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VYRIAUSYBĖ UŽĖMĖ ANGLIŲ KASYKLAS
' Kuro administratorius Ickes skirtas’-!,K • * *

tvarkyti visas krašto kasyklas
Prezidentas toliau kviečia darbininkus 
grįžti į savo darbus kasyklose

Grįžusiems į kasyklas angliakasiams 
prezidentas užtikrina karinę saugą .

' WASHINGTON, geg. 2.—
Nepaisant prezidento Roose- 
velto praeitą penktadienį 

Ą paskelbto raginimo, kad an
gliakasiai nekeltų streiko 
minkštosios anglies kasyk
lose ir susimestų dirbti kaip 
dirbę, apie pusė milijono 
angliakasių nepaklausė ir 
vakar nutraukė darbus.

Tad prezidentas įsakė ku
ro administratoriui Harold 

X L. Ickes tuojau užimti vi
sas krašto kasyklas. Ir po
draug paskelbė įsakymą, 
kad darbininkai pirmadienį 
grįžtų į savo darbus. Jei tas 
nebus padaryta, kariuome
nė bus pristatyta anglis pro- 
dukuųti, o angliakasiai ga

ilės’sau sveiki “vasaroti.”
, Anglis turi būti produ

kuojama. Tas reikalinga ka
rą vykdyti ir krašte gerovę 
palaikyti.

Ickes užima kasyklas

Streiko priežastis
. Angliakasių organizaci

jos (unijos) prezidento J. L. 
Lewis šis streikas sukeltas, 
kai kasyklų operatoriai ne
sutiko daryti naują kont
raktą eu unija atsisakę di
dinti angliakasiams reika
laujamą dviejų dolerių dau
giau atlyginimą už dienos 
darbą.

Nutraukus kasyklų ope
ratorių derybas su anglia
kasiais, atlyginimo klausi
mas pavestas spręsti karo 
darbo boardui. Kažkokiais 
sumetimais šis boardas ne
siskubino tarti savo žodį ir 
ragino angliakasių unijos 
prezidentą Lewis atidėti 
streiką — nenutraukti dar
bų. Bet Lewis savo nuos
prendžio nekeitė. Jis rado, 
kad boardas yra nepalan
kus angliakasių reikalavi
mams. Jis sakė, kad gyve-

PREZIDENTAS KARIUOMENĖS STOVYKLOJE

••Draugas” Acme pnoiu

Prezidentas Roosevelt sėdi automobilio fronte, savo kelionės metu, 89th Infantry 
Division, Camp Carson, Colo., kaip amphibi ons jeeps demonstruoja skersai vandens, 
puola laiveliai ir “raftai” “priešą”. Užpakalyje dūmų siena, kuri apsaugo juos nuo 
priešo.

Kainų administratorius Brown žada 
mažinti maisto pri

Kuro administratorius Ic- nimas brangėja ir ingliaka-
kės vykdo prezidento įsaky
mą. Jis jau vakar painfor-

Anavo visus kasyklų opera
torius, kad jie būtų pasiren
gę atnaujinti darbus.

Kuro administratoriaus 
vadovybėje kasyklose dar
bai bus vykdomi. Preziden
tas grįžusius į darbus ang
liakasius užtikrina, kad jie, 
prireikus, karinėmis prie
monėmis bus apsaugoti.

-X Prezidentas pareiškia, kad 
kiekvienas angliakasis patri- 
jotiniais sumetimais turi 
grįžti į darbą, nes kraštas 
to reikalauja, karas turi 
būti vykdomas iki laimėji-

siai su savo šeimomis kai 
kur stačiai skursta gauda
mi mažą atlyginimą.
Senatoriai remia
prezidentą

Senato atstovai — sena
toriai remia prezidento žy
gius dėl angliakasių streiko.

WASHINGTON, geg.-2.— 
Prasidėjus angliakasių strei 
kui, kainų administratorius 
Prentiss M. Brown per ra
diją paskelbė, kad jis dar
buosis visam krašte suma
žinti maisto produktų kai
nas, kad šios kainos būtų 
lygios darbininkų gauna
mam atlyginimui.

Šiuo klausimu kainų ad
ministracija visas laikas ma
žai ką darė. Šalies adminis
tracija suvaržė atlyginimų

sunkėjo be didesnio atlygi

Rusų artilerija 
daužo vokiečius 
Kubaniaus fronte

Kai kurie senatorių pareis- dinim« darbininkams, bet 
kia, kad nors prezidento žy-, kain« administracija maisto
giai yra kraštutiniai, bet 
tas yra reikalinga. Anglies 
produkcija turi vykti ir a- 
pie tai negali būti dviejų 
nuomonių. Karas turi būti 
vedamas.

Kai kurios patri jotinės 
organizacijos už streiką kal-

produktų kainas vien kont 
roliavo. Kai kuriose krašto 
dalyse gyvenimas pasunkė
jo.

Angliakasių vadai pareiš
kė, kad praeitais metais gy-

mo. Tas yra glaudžiai arusi- , , , .
ję su kraMo laisve ir lai- t,na anS1'aka“« u”U°a Pre’ 
mingesne ateitimi.
Darbininkai nebus 
skriaudžiami

Prez. Rooseveltas atsišau
kime į angliakasius pareiš
kia, kad karo darbo boardas 
pasirengęs tirti angliakasiu 
nuoskaudas dėl apturimo ui 
darbą mažo. atlyginimo. Ka 
angliakasiai atnaujins dar
bus, boardas tuojau imt 
svarstyti atlyginimo klausi 

Y mą ir angliakasiai gaus n<
vien didesnį atlyginimą, be 
dar bus atlyginta ir už pre 
eitus laikus.

Tokiu būdu angliakasį.' 
ne tik nebus nuskriausti, bt 
jie dar ir laimės. Bet piri 
visako turi būti atnaujin* 
darbai. Anglis reikaling 
karo gamybai. Karo lail 
darbai neturi sustoti.

zidentą J. L. Lewis ir nuro
do, kad jis būtų internuo
tas. O karinio amžiaus ang
liakasius, kurie atsisako 
dirbti, pašaukti karo tarny
bon.
Prezidentas per radiją 

Šiandie vakarą preziden
tas Rooseveltas kalbėjo per

Japonai pagaliau submarinais imasi 
ofensyvos Australijos rytuose

Griebiasi nacių metodų - gaujomis 
siunčia submarinus prieš alijantus
SĄJUNG. VADOVYBE 

Australijoje, geg. 2. — Va
dovybei raportuota, kad ja
ponai submarinais imasi o- 
fensyvos prieš sąjunginin
kus Australijos rytuose.

Gen. MacArthur vadovy
bė pareiškia, kad šį kartą 
kol kas nieko negalima vie
šumon paduoti apie japonų 
submarinų veikimą. •

Yra žinoma, kad paskuti
niais mėnesiais japonų pa
vieniai submarinai daug ža
los padarę atakuodami ir 
skandindami sąjungininkų 
laivus. Dabar pranešta, kad 
ta japonų veikla plečiama.

Reikia spėti, kad šį kartą 
japonų submarinai ima vei
kti grupėmis.

Australijos rytuose Paci- 
fike yna, Coral jūra, o už tos 
jūros yra keliai, kuriais są
jungininkai Australijos 
frontan siunčia kariuomenę 
ir karo reikmenis. Japonai 
dabar tuos kelius submari
nais bando pakirsti.»Vadovybė toliau skelbia, 
kad sąjungininkų lakūnai ir 
toliau atakuoja įvairias ja
ponų bazes Pacifike. Bom- 
harduojami priešo įsitvirti
nimai ir aerodromai.

1*1

Amerikiečiai paėmė iš ašies 
svarbią poziciją šiaurinėj Tunisijoj

pS4'MASKVA, geg. 2. — Ku-[ SĄJUNG. VADOVYBE S. Afrikoj, geg. 2. — Ame-baniaus fronte — vakari
nimo.

Kilus streikui, kainų ad
ministratorius susigriebė šį 
klausimą spręsti. Jis paskel
bė, kad maisto produktų kai
nos bus mažinamos ir kad 
angliakasių sunki buitis bus 
ištirta.

Sunaikintas japonų 
patrulis Guadalcanal

WASHINGTON, geg. 2.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad praeitą trečiadie
nį Guadalcanal saloje, Solo- 
mons, amerikiečiai užtiko 
japonų patrulį — vienų vie
ną karininką ir aštuonis 
kareivius. Japonai bandė 
pasprukti, bet visi naukauti

Nepasakyta, kaip tas ja
ponų patrulis toje saloje at
sirado^ Ar jis buvo naujai 
ten išlaipintas, o gal iš se
niau užsilikęs kalnuose slap
stėsi.

. SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoje, geg. 4. — Ne
paisant nepalankaus oro o- 
riniams veiksmams šiauri
nės Afrikos fronte, sąjungi
ninkų lakūnai ir karo laivai 
Viduržemio jūroje tris ašies 
laivus nuskandino ir kelioli-

rikiečių armija šiaurinėj 
Tunisijoj šturmu (durtu
vais) paėmė iš ašies kalvą, 
žinomą 609, kuri yra svar
biausias raktas į Mateur 
miestelį, o Mateur yra svar-

niam Kaukaze, eina atkak
lios rusų kovos su vokie
čiais. Rusai nusprendė iš 
ten būtinai išmušti vokie
čius, kurie kontratakomis 
ginasi. Rusai sulaužo vi
sas priešo kontratakas ir 
artilerija daužo ir griauja 
jo pozicijas. Be to, kovos 
vyksta ir ore.

Sovietų vadovybės prane
šimais, rusų artilerija nu
tildė vokiečių 48 lauko pat
rankas ir mortarų bateri
jas. 24 vokiečių lėktuvai nu
mušta.

Doneco upės fronte rusai 
sunaikino 150 nacių sunkve
žimių su karo reikmenimis 
ir dvi kompanijas vokiečių 
nukovė. Vyksta smarkios 
kovos.

Japonai atvirai 
grasina Australijai

LONDONAS, geg. 2. — 
(A. P.) Japonų kariuomenės 
spaudos viršininkas maj. 
gen. Yahagi per radiją iš 
Tokijo pareiškė, kad Japo-

bus raktas j ašies okupuoja-! ka kitų sugadino bombomis
mą Bizerte bazę. Amerikie
čiai sunkiąją artilerija ap
šaudo Mateur.

Ašiai sukeliami dideli 
nuostoliai ne vien šiame 
fronte, bet ir kituose, taip 
pat ore ir jūroje. Kai kas 
spėja, kad šį mėnesį sąjun
gininkai visiškai apsidirbs 
su ašimi Tunisijoje.

Civiliniams gali * 
pritrūkti kiaušinių

WASHINGTON, geg. 2 — | rikos. 
žemės ūkio ekonomikos biu
ras iškelia aikštėn, kad atei- || C kuoiienančiaia keltais mėnesiais U- 1 "1™® rySIUS
vyriausybė supirks daug c;y Marfjni(nie
kiaušinių. Tad apie ateinan
tį rudenį civiliniams gali 
pritrūkti šio maisto produk
to.

pataikydami.

Balandžio 29 dieną Sfcusu- 
moje — Tunisijoje, keturio
lika ašies lėktuvų numušta. 
Sąjungininkai prarado 10 
lėktuvų.

Vadovybė turi raportų, 
kad ašies laivų judėjimas 
didėja tarp Tunisijos ir Eu
ropos. Pastebėta, kad ašis 
į Tunisiją pristato daugiau 
karo reikmenų ir atgal plau
kiančiais laivais išveža ka
riuomenės personalą iš Af-

WASHINGTON, geg. 1.— 
J. A. Valstybių vyriausybė 
nutraukė diplomatinius san
tykius su prancūzų Marti- 
niqūe sala, kurios guberna
torius adm. Georgės Robert 
atsisakė skirtis su Vichy vy
riausybe. Adm. Robert pa
reiškė, kad jis pasilieka Vi
chy vyriausybei ištikimas. 
Vadinasi, jis bendradarbiau
ja su Lavaliu ir naciais. A- 
merikos vyriausybė atšaukė 
iš salos savo konsulą, vie
natinį ten buvusį atstovą

WASHINGTON. — Kie
tojo kuro taupai planuoja
ma civilinius suvaržyti va-

Platink įdomiausią laikraš žinėti traukiniais ir mažiau 
tį “Draugas”. elektros vartoti iškaboms.

radiją. Ragino angliakasius, 
kad jie gražiuoju grįžtų įt 
darbus kasyklose. Nes dar
bai nė vienai dienai negali 
būti nutraukti. Grįžusiems 
užtikrinama apsauga ir žmo
niškas atlyginimas. Milijo
nai jaunų vyrų kariauja su
priešu, lieja kraują už Ame-! Vengrų armija 
rikos laisvę. Naminis fron-l >v
tas turi remti tuos karo grizo is Rusijos
frontus.____________________________ I LONDONAS, geg. 2. — Iš

Budapešto radijo paskelbta, 
kad iš Rusijos fronto grįžo 
antroji vengrų armija, ku
riai pulk. gen, Gustav Jany 
vadovavo. Armija grjžo, ne
paisant Hitlerio reikalavimo 
dar daugiau duoti paramos 
vokiečiams Rusijon fronte.

Armija žymiai praretinta. 
Vadas pareiškia, kad praei
tą žiemą vokiečiams atsime
tant vengrai sudarė vokie
čių nžnugarinės sargybos 
užnugarinę sargybą.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA.— adalcanal saloje sunaikintas

Storiniam fronto gale vy- nežinia iš kur atsiradęs ja- 
ksta atkaklios kovos. Mate- ponų 9 vynj patrulis. Japo- 
nr bare amerikiečiai štur- nai grasina Australijai, kai 
nra paėmė kalvą 609. Ašis sąjungininkų lakūnai daužo
visam fronte, jūrose ir ore 
'-elitą didelius nuostolius.

^ACIFIKAS.—
Japonai submarinais išvy

to kovą prieš sąjunginin
kas Austrai!jos rytuose. Gu-

jų bazes.
RUSIJA —

Sovietai praneša, kad at
kaklūs rusų mūšiai su vo
kiečiais eina Kubaniuj, va
kariniam Kaukaze.

WASHINGTON. Kovo
nija jau paruošusi armiją mėnesį “lend lease” progra- 
atakuoti Australiją. Sako, mai išleista 688 milijonai 
pietvakariniam Pacifike tuo dolerių.
tikslu įtaisytos strateginės
bazės.

ANKARA, geg. 2. —.Tur
kijos vyriausybė išlaisvino 
16 amerikiečių ir 6 britų in
ternuotus lakūnus, kurie se
niau skrisdami buvo pri
versti nusileisti Turkijos te
ritorijose. Paleisti -lakūnai 
išvyko į Cairo, Egiptan.

Turkija išlaisvins ir ašies 
internuotus lakūnus.

LONDONAS. — Vokie
čiai per radiją praneša, kad 
Gibraltare ruošiamas didelis 
sąjungininkų konvojus.

WASHINGTON. — Ame
rikiečiai lakūnai bombarda
vo penkias japonų bazes 
Pacifike.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Kas girdėt pas mus

Spring Valley, III. — šv. 
Onos bažnyčioje buvo labai 
ižkilmingoa prisikėlimo pa
maldos. Choras giedojo Mo
carto mišias. Beveik visi ė-

niški ir labai puošnūs. Vi
dury tik žiba varis ir mi- 
singis, gi šiaip viena gele
žis. Medžio suvis nėra. Pro
peleriai 6 pėdų ilgio. Jie van
dens negriebia, bet stumia 
nuo savęs. Dažai kaip jūrų

jo prie šv. Komunijos. Kle-' vanduo. Prieš nuteisiant 
bonas pasakė pritaikintą pa-; transportą į vandenį, iatlie-
mokinantį pamokslą.

LRKSA 146 kuopa yra ge
ram stovyje. Bet naujų na
rių labai sunku gauti. ,Jau- 
nieji neeirašo, o kiti per se
ni.

karna religinės apeigos. At
lieka katalikų kunigas ir 
protestonų dvasiškiai. Ant 
galo giedama tautos himnas. 
Transportą paleidus upėn, 
vanduo iškyla apie 50 pėdų.

Jeronimas Pilipaitis, avi
acijos studentas, kuris įsto
jo armijon praeitų metų ru
gsėjo mėn., buvo New Me- 
xioo, California, o dabar Mi- 
ami, Florida. Egzaminai bus 
gegužės mėn.

Frieš mėnesį ir pusę mirė 
trys lietuviai: Jonas Bala
dinskas, 75 metų, kilęs iš 
Pilviškių parapijos; Marty
nas Stadalis apie 75 metų, 
kilęs nuo Prienų; Jurgis Bra 
nišauskas, 85 metų iš Gude
lių parapijos. Visą laiką gy-

AŠIES APSIGYNIMO LINIJA LAUŽOMA

- ida1
I KAI (mlt o/ Hcmmumt I

1 V- idavillc

"Draugas” Acme photo

Prancūzų Morocco kareiviai narsiai įsiveržė į vokiečių 
užnugarį prie Pont-Du-Fahs, kada sąjungininkai iš kitų 
devynių vietų laužo nacių apsigynimo sieną Tunisijoje.

Velionis buvo Sv. Jurgio leidžia knygoje "Thneless 
parap. vargonininku ę r i e • Lithuania”. Čia aprašoma

Iš nelietuvių 
spaudos

Philadelphia, Pa. — Vie
tiniame anglų sekmadienio 
(25 d. balandžio) laikrašty 
“Philadelphia Record”, pa
veikslų skyriuje tilpo viso 
puslapio didumo paveikslas 
vaizduojąs moteris įvairių 
tautų ir kraštų pardavinė
jančias Amerikos karo bo
nus. Jų tarpe ir dvi mūsų 
tautietės, būtent: Benedikta 
Ginkevičiūtė, seserėčia žy-

Ar Skauda Kojas ?
OUItK HEL'EF With NEW METHOD

I
LOCK'S *_____

it Į'ow"čo$t'TTED ,   „ __SHOSS 25C
FOOT E-Z SHOE SHOP

189 NO LA SALLE ST.

maus čia biznierio-veikėjo,: ko, kuris adresu 1113 Mt.
Kazio Žadeikos, ir Genovai
tė Ramanauskienė, žmona 
viengenčio Kazio Ramanaus-

Vernon St., užlaiko puikią 
įnirusiems pašarvoti įstaigą.

K V.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtų parior setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

•2.jų $

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Transportai tankams ga
benti čia gaminami visu 
smarkumu. Kas savaitę po 
vieną nuleidžia į vandenį. 
Illinois upe jie plaukia iki 
Mississippi, o tąja upe iki 
New Orleans. Iš ten skirs
tomi. Transportai yra 335 
pėdų ilgio, 50 pėdų pločio ir 
50 pėdų gilūs. Labai moder-

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

veno Spring Valley ir dirbo klebono a a kun Mykolo Lietuvon istorija, ypač laiko- 

Šedvydžio. Be to, tuomet bu- tarpia nepriklausomojo gy- 
, vo ir mokytoju parapijos venimo (1918-1940). Auto- 
mckykloj. Vėliau buvo nusi- j rifas apžvelgia Lietuvos vi- 
pirkęs “groserštorį”, o, po Į daus ir užsienio politiką, par

mamose. Baladinskas buvo
biznierius.*

Žiema čia buvo labai šal
ta. Dar’ir dabar oras šaltas.

Ūkininkai avižas jau pa
sėjo. Kad ir šalta, bet žolė 
jaru žaliuoja. Iš paukštelių, 
girdisi ir tokių, kaip Lietu
vos lakštingala.

Antys jau parskrido. Reiš 
kia pavasaris, nors dar šal
ta. A. P.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

kiek laiko, išėjęs iš biznio, 
gyveno nuosavam ūkyje. 

Amžiną atilsį jam! O jo

jautą. Kazys VidikaKskas

DIDELIS IŠPARDAVIMAS .M t SŲ i 
MUAINIŠKO STAKO M LZ.IKA- 

IJNIŲ INSTRUMENTŲ l

PASINAUDOK IT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDLOTI.

' ,• \

TŪBOS, CLAIUNETAI, TROM
BONAI, BAKAPHONES, FLUTES 
su "CMea" — (35.00, $87.W».
$48.00 ir $76.00. Visi garartuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA 
NliKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MUIKOS. TBNOR BANJCK — 
$4,50, $8.50, 8)2.60 iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 860 
8186.00 ir $160. C0. BASO UŽ- 
DSNOADAS —k 813.00. SMICE 
tJAT SMUIKOMS, STRIUNINI 
AMS BASAM8, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $8 00, 85.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BASS ir ( 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50 i 
$86.00 ir $60.00. PEDALS. HI 
BOTS, CYMBOJK, i r DRTTM Į 
HEAD8 pataisomi Jums palau- , 
klant MOUTH PIECE v.-iemt , 
toram ir “reed” . instrumentami- i 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
k»ų PtfDNOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms, 8&xaphones ii 
taipgi Smalkoms Ir Gultaramg

OOLDSTEIN’S MUŠIU SHOP 
•14 MaxweU SL, Chicago

Mirė buvęs Šv. Jurgio 
parap.varęomninkas-

Philadelphia, Pa. — Bal. 
21 d. Bridgewater, -arti Phi
ladelphia, mirė Pranas Trep- 
kus 67 metų amžiaus. Pa
laidotas iš Šv. Jurgio bažny
čios.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
Seredžių parapijoje. Į Ame
riką atvyko 1910 metais. Gy 
vais paliko žmoną Teresę, 
sūnų Joną ir dvi dukteris: 
Stefaniją Krookienę, pasitu
rinčią ūkininkę ir Jadvygą 
baigusią slaugės profesiją. 
Be to, ji, kaip ir tėvas, yra 
muzikali, puikiai smuiką grie 
žia.

Jau spausdinama 
Dr. 0.. C. Noremo 
knyga apie Lietuvę

(LKFSB) Per trejus me
tus (1938-1940) būdamas U 
SA Įgaliotu Ministeriu Lie
tuvoje, dr. O. J. C. Noremas 
buvo stebėtojas Lietuvos gy 
venimo ir jos nepriklauso
mybės praradimo. Savo pa
tirtus įspūdžius, savo studi- 
ias apie Lietuvą dabar iš-

tijų santykius, vyriausybių 
pasikeitimus, ūkinį gyveni
mą, žemės reformą, kultūri
nę pažangą. Plačiau sustoja 
ties Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimais. Dokumentuotai 
nušviečia Rusijos, Lenkijos, 
Vokietijos kėsinimąsi į Lie
tuvos nepriklausomybę, pla
čiau nusako Rusijos laiky
seną Lietuvos atžvilgiu. Kny 
ga bus anglų kalboje, jau 
spausdinama ir leidėjai ža
da ją neužilgo paleisti į kny
gų rinką. t

DR. G. SERNERZ
LIETUVIS AKIŲ GYDYTAIS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ifitaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAK

Modemiškas Vscuiun Tu be

Girdėjimo Pagelbtovas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YARds 4787 
Namų tel. PROapect 1930

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXED
MALIAVA

Už galioną ........... 98c

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną ........ $1*98

KEM-TONE
Ui galioną ....$2.98

FLAXOAP
2 svarų UOr-
blok u ......................

Grindų Lygintojai
(Floor Sande rs)

Už vieną dieną $1*50

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

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už
ir aukočiau

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna) 

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

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumpai egystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
ėsk. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso 
moo be akinių. Kainos pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

TAJLDS ĮSU

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tel. YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tai. YARdii 3146

DR. V. A. SIMKUS
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................... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue r v
UŲONIUS PRIIMA: J

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAI 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua luboa)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vak 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienų

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

DR. S. WEINE, O.D.________

AKIS EGZAJdINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMET RISTAI
16 SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 8535
VALANDOS; Flrmiul., Troėlart., PiMikta.l. Nuo 10 ryto Iki 8 vak. 

Antrąjį Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
Arčtadienlala Ir Kekmatlleulaia Pagal Nutarti

f -r W
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••• . SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS 
Išmokėjimom Išniol 

Uvaraatni

Jaunuoliai, kurie neDriimaml 
karo aviacijos skyr- "ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnees), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Greit? Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
. — telkia —

SYKES . 
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja 
Tame!

Nebūkit stipttn* 
Šlotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuoni nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPECIAL —
Iškirpkite Sj skelbimų, ir priduo- 

klte mums pirm 30'dienų laiko Ir 
rpes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠM ANKSTINI Mj$
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatinciitų.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

- riatorof Custurn Appllances for 37 yra 
30 S. STATE, KM. »IO, STA. 4I«8 
Daily 10 A.M. ”PII 0; Mon„ Frl. Tll O P.M. 

Saturduy ‘Tll 1, Nundny ii to 4.

ftlM yra speciali* garsinimo bandymas Ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, ils 
paalūlyinas nebus atkartotas.

Ekonomiškas 
Planas •

kreipkirea, kaaykit ar haukit 
DYKAI DEMONSTRACIJOS 

AR DEL KNYGUTES

ABBOTT
HLARING AI0 COMPANY 

28 E. IftCKSOM B! VD„ JCHICACO

į Išpildyk Kupone Ir siųsk dabai* 
JO Noria DrmonstreeUos aamaoe.* 
JO Atsiuskit lnformaeljn Knygų* 
, Be Jokios Mae ObilgecUoo J
) Vardas .. ........................... ....................«. • a

Ji Adresas ................................................J
Vai............. .*

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aidų visam gy
venimai. Saugokite Jas, leisdami 
Uegaamlnuotl jas moderattkiausla 
metodą, kuria retėjimo mokslas 

gali sutelkti.U METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie patelkia

Vt*e aklų ttemplmų. ..

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

OPTOMKTRIOTAI 
1801 8o. Ashland Avenu*

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETR1STAS

Meti
Kampas 18-toe 

u GAMAI

Miestas..., .................
aaaaaaseAa*******

IAE MIS. Chfcngc 
OVISO VALAMDOSi 

Kasdien 6:88 a. m. Iki 8:18 p. m. 
TreMaA. Iv Bagtad. IlSS a. sa. 

Iki T:48 p. m,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatslllepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

RUIrTnaritanlala pagal «nalt«rlma

Pritaikiu akinius 
ateakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE 1

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
WT DIF.NR. “DRAUOTP*^.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINMIS tEMOlIS 

NUOMBCIO BATOM9. t •
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūaų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IK EYMIAC8IA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 J<m. M. Moierte, Smi’y. 8288 80. HALSTED ST.

Ofiso taL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

___ 1 K «
|XaA*y

r .« L»BIQAt iAflMIHCS

TaL YARda 5921.
Rea.: KENwood 6107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31

756 West 35th Street i

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublIc 7868

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienrašitį 
“Draugą”.

TaL CANal 0257
Ras. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. Z ALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artezian Are. 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 jkp.

6 iki 9 vaL vakare. v
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Jung. Valstybių kova su transportacija
Transportacijoa kova kon

tinentinėse Jung. Valstybė
je dabar atrodo laimėta., bet

laikinai, -

OWI tiki, kad visuomenės 
supratimas visos transpor- 
tacijos padėties yra būtinai 
reikalingas dėl jos koopera
cijos valdžios programoje 
konservavimui gumos ir pa-
idalinime automobiliais.

Kad visuomenė geriau su
prastų militarės ir civilių 
transportacijos problemas, 
OWI padarė tyrinėjimą šios 
padėties.

Darbų organizacijos, uni- 
jos ir kitos transportacijų 
kompanijos, kaip ir valdžios 
agentūros, buvo konsultuo
tos prirengime šio raporto. 

r Praėjusių kelių mėnesių 
transportacijos patvarkymai 
seka:

1. Gelžkelių transportaci- 
< ja žymiai geresnė, negu per

praeitą karą. Gelžkeliai 
transportūioja kariuomenę ir 
civilius patogiai ir be jokių 
trukdymų,

2. Refrigeratoriai (karai), 
kurie grįždavo tušti į vaka
rus arba į pietus, dabar grįž
ta prikrauti prekėmis.

3. Autobusai, gatvėkariai, 
automobiliai ir net bakska- 
rai (box cars) pristato dar
bininkus prie darbo ir į nar 
mus.

4. Tankų karai (tank 
cars) dabar transportuoja 
didelę dalį aliejaus, kuri tai
kos metu, būtų keliavusi van 
denio takais. “Big Inch” 
vamzdis (pipeline), kuris 
slenka vis arčiau j rytus iš 
Texas valstijos, jau dabar 
perduoda 60,000 bačkų alie
jaus j dieną Norris City, Il
linois.

5. Laiveliai, kurie buvo ne
vartojami dabar pristato ka
ro reikmenis upėmis ir ka
nalais.

6. Trokai transportuoja 
prekes į abi puses — vež
dami ir parveždami.

7. lėktuvai priima tiktai 
keleivius, kurie turi at
likti svarbius darbus.

Kitos pusės transportaci
jos’ problema nelabai šviesi. 
O\VĮ raportuoja, kąd —

1. Mūsų transportacijos į- 
renginlai jau baigiasi.

2. Gelžkelių pasažieriniai 
įrengimai, busai, automobi
liai, padangos ir tankų ka
rai irgi baigiasi ir nebus at
naujinti.

3. Darbininkų trūkumas y- 
ra labai rimtas ir gali dar 
pablogėti.

Transportacijos proble
mos, kurios pasilieka neiš
rištos, yra transportacija a- 
liejaus ir transportacija dar
bininkų į karo fabrikus.

Raportas įspėja, kad gelž
kelių operavimas turės pri
silaikyti tam /t^rų taisyk
lių ir privatūs pasažieriniai 
automobiliai turės prisidėti 
prie transportavimų grupes 
žmonių, kad palengvinti 
transportacijos problemą.

Paieškojimas
Mrs. Bartuševičienė (naš

lė), gvv. 6239 S, Sacramento 
Avė., Chicago, III., paieško 
Mrs. Dainienę, gyv. ūkėje — 
Grans, Michigan. Jei ji arba 
jos draugai pastebės šį pa
ieškojimą, prašome atsiliep
ti sekančiu adresu:

M. Bartuševičienė, 6239
S. Sacramento Avė.,
Chicago, Illinois.

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA 
Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
si O’Brien’s Liųuid Velvet—super flat male- 

va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16
spalvų ir balta.

N e-Pagelsiantis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta.
Lląuid Lite—labai žibanti, virtuvams ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas. x «

Į»R I 1.<N

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin- 

’ dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevoti. 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta Į 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą Ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Rlchmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWEI.L 1740

‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELI* WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdnlph 9488-04811

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite (j Employment Ofisų, sekan
čiai —

CRACKER J A CK CO.
 4800 W. ««lli St

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas neret- 
kalingb. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite j—-C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rtl.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir External

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DAB ARTINS!
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street
e... , „ —.------------ . h «■ „■

t —>-------——

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks, 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _
MI A U SIAS L 
KAINAS.

Turime didelį1 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTĖ 8617

PARSIDUODA
BŪTINAI turime pardupti lotų. 25x 
125 pėdu. Randasi arti 451h St. ir 
Honore St. Kaina tik $300. Pašaukit 
SAVININKUS—CICERO 4770.

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglėlam?. Nuo |800 
Iki *10,000 nl 4%. Gaukite mfl- 
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 62nd Avė.

Phone: CICERO 453.

BUSINESS SERVICE
------ -- -------------------

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINCM FURNACE VYRAI FURNACE CIIARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVCS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 rytę 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.

Bell Sc Howell Co.
ATVDA MOTERIMS
Dėl Northside Darbų

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

Keletą moterų šveisti ir mazgoti. 

NAKTINIO ŠIFTO VALANDOS: 
Nuo 5 popiet iki 1 ryto. 

Atsišaukit Į—
EMPLOYMENT OFISĄ

1801 Larchmont Avė.
Tel.: Lakevieu 5603 

ar
7100 McCormick Blvd.

Tel.: Ambassador 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

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.

Gegužės 21 diena yra pas
kutinė diena naudoti Cou- 
pon 5 “A” gazolino raciona- 
vimo knygelėje.

MERGINOS 
IR MOTERYS

DIRBTUVĖS DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
Pastovūs darbai, Gera mokestis 

Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kurių darbo dienų, šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleable 
& Steel Castings Co.

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

MAGDALENA 
KAKTAVICIENE 

(po tėvais Trillknitskaitė)

Gyveno 3122 S. Wallace St.
Mirė geg. 2 d., 1943, 7:50

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje — Kauno 

mieste.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris — Onų Savickas ir 
žentų Alfonsų. Stella Gailiū- 
nas, Viktoria Bowshcr ir žen
tų Kenneth; sūnų Dili; mar
čių Katherinc; 12 anūkų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažistam,ų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
geg. 5 d. iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, žentai. 
Sūnus. 'Marti, Anūkai ir kitnis 
Gimhąės.

Laidotuvių Direktorius Ma
žeika ir Evanauskas, Tel. Yards 
1138.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti. I.

inn NTTOS. KAPO nAKBAT 

2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį 

EDGEWATEH BEACH HOTEL 
534# Slierklan Ril.

MOI.OERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERS. DARBININKAI Ir 
WELDERS reikalingi. Diena ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTF,RN FOUNDRY CO. 
3634 S.. Kedzie

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west slde svarbioj karo industri
joje shipning deoartmente. Patogios 
darbo salvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MEG. CO. 
1500 S. Wcstem MONme 0120

FRETGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. Honse 3.

1STH * CLARK RTR.

FREIOHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Rta.

TOOL & DIE MAKERS
DIENĄ IR NAKTf ŠIFTAI 

Patogios darbo sąlygos, aukščiausia 
mokestis. užtenkamai viršlaikio: 
100«& defense darbai. Mūsų tool 
ronm Įrengimai kogeriausi. Netoli 
vidurmiesčio: pulki transportacija. 
šie nėra karo laikų darbai bet ant 
visados. Jei dabar dirbate prie ka
ro darbų aukščiausiam lalpsnvie sa
vo gabumu neatsišaukite. Matykit 
Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORP.

21 N. Leonais St.

Drill Press Operatoriai
DEFENSE DARBAMS

Reikalingi operuoti Drill Presses 
Dieną ir naktį šiftai. Pastovūs 
darbai, užtenkamai viršlaikio.

J. E. McAULEY MFG. CO.
534 W. Adams St.

VYRAI IR VAIKINAI
STOKIT J SVARBIUS KARO 

DARBUS DABAR 
PATYRIMAS NEREIKALINGA

MOULDERIAI
TROKERIAI
CHECKERS

ABELNI DIRBTUVES DARBAI 
Užtenkamai viršlaikio. Labai gera 
mokestis. Patogios darbo sąlygos.

DRYDEN RUBBER CO.
1014 S. Ksldare Avė.

Bell & Howell Co.
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Mūsų švarioj Moderniškoj 

Defense Dirbtuvėj.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

Atsišaukite į— 
EMPLOYMENT OFISĄ 

1801 Larchinont Avė.
Tel.: Lakevietv 5603 

ar
7100 McCormick Blvd. 

Tel.: Ambassador 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

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

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

M O T ĖR Y S 
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.

TYPISTĖS
Ir Lengvi Stenografijos Darbai.

'Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Gražios aplinkybės.

Oru išvėdintas ofisas.
J. H. STONE ft SONS 

4200 W. 42nd Place

PATAISOM PIUKLtTS — visokiu* 
Naminiai plūkia! mūsų apecl&lybt. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. Diamond point raw 
FILINO WORKR, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite plūktus pareet 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1197.

MES GVARANTUOJAM LEGALI

Gimimo Paliudijimą
AR ĮRODYMUS PILIETYBĖS, gl- 
mnulems bet kurioj U. S. val- 

tljoje—ar registruota ar ne.
CERTIFICATION:

5528 Ro. State Rt-eet
82 No. State St Bklg- 
851 So. Cicero Avenue

ENGlewood 1774-6260

cyliHder pressman
GORDON FEEDfR

Vyras reikalingas Špice pakavimo 
'departmente; taipgi Ir Špice grin- 
ding departmente.

THOMPSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

Karo Darbai
Svarbioj Dirbtuvėj

REIKALINGI

MACHIK1STAI 
CARPENTER HELPERS 
CERTIFIfD WELDERS 

MEKANIKAI 
WIRERS

* AIR BRAKES
PAINTERS

SHOP HELPERS
Apdrauda ir Hosnitalizacija

• BONAI ir VIRŠLAIKIS

3321 S. Pulaski Rd.
ARBA PAŠAUKIT

ROCKWELL 6150.

REIKIA
Merginų ir Moterų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

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

1751 N. Western Avė.

VALYMUI MOTERYS 
OFISŲ NAME

Nuo 18 iki 48 metų amžiaus reika
lingos dirbti nuo 6 popiet iki 2:30 
ryto. 48 valandos j savaitę. 53c j 
valandų. Laikas ir pusė už viršlaikj. 
Patogios darbo sąlygos. Atsišaukit j 
EMPLOYMENT OFISĄ:

UNION STATION 
516 W. JACKSON

'MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvės darbų, pakavimo ir tt. 
Mokestis $18.40 už 44 valandas i 
savaitę. Merginos mažiau 18 metų 
atsineškit gimimo liudijimus. Atsi
šaukite J

ILLINOIS NUT PRODUCTS CO. 
«»» W. Lake St.

REIKIA
CLOSERS, BINDERS, MACHINE 
OPERATORIŲ IR PERŽIŪRĖTO
JŲ prie valdžiai gaminamų piršti
nių. Pastovūs darbai, gera mokes
tis. Laikas ir pusė už viršlaiki.

J. A. DUBOW MFG. CO.
1907 Milwaukee Avė.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijal.
SKAITYKITE “DRAUGĄ*

REIKALINGAS LTNOTIPTSTAS 
‘‘Draugo" spaustuvę/® reikalingas 11- 
notlplstas (zeeerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C.

2334 'So. Oakley Avc„ Olilcago
.■-—..y...............—

HE1.P WANTRU — MOTERYS

FEEDERS
FOLDERS

* SHAKERS
5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KINO, AU8TIN 
1960.

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

t.
DOMINIC WENSHUTONIS

Gyveno 4511 S. Avers St. 
Mirė Geg. 1 d.. 1943, .10 vai. 
ryte, sulaukęs apie 60 m. amž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

4 sūnus: Mykolų ir marčių Ag
nės, Pranciškų ir marčių Anie- 
lų, Bronislavv ir marčių Ma
rle, Eduardų ir marčių Stanis
lavų, Jurgj ir marčių Alic.e; 
dvi dukteris: Agnės ir žentų 
Anthony Chapelo, ir Onų ir 
žentų Daniel Leonard ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Walter 
Tomierski koplyčioje, po adre
su 4748 S. Pulaski St. į.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Geg. 4 d., iš koplyčios 10’val. 
ryto bus atlydėtas j St. -Bruno 
parap. bažnyčių. po adresu 
4 9th ir S. Harding Avė., ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Ressu- 
rection kapines.

Nuo^Jrdžiat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnui, Marčios, Duk
terys, žentai ir Giminės.

Laidotuvių direkt. Walter 
Tomierski, Tel. Yards 6424.

t
URŠULE AUŠKALNIENft

Mirė gegužės 1 d., 1943, 8:30 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Švėkšnos parap.

Amerikoje išgyveno apie 44 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
4 dukteris: Petronėlę Briedie
nę ir šeimas, Marcelę Ulrieh 
ir žentų Teodorų, Anastazijų ir 
Onų FreltiHas, 3 sūnus Petrų, 
James ir Juozų Freitikus ir 
daug draugų ir pažįstamų.
Priklausė prie daugelio dr-ių: 

Labdarių, A.L.R.K. Mot. Sų- 
gos 3 kuopos. Tretininku, Am
žinojo Rožančiaus, Sv. Onos ir 
Sv. Kaz. Akad. Rėmėjų dr-jos. 
Buvo taipgi Marijonų bendra
darbių dr-jos amįina narė.

Kūnas pašarvotas S. M. Skli
do koplyčioje, 718 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
gegužės 5 d. iš koplyčios 8 
VJ.1. ryto bus atlydėta J Dievo 
Apvelzdos parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, žentai, 
Anūkai, Giminės ir Draugai.

Laidotuvių Direktorius S.M. 
Skudas, Tel. MOnroe 3377.PT.ATINlCmr “nRATT<lA*

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaalink Megstinlų Pa
rankų, Draperiea, Grindų Paklojimns.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4773

i "
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THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 
034 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois

Publlshed Daily, except Sundays 
A metnber of the Catholic Press Association

Subscripttons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Thęee 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brlnga best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų —J $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
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— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiema tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius. tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lalkraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chlcago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.
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Amerikos pergalė - laisvė visoms tautoms
Kasablankos konferencijoj Prezidentas Rooseveltas

Berlyno-Romoa-Tokio ašiai nustatė taikos sąlygą: prie
šai turės pasiduoti nestatydami jungtinėms tautoms 
jokių sąlygų. Vadinas, karas tol eis, kol ašis nehus vi
sai sutriuškinta, arba kol nepasiduos nestatydami jokių 
taikos sąlygų. , . ,

Šį Prezidento Roosevelto iškeltą ir visų jungtinių tau
tų pripažintą šūkį savotiškai mėgina aiškinti nacių pro
pagandistai. Jie sako, kad tas šūkis reiškia, visišką su
naikinimą vokiečių ir italų tautų. Tokiu aiškinimu no
rima labiau sukurstyti vokiečius, italus ir jų talkinin
kus didesniu įniršimu kariauti prieš Ameriką ir jung
tines tautas.

Tačiau nacių propagandistų pastangos bus tuščios. 
Vokiečiai, įtaiki' ir'Riti -aiškiai žino, kad šis karas eina 
ne dėl to, kad bęt kurią tautą naikinti. Kariaujama 
prieš nacizmą, fašizmą ir japonų imperializmą, nes tie 
“izmai” kaip tik siekia sunaikinti visas mažesnes tau
tas ir visą žmoniją pavergti.

Amerikoj, sakysim, gyvena daug vokiečių, italų ir 
kitų tautų. Jei Jungtinių Valstybių ir santarvininkų 
tikslas būtų tas tautas naikinti, tą naikinimo darbą 
čia pat vietoje galėtų pradėti. Bet to nedaroma, nes tų 
tautų didelė dauguma yra ištikima Jungtinių Valstybių 
santvarkai, vvyriausybei ir tiems tikslams, dėl kurių 
kariaujama. Yra neužginčijamas faktas, kad didelė dau
guma ir vokiečių ir italų, gyvenančių Amerikoje, nori, 
kad nacių kruvinas režimas Vokietijoj ir fašistų sau
valiavimas Italijoj kuo greičiausiai pasibaigtų, kad ten 
žmonės galėtų laisvai atsikvėpti ir būti ne vergais, bet 
pilnateisiais savo krašto piliečiais. Amerikoj neperse
kiojama nei vokiečių nei italų kalbos ir netrukdomas 
jų kultūrinis veikimas.

Kai šiame kare bus sutriuškintas ir nacizmas ir fa
šizmas, kai bus atstatomas pokarinis pasaulis, Atlanto 
Čarteris ir Keturios Laisvės bus taikomos lygiai visoms 
tautoms.

Besąlygihio pasidavimo reikalavimas tai nereiškia 
vienos ar kitos tautos sunaikinimą. Tai reiškia greites
nį ir tikresnį visų žmonių ir visų tautų išlaisvinimą 
iš skaudžios fašistų ir nacių vergijos.
• '♦ i?

Naciai ir prancūzai darbininkai
Naciai, kooperuojant Vichy vyriausybei, milijonais 

Prancūzijos darbininkų prievarta išsiųsdavo Vokietijon 
dirbti sunkių darbų. Vėliausiais Įsikals buvo jau pa
skirti išvežti iš Prancūzijos šimtą tūkstančių jaunų 
vyrų į nacių karo dirbtuves. Tačiau staiga susilaikyta. 
Mat, toji prievarta sukėlė pasipriešinimų audrą. Be to, 
Vokietijon tiek daug privežta darbininkų iš kitų kraš
tų, kad patiems naciams darosi nebejauku. Jų tarpe 
plinta neramumai. Vietos gyventojai irgi kreiva akim 
žiūri į daugėjantį ateivių skaičių. Viso to priede trans- 
portacijai priemonių trūksta. Visi keliai užimti prisi
rengimui sutikti santarvininkų galimą invaziją. Dar 
viena kliūtis: daug dirbtuvių, kur prancūzų darbinin
kai turėjo būti nugabenti dirbti, amerikiečių ir anglų 
lėktuvais buvo išsprogdinta.

Tos tai priežastys šimtą tūkstančių prancūzų jaunuo
lių išgelbėjo nuo išvežimo į Vokietiją baisiai nacių bau
džiavai.

Spauda plačiai jau rašė apie tai, kad penkiolika A- 
merikos laikraštininkų žuvo įvairiuose Maro frontuose. 
Jie žuvo ne kaipo armijos kariai, bet kaipo laikrašti
ninkai. Jiems dėl to ir tinka spaudos karių vardas. '

Šie vyrai žuvo fronte dėl to, kad jie gerai ir sąžinin
gai ėjo jiems paskirtas' spaudos pareigas. Jie drauge 
su kariais ėjo į priešą, į ugnį, kad laikraščių skaityto
jams patiekti žinių iš karo fronto, kad daryti prane
šimus, ką veikia ir kaip kariauja su priešu mūsų vyrai. 
Jų drąsa ir pasiaukojimas užsitarnauja mūsų pagar
bos ir maldų. Jie žuvo su ta mintimi, kad geriau pasi
tarnauti spaudai ir savo kraštui.

Karo informacijų biuro (OWI) moderatorius Elmer 
Davis, padarydamas viešą pranėšimą apie penkiolikos 
Amerikos laikraštininkų žuvimą karo frontuose, išreiš
kė didžiausią žuvusiems pagarbą, pagerbė jų brangią 
atmintį ir labai giliai įvertino jų aukščiausio laipsnio 
auka karo pastangoms.

MOTINA BUDĖTOJA

auką

Skaudi prancūzų padėtis
Slaptais keliais gauta žinių iš Prancūzijos, kad na

ciai visokiais būdais rengiasi prie santarvininkų inva
zijos. šiomis dienomis prancūzų “kvizlingo” La valio 
armijos svarbesnieji karininkai gavo informacijų iš na
cių centro (Gestapo) Paryžiuje, kad yra suregistruotos 
jų šeimynos. Jei atsitikime tie prancūzų karininkai bet 
kokiu nors būdu prisidėtų prie įsiveržusių į Prancū
ziją santarvininkų, jų šeimynų nariai už tai atsakytų 
savo gyvybe. Be to, naciai ir kitą dalyką Prancūzijoj 
padarę: paskutiniuoju laiku jie, su La valio pritarimu, 
areštavę daug tūkstančių prancūzų karininkų ir val
dininkų, kurie buvo įtarti neištikimais *Hitlerio sieki
mams Europoje. Dalis įtartųjų suspėjo pabėgti ir pri
sidėti prie tų grupių, kurios slapta kovoja prieš “kviz
lingo” Lavalio vyriausybę ir jos bosą Hitlerį.

Iš to galima suprasti, kaip sunkias dienas dabar gy
vena prancūzų tauta.

Bilmanio straipsnis
Latvijos ministras Vašingtone dr. Alfred Bilmanis 

vis daugiau veiklumo rodo ir energingiau gina Latvi
jos ir kitų Baltijos valstybių teises.

Šios savaitės katalikų žurnalas “America” įdėjo p. 
Bilmanio įdomų straipsnį, pavadintą “Sea power in the 
Baltic”. Jis įrodinėja, kad Baltijos valstybės turi būti 
nepriklausomomis ir kad jos yra natūralinėmis Balti
jos jūrų saugotojomis.

"Šiurpioji tikrovė"

z.. Naujas Kataliku Universiteto rektorius
Praėjusių metų birželio 30 d. staiga mirė vyskupas 

2T Joseph Coriggan, Katalikų Universiteto rektorius. Lig- 
šiol jo pareigas ėjo vice rektorius prcl. Patrick J. Mc- 
Cormick. šiomis dienomis Jo šventenybė popiežius Pi- 
jus XII pi vi McCorrnick pakėlė pilnateisiu universiteto 
rektorium. Naujasis (iš eilės septintasis) rektorius yra
šios garbingos aukštos mokslo įstaigos almamas.

Tokia antrašte “Amerika” įdėjo vedamąjį straipsnį, 
kurį taip baigia:

“Sovietų Rusija yra Jungtinių Tautų šeimos narys, 
kurs kovoja prieš bendrą priešą, tačiau ir kuris gau
na labai daug paramos iš Amerikos ir Anglijos. Ta
čiau Maskva pertraukė santykius su kitu Jungtinių 
Tautų nariu visiškai nepasitarusi nei su Londonu, 
nei su Washingtohu. Kremliaus valdovai aiškiai pa
rodė, kad jie veda visai atskirą, savotišką, grynai 
kremlišką politiką, nesiskaitydami su kitų valstybių 
interesais. Tai dėl to jie nutraukė santykius su len
kais. Jie parodė, kad Jungtinių Tautų tarpe dar nėra 
vieningumo dvasios, nors jas ir jungia labai dideli 
ir bendri tikslai. Sovietai “pertraukė” santykius, kad 
galėtų į ‘ ‘oficialią ” notą įtraukti savo pretenzijas sve
timų teritorijų atžvilgiu.

Savo notoje lenkų ambasadoriui Sovietų užsienio 
komisaras Molotovas pasirodė toks pat įžūlus, nedi- 
plomatiškas, koks jis buvo, kai 1940 m. birželio 13 d. 
buvo pasišaukęs Maskvon Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį. Ir dabar šis komisaras dar drįsta skelbtis 
Lietuvos interesų gynėju... Tiesa, jis įsakmiai savo 
notoje pažymi ginąs "Sovietinę Lietuvą”. Čia dar 
vienas įrodymas, kad Maskvos valdovai ir šiandie 
neatsisako savo 1939-1940 metų svetimų teritorijų 
grobimo ir mažų nepriklausomų valstybių naikinimo 
politikos, kurios nepripažįsta Washingtonas.

Taigi, Maskvos pertraukimas santykių su lenkų 
vyriausybe visiems vaiskias akis turintiems dar kar
tą parodo nuogą tikrovę, kuri visiškai nėra ideali. 
Rusija yra Amerikos,Jlnglijos ir kitų Jungtinių Tau
tų šeimos narių sąjungininkė, bet jos kelias visai ki
toks. Ir VVashihgtonui, ir Londonui teks dideli užda
viniai. Gal teks vartoti tokią kalbą, kokią, kaip sako 
Anne O’Hare McCorrnick, naudoja Kremliaus valdo
vas — garsią, neabejotiną ir nediploipatišką. "Bet“, 
sako McCorrnick, jis bus tikrai paveiktas tik veiksmų 
ir įvykių”. „J *

Tokią taj tįikrov*.”

Brugėse, Belgijoje, ties 
vienų namų langu atvaiz
duotas nebylia, bet iškalbin
gas atsidavusios motinos iš
tikimybės ir meilės išreiški
mas.

Pirmojo pasaulinio karo 
1914 metais, kai tos moti
nos sūnus ėjo į karą, ta mo
tina prižadėjo, kad ties lan
gu visada, budės ir lauks sū
naus sugrįžimo.

Skelbiamos žinios žymėjo, 
kad jos sūnus žuvo karo lau
ke.

Ji netikėjo gautomis ži
niomis, ir kasdieną ji nelio
vė budėti iki nakties vėlu
mai.

Kai gulė atsilsėti, ji ties 
langu padėjo savo paveiks
lą, kuris ją vaizdavo pasi
puošusią šventadienio rū
bais, ir budinčią ir laukian
čią sūnaus...

Laikas ėjo, gi šiandien ta 
motina ir sūnus jau daug 
metų kaip abu mirė, bet pa
slaptingai tylusis motinos 
paveikslas vis dar budi, vis 
dar lūkerioja ir žvelgia į ke
lią Liežan, iš kur motina 
tikėjosi sulaukti savo sūnų 
sugrįžtant...

Jei atsitiktų, kad sūnus 
kareivis kurią dieną sugrįž
tų iš Liežo ir ties namų lan
gu pamatytų tą paveikslą 
meilingosios savo motinos, 
kiuri budi ir laukia jo sugrįž
tant, argi ne pasiskubintų 
prie jo, argi ne brangintų 
ir bučiuotų?...

Tikrovėje, sūnus kareivis 
tame nebyliame paveiksle 
justų atsidavusios savo mo
tinos širdies plakimą ir rea-- 
lizuotų tą neapčiuopiamą 
meilę, kurią meilingoji jo 
motina turėjo numylėtam sa 
vo sūnui.

Gi šio antrojo pasaulinio 
žiauriausio karo metais, kiek 
tūkstančių... net milijonai 
motinų... taip, net desėtkai 
milijonų motinų, kai nar
suoliai jų sūnūs ir gracingos 
patogios jų dukras išėjo į 
karą, prižadėjo, darydamos 
priesaiką, kad ties langu vi
sada budės ir lauks savo sū
nų ir dukrų sugrįžimo...

Visos tos motinos budė
tojos iš beribės meilės savo 
sūnums kareivėliams ir 
vo dukroms slaugėms auko
jo viską, melsdamos ant
gamtinės pagalbos, kad tik 
gyvi ir sveiki sugrįžtų į na- 
muB...

Kokia meilė if kokis pa
siaukojimas tų milijonų mo
tinų budėtojų, kurios ties 
langu uždeda vėliavėlę su 
žvaigžde viena,., dviem, tri
mis, keturiomis, penkiomis...

Tie milijonai motinų bu
dėtojų daro visokių aukų... 
Dauguma pasiturinčių moti
nų perka karo bonus. Kitos 
dirba Raudonojo Kryžiaus 
naudai... dirba ir amunicijos 
dirbtuvėse... dienomis ir nak 
timis be atsilsio. Trečios Bu
koji* savo gyvybės kraują. 
Gi kiti tūkstančiai meilin
gųjų motinų, netekusių sū
nų ir dukrų, liūdi ir lieja 
graudžias ašaras...

Nesuskaitomi tų meilin
gųjų motinų būriai užprašo 
šv. Mišias už savo sūnus ka
reivėlius ir už savo dukras 
slauges ir artėja prie Mari
jos, Palaimintosios Dievo 
Motinos... visij BUDĖTO

JOS paveikslo, intronizuo- 
to Jos altoriuje, verkdamos 
ir melsdamos, tarsi žinoda
mos, kad kiekvienas Skais
čiausios ir Nekalčiausios Mo 
tinos Marijos paveikslas vaiz 
duoja beribę Jos meilę mums 
visiems, kad Meilingiausioji 
Marija čia, šioje vargų ir a- 
šarų pakalnėje, yra kilniau
sias pavyzdis vargingam mū 
sų gyvenimui, kad Ji visa
da budi karingoje mūsų gy
venimo kelionėje, kad Ji 
mums yra amžinoji paguo
da, kad tarp karionių ir kan
čių galėtume atsidavusiai 
kreiptis į Ją, mūsų ir Die
vo Motiną, ir kad pamiltu- 
me Dieviškojo Jos Sūnaus 
Širdį, kuri trokšta Visiems 
padėti ir gelbėti, jei tik į tą 
Širdį atsikreiptume ir Ją 
garbintume.

Į karą išėjusių sūnų ir 
dukterų motinos — Jūs esa
te kartu karžygės ir kanki
nės! Neliūdėkite! Bet atsi
minkite, kad Skaisčiausioji 
iv Nekalčiausioj i Marija, mū 
sų ir Dievo Motina, taip pat 
yra Sopulingoji Motina ir 
Kankinių Karalienė.

Kankinystė yra laisvas pa 
siaukojimas. Kankiniai išlie
ja kraujo ir daug kenčia. Ta
čiau, yra ir dvasios kanki
nystė. Čia neliejama krau
jo, bet pamažu, tykiai ken
čiant, mstžiftambš 
sultys. Kiekviena kūno kan
čia, turi būti ir sielos kan
čia. O kiekviena sielos kan
čia, turi būti tikėjimo kan
čia. Visos krikščionių kan
čios, turi būti kankinių kan
čios. Visos kankinių kančios 
eina iš tikėjimo dvasios. Gi 
tikėjimo dvasia, yra meilė3 
dvasia. Tikrovėje, tai yra 
tikrai karžygiška kankinys
tė. Tokia karžygė kankinė 
buvo ir švenčiausioji Mari
ja. Šv. Bernardas, lyginda

mas Skaisčiausios ir Nekal
čiausios Motinos ir Dieviš
kojo Sūnaus meilę, sako, kad^ 
Sūnus iš meilės mirė, gi Mo
tina, negalėdama kartu mir
ti, iš meilės kentėjo.

Katalikų Bažnyčia, skir
dama Kankinių Karalienei 
šį gražųjį gegužės mėnesį, 
kuriame ir vista gamta Jai 
nusilenkia, išskleisdama vi
sas savo grožybes, todėl, Ji > 
nori, kad ir mes Ją su atsi
davimu ir uolumu pagerbtu
me iš nuolankios širdies pa
einančiomis ir karštomis 
maldomis, kad savo vargus 
ir kentėjimus Jai aukotume, 
kad Ji, Dievo Motina ir My
limiausioji mūsų Motina BU T 
DĖTO J A, galėtų visus mū
sų skausmus ir kančias su
dėti į pervertą ir plačiai a- 
tidarą Brangiausiojo mūsų 
Išganytojo Širdį, melsdamie
si:

Skaisčiausioji ir Nekal- 
č'.ausioji Marija, Dievo Sū- 
naus Motina ir Kankinių Ka
raliene, taip pat ir Meilin- 
giausioji mūsų Motina BU
DĖTOJA, neapleisk mūsų 
varguose ir kančiose, ir už
tark pas Savo Sūnų, Pasau
lio Išgelbėtoją,, Kuris kad 
globotų ir apsaugotų mūsų 
sūnus įr dukras nuo visų pa
vojų karo laukuose, kad sku
biausiai ’ liautųsi 'šis, pasau- 

mimiftMifcfcit&s, kad 
žemės tautoms būtų pelnyta 
teisinga demokratija su ke
turiomis laisvėmis, kad bū
tų užtikrinta nuopelninga 
laį^yė visoms pavergtoms 
tautoms pasaulyje, kad vi
sose pasaulio tautose užvieš
patautų tikroji tiesos, tei
singumo, meilės taika, ir kad 
visi žmonės pripažintų Die
viškąjį Tavo Sūnų, Jėzų Kris 
tų, savo sąžinės ir savo sie
los Valdovu ir Karaliumi.,.

Kun. A. TamoliūmGr

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

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
\ ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

ĄPROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
i | TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.

IIL

PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 
3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Sekmąliohiais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 
Kitomis dienomis — riao 7 valandos ryto iki 5:30 valandą popiet

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb- 

PIINAI H mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
riL.niai Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUO4AMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaiaėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ Ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AYENUE FURNIIURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3616
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United States Victory Bond statistikos 
reikalu

Karas eina pilnu pašėli- Mes žinome, kad lietuviai 
m.u. Mūsų kraštas — Jung- nėra mažesni patriotai už 
tinės Amerikos Valstybės kitas tautas. Tūkstančiai
vaidina svarbiausią rolę ali- 
jantų pusėj ir deda didžiau
sių pastangų kuo greičiau 
sulaužyti ašį. Aišku, juo 
greičiau bus tas padaryta, 
tuo mažiau žus mus vyrų, 
kurie arba liuosnoriai išėjo, 
arba. buvo pašaukti į gink
luotas jėgas, tuo mažiau bus 
išleista milionai dolerių, ku-

mūs sūnų, brolių, draugų 
šiandie randasi ginkluotose 
jėgose. Lietuviai bonų išper
ka kai kuriais atvejais net 
da-ugiau, negu kitos tautinės 
grupės. Tą mes tiktai žino
me, tačiau juodu ant balto 
negalime parodyti. Ką čia 
sakau apie lietuvius, tą patį 
kalba ir kitos tautinės gru-

riuos būtų galima panaudo- pės. Ir dėlto —
ti krašto ir žmonių gerovei. Prieš kiek laiko Chicago

vinėjimo čermanu yra J. M 
Mozeris, sekretorius Keis lu
to “spulkos”; komiteto eg- 
zekutyviu sekretorium ir 
čermanu garsinimo per ra- 
dio —- auditorius J. P. Var- 
kala; komiteto vice prezi
dentu ir čermanu publika
cijos per Laikraščius — M. 
Vaidyla, “Sandaros” redak
torius; komiteto vice prezi
dentu ir čermanu kalbėto j ų- 
programcs — K. August, vie 
nas “Naujienų” redaktorių, 
komiteto vice prezidentu ir 
čermanu ryšio tarp organi
zacijų — V. Balanda, žino
mas veikėjas ir Federacijos 
Chicago apskrities pirminin
kas.

Man, žemiau pasirašiu
siam, yra uždėta pareiga ve
sti statistiką, už kiek lietu
viai iki šiol yra išpirkę pir
mos ir dabar antros pasko
los bonų, nežiūrint kada, kur 
ir kokia proga pirko ir dar 
pirks. Taip pat suvesti apy
tikrį skaičių, kiek iš Chi
cago ir apylinkės, lietuvių 
šiandie randasi U. S. gink 
luotose jėgose. Čia labai ža
da pagelbėti Kareivių Moti
nų klūbai, kurių šiuo metu 
Chicagoj randasi net keli 
veik“ kiekvienoj kolonijoj.

Šis mano pranešimas yra 
įvado žodis į didelį darbą, 
kurį pasiryžo Chicago Lietu
vių Komitetas nuveikti Ir 
kuris turi pilną pritarimą 
U. S. Iždo Departamento. Už 
poros dienų bus paskelbta 
adresai mūs įstaigų, kurio
se vietose ir apylinkėse lie
tuviai galės pranešti, už kiek 
kas yra pirkęs pirmos ir da
bar antros valstybės pasko
los bonų.

Šiuo mūsų veikimu, reikia 
tikėtis, susidomės ir kitų

miestų lietuviai. Gi, kai im
sime bendrai veikti, lengva 
bus apytikriai, o gal ir pil
nai, sužinoti, kiek Amerikos 
lietuviai yra paskolinę pini
go Dėdei Šamui ir kiek da

vę sveikų vyrų, kad jis ašį 
sutriuškintų ir pavergtoms 
tautoms laisvę grąžintų.

Ignas Sakalas, komiteto 
vice prezidentas ir

statistikos čermanas.

Narsios ir didvyriškos, rpradėjo steigtis tautinių gru
mūs kariuomenės _užnugary
je yra kitas frontas — na
mų frontas. Milionai vyrų, 
moterų ir merginų dieną ir 
naktį gamina ginklus ir a- 
mruniciją, milionus aukomis 
sukelia Raudonam Kryžiui, 
daugelis moterų savo liuos- 
laikį pašvenčia įvairiems R. 
Kryžiaus darbams. Bet ypa
tingai nesibaigiantis šaltinis 
Valstybės Iždui yra teiki
mas paskolos, kurios bonų 
pirmiau ir dabar yra išpirk
ta už kolos ales sumas.

Amerikos pastangose hit
leriškai ašiai sutriuškinti la 
bai didelę rolę lošia ir tau
tinės grupės; ypatingai tos, 
kurių senoji tėvynė, gimti
nis kraštas šiandie velka 
žiaurią, ’brutalę Aisčių už
mestą vergiją.

Kaip kitų pavergtų kraš
tų ateiviai, taip ir mes, lie
tuviai, pilnai tikime, kad ali- 
jantams karą laimėj,ua bus 
Įgyvendintas Atlanto Čarte- 
ris, kuriame įrašyta ir visų 
dabar pavergtų tautų laisvė 
ir savarankis gyvenimas.

Bet, kad reikalui prisėjus 
drąsu būtų stoti akivaizdo
je Dėdės Šamo ir .užtarti 
Lietuvą, turime pasistengti, 
kad parodyti, ar mes esame 
verti išklausyti, ar turime 
teisės savo balsą kelti ir 
kiek esame prisidėję prie jo 
— Dėdės Šamo — pastangų 
ašiai sulaužyti.

pių komitetai tikslu kuo dau 
giausiai išparduoti U. S. Vic
tory Bonds, o sykiu ir pada
ryti statistiką, už kiek jos, 
tautinės grupės, iki šiol yra 
išpirkę paskolos bonų.

Neatsiliko ir lietuviai. Į- 
steigtas Lithuanian Commit- 
tee For U. S. Victory Fund. 
Į tą komitetą įeina atstovai 
visų patriotinių srovių, tai 
yra katalikų, socialistų ir 
tautininkų. Su komitetu ko
operuoja mūsų bankai, ben
drovės (“spulkos“), kitos 
finansinės įstaigos, Lietuvių 
Prekybos Butas, stambūs bi
zniai, organizacijos, draugi
jos, klūbai, o laikraščių skil
tys atdaros komiteto dar
bams nušviesti. Komiteto vai 
dybon įfeina plačiai žinomi 
asmenys: pirmininkas teisė
jas J. T. Zūris; iždininkas 
adv. J. Brenza, prezidentas 
Metropolitan State Bank; 
sekr. žinoma lietuvių kata
likų veikėja E. Samienė. To
liau, komiteto vice preziden
tu ir paskolos bonų parda-

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

Uvežlojame 
po visų 
OhlcagO.

RHMKITB
«BNĄ

LIETUVIU
DRAUO4.

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
p° 75c v*enas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. Halsted St., Chicago.

600 Čikaglečių Polka
Stasytės Polka. . . v.rtadic 

Orchestra
501 Močiutė Mane Bar© 

Mylėjau Mergelę.... Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

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

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

Orchestra
504 Noriu Miego
v i Man Pasakė, Karvellukas— 

i i Radio Orchestras ir Vik 
i J : 'Į : !> į? ’ ! i; i 'i Bekeris

505 Radio Polka 
Armonikos Polka. ,. . Radic

Orchestra
16145 Pragėriau Žirgelį

Eisim Laukan.................... Ant
Vanagaitis Ir J. Olšauskas 

Ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai

Dziedukas... .Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pasaka '

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

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

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka. . .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunimėls
Agotėlės. . .Šokių Orchestra

Pas BUDRIKI Raunami visi 
rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Victor, Columbla, Dccca.

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

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 723*1

1 GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL KOME #

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugėdinsiu Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos gulima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. JUsų Big Ben, Little Ben Ir kiti budelnikai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIOIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL UQUOB CO. 
<707 Bo. Halsted St.

II boulmvard 0014

Budrike Leidžiami Itadio Progra
mai — 14-ticji Metai.

W-C-P-L, 1000 k., Sekm. vafc., 
9-tą, valandą.
W-H-F-C, 1450 k.. Ketvlr. vak., 
7-tą valandą.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Koad

Canal 8887
U J. K AZAN AUŠRAS 

Sekretorius

NEZICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CIIICAGOS IR 

> APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

PARCIJTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
k

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virs 50 Metų 

Tos Pačio* Šeimos 
Rankose!

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IK .ICSįl VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS 1

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas, balto jr 7 kįtij gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calclmine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudotP sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant Mallboards. Vienas kotas viską ąprtaugią 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BL1
N. W. Goincf SS4Ii and State Streots

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

soooooė

J ■'

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY-, 
K1T AGENTŲ KOMISU.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

. ,.. —- . - —L-

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dietą Ir Naktį

4M5-07 SOUTH HERMITAGF AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFOBNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plrinad irKMvirtad." vak. 

U stotie* W0ES (1800), bu Povilu šaltimieru.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

PERSONAI4ZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productlons. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

ė Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

'MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. ,vak.; še S tad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Western Ave„ Chicago
f

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yrs greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Z



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Pirmadienis, geg. 3 d., 1943

£ Lietuviai kariai kovoje už U. S. j
ją laisvę ir pavergtųjų iSlaisvinimąĮ

Du Broliai, Westsidiečiai, Randasiv ' . *
Dėdės Šamo Armijoje.

Thanksgiving Day bus 23 
metų amžiaus. Baigė Auš
ros Vartų pradžios mokyklą 
ir dirbo Campbell Soup co.

Pvt. Antanas Valonis į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, rugpiūčio mė
nesį. Dabar yra kur tai už 
jūrų. Jo tėvai, Antanas ir 
Mikolina Valoniai, gyvena 
Chicagoje. ' 4'

CPL. JONAS VALONIS 
; Cpl. Jonas Valonis gimė 
1924 metais, Chicago, III. Jis 
baigė Aušros Vartų lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą. 
Vienerius metus lankė Har- 
rison high school.
” Cpl. Jonas Valonis sava
noriu išėjo į Dėdės S aru o ar
miją, 1941 metais, rugpiūčio 
7-tą d. Dabar randasi Canal 
zonoje. Jo tėvai, Antanas ir 
Mikolina Valoniai, gyvena

joje, iadr. 2348 South 
ivitt Street.

Žmona kalėjimam
o vyras armijon

Rochešter, Ind. — Mrs. 
Beatriče Dawling, 23 metų, 
Akron’ Ind., balandžio 30 
dieną, buvo nuteista nuo 
dviejų iki 21 metų kalėji- 
man už nušovimą Robert 
Hoffman, 27 metų, Akron 
mechaniko. Nušovimas įvy
ko sausio mėnesį 24 dieną, 
laike pokerio lošimo.

Mrs. Beatriče vyras pasa
kė, kad ji norėjusi nušauti 
jį, o ne Hoffman, dėlto, kad 
jis sudavė savo žmonai. Vy
ro nebuvo teisme. Jis perei- 

1 tą trečiadienį įstojo į armi
ją

Gaudomi gemb- 
leriai

Chicagoje policija pasta
ruoju laiku smarkiau ėmė 
gaudyti gemblerius. Nema
žas skaičius jau sulaikyta.PVT. ANTANAS VALONIS

Pvt. Antanas Valonis gi
mė 1920 metais, Chicagoje. SKELBKITfiS DRAUGE

WHOLESALE 
FURNITURE 

' BROKER
Everythlng In the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MEfifcHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBUC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRĮICTNAMOliTR 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ - SERMfiGŲ - 

SIUTU IR KAILIŲ 

Jaunavedftms Byrai ir Suknelia 

Mūaq SpeclalyM

ateikite ik fatys pamatykitb iiandieni

PEOPLFS CIOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 471 h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Ddubah ir Dūkti. 8av.

IŠĖJO Iš LIGONINES

"Draugas” Acme photo

Lt. Gen. Leslie J. McNair, Commander American Ground 
Forces, dėvi Purple Heart, kuri buvo jam suteikta po su
žeidimo galvos ir sulaužymo peties. Jis išeina iš ligoninės 
Tunisijoje.

Motina nuo stogo nubloškė savo 
kūdikius ir pati nušoko i šaligatvi
ŠIURPI TRAGEDIJOS ISTORIJA 
SENELE NUKENTEJO

PRASIDĖJO PEILIU.

New York. — Mrs. Rose Mrs. Tanelien pagriebė sa- 
Tanelien, 35 metų amžiaus, I vo vaikus ir nubėgo į savo 
balandžio 30 dieną, subadė sesers namus. Ji tuojau nu- 
peiliu savo motiną, o po to ėjo į namo šeštą aukštą, kur
ji histeriškai skubėjo ant 
apartamento stogo su dviem 
savo kūdikiais, numetė ji 
savo abu kūdikius htio sto
go ir pati sau gyvybę nu
traukė, nušokdama nuo sto
go.

TRAGEDIJOS PRADŽIA

tė, kaip moteris paėmė savo 
dvi dukreles į savo rankas. 
Ji susimąstė ir paskui mer
gytes numetė žemyn.

Paskui motina puolė ant 
šaligatvio.

Mrs. Catherine Jernkian,
58 metų, dviejų kūdikių se- Tuojau trys buvo paimti į
neiš, papasakojo-tragedijos 
istoriją, kuri prasidėjo Long 
Island miesto name.

Mrs. Tanelien atėjo pas 
motiną su dviem savo vai
kais, Mary, 3 metų, ir Flo- 
rence, 4 metų amžiaus.

Dvi moterys susiginčijo ir 
Mrs. Tanelien nubėgo į vir
tuvę, pačiupo peilį ir suba
dė savo motinos kaklą.

Kanadoje per devynis metus pakilo
B9 procentai divorsą

•
SENATAS ATMETE PROJEKTĄ, KURIS LENGVINTŲ 
DIVORSUS. KETURI PROTESTANTAI SENATORIAI 
PALAIKE KATALIKŲ POZICIJA-

X
Ottawa,- Canada. — Kana- Palaikymas divorsų Jung- 

dos senate buvo įneštas su- tinėse valstybėse yra “tauti-
manymas, kad būtų leidžia-' nis skandalas”, senatorius 
ma vedusiam asmeniui1 pacitavo prezidento Roose- 
kreiptis į teismą, kad gau
tų divorsą tuo pagrindu,
jog kita pusė būtų laikoma 
mirusi, jei jos septynis me
tus ar daugiau nebuvo (ne
gyveno kartu).

PASAKĖ KARŠTA KALBA

Senetorius A. Marcotte 
pasakė karštą kalbą ir nu
rodė, jog Kanadoje nuo 1931 
iki 1940 metų divorsai paki
lo 239 procentus. Po karštos 
senatoriaus kalbos Kanados 
senatas atmetė 23 balsais 
prieš 19 projektą, kuris 
lengvintų divorsus. Keturi 
protestantai senatoriai pri
sijungė prie katalikų ir bal
savo prieš minimą divorsų 
projektą.

Senatorius A. Marcotte 
pareiškė, jog šeima yra vi
suomenės pagrindas. Mote
rystė šeimą padaro tvirtą ir 
pastovią. Vyras ir žmona 
yra surišti amžinai. Jei tie 
ryšiai ardomi, tada yra 
griaunama visuomenės pa
grindas.

velto pareiškimą:
‘ ‘Lengvas divorsas yra 

nelaimė mūsų tautai. Tai 
yra prakeikimas visuome
nės ir grasinimas na
mams, moterystė padaro
ma nemiela, tai yra blogy
bė vyrui, o dar didesnė 
blogybė moteriai.”

I

Iškrito iš penkio
likto aukšto

ji keletą* momentų stovėjo. NURODĖ JUNGTINES 
Žmogus iš netolimo Service VALSTYBES 
station matė moterį stovint j E. Beauregard,
ant at^o. I^skui _jis pama-!kuris tajp pat kalbgjo prleS 

minimą divorsų projektą,

automobilį. Mary mirė pa
kelyje į ligoninę; motina ir 
Florence mirė ligoninėje pir
mos pagalbos ward’e.

Mrs. ' Jernkian gydoma 
nuo kaklo ir veido žaizdų, 
kurias gavo per subadymą. 
Msr. Tanelien buvo žmona 
dresių operatoriaus.

Kaip sau norite, reikėtų 
daugiau kantrybės ir susi
valdymo.

pareiškė, jog 1940 metais 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse iš 1.565,000 moterys
čių buvo 264,000 divorsų. 
1890 metais Jungtinėse A- 
merikos valstybėse buvo 
vienas divorsas iš 16 mote
rysčių, o tuo tarpu 1940 me
tais buvo vienas divorsas iš 
5.9 moterysčių.

X Pvt. K. Paukštis, sūnus 
A. M. Malinauskienės, 4222 
S. Rockwell St., parvykęs iš 
kariuomenės smagiai atosto
gauja pas tėvus ir draugus.

X Elena Domkiūtė, Atei
tininkų draugovės baleto a- 
kompanistė, dalyvauja viso
se baleto maršruto Cleve- 
land, New York, Philadel- 
phia, Pittsburgh programo
se.

Du draugai atsidūrė teisine
, * • ' • • •’ ' 1 v
VYRAS, KURIAM TEISĖJAS ĮSAKE GYVENTI PAGAL 
SAVO VARDĄ. GINČAS GROŽIO KAMBARYJE

Gentleman, pereitą penk- kė, tada Gentleman gąsdino, 
tadienį, Felony teisme gavo, kad jis ją užmuš, 
įsakymą gyventi pagal savo
vardą.

Čia eina kalba apie Pat- 
rick Gentleman, 41 metų 
amžiaus vyrą. Jis buvo pa
šauktas prieš teisėją Frank 
Donoghne dėl nusiskundimų 
Miss Henrietta Luedthe, 41 
metų amžiaus, grožio galio
no operatorkos, 1257% W.
79th str.

Miss Luedthe pareiškė, 
jog ji ir Gentleman buvo 
draugai iki jis nutarė vykti 
į California. Gentleman pa
reikalavo, kad Miss Luedthe 
nupirktų jam geležinkelio 
bilietą. To dar neužteko, jis 
reikalavo dar $25 priedo iš
laidoms. Kada panelė atsisa-Įdą.

Gentleman, iš kitos pusės, 

pasakė, jog Miss. Luedthe
pakvietė du barzdų skutėjus 
iš kirpyklos, kuri buvo gre
timai grožio saliono. Vienas 
iš jų, Gentleman pareiškė, 
turėjo plaktuką, o kitas 
baseball lazdą. Su tais įran
kiais, sako jis, barzdų sku
tėjai jį apkūlė.

Teisėjas Donoghue pa
skyrė Gentleman’ui metus 
bandymo ir jam davė šias 
instrukcijas:

1. Stovėk toliau nuo stip
raus gėrimo.

2. Stovėk toliau nuo Miss 
Luedthe.

3. Gyvenk pagal savo var-

X Komp. A. Pocius “Lith- 
uanian Committee for U. S. 
Victory Fund” yra paskir
tas suruošti programą Tau
tų Festivale, birželio 6 d., 

5 Medinah Temple rūmuose. 
Gražiausiai lietuvaitei tam 
festivalui išrinkti paskirta 
komisija iš teisėjo J. Zūrio, 
komp. A. Pociaus ir J. Var- 
kalos.

t h
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Chicagoje, pereito penk
tadienio vakare, 44 metų 
tarnautojas iššoko ar iškri* 
to iš penkiolikto aukšto, 
Standard Electric Time Co., 
53 W. Jackson blvd. ofiso. 
Jo kūnas nukrito į Federal 
str. Jis užsimušė. Policija 
rado jo piniginėje $230.

r"drinlcHa’
Draugijos šv. Petronėlės 

susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 3 d., 7:30 va
landą vakare, šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos kambary. 
Narės malonėkite pribūti. Iš
girsite naujų raportų.

X Sasnausko Vyrų choras 
dalyvauja “I am an Ameri
can” dienoje gegužės 16, 
Soldiers Field. Choro repe
ticija įvyks ketvirtadienį, ge 
gūžės 13 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Repeticija turėjo įvykti ge
gužės 11 d., bet kadangi tą 
vakarą yra užbaiga 40 vai. 
atlaidų Aušros Vartų baž
nyčioje, kur dalyvaus visi 
vargonininkai, todėl repeti
cija tapo nukelta į 13 dieną.

Y

100 lėktuvų, nuduo
dant puolimą, ata
kuos Chicagą, geg. 
23 dieną

Chicago bus “bombarduo
jama” gegužės 23 dieną, nuo 
2 iki 4 vai. po pietų. Chica
gą “užpuls” 100 lėktuvų ir 
numes popierines bombas. 
Tai bus nuduotas bombar
davimas, kad žmones pa
ruošti prie netikėtinų bom
bardavimų

Ralph H. Burke, deputy U. 
S. Cordinator of the Office 
of Civilian Defense for the 
Chicago Metropolitan Area, 
pereitą penktadienį pranešė, 
jog bus išmesta 100,000 nu
duotų bombų. “Bombos” bus 
išmestos plačioje apyllinkė- 
je įimant • nuo Waukegan 
šiaurės, Chicago Heights, 
rytuose du trečdalius Lake 
kauntės į vakarius ir valsty
bės linijoje į rytus.

Blokų kapitonai, air raid 
wardens, ugnies stebėtojai, 
pagelbinė policija, ugnege- 
siai ir medikalis korpusas — 
apie 200,000 iš viso bus pa
reigose ir stebės “bombų” 
kritimą. „
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