
DRAUGAS
The LWmaslaa Daily Prleod

PUBUSUBD BY THE LITHUANIAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2884 8. Osidey Avė., Chicago, 111.
Telephone Canal 8010—8011

The moat lnnuentlal 
UtbuanUm Daily ln America

DRAUGAS
Chicago, Illinois, Penktadienis, Balandžio (April) 30 d., 1943 m.* Kaina 3c
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Amerikiečiai pažangiuoja Afrikoj, 
bet ašies tankai sulaiko britus

SĄJUNG. VADOVYBfi
&. Afrikoj, bal. 29.—Paskelb 
ta, kad amerikiečių kariuo
menė šiaurinėj Tunisijoj. pa
lengva pažangiuoja paimda
ma iš ašies svarbias pozici
jai. Bet centriniam fronte 
ašis pašėlusiomis kontrata
komis britus sulaiko, o kai 
kur dar ir atgal juos atže
lia.

Sakoma, kad ašis prieš bri 
tus vartoja daug tankų ir 
rinktiniausią kariuomenę.

įcūzų 19-asis korpu- 
kurs veikia tarpe britų 

1-osios ir 8-osios armijų, 
taip pat pažangiuoja.

Laikas susimesti 
prieš japonus, sako 
senatorius Chandler

WASHINGTON, bal 29.— 
^S«n.-A. B. Chandler, dem. iš 

Ky., kalbėjo per radiją. Jis 
pareiškė, kad dabar yra lai
ku tt-iežtai susimesti prieš 
japonus, pristatyti gen. Mac 
Arthurui daugiau lėktuvų' ir 
kitų karo giūklų. Anot sena
toriaus, jei tas nebus atlikta 
dabar, paskiau Amerikai per 

^0 iki 20 metų reikės daug 
pastangų iki Japonija bus
suklupdyta.

Britu naikintuvai 
skaldo ašies laivus

t
LONDONAS, baL 29. — 

Du britų naikintuvai (des- 
trojeriai) Brittany pakran

tėse užtiko ašies penkių pre
kinių laivų konvojų. Tuojau
sukelta ataka.

Dviems ašies kroviniams 
laivams pataikyta torpedo
mis, o trečiasis patrankų 
doviniais apdaužytas. Kiti 
du priešo laivai išsisuko.

(Naciai per radiją paskel
bė, kad esą visi to konvojaus 

► laivai “be didelių kliūčių” 
atplaukę uostan Vokietijoj).

KARO FRONTUOSE
AFRIKA—

Tonisijoj amerikiečių ar
mija su prancūzais pliekia 
ašį ir pažangiuoja. Bet fron- 

«k to centre ašis tankais sulai
ko britų žygius.

' PACIFIKA8—
Amerikiečiai lakūnai ata

kuoja japonų bazes ir kai 
kur laivus.
EUROPA—

Britų lakūnai atakuoja
Wilhelmflhaven. Ruso> imasi
ofensyvos
Kubantoj.

prieš vokiečius

SĄJUNG. VADOVYBfi 
Š. Afrikoj, bal 28. — Britų 
1-oji armija pradėjo sekmin 
gai skaldyti ašies pozicijas 
Djebel Bou Aoukaz kalnuo
se, netoli nuo Tebourba mie
stelio, vakariniam Tunisijos 
fronte. Tebourboj snisikry- 
žiuoja svarbūs plentai. Už 
Tebourba šiaurrytų link yra 
Djedieda miestelis, per kurį 
išsišakoja ne vien plentai, 
bet eina dar ir geležinkelis 
iš Tunis į Bizerte bazės pu
sę. Iš Djedieda pietrytųlink 
yra vos apie 15 mailių j Tu
nis bazę.

Spėjama, kad jei britai 
persikels per Djebel Bou 
Aoukaz kalnus, jie atsidurs 
į lygumas, užims Tebourba 
it Djedieda ir Tuniso šone 
ašies jėgas perpus perkirs.

Ar tas įvyks, ar ne, gapa 
to, ašiai yra pavojus ne tik 
Tunis šone, bet ir kituope 
frontuose. Siauriniam Tuni- 
sijos fronte amerikiečių ar
mija su prancūzais be per
traukos spaudžia Alį, kuri 
daugelio pozicijų netenka.

Britų 8-oji armija pieti
niam fronte taip pat pažan
giuoja per kalnuotąją teri
toriją, kurioje kryžiuojasi 
daug kietųjų kelių.

Japonai teroro 
atsimoka" kinams
SAN FRANCISCO, Cal., 

bal. 29.—Iždo sekretorius 
H. Morgenthau pareiškia, 
kad visu Kinijos pajūriu, 
kur amerikiečičų bombone
šiai buvo nusileidę po Tokijo 
bombardavimo, ,japonai žu
do kinus vynis, moteris ir 
vaikus. Girdi, kinams “atsi
mokama” už tai, kad jie lei
dę amerikiečiams lakūnams 
nuo japonų-pasislėpti ir pa
bėgti.

Sekretorius sako, jis apie 
tai informacijų gavo iš ki
bų generalisimo Chiang Kai- 
shek.

40 milijonu poru 
bateliu supirkta

BOSTON, Mass., bal. 29. 
—Iškelta aikštėn, kad nuo 
karo pradžios U. S. vyriau
sybė, iki šioliai karo tarny
bos reikalams supirko 40 
milijonų porų įvairių rūšių, 
sunkių ir lengvų ir įvairaus 
didumo batelių (čeverykų). 
Tas yra tarini j ai, slaugėms ir 
moterų tarnybos grupėms.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo vokiečių jūri
nę bazę Wilhelmshaven. 23 
bombonešiai negrįžo.

•‘Draugas” Acma photo

Mrs. John Howard Hoover, Washingtcn, Reąr Admiral Hoover žmona * ‘ pakrikštijo” 
naują lėktuvnešį “IntrepičŲ’, kuris ketvirtą kartą tuo vardu pavadintas ir yra sesuo 
laivo Essex ir New Yorktown. Laivas nulei džiamas Newport News.

Lenkų vyriausybė atsako Maskvai; 
reikalauja išlaisvinti tremtinius

LONDONAS, feak 29. — 
Lenkų vyriausybės ištrėmi
me premjeras gen. W. Sikor 
ski išleido atsakymą Sov. 
Rusijos vyriausybei į' jos 
santykių nutraukimo notą.

Gen. Sikorski pareiškia, 
kad jo vyriausybė, kuri re
prezentuoja visą lenkų tau
tą, yra pasiryžusi ir toliau 
bendrai•eu sovietais veikti 
prieš nacių Vokietiją ir nie
ku būdu nepageidauja po 
karo savintis kokių nors 
Rusijos teritorijų. Tačiau 
lenkų tauta griežtai nusista
čius kam nors nepaduoti 
prieš karą valdytų savo te
ritorijų ir nieku būdu neleis
ti keisti prieškarinių Lenki
jos sienų, šiuo klausimu 
1941 metais sovietai yra pa-

Gen. Giraud tarsis 
su gen. de Gaulle

SĄJUNG. VADOVYBfi 
Š. Afrikoj, bal. 29.—Čia pa
sakojama, kad senai atidė
liojamas gen. Giraudo mitin 
gias su gen. de Gaulle paga
liau įvyksiąs Šiaurės Afri
koj ateinančią savaitę.

Prancūzų vadai "tarsis dėl
prancūzų tautos vienybės

darę įtartį «i Lenkijos vy- kovoje 
riausybe ir ši vyriausybė tos 
sutarties sąlygų griežtai lai
kosi.

Prem. gen. Sikorski reika
lauja išlaisvinti iš Rusijos 
šimtus tūkstančių lenkų pi
liečių—vyrų, moterų ir vai
kų, taip pat tūkstančius len
kų našlaičių, kurie ištremti 
Rusijon rusams okupavus 
rytines Lenkijos teritorijas.
Premjeras sako, kad tie 
tremtiniai, ypač vaikai, bus 
labai reikalingi kaipo pa
grindas po karo atstatant 
Lenkijos valstybę, nes na
ciai aavo teroru žymiai pra
retino lenkų tautos skaičių.
Sako, žmoniškumas reika
lauja visus ištremtuosius 
išlaisvinti.
' Pagaliau gen. Sikorski pa 
reiškia, kad jo vyriausybė 
netoiri reikalo nė aiškintis 
sovietų priekaištui, kad būk 
lenkai susidedu su naciais 
vesti propagandą prieš Sov.

NAUJAS LfiKTUVNEŠlS Jei tas nebus padaryta iki 10:00 
ryto šeštadienio, bus imtasi 
kitų priemonių, sako prez. Roosevelt

.! . ’ 'į f''’ nli i ii
Visi organizuoti darbininkai pasižadėjo 
karo metu nekelti nė kokių streikų, 
kenksmingų kgrg vykdyti

Rusiją. Vjsas pasauks žino, 
kad taip nėra, nes vokiečiai 
yra amžinieji lenkų priešai.

Čia aiškinama, kad tas 
lenkų vyriausybės atsaky
mas sovietams dar labiau 
naikina progą lenkams 
Maskva susitaikyti.

su

svinimą iš nacių okupacijos 
ir valstybės atstatymą.

Du kiti japonu laivai 
bombarduota» ■ I ’ >

SĄJUNG. VADOVYBfi 
Australijoj, hal. 29.—Vado
vybė paskelbė, kad Arafura 
jūroje dar du nedideli japo
nų laivai bombarduota ir 
sugadinta. Vienam jų, apie 
2,000 tonų, orine bomba sto- 
čiai pataikyta. Abu laivai 
palikta neveikiančiam sto
vy. > /

WASHINGTON. — Laivy 
nas praneša, kad U. S. lakū
nai atakavo japonus Tarawa 
saloje, Gilberte, ir Attu sa
lą, Aleutians.

CLEVELAND, O—Strei
kuoja gatvėkarių ir autobu
sų tarnautojai.

Maryknoll vienuolės 
yra išlaisvintos

OSSINING, N. Y., bal. 29. 
«rMaryknoll seserų vienuolių 
kongregacija skelbta, kad 
Maniloje, Filipinuose, japo
nai išlaisvino iš intemmento 
visas šios kongregacijos 44 
seseris ir šiandien jos yra 
laisvos Manila mieste.

Seniau buvo paskelbta 
apie kitų 13 seserų išlaisvi
nimą Filipinuose. Tokiu bū
du šiandie ten visos šios kon 
gregacijos vienuolės, kurios 
prieš karą tarpe filipiniečių 
katalikų darbavosi, yra visiš 
kai laisvos.

STOKHOLMAS. — Čia tu 
rimą žinių, kad suomiai ver
žias talkon, wbet Berlynas 
varžo suomius.

Konferencija maisto 
klausimu po karo

WASHINGTON (ONA ko
respondentas C a r 1 Hart- 
man).—Gegužės 18 d. Hot 
Springs, Va., bus atidaryta
konferencija svarstyti klau-į santykius an ašimi, 
simą, kaip po karo reikės j Nekviestos ir nedalyvaus 
maistu šelpti nukentėjusias ašies valstybės ir šių valsty-
valstybes, kaip maisto at
sargos turi būti sudaromos 
ir kaip po karo jos turės bū
ti paskirstomoš.

J. A. Valstybės sušaukia 
konferenciją. Valstybės de
partamentas išsivjitė kvieti
nius 31-ai jungtinei valsty
bei ir 12-ai sąjunginių vals-i Pagaliau kelios “kietojo 
tybių, tai yra toms, kurios! klausimo” — Austrija, Al-
ašiai paskelbė karą, ir toms, 
kurios su ašim tik santykius 
nutraukė.

Prancūzija nepakviesta 
konferencijon, nes ji neturi 
suorganizavusios vyriousy 
bės, tik nacionalinį komite
tą su gen. de Gaulle prieša-

WASHINGTON, baL29._ 
Prez. Rooseveltas šiandien 
išleido atsišaukimą minkš
tosios anglies kasyklų an
gliakasiams, kurių jau apie 
60,000 streikuoja, kad jie 
grįžtų į darbus, ir kad dir
bantieji nekeltų streiką

Rusai atakuoja 
vokiečius Kubaniuj

/MASKVA, bal. 29.—Pas
kelbta, kad rusų kariuomenė 
atnaujina ofensyvą prieš vo
kiečius Kubaniaus fronte.

Sovietų ląkūnai, be to, ir 
toliau atakuoja vokiečių už
nugario linijas, aerodromus. Į~bargi norima tą žadėjimą 

peržengti ir panėlgtf.' Taip 
neturi būti. Darbininkų strei 
kai yra tiesioginė kliūtis 
sėkmingai vesti karą. Tas gi 
tautoje nepakenčiama.

Prezidentas ėmėsi šio žy
gio, kai darbo boardui nepa
sisekė angliakasių unijos 
prezidento J. L. Lewis įti
kinti, kad jis karo metu ne
skelbtų streiko. Lewis ne
klausė.

Prezidento atsišaukimas 
pasiųstas J. L. Lewisui ir 
Thomas Kennedy, angliaka
sių unijos sekretoriui iždi
ninkui.

Daug vokiečių lėktuvų su
naikinama.

Prezidentas grįžo 
iš ilgos kelionės

WASHINGTON, bal. 29.— 
Prez. Rooseveltas grįžo iš 
karinės inspekcijos. Apke
liavo 20 valstybių ir lankėsi 
Meksikoje.

Prezidentas pradž i u g ę s 
jaunimo aukojimosi karui ir 
krašto gerovei. Jis mano, 
kad po karo jaunimas sava
noriai paaukos nors viene
rius metus vyriausybės tar
nybai.

kyje. Prancūzijos vyriausy
bė yra nacių okupantų kon
trolėje. Amerika nei jos, nei 
gen. de Gaulle vadovaujamo 
jo komiteto nepripažįsta.

Argentina taip pat nepa
kviesta ir konferencijoje ne
turės balso, nes ji palaiko

bių šalininkės, kurių tarpe 
yra ir Suomija.

Nedalyvaus neutral i n ė s 
valstybės, kaip tai Šveicari
ja, Švedija, Airijai, Ispanija, 
Portugalija, Turkija ir kitos 
Artimųjų Rytų mažesnio
sios.

banija, trys Pabaltijo vals
tybės, Korėja ir Thailand 
(Sljamas). “Dar niekam ne
žinoma, kas įvyks su šiomis 
valstybėmis, ir po karo var 
giai jos bus atskirais kraš
tais” (korespondento Hari 
man žodžiai).

Atsišaukime prezidentas 
pareiškia, kad jei iki šio šeš
tadienio 10:00 ryto anglia
kasiai nepaklausys, tada 
bus imtasi griežtųjų priemo
nių vesti darbus kasyklose 
—apsaugoti nacionalinius in 
teresus ir neleisti toliau kel
ti kliūčių sėkmingai vykdyti 
karą.

Prezidentas sako, kad tarp 
angliakasių ir kasyklų ope
ratorių kilusius nesusiprati
mus karo darbo boardas 
tespręndžia.

Toliau prezidentas nuro
do, kad seniau organizuotų 
darbininkų viadai žadėjo ka
ro metu nekelti streikų. Da-

Du U. S. vadai iš 
Kinijos parvyko

WASHINGTON, baL 29 — 
Iš Kinijos pasitarimams par 
vyko du U. S. karo vadai— 
Įeit. gen. J. B. Stilwell, ame
rikiečių jėgų vadas Kinijoj, 
ir maj. gen. Claire Chen- 
nault, 14-osios oro jėgos va
das Kinijoj.

Turės pasitarimus su ar
mijos štabo viršininku gen. 
Marshall ir prezidentu Roo
sevelt.

Suimta dvylika 
darbininku vagiliu

CHICAGO.—FBI agentai 
suėmė Westem Electric Co., 
Hawthome dirbtuvių dvyli
ka darbininkų iš inspekcijos 
departamento. Visi yra “tęs 
teriat” Tarp suimtųjų jau
niausias yra 21 m., o seniau
sias—31 m. amž.

Kaltinami vagiliavimu dir 
barnų vyriausybei slaptų te
lefonų (headphone) setų.

i



15 DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
EISI SIOE
KETURIA8DEMMT8 
VALANDŲ ATLAIDAI

Sv. Jurgio parap. balan- 
. dilo 18 d. prasidėjo 40 vai. 

atlaidai ir minijoe. šv. Mi
šią* atitiki milijonierius, 
kun. Antanas P. Sandya, M. 
I.C., ir pasakė progai ati
tinkantį! pamokslą. Ragino 
visus žmones lankytis į mi
sijas.

Antradienio vikare atlai
dai baigėsi iškilminga pro
cesija, kurioj, ir asistoje, da 
lyvavo vietos vienuoliai ba
zilijonai iš Central High. Su
sidarė graži ir įspūdinga 
nuotaika.

Misijos ir Didžios 
Savaitės pamaldos

Misijos tęsėsi visą savai
tę. Kun. milijonierius pa
mokslus sakė rytais ir va
karais. Nežiūrint blogo oro 
žmonės gana gausiai daly
vavo misijose. Labai daug 
žmonių priėjo- išpažinties ir 
naudojosi Dievo gausiai tei
kiamomis malonėmis. Misi
jų pabaigoj atėjo ir daug 
vyrų. Matėsi netnažai ir jau-, 
nimo. <..{••Ai; ■■ * •;£. ’Didžiojo Ketvirtadienio ry 
tą kun. misijonierius Šv. Mf- 
šias laikė ir vedė iškilmin
gą procesiją. Labai daug 
žmonių priėmė šv. Komuni-. 
ją. x

Didįjį Penktadienį daug 
žmonių eusiriųko ryte. Gra
žios, nors liūdnos, bažnyti
nės apeigos ne vienam iš
spaudė graudžią ašarėlę.

Didįjį šeštadienį bažnyčia 
buvo veik pilnutėlė. Klebo
nas kun. J. čižauskas ir mi
sijonierius atliko visas apei
gas. šv. Mišias laikė kun. 
misijonierius.

Reikia pastebėti, kad pa- 
rapijonai gausiai ir dkžnai 
lankė išstatytą mūsų Vieš
patį, Švenciausiame Sakra
mente. Net Ir naktį budėjo 
ir Viešpatį garbino viešo
mis maldomis ir giesmėmis.

Bažnyčios papuošimas
ir giedojimas

Bažnyčia buvo puikiai iš
puošta vietos seselių Pran- 
ciškiečių. Jos nesigailėjo nei 
savo laiko, nei darbo, kad 
papuošti Dievo Namą, kad 
jame Viešpats galėtų jau
kiai gyventi ir laukti savo 
mylimų žmonių, šilkais ir 
gėlėmis visi altoriai buvo 
papuošti. Dievas seselių pas
tangų neužmirš ir gausiai at 
lygins.

Parapijos didysis choras 
labai gražiai pasirodė. Kle
bonas kun. J. čižauskas cho
rą paruošė. Jis yra žinomas 
ir kaipo žymus muzikas ir 
kompozitorius. Tad nenuos

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti OPTOMETRISTAIIš SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4228 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3«W5
VALANDOS: PlrtMad.. Trečiai!., Fenktad. Nuo 10 ryta Iki fl vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
fcMamaaiate ir Sekmadieniais Pagal Matartt

DR. M. WtIXR. O.P. 

DR. 8. WEINE, O.D.

TRU-VISION OPTICAL CO

tabu, kad chorą p taip gra
žiai su jrjo bendradarbiauja. 
Rezekcija

Sekmadienio rytą, 5 vaL, 
kun. klebonas Čižauskas at
laikė iškilmingas šv. Mišias. 
Jam asistavo vienuoliai ku
nigai bazilijonai; ceremoni
jų magistru buvo kun. mi
sijonierius A. Sandys, MIC. 
Per šv. Mišias misijonierius 
pasakė dienai pritaikintą ir 
misijas užbaigiantį pamoks
lą. Po Mišių šv. buvo iškil
minga procesija..
Vėliavų pašventinimas ir 
apaštališkas palaiminamas

Po šv. Mišių kun. misijo
nierius pašventino vėliavas. 
Iš šios parapijos yra virš 
šimtas jaunuolių išvykusių į 
karą. x

Velykų išvakarėse vienas 
iš parapijos jaunuolių lakū
nų, Vytautas Bakas, buvo 
palaidotas. Iš šios parapi
jos yna jau keletas žuvusių 
karių.

Po vėliavų pašventinimo 
kun. misijonierius suteikė 
Šv. Tėvo palaiminimą, davė j 
misijų kryžių pabučiuoti ir į 
išdalino misijų paveikslėlius. 
Graži dvasia . t _,-r • ’Parapijoj gyvuoja graži 
lietuviška dvasia. Jaunimas 
gana gražiai lietuviškai kal
ba. Yra organizacijų. Gaila 
tiktai, kad daugelis panapi- 
jonų toli nuo bažnyčios gy
vena. Bet nežiūrint to, gau
siai lankosi bažnyčion.

Parapijos mokykla erdvi 
ir graži. Yra per 90 moki
nių. Čia seselės Pranciškie- 
tės sėkmingai darbuojasi.
Sodalicijos iškilmės

Sekmadienį, gegužės ž d., j 
ryto bus priimtos naujos na
rės Švč. Panelės Marijos So- 
dalicijon. Taip pat eis “in; 
corpore” prie šv. Komunir 
jos.

DR. VAITUSH, OFT.

jūsų garantavimas 
Optonetriealiy Akių Specialistas

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo !• ryto iki 2 V. 
vak. Seredomia nuo pietų a Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisą 
ims be akinių. Kainos piglaa kaip

4712 SouthAshland At.

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyri" i'i priežas 
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu ifigydytl.

BOMBOS ANT KIŠKA

“Draugas” Acme photo

1000 svarų bomba, buvo išmesta iš U, S. sunkiojo bom
bonešio virš Kiška salos, Alęutį&ns. Tą salą japonai yra 
užėmę. Dabar kasdien bombarduojama Kiška.

Visos jaunosios raginamos 
įsirašyti į šią kilnią drau
giją. Nėra gražesnio dalyko, 
kaip jaunosios įsirašo į šią 
draugiją, veikia ir platina 
Marijos garbę. Koresp.

žiniiį-žinelės
Kun. I. F. Borelšiui, šv. 

Antano parap. klebonui, Di
džiojoj Savaitėj pagelbėjo 
tavas J. B. Kidykas, S.J. Pa
sakė keletą pamokslų, už ką 
pana.pijonai tėvui Kidykui 
labai dėkingi.

Studentų ir Profesionalų 
kuopelė, žinodama, kad tė
vas Kidykas randasi Detroi
te, mok. Ona Kratavičienė, 
mok. Aldona Žukauskaitė, 
Stasė Mikniūtė, Ona. Kasevi- 
čiūtė tėvui Kidykui asme
niškai padėkojo už jo para
šytą straipsnį anglų žurna-

Greitų Palengvinimu 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

SYKES
PATARNA. 

VIMAS!
— kuris —i 

Kpcialiatuoja
Tainel

’ Nebūkit mipah- 
flotl n.ranstals 
pakinkliais. Gy
venkit lluoet nuo 
patrūkimo bėdos. 

— SPECIAL — 
Ifikirpktte fij skelbimą, ir priduo- 

klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — El.RKTKON VEIKIMO 

IfiMANKftTlMMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NfiRA KO GERESNIO Vt

Cre«tor «f Cuatom Appllanc. s for 27 yra. 
M S. STATE, RM. S10, STA. 4I«» 
Daily ie SJt. "fii Si Man. rri. th s r ja. 

Haturday *TI1 1, Sunday X to 4.
Ms yra «|>oci»lin gaminimo bandymas Ir 
nebus kitose lau kraičiuose. Taipgi, Ms 
pasiūlymas nebus atkartotas.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTAVBfUl ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftlIS CEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.• MB TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo- 
jaml Ir ligi 88,000.00 apdrausti per Psderal Savinga and Loan In
surance Corporatibn. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Mmoka* 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YMIAU8IA LIETUVIŲ PINANSINfi (STAIGA 

♦fl Metai Sėkmingo Putarne > h,,..

KE1STUTO SAVTNGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUHKT 4118 <<». M. Momrte, Sec’y. S2S« SO. HALSTED ST.

Xs/r*y
tippr.i fARHiNG?
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le “America”, Feb. 20, 1943, 
(“Lithuania’s Jubilee ią Dis- 
crased”). Gražus tai darbas. 
Tas rodo, kad čia. augęs jau
nimas, o ypač kurie lanko 
Detroito universitetą, jėzui
tų vedamą, kurio “Ameri
ca” yra organas, skaito tą 
žurnalą. Ir lietuviai inteli
gentai, pamatę ką nors apie 
lietuvius, nepraleidžia, nere
agavę.

Garbė tokiems lietuviams 
profesionalams!

šv. Jurgio parap., kleb. 
kun. J. Čižąusko rūpesčiu, 
Verbų sekmadienį, pradėjo 
misijas,' kurios baigėsi Ve
lykų rytą. Tėvas Sandys, M. 
I.C. Klierikas Vladas Stane
vičius per Velykų Mišias šv.

HEAB
PABANDYKIT “CBY8TAI/EAR” 

DABAK
Moderniškas Vacnam Tube

Girdėjimo Pagelbtuvas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCUOS
RkonomUka. B Išmokėjimo P1Wm • Granuitaotm.

KHBIFHirBS, RAAVKIT AR SAUKIT 
I1VKAI DRMONftTRACTJOS 

Alt DBL KNYGUTES

ABBorr
HEAPING AID COMPANY

23 E. JACK10N BIVQ ,/HICACO

dė. Stanevičius prieš įsto
damas į seminariją, ėjo var
gonininko pareigas Šv. Jur
gio parapijoj. Yru gabus m 
zikas.

Eleonora Marozaitė prą- 
eitus metus ėjus Moterų Są
jungos 54 kp. fin. raštinin
kės pareigas, šįmet eina iž
dininkės ir trečias metas, 
kaip dirba svarbioj vietoj — 
U. S. valdžioj. Ši lietuvaitė, 
tėvų patriotų duktė, ir savo 
lietuvių organizacijose visa 
energija darbuojasi. Pavyz
dys kitoms.

Igno ir Matildos Bakšių 
auksinio vedybų jubiliejaus 
iškilmės įvyks geg. 2 d. per 
sumą, 11 vai., Šv. Antano 
bažnyčioj. Bus svečių kuni
gu-

~ Bakšiai, kaip patrijotai te 
vynainiai, nuoširdūs rėmėjai 
ir pirmutiniai organizatoriai 
parapijų ir dr-jų, užsitarna
vę lietuvių atjautimo. Sulau
kus jiems auksinio jubilie
jaus, dalyvaukime jų inten
cija iškilmingose pamalcįo- 

i se.

Ar Skauda Kojas ?
OUICK REUEF With NEW MEFHOO

k**’’ '*•* _Wa» 9unio« R.duc.r 
—Fod« tar Corns and Colius*,__

SHOES 25c „
FOOT EZ SHOE SHOP 

IBI NO LA SALLE ST.

Rešzidencija REPublic 5047
Nedėliomls Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

8322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

Iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų TeL: Aberdeen 4774IX........ - 

Būkit Malonūs; 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių visam gr- 
v. ninku 1. SauffokHa Jas. leisdami 
llegaamlnuotl Jaa modernlflklauHia 
metodą, kuria Cgėjlmo mokslas 

sali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnktas akinių, kurie padalina 
visų akių įtempimų. ..

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

OPTOME1RIOTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toa
NMoaaai OAMAL MIS, OMoagv 

OFISO YALAKBOR:
Kasdiaa l:M a. m. Iki »;«• p. ak 

Tredlad. Ir Mtad. «:«# a. m.
Ud T ne » m.

Geg. 9 d. Šv. Antano par.
mokyklos vaikučiai, sese
rims vadovaujant, rengia į- 
vairią programą Lietuvių sa 
lėj. Vaidins operetę “July
tė”. Programa, prasidės 7 
vai. vakare. Po programos 
— šokiai. Visų prašoma pa
remti šį seserų parengimą.

Špokas
Detroito Liet. Katalikų 

Studentų ir Profesionalų Są- 
gC3 kuopa laike susirinkimą 
bal. 18 d., pirm. Stefanijos 
Mikniūtės namuos^. Į susi
rinkimą buvo atsilankęs svc 
čias kun. A. Sąndys, kuris 
tuo metu davė misijas Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Svečias su 
jaunuoliais susipažino, pasi
kalbėjo ir suteikė naudingų 
patarimų.

Susirinkime dalyvavo Ir 
studentų patarėja Ona Kra
tavičienė ir dainininkė Ma
rijona Galinienė.

Susirinkusius Mįknienė pa 
vaišino arbatėle ir užkan-

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapact 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

U 47 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tai. YARda 2246

' DR.G.YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

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

Telefonas IIEMlook 5849

DR. PEIER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 6757 So. Western Avė.

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS: .
Pirm., Antr., Ketvtr., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Oalrmadi^niaiM naųnl miRitarlmų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8:90
756 West 35th Street

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

Mikniai yra vaišingi žmo
nės, prisideda prie visų ka
talikiškų bei tautiškų darbų 
ir nuolatos remia katalikiVT 
ką spaudą. Pastaruoju lai
ku pasikvietė Ir dienraštį 
“Draugą”, kad lankytų juos
kasdieną. V. S.'
NUO REDAKCIJOS

Per klaidą neįdėjus pe-
troit žinių į ketvirtad. nu
merį, savaitiniai ėmėjai šią 
savaitę gauna penktad. nu
merį. Toliau vėl bus siunčia
mas ketvirtad. numeris.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTP 'S 
25 metų patyrimas 'Y

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.4^ flh Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioi nasrai sutarti.

Tel YARds 8146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais - 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MIDvray 2880 Okicago, Ik
OFISO VALANDOS: F .

Nua 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ilB ? 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS y OPTOMETRISTAS
Priteikiu akinius 

atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So, Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RAMO PATAISYMO 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITU8 
WI DIF.NR. “DRAUGTT*

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. ’ >

REZIDENCIJA
3241 West flflth Place 

Tai. REPnbUc 7868

Tel. OANal 0257
Res. tel.: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Reaidendja: 6600 So. Artodan Av“, 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 pjt
0 IM 9 rak vakare.



t
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcUer Avė., Chioago 

T POISON IVY

NURSfi PRADĖJO KORTŲ 
< VAJŲ

šįmet žmonės yra ragina
mi kasti-kultivuoti kiekvie
ną žemės sklypelį ir sodinti 
“Victory garden” daržus. 
Tai yra sveika ir naudinga.

Pavasariui išaušus, atgyja 
naudingos, o taipgi ir nuo- 
dingos žolės. Illinois valsti
joje, ir kitose”Amerikos vie
tose, auga nuodinga žolė — 
vijoklis vadinamas ‘‘Poison 
ivy”. Toji žolė ypatingai 
nuodinga, kuomet pradeda 
skleisti savo trilapius.

Dasilytėjus “Poison, ivy” 
per keletą valandų, arba net 
per pora dienų, žmogus nie
ko blogo nejunta. Bet pas
kui žmogų tikrai įveikia. Iš 
pradžių užnuodytoji oda pa
rausta ir niežti. Paskui ant 
odos išsiverčia vandeningos 
pūslelės, kurios pratrūksta. 
Ir kur tik pratrūkusi plaz
ma pasiskleidžia, ten naujos 
pūslelės išauga. Ir taip tos 
(pūslelės ant odos plečiasi ir 
plečiasi.

Niežėjiiūas ir peršėjimas 
užnuodytos odos yra neišpa
sakytai įkyrus ir nervinan- 
tie. Kartais pasitaiko^ jog 
dėlto žmogus labai serga, 
kūno temperatūra aukštai 
pakyla! ir ligonis net blūdija.

Vienintelis būdas apsisau
goti nuo apnuodijimo odos,

ja žolę ir paskui eu ranka 
palytėjus tą drabužio vietą, 
kad ir po keletos savaičių 
galima odą apnuodyti.

Pastebėjus ant odos iški
lusias vandeningas pūsleles, 
kad ir baisiausiai niežėtų, 
nereikia kasyti, reiklia! steng
tis pakentėti ir tuoj eiti pas 
daktarą. Nuo kasymo dar 
labiau nuodai skleidžiasi, dar 
baisiau peršti. Ir juo plačiau 
oda epsinuodyja, juo dau
giau tenka nukentėti ir juo 
«unkiau yra odą pagydyti.

“Poison Ivy” nuodus dak
taras gali greičiau suneitra- 
lizuoti ir odos niežėjimą — 
peršėjimą sėkmingiau apmal 
šinti, gi apnuodytos odos 
žaizdas lengviau pagydyti, 
kuomet nuodai dar ne per 
plačiai išsiplėtoję.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Klausimas. Mano kairėj i 
ranka dažnai užtirpsta ir 
jaučiasi lyg kad elektra per 
ją eitų. Kas tai būtų per 
priežastis? Ir jau seniai man 
tais yra. Es.u 38 metų ir šiaip 
atrodau sveika, viduriai dir
ba gerai, skaudėt niekur ne
skauda ir t.t. O. E.V

Atsakymas O. E. — Tams 
tos tokio rankos užtirpimo 
priežastimi gali būti (a) in-

Norbeth Koone, Du Quoin, 
I1L, su pagalba teatrų, ku
rie įleido už porą pakelių 
kortų asmenis į teatrą, per 
keturias dienas surinko 630 
kortų pakelių. Kortos bus 
išdalintos karo ligoninėms.

U. S. lakūnas Maltoj 
laimėjo fražiį prizą

VALETTA, Malta sala, 
bal. 29.—Amerikietis lakū
nas John Lynch iš ,Alham- 
bra, Cal., britų lakūnų es
kadrono vadas, laimėjo bri
tų 516 dol. prizą.

Jis Maltos saloje numušė 
1,000-nį ašies lėktuvą.

tai vengti — neliesti “Poi- fekcija dantyje, arba. (b)
son Ivy” žolės. Ji nesunku 
pažinti, nes ant plono lyg 
virvutė vijoklio auga* vis po 
tris krūvoje lapelius. Tie 
lapeliai panašūs šiek-tiek į 
beržo lapus, tik didesni ir 
stambiau dantuoti. Bet kai 
“Poison Ivy” tik pradeda 
skleistis, tai sunkoka paste
bėti bei pažinti. Taigi pava

kario metu triūsiantis darže, 
reikia dėvėti storas kojines 
ir ant raidcų užsimauti pirš
tines, kad išvengti “Poison
Ivy” nuodų.

Kiti mano, kad Rižtenka 
aptepti rankas ir kojas va
zeliną, tai žmogui nekenk
sią “Poison Ivy” dalytėji- 
mas. Tai netiesa, nes tos žo-

Jįįlės nuodai yra aliejinės rū
šies vadinami “toxicodend- 
rol”. Tie nuodai jungiasi su 
vazeliną ir gali tokiu būdu 
apnuodyti odą.

Jei kartais per klaidą pa
sitaikytų palytėti ar nuravė
ti “Poison Ivy”, tai reikia, 
nedelsiant numazgoti rankas 
ir kojas stipriu muilu ir pas-

. kui ištrinti su alkoholiu, 
r “Poison Ivy” žolės nuo

dai yra tokie st/prūs, kad 
net jei drabužiai brūkštelė-

blogi tonsilai, arba (c) sto
ka kūnui kalcijumo. Be to 
gali būti ir kitokia priežas
tis, kurią gali surasti tik 
gydytojas.

Ar žinai, kad
— Bal. 26 d. suėjo 35 m. 

m. sukaktį švenčia Lietuvos 
rašytojas Petras Babickas. 
Jisai yra buvęs mokytoju 
Jurbarke, vėliau — Kauno 
radiofono vedėju, Vytauto 
parko ir teatro direktorius. 
Yra parašęs nemažai eilė
raščių, kitų dailiosios rašti
jos dalykų ir daug straips
nių laikraščiuose.

— Gegužės 1 d. sueina 40 
m. nuo mirties Jurgio Mik- 
šo, kurs Prūsuose pradėjus 
leisti “Aušrą” buvo Iš pra
džių jos atsakomuoju, o vė
liau tikruoju redaktčriumi ir 
leidėju. Jis buvo 'rtlžėje įsi
gijęs nuosavą spaustuvę, kur 
leido lietuviškus laikraščius 
ir knygeles.

Meilė neb’įo aukos. Ji gy
vena auka ir aukomis savąjį 
aukurą karsto.

DABAR Yra GeriansiAn IAlkas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVYORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ X- 
dėi garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir fietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8089 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOe: Sekmadieniais nuo I vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:20 valandos popiet

“DRAUGO” 
DARBŲ 8KYRIU8

i
“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISIMG DEPARTMENT

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

HELP WANTED — VYRAI

VYRAJ reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite } Employment Ofisą sekąn- 
člal —

ORACKER JACK CO.
4800 W. esth St.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstytu 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalingu. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—-O

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TOOL MAKERS
IRA-l MACHNISTAI

Maža švari dirbtuve netoli vidurmles- 
čio.

Aukščiausia* mokestis, 
t Užtenkamai viršlaikio.

Puikios darbo sąlygos.
PRECISION METAL & MACIIINE 

711 W. IJike St.

FURNACE CIIARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTĘRS * 
CHEMISTS

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100%.DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRA8S FOUNDkY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVĖS 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 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KAPO DARBAI2742 W. 36TH PLACE
BUS B O Y S

Atsikreipkite i Colonnader kambarj. 
EDGEtVATER BEACH HOTEL

5340 Sheridan Rd. "

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

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

HELP WAf»TED — MOTERYS

Merginos - Moterys
18 — 45* ą . • ' j * ‘ '

Pde 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 i vai.
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI Į 

YVarehouse Employment Ofisą 

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby. t

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KINO. AUSTIN 
1960.BROOKS LAUNDRY
6OO North—Blvd. Oak Park. III.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER 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 DIRBTUVĖS DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam Ir 

,■ antram šiftul.
Atsišaukite pirm 10 vai. rvto bet 
kurią darbo dieną, šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleable & Steel Castings Co.
1400 S. 52nd Avė.

Cicero, UI.

FACTORY HELP
Patyrimas nereikalinga. Užmokes
tis laike mokinimo. Gera mokestis.

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

REIKIA
Merginų ir Motęrų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

100% KARO DARBAI 
MACHINE OPERATORES 
ASSEMBUNG — F1NISHINO
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: JO 
ryto. 48 valandos } savaitę. 53c } 
valandą. Laikas Ir pusė už viršlalkj. 
Patogios darbo sąlygos. Atsišaukit i 
EMPLOYMENT OFISĄ:

UNION STATION 
516 W. JACKSON

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

'TOLO. ROZEK & 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 apvalyiho 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. 
ar7100 McCormick Blvd.

ATDARA KAS DIENĄ 
Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

Tel.: LAKEVIEVV 5603

Vicekaralius neigia 
Indijos įstatymą

NEW DELHI, Indija, bal. 
29. — Indijos teismas nu
sprendė, kad kaip Gandhi, 
taip ir kiti indų vadai netei
singai kalinami ir jie turi 
būti paleisti, nes tas priešin
ga kraštot ordinansui (įsta
tymams) .

Vicekaralius Linlith g a w 
išleido ordinansui priedą, 
pagal kurį tie vadai turi bū
ti laikomi uždaryti.

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

REMKITE “DRAUGĄ”

_____»
PARSIDUODA

BŪTINAI turime parduoti lotą. 25x 
125 pėdu.' Randasi arti 45th St. Ir 
Honore St. Kaina tik $300. Pašaukit 
SAVININKUS—CICERO 4770.

”*PATARNAVIMAI 
------■■.-. ■

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgiMam?. Nuo 9800 
iki 910,000 nž 4«%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimą.

JOHN O. 8YKORA 
2411 8. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 459.

BUSINESS SERVTCK

£

MOLDERIAIGRINDERSCHIPBERS
COREMAKERS. DARBININKAI ir 
WEI,DERS reikalingi. Dieną Ir nak- 
tj šiftal. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.WESTERN FOUNDRY CO. 

3634 S. Kedzie
VVAREHOUSE HELP

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje shlpping departmente. Patogios 
darbo aąlvgos. geru transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. WesterA MONroe 6126

FRETGHT HANDLERS
Gera Mokestis, f

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5, House 3.

1STH A CLARK RTS.

Bell & Howell Co.
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Musų švarioj Moderniškoj 

Defense Dirbtuvėj.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

Atsišaukite į—

EMPLOYMENT OFISĄ 
1801 Larchmont Avė. 

ar7100 McCormick Blvd.
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

Tel.: LAKEVIEVV 5603

MOTERYS 
Be Patyrimo

Prie Power Siuvimo Mašinų —■ 18 
iki 45 metų senumo. Patyrimas 
nereikalinga. Gera pradinė mokes
tis ir algos pakėlimas po 2 savai
čių ir vėliau dar daugiau jei jūsų 
gabumai bus įvertinti. 
IMPERIAL BELTING CO.

1750 S. Kilbourn Avė.

MERGINOS
ASSEMBLERS

—IR—
Inspektorės

PATYRUSIOS PRIE PRECISION 
INSTRUMENTŲ. 100% KARO 
DARBAI. GEROS DARBO SĄ
LYGOS. PUIKI PROGA ĮSIDIR- 
BIMO.
FR.ODUCTION INSTRIMENT CO. 
___________ 710 W. JACKSON

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

HARMONY CAFETERIA 
15 S. VVABASH.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

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

NAKTIMIS
SARGAS

Reikalingas. 5 naktis į' savaitę. 
$25.00 į savaitę. Pastovūs darbai.

EDW. HINES LUMBER CO.
2431 S. VVolcott.—-- ■

PI.ATERS HELPER
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga 

Valdžios darbai.
JENSF.N PLATINO U'ORRS 

1403 No. Mapiewood Avė.

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūktai mūsų specialybi 
Rašykite d81 veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND PO1NT SAU 
FTLING WORKH, 99 N. Loomla, 
Ohteago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON 
roo 1997.

1 TOOL & DIE MAKERS 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

Patogios darbo sąlygos, aukščiausia 
mokestis. užtenkamai viršlaikio; 
100% defense darbai. Mūsų tool 
room Įrengimai kogerlausl. Netoli 
vldurmiesčio; pulki transportacija. 
šie nšra karo laikų darbai bet ant 
visados. Jei dabar dirbate prie ka
ro darbų aukščiausiam lalpsnvte sa
vo gabumų neatslšauklte. Matykit 
Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

21 N. I.oomls st.

Karo
Svarbioj Dirbtuvėj

REIKALINGI
MACHINISTAI 

CARPEHTER HELPERS 
CERTIRED WEIDERS

MEKANIKAI 
WIRERS 

AIRBRAKES 
PAINTERS

SHOP HELPERS '
Apdr&uda Hospit&lizncija 

BONAI ir VIRŠLAIKIS
3321 S. Pulaski Rd.

ARBA PAŠAUKITROCKWELL 6150.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

TYPISTfiS
Ir Ix-ngvi Stenografijos Darbai. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 

Gražios aplinkybės.
Oru Išvėdintas ofisas.

J. H. STONE ft SONS 
4200 W. 42nd Piace

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
“Draugo” spaustuvCJs reikalingas II- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok} darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C.

2334 So. Oakley Avė., Chicago

PI ATTNKmr “nP’rrnA”

1
BOLESLOVAS

1
LENARTAS

Gyveno: Walworth, Wigconsin.
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 fiv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Seserys, Uošvis, švogeriai, švogerkos 
Ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. B. Petkus, tel. Cicero 2109.

MES G VA RANTU O JAM LEGALI

Gimimo Paliudijimą
AR ĮRODYMUS PILIETYBES, gl- 
musiema bet kurioj U. 8, val-

tljoje—ar registruota ar ne.
CERTIPIOATION:

5628 Ko. State Street
32 No. State St Hldg. 
251 Ko. Cicero Avenue

ENOlewood 1774-6260

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

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI 
Virš 33 Metų—Priimsim ir 8-A Klasifikacijos 
PATYRUSIUS ARBA PUSIAU PATYRUSIUS

Vyrai kurie dabar dirba prie rvarhlų karo darbu aukščiausiame savo 
gabumų laipsnyje nebus priimti.

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

INFILCO. INC. 325 W. 25th Piace
Raminai tarp Canal Street Ir Wrmtworth Avenue

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS PER 6IOS KARES 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 Paklojlmuu.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

................. ..................... - P
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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, rašomajai ma
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

kis išgabeno Persijon”. Panašias mintis reiškia ir “L-
vė”; ' 4

Visi daviniai kalba už tai, jog Maskva Sudarė šią kri
zę su lenkais tam, kad eiti prie organizavimo sovieti
nės Lenkijos ir plėsti toliau komunizmą.

KOVA DEL NEPRIKLAUSOMYBES

Tuos planus žinodama, Lenkijos vyriausybė negali 
daryti nuolaidų Maskvai. Bet kuri save gerbianti tau
ta ir siekianti gyventi laisvu ir nepriklausomu gyve
nimu, ligi paskutiniųjų kovotų prieš rusų imperialis
tinius užsimojimns. Kovoti prieš nacių imperializmą ar 
komunistų imperializmą aiškiausiai skatina Atlanto 
Čarterio dėsniai. Tuo pasiremdami ne tik lenkai, bet 
lietuviai, estai,’latviai ir kiti kovojo ir kovos dėl savo 
šventų teisių, dėl savo nepriklausomų valstybių atsta-

'lumpm
'PfŲOFT

.T

ha-

i
i - ■

tymo. U

Entered as second-Class Matter Ma;ch 31. 1916 at Chicago, m. 
Under the Act of March 3, 1879-

Lenda yla iš maišo
“Ylos maiše nepaslėpsi'’ — sako priežodis.
Negalėjo paslėpti siavo tikrųjų tikslų nė Stalinas, nu

traukdamas diplomatinius ryšius su Lenkijos vyriau
sybe, kurios priešakyje stovi gen. Sikorskis.

Jau turėjome progos visapusiškai susipažinti su ki
lusiu konfliktu, kuris ji jungtinių tautų tarpą įnešė daug 
nesmagumų. Perskaičius abiejų pusių oficialines notas, 
rusų ir lenkų svarbesniųjų laikraščių vedamuosius, an
glų ir amerikiečių spaudos nuomonę, susidaro toks įspū
dis, kad tikrai bus sunku lenkų-rusų konfliktą likvi
duoti.

Pirmoje vietoje lenkų vyriausybė yra nusistačiusi ne
daryti Maskvai jokių nuolaidų. Ir tas jos nusistatymas 
yra visai pateisinamas. Jei ji reikalavo Tarptautinio 
RariUdonojb’ Kryžiaus, kad pasiųstų bešališką komisiją 
į Smolenską ištirti nacių platinamas žinias apie ten 
surastas būk tai bolševikų- nužudytųjų Lenkijos karių 
kapines, ji norėjo padaryti nacių gandams ir propa
gandai galą.

SOVIETŲ PRIEKAIŠTAI BE PAGRINDO

Sovietų vyriausybes nesutikimas tokios komisijos 
siuntimui savaime meta dėmę, kad gandai apie tas ka
pines vis tik nėra iš piršto išlaužti. Kaltinti gi lenkui 
kad jie “susideda” su nacių propagandistais prieš So
vietų Rusijos interesus, yra didžiausia nesąmonė. To
kie dalykai, kaip “sovietinės” Lietuvos, “sovietinės” 
Baltgudijos, “sovietinės” Ukrainos etc. “atplėšimo” nuo 
Rusijos klausimas su Lenkijos vyriausybe nieko daug 
bendro neturi. Nė lenkai ir nė jų vyriausybė prieš tų 
kraštų “sovietinimą”, bet patys tų kraštų žmonės, trokš
dami gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, visu 
griežtumu priešinasi ir nacių okupacijai ir Stalino pla
nams juos prie Rusijos prijungti.

ttPERIALIZMO REIŠKINIAI

Duodami šiam rašiniui antraštę — “Lenda yla iš mai
šo’’, mes kaip tik turėjome galvoje tuos Stalino planus, 
apie kuriuos jau vakar šiek tiek rašėm.

Toji yla — tai ateistiškojo rasų komunizmo imperia
lizmas. 1939 m. Stalinas užėmė prieškarinės Lenkijos 
dalį; 1940 m. ginkluotomis jėgomis įsiveržė į Baltijos 
valstybes ir prismaugė jų nepriklausomybę. Kai 1941 
m. Rusija buvo užpulta Vokietijos nacių, Stalinas su
darė sutartį su Lenkijos vyriausybe, kad bendromis 
jėgomis kariauti prieš užpuoliką. Tačiau kai šiemet 
anglų ir amerikiečių karo pabūklų ir maisto pagalba 
karo fronte gerai atsigriebė, užsimanė savo imperia
lizmui skinti tolimesnius kelius.

STALINO PLANAI

Stalino planų vykdymo pradžia — reikalauti, kad 
atsistatydintų gen. Sikorskio vyriausybė. Nauja lenkų 
vyriausybė turi būti sudaryta iš tokių žmonių, kurie 
vykdys ne lenkų tautos valią, bet pildys Maskvos už
gaidas. Iš Lenkijos tremtinių Rusijoj (jų ten esą tarp 
1,300,000 ir 2,000,000 žmonių) turi susidaryti kariuo
menė, kuri kariautų šalia raudonosios armijos. Stalino 
pastumdėlė Wanda Wasilewska “Pravdoj”, oficialiam 
Stalino organe, atvirai pasako, kad “Sikorskio vyriau
sybė neatstovauja lenkų tautos” ir dar svarbiau: “Mes 
esafrne tikri, kad sovietų unija duos progos lenkams 
petys į petį su sovietų piliečiais kariauti už mūsų kraš
tą”.
* SOVIETINE LENKIJA ”

Kuo tas visas konfliktas kvepia, ryšku ir iŠ liettrviš- 
_kųjų bolševikų laikraščių, kurie visuomet akliausiu bū

du Maskvos instrukcijas vykdo ir rašo taip, kaip Mask
va nori. štai, vakar bolševikų “V-nis” rašė: “Viena iš 
pasėkų to ginčo gali būti suorganizavimas naujos len- 
ktį armiįos Sovietu Sąjungoje, vieton tos, kurią Sikore-

Gerai atsakė
Prieš kiek laiko “New York Herald-Tribune” parašė 

editorialą, kuriame buvo daug neteisybės apie Lietu
vą. Lietuvos ministras P. žadeikis parašė laišką to 
laikraščio redaktoriui. Laiškas įdėtas balandžio 25 d. Jo 
turinys toks: *

“In connection with an. editorial entitled, “Rus
sia’s Western Eorders”, published in the April 7 issue 
of the New York Herald Tribūne, I wish to make 
the following observations įas far as it pertains to‘ 
m y country:

Lithuania had no “shadowy” būt real independence 
in the thirteenth, fourteenth and fifteenth centuries. 
The term “shadowy independence” could be more 
rightly applied to the numeraus and vast Russian 
principalities under Lithuanian sovereingnty during 
that time. Lithuania did not lose her independence in 
the sixteenth century, būt entered into a union with 
Poland on equal terms.

In Lithuania’s history the German “Balts” were 
never the ruling class. With the exception of the 
Klaipėda (Memel) district even the Germans do not 
pretend that the Bal tie barons ever dominated in 
Lithuania. * •

Lithuania, ,a Catholic country of small fšrm owners, 
was never attracted to either Communism or Nazism 
put, as all freedom-loving nations, she is attracted 
to only complete freedom and independence. The July, 
1940, elečtions in Lithuania under the pro-Soviet pup- 
pet regime were a mockery in every respect.

“Czarist Russia included in 1914 the Baltic Sta- 
tęs.” ...After the World War you say “these territo- 
ries were lošt.” Yes, they were lošt for exploi- 
tation by Russia, būt they were re^tored to 
their rightful masters:— the people of the Bal
tic nations. What’s wrong about that? Soviet Russia 
1920-’21) needed peace, needed the good-neighbor at- 
titude of her small neighbors in order to rebuiid of 
peace treaties with her neighbors. The Lithuanian- 
Soviet peace treaty of July 12, 1920, has this import- 
ant paragraph:

Pursuant to the declaration made by the federated 
statės of the Soviet Socialist Republics of Russia to 
the effect that all peoples have the right to self- 
determination until they become complefely separated 
from the statė of which they are a part, Russia with- 
out any prejudice recognizes the self-rule and in
dependence of the State of Lithuania with iall the 
juridical conseąuences resulting from such recogni- 
tiun and voluntarily and forever renounces all the 
sovereignty rights of Russia, which it has had in re- 
gard to the Lithuanian nation or territory.

The fact that Lithuania ever w,as under Russian 
sovereignty does not place the Lithuanian people 
and the nation or territory under any obligations to 
Russia.

For twenty-two years Soviet Russia enjoyed tran- 
ąuillity which enabled her to organize her industry. 
Soviet Russia evidently liked the benefits of good 
neighborly relations so much that she now W0Uld 
likę her neighbors to be permanently at her disposal 
whether they would or not. The Soviet attack on 
Poland and the Soviet ultimatuni to Lithuania ,un- 
masked the Soviet imperialistic dictatorship and the 
nature of Russian “proteetiort”.

All classes of the Lithnwnian population are op- 
posed to Russian BolShevism: during the May Day 
parade in 1940 factory workers and youth organiza- 
tions passed the reviewing stand in deep silence as 
a sign of protest and that enraged the invaders; at 
the news of the Soviet-German war, they revolted 
against the domination of the merciless and all power- 
ful Russian GPU.

Soviet Russia by permitting massacres and the 
deportation of about 50,000 Lithuanians to Siberia 
ha« destroyed completely Lithuanian friendship. Lith- 
uanians are resisting Nazis and thev fear Rolshe- 
yiki.”

Nacfų-fašistų propagandis 
tai/ be abejonės, džiaugiasi 
lenkų-rusų santykių suirimu, 
neS jų darbui duota daug 
medžiagos.

Tie propagandistai dabar 
tvirtina, kad jei šiuo tarpu 
jungtinėse tautose yra to
kie susiskaldymai, tai kas 
bus vėliau, po karo.

Stalinas čia tikrai meš
kiškai pasitarnavo ir jung
tinėms tautoms ir savo kraš
tui.

•
Maskvoje, kaip jau buvo 

rašyta, bolševikai turi len
kų “kvizlingų”.

Wanda Wasilewska yra 
vadinamos “lenkų patrijotų 
sąjungos’ ’ pirmininkė.z

Be abejonės, kad jos “pa
trijotų’’ sąjunga daug pri
sidėjo prie Maskvos nutrau
kimo santykių su gen. Si
korskio vyriausybe.

W>asilewska Maskvos fi
nansuojamame ir savo reda
guojamame lenkų laikrašty 
nori įtikinti pasaulį, kad Si
korskis nieko neatstovauja, 
kad yra samozvancas ir dėl 
to su jo vyriausybe nesą rei
kalo palaikyti jokių santy
kių. ,,Ui4' } 'U'.

• ! '
Jei anglų ir amerikiečių 

diplomalariis nepavyks' sn- 
taikinti Stalino valdžią su 
Sikorskio valdžia, Wiiudos 
Wasilewskos ‘ ‘patriotų są
junga” sudarys naują lenkų 
vyriausybę.

Bet toji “vyriausybė” ne
turėtų jokių teisių. Ji būtų 
Stalino pastumdėlė ir dar 
vieno ib smurto įrankis.

Lenkai labai daug kenčia 
nuo dabartinės nacių oku
pacijos. Jie nenorės ir nau
jos okupacijos. Lenkija, taip 
kaip ir Lietuva, riori būti 
laisva ir nepriklausoma.

Kas įvyko prieš 
25 mete?

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 30 d.)

Chicagos lietuviai ir U. S. 
karo tonai... Einant didžia
jam U. S. karo bonų išpar
davimui, Chicagos lietuviai, 
palyginti, trumpu laiku iš
pirko jų už $27,000.

Po svietą pasidairius
Trumpi straipsniai, trum

pos korespondencijos, trumpi 
figeriai, trūmpos rokundos, 
{panašiai kaip mano kampe
lio, kurių kiekvienas veik 
gali išistekti ant delno, ge
riausiai žmonėms patinka. 
Ilgas straipsnis, o ypatingai 
korespondencija, net greit 
skaitantį žmogų nuo savęs 
atstumia, o po sunkaus dar
bo, parėjęs naino nori iš ga- 
zietų sužinoti, kas sviete de
dasi. Taigi, mano kampelio 
tavorščiai, kai rašote į ga- 
zietas ir norite, kad jūsų 
raštą visi perskaitytų, rašy
kite trumpai. Trumpas raš
tas bus jūsų “best stoty”. 
Duosiu priklodą.

H. C. L. Jackson, Detfoit 
gyventojas, vienai vietos ga- 
zietai pa' ašė sekanč ą ko 
respondencijn:

“Kario uniforma ne kiek
vieną žmogų padaro, kad jis 
jaustų karys, o ne civilis. 
Aš buvau liudininku atsiti
kimo su Čaliu, kuris dabar 
yra Navy leitenantas.

“Jis įsigrūdo į pilną žmo
nių busą ir pradėjo kišenėj 
ieškoti dešimtuką — ferui. 
Matydamas ta? kondukto
rius jam tarė:

“—Leitenante, jūs pamir
šote, kad Detroite kariai bu- 
sais važinėja nemokamai.

‘ ‘Leitenantas truputį su
sisarmatijo ir po to pto 
žmones* prasistūmė net iki 
paties motormano. Už poros 
mfnufų jis kaž ką sumurmė
jo ir vėl pradėjo grūstis at
gali pro žmones. Pasiekęs 
konduktorių jis tarė:

“—Atsiprašau, pamiršau 
paimti transferį.”

Gazieta pripažino, kad tai 
geriausia buVo visos savai
tės “short story”.

Kuomet dedu kokią ro- 
kundą ant savo delno, tai 
neirtislykit tavorščiai. kad 
tuomi norit? pajuokti kokį 
žmogų, arba jo stoną. Tokią 
pastabą mane privertė pa
daryti viena tavorškų, kuri

. ,, ••

sakas įsižeidus dėl kokio ten 
juoko apie senmerges. Juo
ko yra visokiam luomui pri
taikinto ir juokas palieka 
juoku.

Kad prajuokinus tą įsižei
dusią, ir visas kitas to sto-/
no rūteles, šiandien dedu 
ant delno atsiųsta dainą lai
mingiausios sesutėlės. Taigi, 
dainuokim.

Jus laimingos, sesutėlės,
O aš laimingiausia,
Visų gražūs bernužėliai. ,
O mano gražiausias.

Nors išėjęs jau iš metų, 
Šleivas ir kuprotas;
Ntto senatvės galva kreta,
Bile tik bagotas.

Jo noselė, kaip kurpalis, 
Taboka pakvipus,
Musė lėkdama pro šalį 
Ne vfena pastipus.

Jo veidelis padaiguotas,
Kaip čebats raukšlėtas, 
RopUkus gali tarkuoti,
Kaip tarka grublėtas.

Jo galvelė, kaip taukine, * 
Suvisai nuplikus,
Nėra dantų prieškinių 
Tik žioplė telikus.* i

Skundžias strienom3, kaulus 
gelia,

Ką tik gyvs’ kvėpuoja.
Mane, jauną mergužėlę, 
Dūsaudama bučiuoja. r

Visų gražūs bernužėliai,
O mano gražiausias,
Jūs laimingos, sesutėlės,
0 aš laimingiausia.

Spicpirvirvio Dumtas
Gryni prajovai! ŽTiūriu, 

mūsų maskvihiai vergučiai 
garbina didingą Amerikos* k 
demokratą Jeffersoną’, Is- 
tiesų, tas visų demokratinių 
laisvių milžinas didingas, 
jei net suakmenėjusius ver
gus priverčia save garbinti.

t

Stalinas ir Jeffersonas — 
kaip toli vienas nuo kito 
šaukia!

NACIŲ TANKAS ĮJUNGTAS Į AMERIKOS JĖGAS

l^i

M <
J"

v- i

■ .■> /j. d

fe >

■ w
-

.v,-

"i

J

"Draugaa" Acme phottl

Šis tankas naikintuvas buvd iŠ vokiečių. Tankas apginkluotas 75 mm pat
ranka ir iji gali veikti pirmyn ir atgal

L 'Ja . •.. .... ...



Penktadienis, bal. 30, 19*3 
...................................... ■! "

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINCL3 » n

Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kan. A. Briška

-‘fe**!

(Tęsinys)
Alaskos padalinamas

Gamtos turtų, oro ir geo
grafijos atžvilgiu, Alaska 
dailinama į šešis apskritis 
Pietrytų Alaską sudaro siau
ras žemės ruožas ir kaimy
niškos salos. Ruožas tęsia
si per 400 mylių ir vakarų 
pusėje susiduria, su Britų 
Cėluibbia. Šios apskrities že
mės paviršius labai grubus. 
Daug staigių, aukštų kalnų 
ir kalnelių, apaugusių miš
kais; jų tarpe vingiuojąs! 
upės ir upeliai, šioje Aks- 
kOs dalyje ir žiemos metu 
oras švelnus, švelnesnis net, 
negi Chicagoje, panašus pie
tinės dalies Illinois orui. ši 
apskritis yra tirščiau apgy
venta, negi kiti. Čia gyve 
na trečdalis visų Alaskos 
gyventojų. Šioj apskrityje y 
ra ir Alaskos sostinė Junea” 
ir dar keletas gana dideliu 
miestelių, taip jau miestai 
Ketehikaii, garsus žuvies 
pramone. Didelę svarbą aps
kričiai priduoda ir kitų gam
tos turtų kais y klos. Darbi
ninkai gerai apmokami dėl
to, kad1 jų stoka. Tatai, šio
je dalyje galima labai pato
giai gyventi. Daugelis klai
dingai vaizduojasi, kad A- 
laska yra šalis, kur tik eski
mosai arba indėnai gyvena. 
Be to, kas metais į Alaską 
atsilanko apie 35,000 turis-

mai ir ugnis veržiasi. Oras 
labai drėgnas, nesveikas, 
žiemą ir vasarą dangus ap
siniaukęs. Dienos miglotos. 
Auga didelės žolės, švendrėB, 
šiokie-tokie krūmokšliai, iš 
kurių maža naudos. Joks 
miškas šioje Alaskos dalyje 
neauga. Kadangi labai auga 
žolė, tai valdžia daro degi
nimus veisti avis. Bet tas 
dar tik pradiniame stovyje 
ir dar negauta gerų rezul
tatų. Baltų žmonių šioje sri
tyje nėra. Gyvena vietos in
dėnai ir eskimossi. Bet ir 
jų nedaug. Ant kai kurių 
salų mėginama žemdirbystė. 
Aleutian salose yra du mies
teliai — Kodiak ir Unakska,

BRENDA PER PURVĄ

"Draugąs ’ Acme photo

Amerikos kareiviai Tunisijojė, Š. Afrikoj', brenda per purvą iki kojų riešų palei karo
kur nuolat gyvena keletas lauko ligoninę. Matosi paveikslo užpakalyje. Dabar kareiviai įsitikino, kad Afrikoje yra
baltų žmonių, žvejyba su
daro didelę pramonės šaką.

Ketvirtoji vidurinė Alas
kos apskritis jau yra kal
nuota, bet lygumos suctero 
žymią dalį paviršio. Viduri
nės Alaskos ruožas eina nuo 
žiemių į pietus ir sudaro 300 
mylių ilgio ir 1000 mylių 
pločio, šioje dalyje randasi 
didžiausios Alaskos upės — 
Yukon ir Kuskokowim. Tų 
upių kloniuose kad ir ne
skaitlingai, bet gyvena bal
tieji žmonės, žemutinėse u- 
pių vietose išimtinai gyvena 
vietos gyventojai, be jokios 
apšvietos ir su visais savo 
senoviškais papročiais, to;ip

ne tik smėlio, bet ir purvo.

išvystyti. Didžiausi klodai Sniegas, ledynai — kaseliu 
anglies dar nejudinami, tik ninis vaizdas. Visame šiame 
kai kuriose’vietose kasami i dideliame plote gyvena tik 
tiek, kiek reikalinga vietos
reikalams.

Pravestas geležinkelis duo 
da galimybės smarkiau vys
tyti pramonę. Richardson 
plentas, jungia vidurinę A- 
laską su jos pakraščiais.
Taip jau jungia ir upių ke
lias. Pastaruoju. laiku įves
tas susisiekimas lėktuvais 
tarp Fairbanks, Juneau, No- 
mi, Bethel ir k.

Didžiausio Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius 
ainius 
už

apie 1000 eskimosų. Susisie 
kimas daugelyje vietų visai 
negalimas. Jokių kelių nėra. 
Šalis lobai kalnuota, nors 
kalnai nėra taip aukšti, kaip 
pietinėje dalyje. Kalbai am 
žinai sniegu ir ledu padeng
ti. Ši Alaskos dalis, nežiū
rint žiaurių oro sąlygų, kai 
kurių yra vadinama paukš
čių karalyste, ne3 čia ran
dasi daugybė įvairiausių 
paukščių.

(Bus daugiau)

WKLKIE RAŠO APK SAVO PASAULIO KELIONE
(Apžvalga šių dienų knygų — STEPHEN PEARCE/

Penktoji apskritis — Se-
----------  _ . , „ . ward — pusiasalis randasi
tiį. Ir apsimoka -ji aplanky- kad protėviai gyvena Kaiį šiaur.vak(2nį it yfa
ti dėlto, kad pasaulyje ma- uriose vie ose zem įrby. žinomas kaipo pusiasalis ii 
žai randasi taip gražių gam- duoda §eni vaisių, ypatin-
tOs reginių, kaip Alaskoje. £a* &era* dera šakninės dar- 
Kažin ar rastųsi toks g?,bus žovės upės Tunana klonyje, 
rašytojas, kurs galėtų ap- Taip jau ir su javų ūkiu ge- 
saflcyti Alaskos gamtos ste- rai seka9^ Nors vasaros 
buklus ir tą grožį, kuriuo trumpos, bet dienos ilgos.
Dievas ją papuošė. Ant,aukš tai javams ir daržovėm: ’-’ž^ 
tų kalnų, debesis siekiančių, tenka laiko užaugti. Augi-
b ai tuo j a sniegas, o apačioje mo laikas šioje^ dalyje i^a* 
gėlės žydi. Maistas sveikais, 
skanus ir pigus.

si nuo 80 iki 90 dienų. Bet 
nežiūrint laiko trumpumo,
daržovės, ypatingai kopūs- 

Antrąją Alaskos apskrit; įgaUga nepaprasto dy- 
sudaro ruožas nuo pietinių džio Galvos sveria 20 sva
jos krantų į sausžemį, taipgi. vįenaų šioje dalyje dar 
įnima William Sound ir Cook , kįnįnkai pageidaujami į auk 
įtakas. Nors visa Alaska
kalnuota, bet šioje apskri
tyje randasi aukščiausi kal
nai, 10,000 pėdų aukščio. Bet 
yra ir tokių, kurių aukštis 
siekia 15,000 ir 20,000 pėdų. 
Čia randasi ir aukščiausias 
kalnas McKinley virš 20,000 
pėdų. šios dalies aukštumo
se oras visuomet blogas, 
sniego, pūgų ir audrų visuo 
irtet galima tikėtis. Žiemą ir 
vasarą žiaurus vėjai švilp 
darni neša sniego debesis 
Pakalnės panašios į pietry
tų dalį. Čia auga daržovė: 
gaudoma žuvis, taip jau kai 
kuriose vietose yra aukse 
kasyklos, kurios duoda gėrę 
pelno gyventojams, šioje da 
lyje yra labai daug įvairiu 
Žvėrių. Dėlto, čia lankosi 
medžiotojai ne tik iš U. S., 
bet ir iš kitų kraštų, šioje 
dalyje gyventojų mažai ir 
jie daugiausiai gyvena pen
kiuose miesteliuose, arba 
^Tie kasyklų.

Trečiąją pietvskarų apak 
sritį sudaro Alaskos pusia- 
ealis, Aleutian salos ir Bris- 
tol užtaka. šios dalies pa
viršius kalnuotas, daug už

so kasyklas. t

Svarbiausia pramonės ša 
ka — aukso kasyklos. Taip 
jau pastaruoju laiku suras 
ta platinum ir kai kuriose 
vietose atidaroma naujos kr 
syklos šiai pramonės šaka

gos, šaltos žierilos ir trum
pos vasaros, šioje dalyje 
baltųjų žmonių svarbiausias 
užsiėmimas yra aukso ka
syklos. Eskifnosai veisia 
briedžius ir iš to gyvena. No
me yra didžiaušis miestas, 
taip jau žymi pramonės rin
ka. Laivų bendrovės vasa
ros metu palaiko susisieki
mą tarp Nome ir Seaxxle. 
Vasaros laikas 4 mėnesiai, 
paskiau užšąla Bering jūra 
ir jokis laivais susisiekimas 
per 8 mėnesius neįmanomas, 
žiemos metu( lėktuvais at
liekamas suvsiekimas tarp 
Nome ir Fairbanks, tokiu 
būdu palaikomas šioks toks 
judėjimas su tirščiau apgy
ventomis vietomis.

Šeštoj — šiaurinėj dalyje 
oras beveik nepakenčiamas

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

■taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius lnstrurrieh- 
tus.

JOHN A. KASS
IEWELRY — \VATCHMAKEK 

— Musrc

1216 ARCHER AVENUf
Choru*: tAFAVETVE 8617

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.
(Holland).
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Merry Fahrttey, Oak Purk, III., vaižtų karaliaus duktė,

Wendell Willkie parašė 
knygą apie savo kelionę po 
pasaulį American Liborator 
bomberyje, kuris užvard.ntas 
“The GuLiver”. W. Willkie 
atpasakoja pirmą kartą šioj 
naujoj knygoj daugelį deta
lių apie jo 49 dienų kelionę, 
per kurią jis apvažinėjo 
31,000 mylių, ir ap ankė de
mokratijos svarbiausius ka
ro laukus. Jis g-įžo su de
gančiu įsitikinimu apie karą 
ir taiką.

“Kaip aš sakau, kad tai
ka turėtų būti suplanuota 
pasauliniu pagrindu, tai rei
škia, kad ji turi apimti visą 
pasaulį. Kontinentai ir okea 
nai labai aiškiai tiktai dalys 
visumos, kada matomi kaip 
aš mačiau, iš oro. Anglija ir 
Amerika dalys, Rusija ir 
Kinija, Egiptas, Syria ir! 
Turkija, Irakas ir Iranas ir
gi dalys. Ir tai yra neišven-l 
giama. kad jokio pasaulio 
dalyje negali būti taika, ligi 
pagrindai taikos bu3 pada
ryti stiprūs visose pasaulio 
dfelyse”.

W. Wxllkie vėl išvyksta į 
tolimas šalis tęsti savo stu
dijas pasaulio karj metu. 
Bet kiekviena praėjusi diena 
įtik na jį kad atsakomybės, 
kurias Suv. Valstijos turė3 
pripažinti pokariniam pa
saulyje, vis auga.
Willkie knyga ‘Obe World\ 

pareiškia įs.t.kinimą, kad 
po karo pasaulyje riegali bū
ti taip vadinamų “junior 
partners”. J, s prašo vienin
gumo tiksluose ir dvasioje 
tarpe Jurtgt. Tautų.

W. Willkie tiki, kad gali
ma iššaukti d dėsnio vie
ningumo ir geresnį bendrą 
supratimą karo siek nių iš 
Jungt. Tautų prieš š.vmą 
paskut nio šūv.o. Jis įspėja, 
kad Amerika vaidins svarb ą 
rolę po karo.

“Amerika turi pasirinkti 
vieną iš trijų rolių po šio ka 
ro”, Willkie sako, “siaurą 
nacionalizmą, kuris galuti
nu nužudys mūsų pač ų lai- 
ąyę; tarptautinį imper ia’.iz- 
mą, kuris reiškia paaukoji

mą kitų tautų laisvę; arba 
įsteigimą pasaulio, kuriame 
bus lygios progos kiekvieni! 
rasei ir kiekvienaai tautai 
(Red. pabr.) Esu tikTas, kad' 
Amerikos žmonės didžiumoj, 
pasirinks paskutinį iš šių 
kursų”,

W. Willkie pasaulinė ke- 
lionė jį artimai suvedė su 
karo vadais daugumos di
džiulių tautų. J. s sutiko vy
riausius militarinius vadus, 
kaip ir civilius vadu3 ka
riaujančių Jungt. Tautų. W. 
Willkie entuziastiškai visut 
sutiko. Pagal raportus,, ypa
tingai svarbų įspūdį pada
rė, kadangi vyko kapo* ne
oficialus pasiimt nys prezi
dento Roosevėlto. Daugeliui 
šalimi tas parodė vieningu
mą Jungt. Valstijose kuzis 
sustiprėjo po japonų užpuo
limo Perlų Uosto.

Yra užtektinai davinių, 
kad Willkie pasaulį apsupan 
ti kelionė atnešė nae'ams 
d&ug neramumo. Pavyzdžiui, 
Berlyno radio skundose apiė 
jo buvimą neutralėj Turki
joj. Laikraštininkai prašė 
kokio paaiškinimo. W. Wif- 
lkie atsakymas buvo aiškuh.

“Aš laikraštininkams pa
sakiau kad atsakymas yra 
aiškus: “Paprašykit Hitle
rio siųsti Turki j on Vokieti
jos atstovą, jo oponentą”.

Willkie praneša, kad Ki
nijos, Indijos, ir Tulimų Ry- 

, tų problemos padarė jaUl gi 
lų įspūdį. Jis aprašo' apie 
vizitus Generalissimo Chiang 
Kai Shek ir kitu3 karo laiko* 
Kinijos vadus. Jo įspūdžius 
aprašė. U.

“Mes turime nuspręsti, ar 
mes rasime kada geresnį 
Aliantą rytinėj Azijoj, negu 
Kiniją, ir jeigu atsakymas 
yra “ne”, kaip aš spėju, tai 
turime būti pasiryžę išpil
dyti savo pareigas mūsų Ali 
antui. Šios pareigos reiškia 
ekonominę kooperaciją ir da 
bartinę militarlnę pagelbą. 
Bet mums reikia suprasti 
kiniečius ir jų problemas.

FLIS.

-----------------

Paulina Russian and > Turkish Bafhs

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinė! ir Vakarinė? 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kito? 
naudingos maldos.

Jau at&pertnsdfrita
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny

gėlė yra labai 
prieinama’. T1

atogaus formato. — Kaina visai 
Siųskite save

(dešinėje) yra vaizduojamu su naciu Herb. von Strempel. 
Jie mano apsivesti Argentinoje, Nors Merry yra gimusi 

gesusių ir veikiančių ugnia- j Amerikoje, ji sako, kad “niekad nenori sugrįžti į Aasert-
kalaių, ii kurių nuolat dū- k^.”• • , • • • •- •

i pal
PIKTAI 25 CENTAI 

užsakymus sekančiu adresu:

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

r

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi ankydsmi 
į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAJ TREATMENTAI 

Dltra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa. 

Moterims — Trečiadileniais. 
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 451h Si.,,.. Kamp. P

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
fh'erythhife1 in rhe Urte 

Fumlture

Fartory Representatlve.

siiomrooMr in 
M KKCHANDISR MAKT
For apholntment calj' —t 

KRPUBLIČ MSI

MAS net
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LITHUANIAN DANCES
Anthony Skirtus, Luc’.Ue 

Zaikis, Leaders
Kalvelis (The Little 
'Smithy). .... ; x .

Originated when Guilds 
were in existence. This was 
the dance of the Blacksmith 
jG»uild.
Songs

Už jūrių marių (Over the 
pcean).' ’ * '•

Palankėj (Meadow).-
Kubilas (The Tub)

Based on a dance of the 
pagan times. W,hile the pea- 
santa were preparing the 
“Tub” with vegetables dur- 
ing the Harvest Festivals, 
the children danced around 
the tub.
Kepurinė (The Hat Dance)

A girl’s dance, performed 
with hats borrowed from the 
boys. In the region “Kupiš
kis” this dance was modi- 
fied to a “couple” dance and 
the girls borrowed scarfs 
instead of hats.
Mikita (The Rod Dance)

A boy’s diance, demons- 
trating their nimblenese with 
rods. This dance is charact- 
eristical for the region of 
“Žemaitija”.
Blezdingėlė (The Swallow)

Based on a p r i m i j i v e 
dance, imitating a swift fly- 
ing swallow characterized 
.by smoothness of movement,t sually danced in open fieldsį Vito Domkus, a lest year 
in Lithuania by peasants as student at De Paul Univer- 
an autumnal dance to bid School of Commerce,
farewell to their fields until ^or the Army
Spring.

AMERIKIEČIAI IŠVENGĖ NELAIMES

* “Draugus” Acma phoM

Amerikos kareiviai išlipo iš duobių po baisių vokiečių atakų. Vokiečiai atakavo pu
siau trokiniais, pusiau tankiniais naikintuvais. Vokiečiai nuvažiavo Tunisijos keliu. Jei 
vokiečiai būtų pastebėję amerikiečius, būtų kulkas paleidę į slėptuves. Priešas prava
žiavo pro šalį.

celebrations and group as- 
seiAblages.
Sukčius

Ofie of the oldest dances 
from “Dzūkija” a region in 
Li t h u a n i a affectionately 
known as “Dainava” (land 
of song).

The Lithuanians have pre- 
served some of the primitive 
ųualities of Sanscrit whicb 
is thought to be one of the 
oldest Languages epoken in 
Europe fcoday. They likewise, 
have preserved the folk 
songs and primitive dances 
of pagan tim.es.

/ ’ ■
Vito Domkus 
leaves for army

on

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas veikiama Sv. 
Vardo draugijoj

Pamatykile-išgirskile
"Fire-prince"

Suktinis '
f An a n c i e n t traditional 
dance used to open various 
"festival celebrations. Occasi- 
onally words are sung in 
which a bee describes how 
honey is made.
'Songs

i Gieda gaideliai (In dawn 
.the roosters are awakening 
-you). or the roosters 
crowing.

Polankėj (The sun rises
;over the merfdow; or Mea- 
~dow). «
Jonkelis ,

An almost forgotten dance
-originally used during Har- 
jvest festivities. It originated 
•in Žemaitija, a region by the
.aea.
Voveraitė (The Little
Sųuirrel)

Z primitive singing-dance 
i n which a rabbft meets and 
proposes to a littlę sąuirrel. 
However, since the times are

- n one too good, the little 
squirrel is advised to wait 
f'or a better year.

Many of the Lithuanian 
lances were inspired by. folk 
songs and feeling was ex- 
j ressed by movement. In o- 
ther dances, singing accom- 
panied the dance. Štili other 
dances originated from sea- 
aonal festivals, after-work

Wednesday, April 7.
Although a new member

of our ' organization, Vito 
participated in all activities 
and attended meetings regu- 
larly. However, he was for 
that inevitable date with 
Uncle Sam, and left, eager 
to do his bit for his country. 

Good Luck, Vito! *
Kas apsilėtinu, tampu, ap- 

are leistas. Jei tauta nepasitiki 
savimi, tai Ja nepasitiki pa
saulis, ir istorija apie ją ty
li. Mūsų tauta susidaro iš 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Arndt).

Marųuette Park. — ši dr- 
gija yra vieni iš didžiausių 
mūsų parapijoje. Narių skai
čius siekia 250 vyrų.

Bal. 18 d. apie 125 vyrai 
“in coripore” ėjo prie Dievo 
Stalo. Reginys darė gražų 
įspūdį. Per pamaldas pa
mokslą sakė kun. A. Valan
čius.

Po pamaldų, pusryčiauta 
ir po to sekė mėnesinis su
sirinkimas. Nutarta rengti 
“Variety Show” tuoj po Ve
lykų. Po Siisirinkimo visi 
greit išsiskirstė, nes reikėjo 
popiet grįžti rekolekcijoms, 
kurios prasidėjo 2:30 vai. 
vien parapijos vyraips. Da
lyvavo arti 300 vyrų. Du į- 
domius ir pamokinančius pa
mokslus pasakė kun. Edw. 
Burke, asst. chancellor.

Po to 4 vai. sekė Šv. Va Ilanda, į kurią buvo leista ir Į 
moterys. Pamokslą lietuvis l 
kai sakė dvasios vadas, kun 
S. Petrauskas. Tarpe rožan
čiaus ir litanijų solo jaus
mingai giedojo pirmininkas. 
Ant. Kaminskas “Panis An- 
gelicus” ir DuBois “šeštąjį 
Žodį”. Ant galo “Oh Divine 
Redeemer” giedojo M. J,a 
nušauskienė. Po to sekė pa
laiminimas ir baigės meti
nės rekolekcijos.

Visi kupini gražių pasižs-

Šv. Kazimiero akademija 
šįmet ir vėl rengia operetę 
“Fire-Prince”, kurios pasa
kaitė įdomi ir muzika žavi. 
Pačios pajėgiausios akade
mijos artistės sutrauktos į 
veikalą. Jame dalyvauja ma
sinis choras, susidedąs iš 
virš šimto balsų. Dar dides
nį gyvumą išugdys 40 rink
tinių vienetų orkestras.

Šv. Kazimiero akademija 
nuoširdžiai kviečia visus 
“Draugo” skaitytojus į šį 
vakarą, kuris j/vyks akade
mijos auditorijoje, 8 vai., 
gegužės 2, 3, 4. Bilietai par
duodami po 55c ir 85c.

SąjungiečiŲ šventė 
anksčiau negu 
kitais metais

Moterų Sąjungos Chicago 
'apskrities dvasinė puota — 
bendroji šv. Komunija Mo
tinų Dienos proga šįmet bus 
anksčiau, negu būdavo ki
tais metais. Būtent, gegužės 
2 d. Dvasinė puota bus Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je, Bridgeporte, 9 vai. Mi
šiose šv.

Visos sąjungietės iš visų 
Chicago kolonijų prašomos 
suvažiuoti į Šv. Jurgio pa
rapijos salę ne vėliau 8:30 
vai., kad būtų laiko susi
tvarkyti eisenai į bažnyčią. 
Kiekviena prašoma pasirū
pinti gėlėmis, nes salėj gė
lės nebus pardavinėjamos.

Bažnyčioje tą valandą bus 
gražiau ir iškilmingiau, ne
gu per kitas šv. Mišias. Apie 
tai neskelbiama. Tik daly
vaujančios toj dvasinėj puo
toj visa pamatys.

Po visam bendri pusry
čiai bus parapijos salėj.

Šiai dvasinei puotai su
ruošti iniciatyvą paėmė jau
niausia M: Sąjungos kuopa, 
būtent 49-ji, kuri pasižymi 
savo veiklumu ir didele vie
nybe. Dėlto kuopa auga ir 
jai šviečia graži ateitis.

R. Mazeliauskienė

"Tėvų klaidos"
Tai vardas naujo keletą 

kartų Chicagoje vaidinto ke
turių veiksmų juokingo, gy
venimo vaizdo “Tėvų klai
dos”. Visi, kurie turėjo pro
gos Brighton Parke ir Cice- 
roje jį pamatyti, gėrėjosi 
lošėjų geru atlikimu savo 
ralių.

Lošėjų grr.ipę sudaro: Fra- 
nces Baliauskaitė, Edmun
das Barkauskas, Valerija 
Gedminienė, Jonas Brazaus
kas, Pilomena Rekašiūtė, Ra 
polas Baliauskas ir pats re- 
žisorius Kastas Zaromskis.

Lošimas įvyks gegužės 2 
d., J. Budos West Side sa
lėj. Vakarą rengia Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašalpos 
klubas. Programa prasidės 
5:30 valandą.

Po lošimo bus įteikta do
vanos nariams, nesirgusiems 
per 10 ir 20 metų. Po visam

— šokiai. Grieš Pilipausko 
orkestras. Įžanga 50 ceptų 
su taksais.

Komisija ir Valdyba

SPECIALIS IŠPARbAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

BEtT MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną . .... $1.98
FLAXOAP

? svarg OQ_
Mfika ..................... J”C

MIXED
MAUAVA

Už galioną 98c
KEM-TONE 

Už galioną ...,$2.98 
Grindų Lygintojai(Fioor Sanders)
Už vieną dieną $1.50 

WALL PAPER(Roora Loto) Parsiduoda už .... L c Ir aukščiau OOC

TTKRAQ

LINSEED ALYVA 
Už galioną . ..........98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

15cpaketas

BERLAND'S PAINT STORE
1817 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4868

dėjimų ir sustiprinti dvasio
je išsiskirstė. D. Kam-as

COUGHS
Dse To Cold» or Brooehiol Irrliation

Here’s good news for the people of the U. S. A. 
Canada's greatest couoh medicina it now being 
made and aold right hera, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the com- 
man oough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley's CANADIOL Mixture. You won't be disap- 
pointed—if s different from snythingefse you ever 
used - one little sip and you get inetant actfon. Onfy 
45c—all druggists. Satisfaction or money back.

DIDEIJ8 IŠPARDAVIMAS MtTSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MU7AKA- 

uonr 'v^'rimentv

PASINAUDOKJT PROGA DABAR
KOL DAR NF1ŠPARDUOTL

TUBO8. CUARTNETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FL1JTE8 
su ‘'caaes” — $16.00, $17.60.
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MU1KOS, TENOR BANJCS — 
$4.60. $8.60. $12.60 iki 1S5.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $80.00. 
$126.00 Ir $160.00. BASO U»- 
DENOALA8 — $12.00. 8MIČE-
LIAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI- 
AMS BA8AM8. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $1 00, $6.00. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visų virf- 
mlnėtų Instrumentų, BA8S ,lr 
ŠNARE DRUMS —$1 S.60. $21.60, 
$86.00 Ir $60.00. PEDAL8. HI- 
BOY8. CYMBOL6. 1 r DRTTM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE viriams 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tam*. Trlflboms, 8axaphones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Gunarams.

GOLDSTEIN’S SfUSIO RHOP 
•14 Mazwell St., Chicago

BEGEMAN'S
4184 ARCHER-AVĖ. 8142 W. 68RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymaą 

Gvarantuojamas
Senumeskit senų, mgp<his1ų Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Jum galima pataisyti, kad duotu jums daug 
metų iiatamavlmg. Jūsų Blg Ben. Little Ben ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti. »

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

NEŽIŪRINT KUR BŪNA —• NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

[APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

nARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
—■ VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Pilone: OROvekill ŽŽ42 z

_ WHFC-I45O kil.

Skolinam Pinigus 
Morgičiamš

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

1943
SUPREME

SAVINGS and LOAN ASSOGIATION
PETRAS P. KEZON Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTU
RATA 4%
1751 W. 47th Street

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c v*enas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

S241 S. Halsted St., Chicago.

600 CikagieCių Polka
Stasytės Polka...........Radi t

' Orchestra
601 Močiutė Mane Barė 

Mylėjau Mergelę. .. . Vlkt 
Bėkerls Ir Radio Orchestra

602 Plaukia Mano Laivelis . 
Jaunoji Mergelė .... Vlkt 
Bekeris Ir Radio Orchestra

603 Gegutės Polka
, Verstuvių Polka. ..... Radlc 

Orchestra
604 Noriu Miego

Man Parakė Karveliukas—
• Radio Orchestras ir Vlk

Bekerif
505 Radio Polka—,

Armonikos Polka. .. .Radic 
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgeli
Risim Laukan................... Ant.
Vanagaitis ir J. OlSauskas 

ir Orchestra
16239 ,Tykiai, Tykiai

' Dzledukas... . Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pasaka

Veltui Prašysi ................ A.
Sibaniauskas

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

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

TSvynės Polka. .. Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunlmėls
Agotėlės v.. Šokių Orchestra

Pas BUDRIKĄ Raunanti vtel 
rekordai — Anu-rikon'škl, Kla
siški — Vletor, Colmnbla, Deeea.

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

Krautuvė — Rakandų, Radio 
. ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7237

Budriko Leidžiami Radio Progra 
mai — 14-tieji Metai:

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

moterų ka 
cioth kotai pamlduida 

ATEIKITB IR PATYS PAMATYK 1TB

kailiukais papuoštais 
nužemintomis kainomis.

MANDIENI

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

K. P. Dziab&k Ir Dnlrtft. Sav.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
darys JJ kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. D! 
dėtis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan< 
galų.• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

3319 WE8T ROO8BV1LT ROAD
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Iš Federacijos 
veikimo

. artistams Vyčių 36 kuopai iš
Brighton Park, kurie suvai
dino veikalą užvardintą “Tė 

i vų Klaidos”. Viri savo roles 
atliko gražiai ir cicerlečiams 
labai patiko, o tuomi pasi
darbavo kilniam tikslui. Be 
to ačiū Masuolaičiams, ku
rie buvo pasirengę orams pa
tarnauti, bet liga suardė gra 
Žius planus. Ačiū dienraščiui 
“Draugui” <ui garsinimą, 
taipgi radio leidėjams, Mar
gučiui, Sofijai Barkus, šal- 
timierui, Budrikui ir Peopies 
radio leidėjams. Ačiū vi
siems atsilankiusiems ir prl- 
sidėjusiems su auka. Aukų 
salėj buvo surinkta $54.24. 
Dėl vietos stokos laikrašty
je pavardžių nededanti. Dė
kojam Cicero® visoms drau 
gijoms, bei klubams už pla
tinimą iš anksto bilietų. 
Taipgi mūsų kuopos nariams 
už jūsų pasidarbavimą. Gry
no pelno dėl įtaisymo sene
lių prieglaudos kambario at
liko $180.44.

Reng. komisija ir valdyba 
K. Sriabienė, pirm. •

gijos parengimas, kuris bus dienį, gegužės 1 d., < 
gegužės 16 d., parapijos sve- Liuosybės salėj. Proj 
t ai nė j. Jeigu nariai nori, kad prasidės 7 vai. vakar* 
sėkmės būtų geros, visi tu- Norintieji įsirašyti ; 
ri prisidėti ię būtinai daly- bą tą vakarą bais prii 
vautl šiame sūsirįnkime. Rei, už nupigintą įstojimą, 
kės rinkti iarbirtinkus ir vis* AtgiUmtuUmi į v 
ką sutvarkyti. i klūbas žada iškelti p

Kazimiero Akademijos Rf-. 
mėjų 8 ekyr. parengimą su- 
hatoj, geg. 1 d., B. Ambrose 
namuose, 6800 So. Arterian 
Avė., 7 vai. vakare. Bus daug; 
gražių d o v a n ų dėl "door 
prūse”, bus muzikos, dainų, 
taipgi užkandžio. Įžanga 25 
centai. Visas pelnas skiria-* 
mas šv. Kazimiero vienuo
lynui. Komisija

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, Ui.; Anastazas Valančios, pirmininkai; 
K. Jodrife'ir St. Cibulskis, vice pirmlnįnkaį; Ona 
Jaspurienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų raštininkas.

Brighton Park,.— Fede
racijos 19 skyr. susirinkimas 
įvyko 27 d. balandžio. Buvo 
išduotas platus raportą® iš 
Federacijos apskr. susirin
kimo. Raportą išdavė Mar
celė Pakeltienė. *

Iš draugijų veikimo pasi
rodė štai kas:

Labdarių kuopa — Var
nas pranešė ■— daugiausiai 
darbuojasi dabar, kad pada
rius sėkmingą centro vaka
rą, kuris įvyks 9 d. gegu
žės, šv. Kryžiaus par. sve
tainėj. Bus atvaidinta vei
kalas “Lietuvaitė”.

Vyčių kuopos — Brazaus
kas pranešė — džiaugias 
jaunimo darbuote, ypatingai, 
kad sugebėjo išmokt veika
lą, kurį jau du kart lošė ki
tose parapijose, tuo garsin
dami Vyčių vardą. Prašo tė
velių ragint jaunuolius pri
sirašyti priė šios organiza
cijos.

Kitų draugijų tarpe kol 
kas nieko naujo neveikiama.

Ir šį sykį ne visų draugi-«jų atstovai atsilankė. Jei tai 
būtų vieną kartą, tiek to. 
Bet jei per du, tris mėne
sius draugijos atstovo nesi
mato ir jis nemato, reikalo 
ateit į susirinkimą, jausti 
pareigos išduot raportas dr- 
gijos susirinkime, tai bloga. 
Draugija turėtų pasiteirau
ti, kas per priežastis iš at
stovų pusės?

Teko patirt, kad susirin
kime paklausus iš Federa
cijos raporto, išrinktas at
stovas pasako, kad “Fede
racija susirinkimų nelaiko”. 
Nieko panašaus nėra! Susi
rinkimai Federacijos visuo
met laikomi kas mėnesį. Tik 
jūs, išrinkti atstovai, dau
giau jauskit paieigos atlik
ti apsiimtus darbus, tuo bū
du bus visiems lengviau dar 
buotis. Korespoad.

Apdovanojo senelius
Verbų sekmadienį pt> Lie

tuvių Labdarių Sąjungos d 
kuopos susirinkimo, gero 
labdario V. Brazausko auto- 
mobilium nuvykome į lab
darių ūkį lietuvių senelių ap
lankyti. Ten išvydome pui- j 
kų reginį.

Mums besišnekučiuojant 
su seneliais, prie laikinosios 
prieglaudos namo sustojo du 
automobiliai. Iš to automo- Ibilio imta nešti seneliamse ,gausios Velykoms dovanos: 
pinigus, margučius, cigare- 
tus, pyragus ir t.t. Tai bu
vo lietuvaičių vieneto ęrie 
Am. Raudonojo Kryžiaus do 
vanos. Tai to vieneto, ku
riam vadovauja darbščioji 
Sofija Bartkus. Jai pagel
bėjo'— Grigienė, Vaišvilie
nė, J. Janulis ir kiti. Sene
liai už- tas dovanas, buvo la
bai dėkingi A. R. K. viene
tui. Ištikro tai buvo jaudi
nantis vaizdas. Džiugu, kad / 
atsiranda geradarių, kurie ir 
švenčių ir kitomis progomis 
atsimena vargšus senelius.

Laikinoj senelių prieglau
doj jau įtaisyta koplytėlė — 
graži, jauki, nors tiesa ma
žytė. Geraširdžiai žmonės 
suaukoja *ir altoriui reika
lingus dalykus, net naują 
kieliką nupirko ir bažnyti
nius rūbus. Didelė garbė ir 
padėka visiems labdarių ge
radariams! A. Valančius

diečių aktorių grupė, V. Rė
kaus vadovaujama, vaidins 
juokingą komediją “Meilėa 
Eleksyras”, Be to, žada at
vykti Baltramiejus su Ceci
lija ir prof. A. Pocius parū
pins gražų numerį šiam pa
rengimui. Po visam bus sma 
gus šokiai. Visas parengimo 
pelnas yra skiriamas lietu
vių senelių prieglaudos na
mui įrengti. Rengia Labda
rių Sąjungos 5 ksiopa.

Kvieslys

Garfield Park Lietuvių 
Vyrų ir Motorų Pašalpinia 
klūbo vakaras įvyks šešta- Marųuette Park. — Kvie

čiame yisu® atsilankyti į Šv.

ROSELANDO NAU

VISAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKA IR ERDVI — JŪSŲ PATOGUMUI 
ĮTAISYTA KOPLYČIA!

LACHAVIČIŲ ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS
rm ★ Užlaiko savo patogiu®, moderniškus automobiliu®. -
v? ★ LachaviČių asmeniškas balsamavimas yra artistiškas ir puikus.
M * Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose T/ 
ijjlfl A Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus.
W ★ “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ. V

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —
10756 S. Michigan Avė. 2314 West 23rd Plac

Tel.: PULLMAN 1270 . T«Li fAKii. orik

NOTARY PUBLIC

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KlT AGENTŲ KOMlŠĄ.PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi L.'—' ... "
WHOLESALE

j ĮSTAIGA
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
Randasi pas mus jūsų 
PAttlRlfŪHMUL* • - h- -
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsą MENO ŠEDEVRAI pri- 
davė daugeliui mūsą Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENET1AN 
MONUMENT CO.

Pasitikėjimo
Mumis

Mūsų pastatytasTĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 327 N. KESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grtnd Ąve.)
‘ PHONE: 8EELEY 6103

■■■■■■■■V . DRAUO4
I ONTER, MM. -

MUTUAL LiųiJOR CO. 
4707 So. Halsted St.

'Telefonas7: BOUUtVARD O«I4

Sekmadienį, gegužės mėn. 
2 d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėj, 7:30 vai, vakare, bus gra 
žus parengimas. Northsai-

61 Firma Virs 50 Metą
Tos Pačioj ŠeimosŽmogus, kurs mažai save 

pažįsta darbe, visuomet bus 
tiktai pastumdėlis.

Uokose i
PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T. 

PARTICULAR People PRĖFER Pachankte Productions. -
YVorkmanship and Materials Uneselled—at Lowest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KREIPKTTfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of CoBimerce ,

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUŽIN PUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9090 1117 RDOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲGREITAI IR PIGIAI MĖNESINIAIS ATMOKSIMAIS

NARIAI
Chtaago®
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčia® Visose Miesto . Dalyse.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4525 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-0 Vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MAŽEIKA
Mlt I.ITUANK’A AVB.

EVANAUSKAS
rkonea l'UM 1UMI

NULIŪDIMO VALANDOJE

MUTUAL
FEDERAL

' LACRAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 127*
2814 WKSS SSrd PLAUK Fhooe OANAL 251#Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSJOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
IMBULANCR Dieną Ir Nakfi

L BUKAUSKAS
10621 60. MICHIGAN AVS. Phom PULLMANLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

* 1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė,. Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS
MM UVDANUM AtHTOl pfema VAI

J. MULEVIČIUS4800-07 SOUTH HERMITAOK AVENUK

Tel. YARDS 1741-1749
4882-84 ROUTH CAMFOKNIA AVENUB 

TeL LAgagrtte 0787
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii įtotiea WGES (1390), au Povilu šaltimieru.

4846 60. ČAl.IPORN1A AYB.

P. L RIDIKASCanal 8887
Bes. J. KAZANAUBKASSekretorius

710 W. 18th BTBEEN

1iiih^IiI ;
k 1H 9 ■
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Lietuvaitė, 19 metų amžiaus, atlieka 
trejopą karišką darbą
DARBUOJASI ŪKYJE. DIRBA KARO FABRIKE. 
VAKARAIS LANKO MOKYKLĄ. TURI LAIKO IR 
SPORTUI

.Waukegane ir jo apylin
kėje yra darbšti ir sumani 
mergaitė. Jos vardas Vale- 
ria Mitchell. Ji yra lietuvai
tė. Gyvena farmoje, dvi 
mailėB nuo šiaurės vakarų 
Waukegan. Kuo gi ši lietu
vaitė pas'žymi? L'etuvaitę 
keliasi 6 vaalndą rytą, su
tvarko savo plaukus, paval
go pusryčius. Ir manote, kad 
ir viskas. Oi ne!
PAMELŽIA KARVES

. Lietuvaitė 6:30 iš ryto 
nueina į tvartą, pašeria 25 
karves, kurias jos tėvas 
Frank, lietuvis farmeris, pa-r 
vedė karves globoti. Ji pa
melžia penkias karves, pie
ną nugabena į namus. Pas
kui apsirengia ir 7:45 vai. 
prieš pietus laukia kelyje 
kitų dviejų mergaičių, ku
rios ją paiina ir nuveža j kyklą ar kai neturi deito, 
darbą. 8 vai. prieš pietus I Valeria eina gulti 10 valan- 
lietuvaitė atvyksta į darbą! dą. Ji yra sveika ir daili 
Johns Mansville Products
corporation
Waukegane.

karo fabrike, 
Ji yra skai

čiuotoja. Kaip čia dirba jau 
yra metai. Papietauja, o pa
skui vėl grįžta į darbą. 4 :30 
vai. po pietų baigia darbą 
ir 4:45 vai. po pietų grįžta 
į farmą.
GRĮŽTA IŠ DARBO Į CKĮ

Grįžusi į farmą pamelžia 
dar 12 karvių, po to, apžiūri 
200 vištų, išvalo tvartą ir 
dirba kitus darbus.

Lietuvaitė atlikusi šiuos 
darbus, pavalgo vakarienę 
ir vyksta į Waukegan, air- 
port mokytis meteorologi
jos, navigacijos, oru keliavi
mo taisyklių, inžinų kon
strukcijos ir skrajojimo te
orijos. Ji vyksta mokytis į 
Waukegan airport vieną va
karą į savaitę. Pamokos tę
siasi :ki 11:15 vai. vakaro

Gaisre žuvo 5 asmenys
Penkiolika mailių nuo 

Greencastle, Ind., pereitą 
trečiadienį farmoje kilo 
gaisras. Gaisro metu mirti
nai apdegė vyras, žmona ir 
trys jų vaikai. Jie mirė. 8KELBKITES DRAUGE

tPINĮSUllrt

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų iSdėvėtų rakan-
IR MATERIOLAS dM> b®4 paveskite mums juos perdirb- 

ptikii mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
riL,mAi Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

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

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

' ARCHER AVENUE FURNUURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

INSULUOKITE Savo Namus.....
Nno ŠALČIO Žiemoje Ir KARŠČIO Vasaros Metu! ,

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR jrsr VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAIIO PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO. NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS t

Apsimokės Jums Pasitarti Ru Mūsų Insulaciios Ekspertais. . 
Tik Palaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT mvo namus — vartokite VNITEX. ši maliava 
tai vtaiMcai NAUJAS Išradimą*. P&alrliiklmaa balto Jr 7 k|tų gra
šiu spalvų.. TTNTTEX vartojamas ant calelfnlne. wallpaper, pieta- 
terto Ir wal.lboard. Vienas aptrauklmas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nunlnntl. nereikta pirmiau naudoti aealer ant plelsterlo — ar 
nrlmer maliavos ant wallboarda. Vlenaa kotas vieką apden»ta. 
UNITEX yra gva rantuojamas
Dėl InKnlacljna, PlumMng Ir Heatlng, TaMymo ar Reikmenų, Matyk:

South Centef Plumbing and Heating
SuddIv Company, Ine.5456-58 8. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.

N. W. C-omer RSth and State Street.
VISI TELEFONAI .t... A................................... ATLANTIC 4290

OPERETES DAINININKES

įdomių žinių iš Lietuvos gyvenimo

Prieš vidurnakti lietuvaitė 
jau būna lovoje 

Lietuvaitė vieną vakarą į 
savaitę vyksta mokytis, o 
kitais vakarais plaukioja, 
šoka ir bowling ar į movies 
nueina. ♦ s
LIETUVAITE NORI BŪTI 
LEKTtJVO PILOTU

Kitais vakarais, kai ne
vyksta į mokyklą, mergaitė Sv. Kazimiero akademijos dainininkės ateinančią savai- 
ruošiasi namuose: sėja, ra- tę vaidina ir dainuoja labai gražią operetę vardu, The Fire- 
vėja žolę ir kitus darbus at- Prince. Operetė bus vaidinama tris sykius, g^g. 2, 3 ir 4 
lieka. Sekmadieniais mer- dd., Šv. Kazimiero akademijos salėje, 8 vai. vak. Vaizde 
gaitė vyksta airportan skra- matosi, Adęlė Druktenis, B. Uzandenis, Ona Rimkus, Kot- 
joti. Jos brolis, Frank, 241 ryna Simonaitis, Marijona Arlauskas.
metų, turėjo mažą nuosavą ----------- :---------------- -------------------
valdžios žinion. Lietuvaitė i Dvi lietuvaitės tremtinės papasakos
nori gauti piloto, laipsnų

Valeria pareiškė, jog ji 
nemananti, kad sunkiai dir
ba. Kai nereikia vykti į mo-

mergaitė, žmonės tai pripa
žįsta. Valeria turi 19 metų 
amžiaus,‘jos ūgis: 5 pėdos 
ir 51/2 colio, jos svoris — 
138 svarai.

Baisi šeimos tragedija
Grante C-Jy, III. — Pen 

kisdešimt septynių metų vy
rą? nušovė savo žmeną, 48 
metų amžiaus, peršovė 7 me
tų amžiaus sūnų, sužeidė ki
tą moterį ir pats nusižudė.

Vyras su žmona buvo per- 
siskyrę prieš keletą mėne
sių. Tarp jų buvo ginčas dėl 
sūnaus globojimo.

Vyras nušovė savo žmo
ną pereito antradienio va
kare. Jis paleido kulką iš 
lauko į namą, kur gyveno 
žmona su vaiku. Kulka žmo
nai pataikė į krūtinę. Vėliau 
jis įėjo į kambarį ir sudavė 
pistoletu į smilkinį ir vėl pa
leido kulką. Tuo laiku kam
baryje buvo kita moteris. Ji 
buvo pašauta į kaklą. Mo
teris išbėgo pro langą. Vienas jaunuolis buvo už- Policija rado nusižudžiusį1 muštas ir du kiti * sunkiai
vyrą jo gyvenamo namo kie
me, Madison, UI.

Kai 1940 metais, birželio 
15 dieną, rusai bolševikai 
okupavo Lietuvą, dvi Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pane
lės Marijos kongregacijos 
seselės turėjo apleisti savo 
kraštą ir vykti kitur. Tai 
yra Sereikytė ir Rogalsky- 
tė. Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės kongregacijos sese
rys ypač rūpinasi vargdie
niais. Todėl jos vadinamos
Vargdienių Seserimis., »Dėka geraširdžių ameri
kiečių lietuvių, kurie yra su
sibūrę į Vargdienių Seserų 
Gildos draugiją, dvi varg
dienių seselės atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Jos čia darbuosis lietuviš
koje išeivijoje. •

Chicagos lietuviai katali
kai, seselėms Sereikytei ir 
Rogalskytei, šį sekmadienį, 
gegužės 2 dieną, 6 vai. va-
j«s salėje rtravakarą. .„.’• T .f*
Automobilis įvažiavo 
į traukinį

sužeisti, kai jie automobiliu 
sudavė į einančio prekinio 
traukiftję šoną, prie Elgin, 
Joliet ir Eastern Railroad, 
skersai Chicago Heigjits.

Visi trys jaunuoliai yra iš 
Frankfort, III. /Atrodo, jog 
jaunuoliai važiavo iš, Chicagos

Seselės — Sereikytė ir Ro- 
galskytė, yra daug keliavu-Ifiios ir turėjo įvairiausių per
gyvenimų. Savo kelionės įi- 
spūdžius papasakos sekma
dienį, gegužės 2 dieną. Jos 
įdomiai ir turiningai kalba. 
Todėl verta atvykti į šį va
karą ir pasiklausyti įdomių 
pranešimų. ’’

Chicagon atvyko 
Guadalcanal herojai

Chicagon, pereito antra
dienio naktį, atvyko 130 chi- 
cagiečių, Guadafcanal hero
jų, kurie narsiai kovojo su 
japonais. Traukinys atvežė 
ne tik chicagiečius herojus, 
bet keletą desėtkų ir iš 
Massachusečts.

Į North Westem stotį at
vyko sutikti herojų giminės. 
Dauguma chicagiečių neži- 

Chįcagą atvyks- 
4yjei>uyto ke|į 

lėtas motinų ir tėvų, kurie 
norėjo patirti iš pirmųjų
šaltinių apie savo sūnų mirtį. 0.^4*Stotyje susirinkę herojų 
laukė atvykstant nuo 9:45 
vai. iš ryto, pereitą antra
dienį, beveik iki vidurnak
čio.

Remkite visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Afrikos karalius kasdien kalba 
rožančių, jis paneigė 200 "žmonų".

New York. — Kai Francis 
Bekawura, Ijaw tautelės ka-Į 
ralius, Vakarų Afrikoje, kas 
dien paleidžia savo valdinin
kus, jis sako: “Aš palieku 
jus dabar nes man laikas 
kalbėti šv. rožančių”, ši ži
nia yra gauta iš Society for 
the Propagation of ‘ the 
Faith.

Kada Francis’ tėvas, ne 
krikščionis, mirė, jis paliko
savo sūnumi Francis ne tik*»savo valdžios skeptrą, bet 
taip pat ir 200 “žmonų”. Po 
tėvo mirties karalius Fran
cis buvo paklaustas, kaip 
jis dabar šioje situacijoje ei 
gsis, Francis paprastai at
sakė: “nieko”. Francis pasi
liko ištikimas savo vieninte
lei žmonai, kurią buvo vedęs 
būdamas dar katechistu, kai 
jis mokės krikščioniškų tie- 
al»- ♦.________
Neteko rankos, gaus
$50,000

Belleville, 111.— Lawrence 
Sprickoff, iš North Vernon, 
Ind., dirbo prie Baltimcre ir 
Ohio geležinkelio. 1942 me
tais, balandžio 12 dieną, 
Sprickoff važiavo ant trau
kinio ir buvo išmestas iš 
caro ir jo ranka buvo nu
plauta ratų.

St. Clair kauntės apylin
kės teismo jury, pereitą tre- 
Čiaidenį, nusprendė, kad nu
kentėjusiam žmogui dėl ran
kos būtų sumokėta $50,000.

Nukentėjęs žmogus buvo 
užvedęs bylą sumoje $75,- 
000. • .

Kovojo dvi savaites su 
sulaužyta nugara
San Franeisco. — Marine 
pvt. Paul E. Mitchell, 19 me
tų amžiaus, Murphysboro, 
UI., atsisakė eiti į ligoninę ir 
su sulaužyta nugara Gua- 
dalcanale kovojo dvi savai
tes.

Mitchell nugara buvo su
laužyta, kai japonas sudavė 
su šautuvu. Sužeidimšs pa
sunkėjo keletą dienų vėliau, 
kai iš troko iškrito medis ir 
mariną palietė.

Jo draugai pranešė apie 
tai gydytojui ir paaiškėjo, 
jog marino nugara yra su
laužyta. Jis buvo atgaben
tas į San Franeisco ligoninę.

Mokiniai remia 
R. Kryžių

Chicagos mokyklų moki
niai, mokytojai ir tarnauto
jai Raudonojo Kryžiaus ka
ro fondo vajaus metu jau 
suaukojo $126,000. Kvota 
buvo numatyta $100,000. 
Apie tai buvo gautas pra
nešimas pereitą trečiadienį.

James B. McChaey, presi- 
dent of the Bcard of Edu- 
cation, pareiškė, kad vieni 
mokiniai suaukojo $23,000.

McChaey pareiškė, jog mo
kyklų duoklė E. Kryžiaus 
karo fondui padidės 
$127,000.

iki

Karalius Francis Bekawu- 
ra žmonėms duoda instrukci 
jas apie katalikų tikėjimo 
tiesas.

Autobusas susidūrė 
su automobiliu

Du keleiviai buvo sužeisti 
ir šeši sutrenkti, pereitą 
trečiadienį, kai autobusas 
susidūrė su automobiliu, kai 
Bluebird autobusas važiavo 
Berwyn miestelio link. Ne
laimė įvyko Washington 
blvd. ir Elizabeth str.

Audra siautė pusę 
valandos, o nuostoliai

Cleveland, Ohio. — Balan
džio 27 dienos vakare, ant
radienį, šiaurytinėjė Ohio 
dalyje mažiausia 3 asmenys 
audros buvo užmušti ir dau
giau kaip 150 buvo sužeistų 
ir apie 500 liko be namų.

Audra siautė pusę valan
dos ’ ir sukėlė kelius milijo
nus dolerių nuostolių. Suža
lojo daugiau kaip 2,000 na
mų, įskaitant pastatus ir 
karo fabrikus.

Gaisras buvo užblo
kavęs tris gatves

Chicagoje, 1505 W. Divi
sion str., pereito trečiadie
nio vakare, kilo gaisras. Bu
vo tada didelis žmonių judė
jimas. Dėl gaisro priežasties 
Milwaukee, Ashland avė. ir 
Division gatvėje pusę va
landos buvo sutrukdytas 
gatvėkarių ir automobilių 
judėjimas.

Atgavo regėjimu, 
pirmą kartu pamatė 
dukterį

Elizabeth, N. J. — An- 
thony Lo Brace, 51 metų 
amžiaus, pasaulinio karo ve
teranas, balandžio 28 dieną, 
įėjo į savo namus, paėmė į 
rankas savo 5 metų dukterį, 
Antoinette, ir sušuko: “Net- 
tie, aš galiu matyti! Aš ga
liu matyti.”

Prieš penkis metus Lo 
Brace neteko regėjimo. Nuo 
apakimo jis nėra matęs sa
vo dukters Antoinette.

Jis regėjimą atgavo po 
šešių operacijų. ,

Mirė anksčiau, 
negu manė

Jersey City, N. .J, — John 
Rowe pasakė, kad jis mano 
išgyventi 100 metų savo na
me, kurį jo tėvas pastatė 
1840 mfetais. Tėvas išgyve
nęs 100 metų mirė 1013 me
tais. Bet John Rowe mirė 
miegodamas, pereitą trečia
dienį, turėdamas 09 metus 
amžiaus.

X Emilės Malinauskienės 
namuose. 4222 S. Rockwell 
St., Velykos buvo tikrai links 
mos. Jos pirmojo vyro sū
nus Kazimieras Paukšta bu
vo parvykęs namo paviešėti. 
Jau 14 mėnesių, kaip jis ka
riuomenėj ir iki šiol, sako, 
yra apvažiavęs labai daug 
pasaulio,

X Alb. Reneckis, Chicago 
universiteto studentas, Atei
tininkų dr-vės narys dabar 
tarnaująs kariuomenėj, pas
taruoju laikų randasi arti 
Meksikos, “kur palmės ža
liuoja ir banguojanti jūra 
kviečia į “aną pusę” ”. Svei
kas ir gerai jaučiasi. Svei
kina visus draugus ir drau
ges. ; f • ' -

X John Mason, populerus 
legionierių Dariaus-Girėno 
posto ristikas čempionas, 
praeitą trečiadienį per ma
žą neapsižiūrėjimą pralaimė
jo ristynes. Jis yra jauna- 
mečių legionierių vadas ir 
Druni and Bugle Corps rei
kalų vedėjas.

X H. Mockevičiūtė, gyve
nanti Chicago, besimokinda
ma aukštesnėj mokykloj, pa
skelbus kontestą, išėjo lai
mėtoja sukurdama žodžius 
ir meliodiją vienai dainai 
Nors nėra giliau studijavus 
muzikos, tačiau jau turi su
kūrusi apie 200 dainų me- 
liodijų. Muziką pamilo nuo 
šešerių metų, kuomet dar 
gyveno Dayton, Ohio.

X Juozas Bancevičius, 
“Drapiežnas dzūkas0, praei
tą trečiadienį prieš ristynes 
Angel siu Managoff, Darius- 
Girėnas salėj, viešai pareiš
kė iššaukiąs laimėtoją per
siimtu su juo. Laimėtoju išė
jo Angel. “Drapiežnas dzū
kas” sako, kad jei jam pa
vyks lietuviškas triksas, An
gelo pečiai bus priploti prie 
matraco. Lauksime šių ris- 
tynių.

X Sodalietės Brighton 
Park jau iš anksto pradėjo 
ruošti planus Gegužės Ka
ralienės vainikavimui ir na.u 
jų narių iškilmingam priė
mimui. Toji sodaliečių šven
tė bus gegužės 23 d.

X Ray Brazauskas, 7030 
S. Maplewood Avė., jaunas 
ir gabus akordionistas suti
ko groti Ateitininkų draugo
vės tautinių šokių progra
moje, Philadelphijoje, Pa., 
gegužės 8 d. ir draugovės 
vakare Chicagoje, Sv. Kry
žiaus parapijos naujoje sa
lėje gegužės 1 d. Puiku, kad 
vis daugiau jaunimo priside
da prie lietuvių reprezenta- 
vimo National Folk Festi
valyje.,

X M. Ir A. Kariavičiai, se
ni West Side gyventojai Ir 
turėję mėsos, ir groserio 
krautuvę, prie W. 21 ir So 
Leavitt g., bet neseniai dėl 
visiems žinomų suvaržymų 
uždarę, žada persikelti gy
venti į Marąuette Park, kur 
turi įsigiję nuosavą namą.
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