

a

pasinacdAk.it
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LIETUVIU KOMITETO DEL SUVIENYTŲ AMERIKOS 
VALSTIJŲ PERGALES FONDO VEIKIA ,

Balandžio 21 d. įvyko ko
miteto susirinkimas “Sanda
ros” salėj. Iš raportų paaiš
kėjo, kad Karo Bonams pla
tinti, be tautinių grupių, y- 
na suorganizuotas ir tarp
tautinis komitetas į kurį įei
na 30 tautų. Lietuvius ten 
atstovauja Prekybos Buto 
auditorius J. VarkaLa. Taip 
pat yra suorganizuota ir 
moterų grupė, kurios padės 
Karo Bonų platinimo darbe. 
Lietuvių atstovė Noris.

Komitetas smarkiai ruo
šiasi prie didžiulės parodos,

Šv. Teresės draugijos 
veikla

Marųuette Park. — V o 
bų sekmadienį per 8 vai. šv 
Mišias narės pasipuošusios 
rožėmis “in corpore” ėjo 
prie šv. Komunijos. Dalyva
vo ajpie šimtas moterų.

Po pamaldų visos dalyva
vo metiniuose pusryčiuose, 
per kuriuos kalbėjo kleb. 
kun. A. Baltutis reikšdamas 
džiaugsmo dėl tokio gražaus 
pasirodymo ir bendro daly
vavimo. Pasiviešėjusios, pa
sikalbėjusios narės išsivirs 
tt.

Nors ši draugija yra skait 
lingiausia moterų mūsų pa
rapijoje, vienok noririra. su
burti daugiau. Šiuo laiku ei
na vajus. Jaunos moterys 
kviečiamos prisirašyti. Tuo- 
mi ne tik daugiau susipa
žinsite, bet savo prisidėji
mu ir parapijai padėsite 
veikti. Vajus baigsis birže
lio mėnesį. Birželio 6 d. bus 
naujų narių priėmimas ir 
“Guest Night”.

Ką tik -turėta >“Card Par- 
ty”. Pelno liko apie $125.00. 
Tam daugiausia darbavosi 
šios moterys: A. Janus. A. 
Vainowski, Smulskis, Navic
kas, J. Capp, H. Kalak, Lek- 
nick ir E. Stroden. Komisi
ja dėkinga visoms narėms 
ir biznieriams už gražias do
vanas. Dovydo Motina

kuri įvyks birželio 6 d., Me
dina Temple salėj. Progra
moje dalyvaus, komitete pri
klausančios tautinės grupės 
savo tautiniuose rūbuose. 
Lietuvių programos dalį ap
siėmė vesti prof. A. Pocius.

Įžangai į parodą, reįkės 
nusipirkti Karo Boną už $25. 
Prie bono bus duodama įžaa 
gos bilietas. Bilietai bus duo 
darni kiekvienoje taupymo ir 
skolonimo bend r o v ė j e — 
“spulkoje”, pradedant gegu
žės 6 d. Tad įsigykite sau 
įžangos bilietą į parodą pirk 
darni banus nuo gegužės 6 d.

Komiteto egzekutyvis vice 
pirm. J. MotėriSr raportavo, 
kad Antrosios Paskolos Ka-

CHICAGOS ATEITININKŲ DRAUGOVES TAUTINIO 
BALETO GRUPE

Gegui jj 2 d . ši grupė vyksta į National Fotk Festival,
Philadelphia, Pa. Be to, ji dar pildys programas šiose vie
tose: 1) savo rengiamame vakare, gegužės 1 d., šv. Kry
žiaus parapijos salėj (4547 S. Wood), Chicagoje. 2) “Lie
tuvių Žinių” vakare geg. 2 d. Cleveland, Ohio; 3) gegužės 
8 d. Šv. Kazimiero parapijos salėj, Philadelphia, Pa.; 4) 
•‘Lietuvių Žinių” vakare geg. 9 d., Pittsburgh, Pa. Visi 
šokėjai ir dainininkai yra tik prieš šį karą iš Lietuvos at-

ro Bonų Chicagos lietuviai yy^ę ir atsįVežę autentiškus, tikrus lietuvių tautinius kos-
per sayo bendroves išpirko 
2,042,000 per tris valandas 
laiko. Visus lietuvių taupy
mo ir skolinimo bendrovės 
yra įtrauktos į,lietuvių ko
mitetą dėl Suvienytų Ame
rikos Valstijų Pergalės Fon
do. E. S.

ttumus.

kėlimui lėšų, kad baigus į- 
rengti senelių prieglaudą. A-

kimo vajų, kad padėti grei
čiau laimėti karą nes jei ka-

kademijos Rėmėjų dr-ja ve- rą pralaimėtumėm tai žlug-

Iš Federacijos Chkago 
apskrities susirinkimo

Fed. Chicago apskrities 
susirinkimas bal. 16 d. buvo 
skaitlingas ir gyvas, ypač 
kun. K., Barausko kalba bu
vo įdomi, jautri ir kiekvie
nam smigo į širdį. Susirin
kusieji pageidavo daugiau 
tokių kalbų.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
skyriuose ir organizacijose 
ęina darbymetis. Fed. sky
rius Bridgeporte suruošė ke
letą paskaitų bei paminė j i-; 
mų, jų tarpe, Klaipėdos už- j 
grobimo sukakties paminė- į 
jimą,. Brighton Park turėta 
spaudos diena, Cicero — sek 
mingas vakaras.

Centralinėse organizacijo
se — LRKSA, Lietuvos Vy
čių ir Moterų Sąjungos eina 
naujų narių ' prirašinėjimo 
vajai. Labdarių, eina vajus

da vajų ir rengiasi prie sei
mo, kuris įvyks gegužės mė
nesį). Tėvų Marijonų Ben
dradarbių skyriai ir centras 
rengiasi iškilmingai minėti 
30 metų sukaktį Tėvų Ma
rijonų darbuotės Amerikoje.

Federacijos apskritis ra
gino visuomenę remti orga
nizacijų darbuotę ir vajus. 
Jie visi yra mūsų ir mums 
patiems naudingi. O ypač 
prašo remti Karo Bonų pir-

^WHOLESALE

tų mūsų įstaigos, organiza
cijos ir visi 'Užsimojimai.

Kad gauti kreditą, kaipt 
lietuviams, prašoma pirkti 
Karo Bonus per lietuvių ko
mitetą, į kurį įeina lietuviš
kos bendrovės — “spulkos”.

E. S.

PASKQLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loas

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

LIQUOR
IŠTAIGA

Iftveilojnme 
po risą 
Oh kaure.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

k RANTER, m.
MUTUAL LIQUOB CO. 

4707 8o. Halsted St.
Telefonas: ROTTLBVARD 0014■MSSMBOHKa

Moterys, mergaitės, 
prisidėkite prie 
būtino darbo

Dariaus-Girėno Auxiliary 
Raudonojo Kryžiaus viene
tas kviečia visas moteris, 
merginas ir visas motinas, 
kurių sūnūs pašaukti į ka
rą, atsilankyti antradieniais 
į Dariaus-Girėno svetainę ir

tidarytas nuo 10 
iki 10 vai. vakaro.

vai. ryto

Dariaus-Girėno Auztliary 
Raud. Kryžiaus vienetas

prisidėti prie humaniško dar 
bo, tai yra dirbti chirurgi
nius bintus ir bandažus, ku
rių gali prireikti ir jūsų pa
čių šelmes nariams.

Tas darbas sykiu suteiks | tMBpi ap.
ii nusiraminimo valanda;, teistas Jei tauta nepasitiki 

savimi, tai ja nepasitiki pa
saulis, ir istorija ap*e ją ty
li. Mūsą tarta susidaro 16 
kiekvieno mfls. Todėl budė
kime (Am*).

Čia taipgi tam tiaros mc’į-
tojos teikia pamokas apie
įvairius skyriaus darbus.

o \
Kas antrsf’^-ų vienetas a-

ROSELANDO NAU JOJI KOPLYČIA
LACHAWICZ LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

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

ĮTAISYTA KOPLYČIA!
LACHAVICIŲ ASMENIŠKAS PĄT AR N AVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

* Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
* Lachavičių asmeniškas bąlaamavimas yra artistiškas ir paikus.
★ Apdraudds raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose 
A Finansuojant ir laidotuvėms priimam užstatus.
★ “lAchawicz” vardas užtikrina pilną patenkinimą.

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

2314 West 23rd Place*
TeL: CANAL 2515

10756 S. Michigan Avė.
Tel.: PULLMAN 1270 

NOTARY PUBLIC

Pachankis - Treost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

81 Firma VlrS 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSON ALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PABTICULAR People PBEFER Pachankis Productions. 

Workmanship and Materials UnezeOed—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member pf the Lithuanian Chamber oi Commerce

■MODERNI išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vedi.; Seštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO O& VALANDOJE

Kreipkitės J -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: ,

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

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

AMBULANSO PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU
RANDASI PAS 
PASUUNKIMUL

MV
Mūsų pastatytas 
AMS MARIJONAMS

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

MUS JUSI

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

PHONE: SEEJLEY 6108

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMRULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.

Koplyčias

L J. ZOLP
14M WK8T 4Ath STREET Phoae TAMS 471b

MAŽEIKA
SS19 LriUAJUCA AVĖ.

EVAMAOSKAS
Phonea Y AKUS 113444

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2314 WE8T S8rd PLACE

Tel. PULLMAN 1274 
Pbose CANAL M1A

" L. BUKAUSKAS
14421 SO. MICHIGAN AVĖ. Phooe PULLMAN 4441

ANTANAS M. PHILLIPS
nr urvAinoA avbtoh pmm tark.Ą ' -1

’ I. UULEVK2US
4344 SO. CAIIPORNIA AVĖ. phoM LAFAYETTE SOI

P.J. RIDIKAS
4444 SO. HALSTEB STREET 710 W. lStl

TARUS 1414
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& Lietuviai kariai kovoje už U. S.j
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

Du broliai Dėdės Šamo armijoje

Cpl. Jonas Valonis gimė

Cpl. Jonas Valonis savanp- 
1924 metais, Chicago, III. 
Baigė Aušros Vartų lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą. Vienerius metus lan
kė Harrison high school.

Cpl. Jonas Valonis savano
riu išėjo į-Dėdės Šamo ar
miją, 1941 metais, rugpiučio 
7 dieną. Dabar randasi Car 
nal zonoje. Jo tėvai, Anta
nas ir Mikolina Valoniai, 
gyvena Chicagoje, 2348 So. 
Leavitt str.

PVT. ANTANAS VALONIS

Pvt. Antanas Valonis gi
mė 1920 metais, Chicagoje. 
Thanksgiving Day bus 23 
metai amžiaus. Baigė Auš
ros Vartų lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą. Dirbo 
Campbell Soup komp.

Pvt. Antanas Valonis į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, rugpiučio mė
nesį. Dabar yra kur tai už 
jūrų. Jo tėvai, Antanas ir 
Mikolina Valoniai, gyvena

Jauna moteris nubaus
ta už lankymąsi 
taverne

Madison, WIs. — Teisėjas 
Roy Proctor, pereitą antra
dienį, Superior teisme, nu
sprendė, jog žmona, kuri ne
turi 2*1 mėtų amž aus nega
li su savo vyru eiti į taver
ną. Valstybės įstatymai nu
mato, kad mažameč ai turi 
būti lydimi tėvų ar tėvų pa
vaduoto j o (guardian). Tei
sėjas Proctor nubaudė Mrs. 
Edvyard Gassen, JL9 metų 
amžiaus, iš Madison, $20 už 
tai, jog ji lankė taverną. 
Jauna moteris pasakė, jog 
ji yra vedusi prieš tris sa
vaites ir ji galinti eiti į ta
verną lydima savo vyro, ku
ris turi 21 metus. Teismas 
mano, jog vyras nėra guard
ian (tėvų atstovas).

SUŽEISTIEJI LA N K O WILLOW FABRIKĄ

"Draugas” Acme Photo
Sužeistieji amerikiečiai, jie buvo sužeisti pietų Pacifike, atvyko aplankyti karo fab

riką Kareiviai atvažiavo traukiniu, kuris neturi bėgių. Jie stebi Ford Willow fabrike 
Liberator bombanešius. Kareiviai gydosi Battle Greek, Mich.

Chicagoje.

Traukinys paskendo liepsnose, kelei
viai nublokšti už 100 jardų

Tarp Auroros ir Oswego,. geležinkelio bėgius. Ugnis 
Kendall kauntėje, vėlai pe- siautė. Stebuklingu būdu 
reitą antradienį, keleivinis daugelis išsigelbėjo nuo liep- 
traukinys susidūrė su preki
niu lokomotyvu. Keleivinis 
traukinys buvo perskeltas 
pusiau ir staiga buvo apim
tas liepsnų. Keturi asmenys 
užmušti ir 15 buvo sužeista.
Tarp sužeistųjų yra jauna
vedė ir jaunavedys, kurie 
buvo išvykę į povestuvinę 
kelionę.

Apsinuodijo maistu 
38 tarnautojai

Washington. — Balandžio 
27 dieną 38 karo departa
mento tarnautojai, kariškiai 
ir civiliai, susirgo dėl apsi
nuodijimo maistu. Jie už
kandžiavo dideliame armi
jos name, netoli Arlington, 
Va.

Pranešama, jog pavojingų 
susirgimų nėra.

Amerikos bombanešys kovojo su 
ašfuoniais japonų lėktuvais

siurpcs lakūnų nuotykiai.
REIKĖJO SKUSTI STIKLU.

BARZDAS

snų.

Nauju automobiliu 
kvota

Nelaimė įvyko keturios 
mailės nuo Auroros pietuo
se ir dvi mailės nuo Oswego 
šiaurėje, staigiame užsisuki
me. Keleivinis traukinys bu
vo varomas gazolinu ir va
žiavo iš Streator, lokomoty
vas važiavo iš Auroros. Sun
kus plieninis lokomotyvas 
drožė į keleivinį karą, taip 
pat plieno konstrukc'jos. Ir 
iš lokomotyvo pečiaus pasi
pylė liepsnos ir palietė su
daužytą karą. Keleiviai bu-

Žmogžudys tuojau 
buvo nuteistas

Shawano, Wis. Reinhold 
Flessert, 25 metų amžiaus, 
farmos darbininkas, pereitą 
antradienį apie pietus, nu
žudė banko kasininką, norė
damas jį apiplėšti (holdup 
įvykdyti).

Wisconsin teismas Fles- 
sert’ą nuteisė tą pačią die
ną vakare iki gyvos galvos 
kauntės kalėj iman.

Paskutinė diena
Penktadienį, balandžio 30 

dieną, baigiasi data dėl A, 
B, C ir D serijos raudonųjų
štampų ir D, E ir F mėlynų- 

vo išmėtyti 100 jardų palei jų štampų.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų ildSvėtų rakan- 
IR MATERIOLA8 dU> bet paveskite mums juos perdirb- 

pitvii ' ti mūsų pilnai įrengtoj€ dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

OVARANTUOJAMAS dabar ii priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURORE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Illinois valstybėje gegu
žės mėnesį naujų keleivinių 
automobilių kvotoje paskir
ta 2,731 automobilis, visaihe justai sako:
krašte paskirta 50,000 au
tomobilių.

Gegužės mėnesį Illinois 
valstybėje naujų automobi
lių kvotoje paskirta 661 au
tomobilis daugiau, negu bu
vo balandžio mėnesį.

Raudonus stampos 
Įsigalioja

Sekmadienį, gegužės 2 
dieną, įsigalioja F serijos 
raudonos stampos.

Gegužės 9 dieną įsigalioja 
G serijos raudonos stampos.

Gegužės 16 dieną įsigalio
ja H serijos raudonos stam
pos.

Gazolinas
Gegužės 21 diena yra pa

skutinė diena dėl kupono 5, 
‘A” gazolino knygutėje.

* U. S. oro jėgos pietų Paci
fike. — Skrajojančios tvir
tovės piloto padėjėjas svei
kina savo komandos oficie- 
rį, Maj. Richard Stepp, iš 
New York City, Guadalca- 
nale, ir taip raportuoja: •

“Majore, mes atlikome 
savo misiją po 66 dienų.”

Devyni bombanešio įgulos 
nariai per 66 dienas turėjo 
įvairiausių pergyvenimų. Jie 
turėjo išgyventi pragaro 
kančias. Apie sąyo pergyve
nimus Lt. Ernest C. Ruiz, iš 
Santa Barbara, Calif., su-

Kelionė, kraujuota kova 
su aštuoniais japonų zero 
lėktūvais, vasario 9 dieną... 
Kiekvienas iš devynių, įgu
los narių buvo sužeistas... 
Bombanešys smarkiai buvo 
apšaudytas... nusileidom į 
jūrą... 15 dienų plūduriavomj 
ant guminių raftų... maistas 
išsibaigė... pagavom žuvį, 
paukštį ir ryjikę žuvį (bai
siai neskaniai ji atsidavė).»
Keletą savaičių buvome ma
žoje koralų saloje, japonų 
kontroliuojamuose vandeny
se. Buvome priglausti pu
siau badaujančių Melanė- 
sian vietos gyventojų, kurie 
mus ragino kasdien skusti 
barzdas (mes skutėm barz
das su sulaužytais stiklais).

Vietos gyventojas stiklo 
gabalu išėmė kulką iš žaiz
dos. Stiklas buvo operaci- 

|jos įrankis. Kai kurie vyrai

bandė pasiekti laiveliu drau
gišką salą, bet laivelis ap
virto. Daugiau kaip dvi sa
vaites reikėjo laukti dėl pa
taisymo ir reikmenų prista
tymo.

Nauja kelionė... baisus 
momentas, kai japonų lėk
tuvas skrido žemai virš lai
velio. Atvykimas į naują sa
lą, kur buvo užklydęs japo
nas. Jis bandė bėgti, buvo 
užmuštas. Vėliau atvyko 
skrajojantis laivas iš Gui- 
dalcanal.. Paėmė vyrus iš 
laivelio. Lėktuvai pristatė 
maisto, kiti grįžo į salas. 
Visi vyrai grįžo oru į bazę 
ir iš čia išvyko atlikti savo 
misijos.

Prancūzų vadas 
Giraud atsilankė į 
vienuolyną

Sąjungininkų karo štabas 
Š. Afrikoje. — Penkiolika 
vienuolių buvo užmušta ir 
keletas sužeista, kai nacių 
bombanešiai nakties metu 
užpuolė Algiere, svarbią są
jungininkų bazę. Bombos 
tiesiai pataikė į vienuolyną.

Gen. Henri Honore Gi
raud, Prancūzų vadas šiau
rės ir Vakarų Afrikoje, at
silankė į sužaloto vienuoly
no koplyčią ir išreiškė pa
garbą žuvusioms vienuo
lėms ir pareiškė užuojuotą. .

Žuvusios ir sužeistos vie
nuolės globojo ir auklėjo 
našlaičius. '

Gegužės 30 dieną baigiasi 
data dėl Stamp Nr. 23, gera 
dėl vieno svaro kavos.*

Sulaikytas vyras, kuris įtartas, jog 
terorizavo žmones su plaktuku

INSULUOKITE Savo Namus...........
Nuo ŠALČIO Žiemoje Ir KARŠČIO Vasaros Meto!

SMAGUMAS Inisuluoto Namo Teiks
JITMft IR Jffųr VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTTTRm

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IK LINKSMUMO. NES
1 TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATltROS !

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų InsulacUos Ekspertais. . 
Tik Palaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Si maliava 
tai vlelSkal NA IT JA R atradimas. Paalrtnklmaa balto )r 7 k|tų ffra- 
».lu apalvu.. UNITEX vartojamas ant calolmlne, wa11pap«r, pl»ls- 
terlo Ir wallboar<l. Vlenaa aptrauklmaa ultenka! Nereikia calcl- 
mlne nuplauti.' nereikia pirmiau naudoti aealer ant plelsterlo — ar 
nrlmer maliavoa ant wallboards. Vienas kotas visk* ąpdengtą. 
UNITEX yra ffva rantuojamas.
DA1 Inmilaetjoe, Plumbtng ir Heatinir. Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
i SupdIy Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GAKFIELD BLVD.
N. W. Oonter SMh and State Streetm 

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

Chicagoje, šiaurės vakarų 
pusėje, pereitą pirmadienį 
po pietų, vienas vyras su 
plaktuku ir peiliu terorizavo 
10 mergaičių, moterį ir vai
ką.

i Pereito antradienio vaka
re buvo areštuotas Eugene 
A. Smittling, 24 metų am
žiaus, kurs yra įtartas, jog 
jis puolė mergaites. Penki 
asmenys atpažino A. Smitt
ling, kad jis terorizavo žmo
nes su plaktuku ir psiliu.

Kada Smittling buvo areš
tuotas ir atvestas į detekty
vų biurą^ jis buvo su kitais 
septyniais kaliniais pastaty
tas ant platformos ir pen
kios pirmadienio teroro au
kos pripažino, jog Smittling 
yra tas pats asmuo, kuris 
siautė su plaktuku ir peiliu.

Smittling sakosi, kad jis 
neužguldinėjo mergaičių ir 
visai nėra prieš tai jų ma
tęs. Trys mergaitės ir mo 
teris teigė, jog tikrai Smitt
ling yra tas, kuris puolė 
mergaites su plaktuku. Po 
to Smittling apalpo.

Smittling ieškojime daly
vavo civilinės apsaugos 600 
blokų » kapitonai ir pagalbi
nės policijos vyrai.

Smittling buvo suimtas jo 
kambaryje, 322 No. Kedzie 
avė., vėlai pereito antradie
nio vakare.

u----------------

Kinijos vado žmona 
giria Kalalikiį.. 
Bažnyčių

Madame Chiang Kai-shek, i 
žmona Kinijos Vado, vieiėda 
ma Los Angeles, pareiškė, 
jog katalikų Bažnyčia ir tė
vai jėzuitai ypatingai jai yra 
brangus.

Loyola universitetas šutei 
kė Madame Chiang kat-shek 
iš teisių srities garbės dak
taratą.

Cukraus reikalai
Gegužės 31 diena yra pa

skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, vera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo periodinio ap
žiūrėjimo keleivinių automo
bilių padangų, kurių savi
ninkai turi *‘C” kortelę; pa
skutinė data dėl E serijos 
raudonųjų štampų ir G, H Ir 
J serijos mėlynųjų štampų.

X Chicago Lietuvių Mote
rų klubas šįmet mini 20 me
tų gyvavimo sukaktį, kuriai 
paminėti gegužės 16 dieną, 
Blackstone viešbutyje ren
gia hankietą.

X V. MikolaJtis, kilęs iš 
6v. Kryžiaus parapijos, į 
kunigus bus įšvęstas gegu
žės 1 d., o primicijos bus 
sekmadienį, gegužės 2 d., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Bankie- 
tas primicijantui pagerbti 
ruošiamas vakare 7:30 va- 
ląndą.

X Petras Sarpalius, čika- 
gietis, kuris yra parašęs mu
ziką visai eilei lietuviškų 
dainų, yra taip pat surinkęs 
per 5000 lietuviškų dainų 
žodžių ir meliodijų. Jis yra 
Amerikoj gimęs ir augęs. 
Dainas pradėjo rinkti dar 
jaunas būdamas.

X Kun. P. M. Juras, Law- 
rence, Mass., lietuvių para
pijos klebonas, ir plačiai ži
nomas Amerikos lietuvių vėl 
kėjas, šiomis dienomis “Dar 
bininko” spaustuvei įdavė 
naują maldaknygę, kurioje 
surinkta daug maldų.

X Rapolas Baliauskas; L. 
Vyčių ir Aušros Vartų par. 
chorų prityręs dainininkas, 
žada Ateitininkų draugovės 
chore padėti dainuoti, ypač 
dr-vės vakare, gegužės 1 d., 
Sv. Kryžiaus par. salėje. Ra
polas nepaprastai mėgsta 
lietuviškąją dainą.

X Ed. Norbut, market- 
parkietis, tarnaująs kariuo
menėj, prieš pat Velykas 
padarė surprizą tėvams ir 
draugams, nes nieko nepra
nešęs parvyko atostogų. Jau 
septyni mėnesiai, kaip jis 
kariuomenėj militarės poli
cijos skyriuje, šįuo pasky
rimu jis yra gavęs daug pro
gų pavažinėti. Sako, jau bu
vęs 22-se valstybėse.

X Tikėsite, ar ne, bet No 
Side tikrai yra jaunimo, ten 
gimusio ir augusio, ypatin
gai mergaičių, kurios, be 
“Draugo’’ negali apseiti. Jei 
kurią dieną pasitaiko negau
ti dienraščio, tai net j kle
boniją ateina nuo klebono 
pasiskolinti. Taip, “Drau
gas” dabar įdomus kiekvie
nam: ar jis bus senas ar 
jaunas, ar ateivis, ar čia gi
męs, augęs. ,

X Antanas Katanskas,
bridgeportietis, rašo iš ka
riuomenės, kad jau kelintą 
savaitė yra manevruose Lo- 
uisiana valstybėje. Rašo, die 
nos ten karštos, o naktys 
šaltos. Kareiviai labai pasi
ilgę laiškų iŠ namų nuo sa
viškių. Tas jau pasako, kad 
visi turėtų kuo dažniamiai 
rašyti kareiviams laiškus, 
kurie jiems teikia* didžiau
sio malonumo .jų sunkiose 
pareigose.

Juo labiau persekiojamą 
idėja, juo ji brangesnė ir gi 
liau leidžia šaknis į žmo- 

(gaus širdį.
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