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...“and that govemment of 
the jteople, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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BIZERTE BAZE ATAKUOJAMA. VISA LIEPSNOJA
Amerikiečiai ir prancūzai nesuturimai 
veržias; prasilaužė per liniją

Britų gi pirmoji armija įsiveržė 
į slėnį ir eina Tunis kryptimi

n ‘
S Ą J U,N G. VADOVYBE Djebel Achkel yra pieti-

c. a----- : nįam ežero pakrašty, šiau
riuose nuo Mateur. t

Š. Afrikoj, geg. 6.—Ameri
kiečių infąnterija prancūzų 
kariuomenės , padedama ne
suturimai veržias pirmyn 
Bizerte bazės link. Paėmė 
Djebel Chenitį ir ten prasi
laužė per svarbiausią bari- 
jerą. Taip pat paėmė Djebel 
Achkel.

Djebel Cheniti yra Achkel 
ežero Siaurinėje pakrantėje, 
apie 10 mailių pietvakarų 
link nuo Bizerte, tarp Acli- 
kel ežero ir Viduržemio jū- 
ros.
—;------------------------------------

Mussolini atšaukia 
italus darbininkus 
iš Vokietijos

STOKHOLMAS, geg. 6.— 
lDvi trečdalis italų darbinin

kų—apie 500,000, kurie dir
ba Vokietijoj, Mussolini at
šaukia namo—Italijon, kur 
jie reikalingi statyti tvirto
ves.

Apie tai čia gauta žinių iš 
privačių šaltinių. Sakoma, 
apie 250,000 italų darbinin- 

^kų dar paliekama Vokieti
joje.

Yra žinių, kad Vengrija

Amerikiečiai sunkiąją ar
tilerija bombarduoja Bizer
te bazę. žvalgybos lakūnai 
praneša, kad įvairios Bizer
te bazės dalys liepsnose. De
ga laivų prieplaukos kranti
nės ir saudėliai.

Djebel Achkel paimta po 
aršių kovų su ašies jėgomis.

Kita amerikiečių šarvuo
toji grupė jar.i arti Ferry- 
ville, netoli Bizerte ežero.

Britų 1-oji armija sutriuš
kino priešą Medjez-el-Bab 
apylinkėje ir įsiveržė j slė
nį, kuriuo veržiasi Tunis ba
zės kryptimi.

Sąjungininkų oro jėgos 
smarkiai veikia. Sicilijos są
siaury du ašies laivus nus
kandino ir septynis kitus su
gadino. 11 ašies lėktuvų nu
mušta. '

8-oji britų armija veržias 
pajūriu per kalnus daugiau 
kaip 25 mailių plačiu ruožu. 
Tenai ašis turi žemėje įka
siusi daug minų, kurias rei
kia išrankioti ir tik po to 
britų šarvuotosios jėgos gali 
laisviau stumtis priekyn.

Lakūnai atakuoja ne tiktaip pat jau iš Vokietijos at
šaukė apie 50,000 vengrų a^63 pozicijas ir įsitvirtini- 
darbininkų. mus pafrontėje, bet ir jūros

pakrantes. Ašiai artinasi pa 
kutinės dienos Afrikoje.Italu laivyno bazė 

bombarduota
CAIRO, Egiptas, zgeg. 6.— 

Oficialiai paskęlbta, kad U. 
S. bombonešiais Liberators Į

Puolė naują japonu 
bazę Solomons

WASHINGTON, geg. 6.—
vakar dienos laiku bombar-1 Laivyno departamentas pas-
duota italų jūrinė bazė Ta- 
ranto ir italų miestelis Reg- 
gio Calabria—pačiam Itali
jos pietiniam gale, priešais 
Sicilijos salą.

kelbė, kad amerikiečių lakū
nai praeitą antradienį ataka 
vo naują japonų bazę Kolom 
bangara saloje, Central So
lomons.

> KARO FRONTUOSE
AFRIKA —

Sąjungininkai Tunisijoje
visu frontu pliekia ašį. Ame- 

\ rikiečiai su prancūzais pra
silaužė per svarbiausią ba
ri jerą nugalėjusi ašį ir at
siduria arčiau Bizerte bazės
Amerikiečiai sunkiąją arti- 

V lerija bombarduojami Bizer
te ten sukėlė eilę gaisrų
Dega krantinės ir sandėliai 
Pranešta, kad bazėje viską' 
liepsnoja. Britai gi veržia' 
Tunis link. Sąjungininkų la 
kūną* skandina ašies laivus 
nudaužia vis daugiau prieš 
lėktuvų.

RUSIJA.—
ty Rusų armija be pertrau

kos atakuoja vokiečius va
kariniam Kaukaze. Vis dau
giau vokiečių nukauja. Anot 
Maskvos, rusai yra vos tik 
už 9 mailių nuo Novorossits- 
ko uosto.

PACIFIKAS.—
Amerikiečių lakūnai iš

griovė naują japonų bazę 
vienoj salaitėj, Solomons 
salyne. N. Gvinėjos pakran
tėse sudaužė vieną stambų 
japonų krovinį laivą.

KINIJA —
U. S. lakūnai atakavo ja

ponų įsitvirtinimus ir aJr- 
fieldą Hainan saloje, pieti
nės Kinijos pakrantėse.

JAPONAI MATO

X’

’ASIDAVIMĄ CORREGIDOR

■

| "UiauuuM" A0I1K3 vuutu

Corregidor kritimo metinių išvakarėse ja ponai parodo kaip amerikiečiai, iškėlę ran
kas, pasidavė ir atidavė salos tvirtoves. Šį paveikslą gavo U. S. karo departamentas 
iš japonų filmų ir karo departamentas leido rodyti žinių teatrams per OWI. Corregidor 
krito gegužės 6 dieną, 1942 metais.

i

Hagos miestą, Olandijoj, vokiečiai 
pakeitė didžiausia tvirtove s

LONDONAS (ONA). — 
Sąjungininkų sluoksniai ga
vo žinių, kad Hagos miestą, 
Olandijoj, vokiečiai pakeitė 
didele tvirtove.

Prieš karą Haga skaitėsi 
taikos simbolis; tonai buvo 
tarptautinio teismo sėdyba. 
Šiandie yra niekas daugiau, 
kaip tik karo simbolis. Vo
kiečiai ten išlaiko gausingą 
garnizoną.

Sąjungininkų oro jėgos 
viršija nacių 
oro jėgas

LONDONAS, geg. 6. — 
Britų oro jėgų aiškintojas 
pareiškia, kad vokiečių oro 
jėgos visuose frontuose kas
kart mažėja ir sąjungininkų 
oro jėgos toli anas viršija. 
Aiškėja, kad šiandie visuose 
frontuose vokiečiai neturi 
pakankamų oro jėgų, kurio
mis seniau tiek plačiai di
džiavosi.

Vokiečiams oro jėgas žy
miai eumažino britų ir ame
rikiečių nuolatiniai karopra 
monės centrų Vokietijoje 
bombardavimai. Visa eilė 
vokiečių lėktuvų fabrikų 
sunaikinta.

. WASHINGTON. — Karo 
datbo boardas pradėjo svar
styti anglių kasyklų klausi
mą.

LAFAYETTE, Tenn. — 
Sprogimas ištiko Etna Coal 
and Coke Co. kasyklą. 10 
angliakasių žuvo.

iš 15 skridusiu jy vienas 
išliko gyvas

•-1 . .4

Vokiečiai kuone visus gy
ventojus iš Hagos iškeldino 
kur kitur. Daug puošnių re
zidencijų, vilų, bažnyčių ir

Vakariniam Kaukaze rusai pliekia 
vokiečius ir pažangiuoja

LONDONAS, geg. 6. — 
Žiniomis iš Maskvos, rusų 
armijla. paėmusi Krimskaja 
miestelį ir nukovusi 7,000 
vokiečių daugiau, pasistū
mė apie 8 mailes priekyn ir 
šiandien yra vos už 9 mai
lių nuo Novorossiisko uosto, 
vakariniam Kaukaze.

Krimskaja yra svarbus 
geležinkelių sankryžis, Be 
šio miestelio rusai atsiėmė 
dar apie 10 kitų gyvenamų 
vietų ir sodybų.

Rusams teko apie 80 vo
kiečių patrankų, 220 kulko
svaidžių ir daug kitų įvairių

ginklų ir karo medžiagos.
Sovietų komuęikate pažy

mima, kad ten rusai veikia 
15 mailių ilgu
riuomenei dide
teikia rusų lai
raižo vokiečių
atsimetančius

Pranešta, kad rusai bom
bonešiais per juodąją jūrą 
nuskrido į Rumunijos pak
rantes ir Kryman. Vienur ir 
kitur atakavo uostus ir mie
stus. Be to, atakavo Gomelį, 
Brijanską ir Brestlitovską.

Leningrado fronte 200 vo
kiečių nukauta.

WASHINGTON, geg. 8.—' 
Karo departamentas paskel
bė, kad lėktuvo nelaimėje 
Islandijoje su lt. gen. An- 
drewažuvo 13 kitų kariškių,

Sudaužė japonu 
krovinį laivą

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 6.—Pas
kelbta, kad praeitą antra- 

'dienį amerikiečiai bombone
šiais Libfifątora bombarda
vo japonų bazę Wewak, N. 
Gvinėjoj, ir uoste sudaužė 
vieną 5,000 tonų priešo kro
vinį laivą. Be to, sugadinta 
dar du kiti mažesni preki
niai laivai.

o 15-asis, štabo puskarinin- 
kitų didelių pastatų vokie-lkis (aeržantas) George A. 
čiaa išgriovė ir padirbdino Eiael iž Columhus, O., išliko 
karinius įsitvirtinimus. Be gyvas> sunkiai 8UŽeistas. 
kitko ir Raudonojo Kryžiaus
ligoninė sugriauta.

Pačiame mieste ir apylin
kėse iškasti prieštankiniai 
kanalai, išvesti platūs kari
niai keliai.

Aplink miestą seniau tu
ristų lankomi žavingi ir pa
trauklūs miškeliai iškirsti ir 
jų vietoje pastatytos karei
vinės, karinės stovyklos ir 
krautuvės.

įsitvirtinimai dar vykdo
mi. Dešimtys tūkstančių dar 
bininkų prakaituoja. Visoj 
srity pilna vokiečių karei
vių. ✓

D. S. lakūnai puolė 
Hainan salą

CHUNGKING, Kinija, geg.
6—U. S. armijos 14-osios 
oro jėgos lakūnai didžiau
siais bombonešiais Libera
tors atakavo japonus Hai
nan saloje pietinės Kinijos 
pakrantėse, ir Hanoi-Haip- 
hong sritį, šiaurinėj prancū
zų Indokinijos daly, paskelb 
ta ii lt. gen. Stilwell vadovy
bės buveinės. Pažymėta, kad 
nė vienas bombonešis nenu
kentėjo.

Hainan saloje bombarduo
ta japonų airportas ir įsi
tvirtinimai. Tonai bombų iš
mesta. Kad visur sukelti di
deli nuostoliai, apie tai ne
gali būti nė kalbos.

Tarp žuvusiųjų yra pulk. 
Morrow Kruna, chicagietis,
buvęs laikraštininkas.*>

*4.' F '-Vv • * •
WASHINGTON. — Senė

tas pravedė šen. Connally 
priešstreikinį bilių. Pasiųs
tas žemesniesiems rūmams.

Naujas vadas mirusio 
gen. Andrews vietoje

WASHINGTON, geg. 6.— 
Karo departamento sekreto
rius Stimson paskelbė, kad 
vietoje mirusio lt. gen. An- 
drews pastoviu vyriausiuo
ju U. S. karo jėgų Europoje 
vadu paskirtas lt. gen. ja- 
cob L. Devers, šarvuotųjų 
jėgų vadas.

•

Sofijoj nušautas pronacis bulgaras; 
tūkstančiai bū,garų areštuota

ISTANBULIS, Turkija, 
geg. 6.—Gauta žinių, kad 
Sofijoj per bulgarų demons
tracijas ir riaušes praeitą 
pirmadienį tarp kitų nušau
tas ir pronacis bulgaras 
pulk. Athanas Pantev, bu
vęs bulgarų policijos virši
ninkas.

Ryšium su tomis demon
stracijomis, kurios b ivo su
keltos prieš vokiečius nacius 
ir jų šalininkus bulgarus, 
daugiau kaip 3,000 asmenų 
areštuota. Tarp areštuotųjų 
yra apie 500 moterų, kurios 
taip pat kovoja prieš savo 
tautiečius išdavikus—nacių 
sėbrus. \

Visoj Bulgarijoj vyksta 
bruzdėjimas prieš tautos iš
davikus ir nacius. Vieni ir 
kiti kiekviena proga fižpuo- 
lami ir nugalabinami, šiam 
žygiui yra susiorganizavusi

bulgarų patrijotų organiza
cija vardu Laisvės Frontas 
Kalbama, kad šios organiza
cijos vadais yra bulgarai 
studentai.

Bulgarijos vyriausybė, 
anot žinių, bijo bulgarų 
patrijotų naujų demonstra
cijų. Praplėstas budėjimas. 
Saugomi visi vokiečiai ir bu? 
garai pronaciai viršininkai.

Gestapo viršininkas 
išvyko Kroatijon

LONDONAS, geg. 8.—IŠ 
Berlyno per radiją pranešta, 
kad vokiečių gestapo (poli 
tinės policijos) viršininkas 
H. Himmler išvykęs Kroati
jon. Ten jis konferuojąs su 
kroatais “kvislingais,” ko
kiu būdu sėkmingiau sutu
rėti kroatų patrijotų žygiam 
prieš nacius.

Kinai darbuojasi už 
pasaulinę savo 
rasei lygybę

NEW YORK (ONA). — 
Kinų žinių agentūra išleido 
studiją, kuriuo nurodo, kad 
J. A. Valstybių, D. Britani
jos ir lotynų Amerikos res
publikos savo imigraciniais 
įstatymais palaiko rasinę 
diskriminaciją kinų - atžvil
giu. Minėtų šalių įstatymais 
varžoma kinų imigracija ir 
Kinijoj gimę kinai negali 
būti pripažinti piliečiais.

Kinai sako, kad šių laikų 
Kinijoj neturima nė kokių 
varžančiųjų svetimus žmo
nes įstatymų. Kinijoje visi 
žmonės turi lygybę, nepai
sant jų rasės, spalvos, tauti
nės kilmės ir tikėjimo.

Dėl to, Kinija mielai pa
geidautų, kad ir visos kitos 
šalys panašiai elgtųsi ir ki
nų atžvilgiu.

Kinai reiškia gilaus pasi
tenkinimo, kad Kuboje jau 
panaikinta prieš kinus buvri 
si vykdoma rasinė diskrimi
nacija.

Kinai pareiškia, kad jei 
Kinija šiame kare pripažįs
tama sąjungine valstybe, 
kuri su kitomis didžiulėmis 
valstybėmis kariauja prieš 
bendrąjį priešą, tad kinams 
neturi būti daroma diskri
minacija pasiremiant jų ra
sine kilme.

Mussolini sako, kad 
italai grįšią Afrikon

LONDONAS, geg. 6—Iš 
Venezia rūmų * balkono Mus
solini kalbėjo italkms. Jo 
kalba transliuota per radiją 
ir Ass. Press tai rekordavo.

Nepaisant visiško ašies 
susmukimo Afrikoje, Musso 
linis tarp kita pareiškė, kad 
“jo karinės jėgos grįšią Af
rikon. Jis nepasakė, kada 
įvyks tas “grįžimas.”
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PI1TSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Akademikės ir scenoj 
puikiai pasirodo

PUUburgb, Pa. — šv. 
Pranciškaus akademijos vy- 
resnėsės mokytinės-auklėtį- 
nės yra kukliom, save nesi- 
gąrginąnčięą mergelės. Vie-

Tuoj sakai sau, kaip gera 
joms čia būti! Ir tuojau da
rai dar kitą išvadą — tai 
gaivumas, tas linksmas juo
kas tikrai paeina iš nekaltų 
širdžių, kurios malonios ir 
Dievui ir žmogui.

Be abejonės, kad nėra 
lengva ,už sienų užsidariu

A°® gyvena už akademi-j sioms prie mckslo be per
jos mūrinių sienų, mažai m« 
tydamoa pasaulį ir jo sma- 
gv.mua, kitos gi gyvena pa 
šaulyje, pas savo tėvus, bet 
nesusitepa pasauliu, nei ne- 
užsikrečia jo tuščiais sma
gumais Jos jaučia, kad iš 
jų pasitikima daugiau negu 
iš merginų, kurių auklėji
mas yra pilnai laisvas, ir 
tad, jos neapvilia jomis pa
sitikinčių.

Čia reikia pastebėti, kad 
Šv. Pranciškaus akademiją 
ne tik lanko, susipratusių 
tėvų lietuvės dukros, bet y- 
ra ir ten apsigyvenusių ki
tataučių mergelių. Yra vi
siems žiųoma, kad ši aka
demija vedama mūsų lietu
vių Šv. Pranciškaus seselių. 
Taigi, išvada, kuri skverbia
si mintin, yra ta: štai, kaip 
kitataučiai įvertina mūsų 
lietuvių seserų kvalifikaci
jas, būti ne tik mokytojo
mis, bet auklėtojomis jų dūk 
terų. Taigi, valio! mūsų ga
bios lietuvaitės, Šv. Pranciš
kaus seselės! Pirmyn vis, ir 
aukštyn, įteikite Jūs savo 
kilmės vardą kitataučių a- 
kyse, ir tepadeda ir telaimi
na Jums Aukščiausias.

Pradžioje šio rasto sakiau, 
kad šios nąergelėie ten besi
mokinančios nesusitepa pa
sauliu, nei neužsikrečia jo 
tuščiais smagumais. Kas 
nors pasakys, tos mergelės 
gal suvisai negyvos. Visai 
priešingai. Tik atvažiuok j 
Apvaizdos Kalną, kuomet 
jos rekreacijoje, o išgirsi tą

traukos sėdėti. Reikia ir at
sigaivinimo. Anglų patarlė 
“Ali work and no p 1 a y, 
makes Jack a dūli boy,” la
bai teisinga ir merginoms. 
Jos, lygiai, kaip ir mokyto
jos seserys, žino tą gerai. 
Tačiau, jos irgi nepavydi nu
traukti sau kiek to žaidimo 
laiko, prisiruošti prie kitus 
pamokinančio ir palinksmi
nančio darbo. Čia reikia pa
sišventimo ir jos parodo, kad 
pas jas randasi ir pasišven
timas.

Štai, balandžio 29 ir 30 d. 
vakarais akademikės vaidi
no gražią, anglų kalba, tri
jų veiksmų komediją “Her 
First Dance”. Veikalą pui
kiai sulošė. Sunku būtų bu
vę ką nors pridėti prie jų 
gestų ir judėsiu, nudavimo 
ir kalbos. Kai kurios pasi
rodė kaip tikrus artistės.

Veikalas vaidintas akade
mijos auditorijoj. Nemažas 
kreditąs eina ne tik mergi
noms, Šv. Pranciškaus auk
lėtinėms, bet pačioms sese
rims, kurios jas taip puikiai 
išmokino ir išlavino. Dau
giau tokių parengimų!

Nors visų programos da-

DALYVAUJA TARPTAUTINIAM FESTIVALE, PHILADELPHIA, PA.

"Draugas” Aciue pnoto
So. Bostono Jaunamečių šokėjų grupė, vadovaujama O nos Ivaškienės, gegužės 7 d. š. m. Academy of Music, Phi- 

ladelphijoj, Tarptautiniame Festivale šoks tautinius šokius, ši šokėjų grupė taipgi dalyvaus laikraščio “Amerikos” 
parengime, gegužės 9 d. New Yorke ir geg. 8 d. Šv. Kazimi ero parap. salėje, Philadelphia.

Rosemary — Rita Lumpp, i ras, paruoštos procesijai mer 
Drucįlla — Ruth Smoker, j gailės ir vaikai, darė įspū- 
Lcuisa — Marita Schowal- Į džio.
ter, Mrs. Elizabeth Schuy- Visi buvę bažnyčioje per 
ler, Murdock — Estelle Gres-
kvich, Pepita 
ta Bell.

Helen Ani-

I Vaid^mą Matęs

---------y c~

Iš Los Angeles, Calif.
Ir šiame krašte lietuviai 

Kristaus iš numirusių prisi
kėlimo atmintį, Velykas, at
liko kaip dera tikriems krikš 
čionims.

šv. Mišias ėjo prie Dievo 
Stalo priimti Velykų Avinė
lį į savo širdį, kad tuo pa
linksminus save ir džiaugu- 
sis tos dienos džiaugsmu.

Po pirmųjų šv. Mišių, pa
rapijos lėšomis buvo paruoš
ti kuklūs pusryčiai chorui Ir 
visiems procesijoje dalyva
vusiems. Be to, kas norėjo 
ir pašaliniai galėjo pusryčių 
gauti bei margučius mušti. 
Šiems buvo nustatyta įžan

Choras labai gražiai gie
dojo giesmes. Mūsų bažny
tinį chorą puošia net sve
timtautė prancūzė, Gerdone 
DeLagniel, kuri labai muzi
kali ir išlavintu bąlsu solo 
kelia visų. širdis aukštyn. 
Net prelatas po šv. Mišių ne
iškentė nepadėkojęs chorui 
ir vedėjai seselei ir gėrėjo
si garbingu pasiaukavimu, 
kad net svetimieji stengiasi 
prisidėti savo gabumais. Vie 
nas jaunuolis, korp. Jurge

lis, Dėdės Šamo uniformo
je, paeinąs iš Cleveland, O., 
kuris sakosi, net savo dali-

Bet nemanykite, kad visi 
čia gyveną lietuviai tai da- j ga nes dabar viskas bran

Ar Skauda Kojas ?
OUICK SELIEFWithkEW METHOD

vxsų pxugx^uua rė Ne. piktai,Ue, kurių šir-[gu ir nėgafima : gauti kiek 
lyvių vardus būtų pe lg .dyse yra kibirkštėlė Die- daugiau nustatytos normos.
perrašinėti, tačiau, lietuvių 
pasigerėjimui, bus neproša- 
lį patalpinti veikiančiųjų. 

Vaidinime dalyvavo:
Glaire rolėj Steila Javidis, 

Grandmother — Adelaitė 
Čiubis, Eleanor — Virginia 
Zinns, Florabelle — Ruth

vo meilės ir lietuvybės. 
Rėža: rėkei j a buvo 7 vai.

ryto Šv. Kazimiero bažny-

Per sumą vėl veik tiek pat 
prisirinko žmonių. Matėsi ir 
tokių, kurie čia pirmą kar-

I
L°«k » N«w *ay Bunion R.d.c.7 
—Tada ter Caras and Celių,#,__

SHOES Langtfcaiied 
& MOdanad

COS
25c

FOOT EZ SHCE SHCF 
189 NO. LA SALLE ST.

linksmą, gaivų juoką iš be- Schreck, Jacąueline — Mary
žaidžiančių merginų, kurios 
taip judrios, kaip jų judesys

L. Mulvihill, Louise Farrell, 
Kate — Mary Beth Conway,

akį Žavėte žavėja, o jų links- Misa Coffee — Laverne Sei
mas juokas širdį kutena, ler, April — Joan Cyphers,

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MJKED
MALIAVA

Ųž galioną .7 ... 98c

BĘN MOORE “One Coat”
ENAMEL >

Už galioną .........

KEM-TONE
Vf sslloo,

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1*50

FLAXOAP
2 svarų 50/.
hlėka ......................

TIKRAS
LINSEED ALYVA
UŽ galioną ............./PC

WALL PAPER
(Room Lota) 

Parsiduoda už .... z
Ir aukščiau OOC

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

paketas ......................

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

TftU-VISION OPTICAL CO.
DB. M. HEINE, O.D.

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

AKIS EGkjzaEenuojJOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
Ifi SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVK TEL. LAFAYETTE 3535
ad., Trrftad., Penktoji. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 
(ptvtrUMUeidni,, Nuo 10 ryto Iki JO Valt. 

Anštadienlala Ir ScknuuUenialH I'ajpU Sutarti
VALANDOS

čion prisirinko daug žmonių- ų pasirodė, gal, dėl ringei- 
lietuvių ir svetimtaučių. durno

Prelatus J. Maciejauskas --------
atliko visas apeigas. Seselių 
rūpesčiu suorganizuotas cho

J

OJOLIJS ISPAUBAVIMAS M.VSV 
MILŽINIŠKO STARO MtZlKA- 

1.15X1 1ASTBLML5TV 

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDLOTI.

TŪBOS, CLARLNETAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTE8 
nu "CMej" — $86.00, $37.60,
$45.00 ir $76 00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI aUITA-RAI, 8PA- 
niski mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.60, $8.60, $12.60 Iki $86.00,
STR1UNINIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 Ir $160.00. RAŠO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČS-
LIAI 8MUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AM8 BASAM.S. VIOLAS IR CRL- 
LD —'$LS0. 13.01, $5.00, $10.00 
Ir $16.00. . HtrlOnog dėl visų vlrj- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.60, $28.60, 
$$6.00 ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLfc, Ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTFVAS VICTOR IR 
kitų PHONdORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clartne- 
tams, Trlflboms, Saaapbones Ir 
taipgi Smalkoms Jr Gultarams.

GOLD8TKUP8 MUSIC SHOP 
014' Ma«wcll Rt., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

$-1
» vt A

— telkia —
SYKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

Nebūkit Hupnn-
Clotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit ltuosl nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPECIAL — 
Iškirpkite šj skelbimą, ir priduo.

kitę mums pirm 30 diėrtų laiko Ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

I6MANKATIN1MA 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatincntą

nėra ko GERESNIO UŽ

Syiee&tvice
Creator of Custon) Appllances for 27 yra
3fl S. STATE, HM. 010, STA. 4108 
Daily 10 A.M. ’Til fij Mon.. Fri. Tll 0 F.M. 

ISaturday ’TII 1, Kundrty 2 te 4.

Kis yra npcctalls gaminimo bandymas Ir 
nebus kitose laikraščiuose., Taipgi. fil* 
pasiūlymas nebus atkartotas.

DR. G. SERNERe
IJETUVIS AKIŲ GYDYT"’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aidų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lšega&mlnuotl Jas moderniškiausia 
mdtoda. kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
Sfi METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akla Itemplm*. ..

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

OPTOMLKU RISTAI
1861 So. Ashland Avenue

Anroaa 18-tos 
releConast CAKAL MM, CMoagc

OFISO FALAVDOR: 
Kasdien a. m. IMI 1:M p. m. 

Treįfitd. Ir Mtad. Ū:S6 a. m. 
Iki $:•• p. m.

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

~ TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA (R ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

«— M Metei Šakningo Patemvlnio I —•

" KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET «U8 J<m. M. Montrls. Sec’y. ' S2S« 80. HALSTED ST.

ri/4 LIBUtAl EARMtNGS

nyje dainuoja kareiviams lie 
tuviškas dainas, išlavintu 
balsu žavi klausytojus. Gra
žu kad randasi jaunuolių,

(Nukelta į 3 pusi.) "

DEL VAITUSfl, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių (tempimą, kuris 

e$ti 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 i mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dilioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys stitaisa- 
mos be akinių. Kainos pigias kaip

4712 South Ashland Av.
YARDS ISn

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

LIETUVIAI DAKTAhAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUB.GEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartų.

Office teL YARdi 4787 
Namų teL PROspsct 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cięero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St./Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tel. YARdi 3246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

' Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

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

SalrmadieniaiM pagal mini tarimą

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: ir «:30-R-30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais - 11-12.

Ofiso Tel.................. VIRgĮntą 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i4ŽO4 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v&l. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

~0R. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ t 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL Mllhvgy 2880 Chicago, fiji

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 \ai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dianą

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETBISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieixiamą kainą.

JOS. F. SUDRIK > 
krautuvėje

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Columei 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YABD8 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
8U7 DIKNR. “DRAUOF*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Res.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 West 35th Street

Paraginkite savo paž|si 
mus užsisakyti dii 
“Draugą”,

Tai. OANal 6122

DR. 6IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TeL OANal 0267 '
Res. teL: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reaideoelja: 6600 So. Artesian Ava, 
VALANDOS: U v. ryto Iki 3 p.p>

6 Itt 8 Tik vaklK
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

ix>>dynai

Be kitų gamtos stebuklų, 
Alaska yra žinoma kaipo ša
lis milžiniškų ledynų. Išsky
rus Grenlandiją yra didžiau
sių ledynų šalis. Tarp Lynn 
ir Seward perkaso randasi 
virš penki tūkstančiai mil
žiniškų ledynų, šimtai tų le
dynų susijungia su jūra. Ti
kroji ledynų šalis prasideda 
Britų Alaskoje ir eina pajū
riu per 1000 mylių. Didžiau
si ledynai randasi šiaurinė
je ir vakarinėje dalyse, plo- 

x te, nedidesniąme kaip New 
York valstybė. Tas ledynų 
plotas sudaro nedaugiau, 
kaip dešimtąją dalį visos A- 
laskos. Kasmet daug žmo
nių iš viso pasaulio atlanko 
Alaską ir daugumas jų visų 
pirma patenka ji ledynų sri- 
tį. Nepamatę ir nepatyrę ki
tų dalių, susidaro nuomonę, 
kad visa Alaska yra vien 
ledynų šalis. Rašo knygas, 
laiko paskaitas žmonėse su
darydami klaidingą nūomo- 
nę. Tiesa kad Alaskoje ran
dasi beveik didžiausi ledy-

Los Angeles, Cal.
(Atkelta iš 2 pusi.)

kurie myli savo tautą, savo 
kalbą, savo tėvynės dainas

”bei giesmes.
Seselė, to choro organiza- 

tore ir vedėja bei mokyto- 
' ja, turi daugiausiąi rūpintis 

ir darbuotis choro palaiky
mu. Garbė ir dėkingumas 
jai už tai.

Lankėsi čia svečias iš Mon 
tello, Mass., L. Končius. Jis 
yra bitininkas ir, gal, dau
giausiai Rytinėse valst. me- 
darus parduoda. Dabar, sako, 

"*net pritrūko medaus. Jis at
vyko pas didelę bitininkys
tės firmą, su kuria susita
ręs visą vagoną medaus pri
statyti į Bostoną. Gražu, 
kad lietuviai imasi’ preky
bos. L. Končius, nors čia gi
męs ir augęs, bet gerai kal
ba lietuviškai ir daug daly
kų žino apie Lietuvą; atro- 

-A dytų lyg jis ten buvęs ir vi
są matęs. Garbė jo tėvams.

Tai ir viska^ tuo tarpu. 
Likite sveiki, skaitytojai, iki 
kitam kartui, žemaičių Jonas

nai, bet ne visas paviršius 
yra dengtas ledais. Ledynai 
užima tik dešimtą dalį.

Ledynų (ledo storumas 
siekia 200 pėdų) sukaustyti 
amžino šalčio riogso neju
dinami. Bet yra apie 30 le
dynų, kurie nuo kalnų slen
ka žemyn. Su didžiausiu 
trenksmu atlūžta didžiausi 
gabalai ir grimsta į jūrą. 
Atlūžę ledo gabalai yra di
desni už didžiausius Chica- 
go arba New Yorko dango
raižius. Tokie ledų kalnai 
jūrose sudaro ldivams dide
lį pavojų. Toks ledo gabalas 
sudaužo laivą, kaip akmuo 
kiaušinį. Nuo tokio ledo ga
balo žuvo ir vienas didžiau
sių ir stipriausių laivų Tita
nikas.

Ledynų srities krantai la
bai grubūs ir statūs. Viršū
nės siekia debesis ir oras 
ten taip šaltas, kad kylan
tys iš jūrų rūkai, kol pasie
kia kalnų viršūnę, virsta 
sniegu ir'ledu. Kai kurie A- 
laskos ledynai yra užvardin
ti tam tikrais vardais. Vie
nas jų vadinamas Taku le
dynu, yra mylios pločio ir 
baigiasi debesyse. Ledas y- 
ra taip skaistus ir švarus, 
kad kai kurios San Fran- 
cisco ledo bendrovės prieš 
50 metų gabendavos* iš A-

laskos ledą ir iš to gaudavo 
didelį Reiną. Mendenhale le
dynas randasi dabartinės A- 
laskos sostinės Juneau apy
linkėje. Turistai, atvykę į 
Juneau, su palydovais va
žiuoja pamatyti šį garsų le
dyną. Kelias vingiuojasi kal
nais, pakalnėmis ir kloniais, 
per krūmus ir miškus, kur 
žydi laukinės gėlės įvairaus 
dydžio ir spalvų. Artėjant 
ledyno, gamtos grožis mai
nosi ir galutinai visai išnyk
sta. Pažvelgus į aukštį, nie
ko daugiau nematyti, kaip 
tik baltas ledas.

Visos Alaskos upė3 ir upe
liai susidaro iš tirpstančio 
sniego ir ledo kalnuose. To
kių gamtos stebuklų niekur- 
Amerikoje negalima rasti.

(Daugiau bus f

Žinomo lieluvos 
istoriko mirties 
sukaktisX s(LKFSB) Šiemet gegužės 
mėn. 9 d. sueina penkeri me
tai nuo mirties jauno Lietu
vos istoriko Pauliaus Šležo. 
Jisai buvo gimnazijos mo
kytojas, rimtas istorijos spe
cialistas. A. Šapokas reda
guotoje “Lietuvos Istorijo
je” jisai yra parašęs skyrių 
apie rusų valdymo laikus 
Lietuvoje.
PIRKITE KARO BONUS!

\i>\ \\t m i tintot.it \rm

I ltn\Į I V .O II Ii

t.
PAULINA GRUMBLIS

(po pirmu vyru Skiepo wle«)
Gyveno 6915»So. Rockwell St. 
Mirė Geg. 6. 1943, 3:60 vai 
ryte,, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parap., 
Kaitimų kaimo.

, Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną. sūnų Pranciškų 
Shlepowicz, marčią Hattie, 3 
anukus Adrian, Bulalia ir Ri
ta Shlepowlcz, seserį ir švo- 
gerį Domicėlę Ir Petrą Ūse
lius ir jų šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje irgi daug giminių.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų ir Apaštalystės Maldos 
draugijų ir prie fiv. Pranciš
kaus dr-jos Town of Lake.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Geg. 10 d. iš koplyčios 8:00 
vat ryta bus atlydėta i Gi
mimo Švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažis- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Mar
ti. Anūkai, Sesuo, švogeris Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nas Yards 1138-1139.

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA
Verte *

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

kreipkitės prie mūsų

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON Sekretorius ir Iždininkas

VERONIKA VIZGARD 
(po tėaUn Jonaitis)

Oyv : 6140 S. Artesian Avė.
Mlr6 geg. 6 d., 1943 m., 2:10 

vai. ryt©.
Gimęs Lietuvoje. Kilo 1S 

Raseinių apskr., Stulgių par., 
Kražių kamo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 sūnus — Dr. Joseph ir mar
čią Marle, Jake, Fėter Ir mar
čią Charlotte, Frank ir mar
čią Sophle; dukterj Veronlca 
8tachowskl Ir žentą Joseph; 
g anūkus; 6 proanūkus; Ir 
daug kttų giminių, draugų Ir 
pažįstami}.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 6812 So. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks 8 Stad., 
gegužčs 8 d. 18 koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydyta į Gimi
mo fiv. Paneles Marijos par. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionėj sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j fiv. Kazimiero kapines.

Nuollrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:-?- Sflnal, Marčios, 
Dūkti1, žentas. Anūkai, Proan-

I Okai ir Giminė*.

vvnik s uju ui
1945 VVest 35* Street

~?Ae Metiku./

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas neret 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite į—-O

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTFD 
Al)V EKTIKINU DEPARTMENT

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

HELP WANTED — VYRAI

POPIEROS KIRPĖJAS
Prie straight peilio. Taipgi ir EN- 
VEItOPE DUE KJRPfiJAS, Gera 
mokestis. 48 vai, savaitė. Dieną ir 
naktį šiftai.

REDSON RICE CORP.
111 N. WACKER DRIVE

(Kampas Washington).

PIRKITE KARO BONUS!

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS
• Internal ir Extemal
D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. Monroe.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

.PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIEŠ
PASTOVŪS DARBAI

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

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NTTOS. KARO DARBAT2742 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

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

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

FREIGHT HANDLERS
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING CORP. 

’ Door 5. House 3.
13TH A CLARK 8TS.

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

2334 So. Oakley Avė., Ohicago

HELP VFANTED — MOTERYS

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

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

BROOKS LAUNDRY
BOO North—Bivd. Oak Park. RI.

Merginos - Moterys
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėj. 
Gera pradinė mokestis. Atsineš
kit prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
COMPANY 

2329 N. Pulaski Rd.

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liąuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
sppivų ir balta.

N e-Pagels tan tis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liąuid Lite—labai žibanti, virtuvėms Ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevoti. 
Yra 10 spalvą.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

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

BARTA & LEJCAR
40** 4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1746

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kaliau 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: LAFAYETTE M17

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo $800 
Iki 810.000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Are.

Phone: CICERO 458.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

KDGEWATFR BEACH HOTEL, 
Drug Store

6349 Sherldan R<1.

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

127 N. DEARBORN ST.

DICTAPHONE TRANSCRIBER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING * MFG. CO. 
1500 S. Westcm________ MONroe B12B

SKAI.BINIŲ SKIRfiJOS 
CHECKERS ir MANGLE 

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY
5530 W. -Permali Rd. Cicero

Tel.; I žuviniai e 4145

VALYMUI MOTERYS
Reikalingos dirbti naktimis. Atsišau

kit į budinko ofisą, Room 230. 
104 S, MICHIGAN AVĖ, 

NAMŲ DARBAS
Mergina ar našlė nedaugiau 40 met.ų 
amžiaus reikalinga. Geri namai ge
rai darbininkei. $15. , J savaitę, kam
barys ir valgis. Ketvirtadieniais ir 
Sekmadieniais nereikia dirbti.

NEWCASTLE 3458.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBKIT
Svarbioje Industrijoje

Pastovūs darbai, nėra atleidimų. 
Gera transportacija. Darbų ran
dasi vyrams ir moterims. Turi 
mokėt rašyti ir skaityti angliškai. 
Kreipkitės—

4500 S. KOLIN.

ĮVAIRCS PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Geros darbo 
sąlygos ir gera ateitis. Progos pra
diniams darbininkams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. HURON ST.

DOCKMEN
Pastovūs darbai, 50 iki 60 valandų į 
savaitę. Turi būt piliečiai. Sveikatos 
egzaminas reikalaujamas. Norintieji 
pristoti prie unijos. Atsišaukit prie 
Mr. Osborn.
BURLINGTON TRANSPORTATION 

433 W. Peik.

FACTORY VYRAI IR VAIKINAI
$40.00 už 58 vai. darbo savaitę mo
kama. Turi būt stiprūs ir norinti 
dirbti sunkiai kad išmokti amatą.

QUAIJTY PLATINO CO.
2003 W. Fulfem St.

KARPENTERIS — paieškau darbo. 
Esu senas žmogus bet suprantu visą 
darbą. Didelių darbų neapsiimu. 
Kam esu reikalingas—pašaukit tele
fonu CANAL 0858 ar ateikit J namus 
—1926 CANALPORT AVĖ.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
4820 S. Campbell.

LAUNDRY HELP
Vyrai reikalingi pagelbėti prie skal
byklos darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Patogios darbo ąąlygos, geras 
valgis duodama.

GRANT HOSPlTAL 
551 yv. Grant PI.

VALYTOJOS NAKTIMIS
Apvalymo darbai mūsų moderniško] 
maisto krautuvėje. Visas darbas tik 
vienam aukšte. Patogios valandos, 
pastovūs darbai. Apmokamos atosto
gos. Pirkimo nuolaidų privilegijos. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 40 
▼ai. savaitėje. Atsišaukite į Ofisą 
beismente tarp 9 ryto ir 5:30 vakare 
bei kurią dieną.

HILLMAN’S
Irving Park & Cicero at

Mllwaukee Aveuue

BOSOM, COLLAR IR CUFF 
OPERATORES

Pastovūs Darbai.
GREAT WE8TERN LAUNDRY CO.

2125 W. Madlaon St, 

MOTERYS
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga.

HALSAM PRODUCTS 
_____________ 4114 Ravenswood

ILLINOIS CENTRAL 
RAILROAD
REIKALAUJA

LAUNDRY DARBININKŲ
49c iki 65c , vai.—48 vai. savaitė. 

Sekmad. reikia dirbti, bet liuosi 
vieną paprastą dieną. 

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI
Room 310

135 E. llth PLACE
OFISO VALANDO8: 

Pirmadieniais perdėm Penktadieniais 
8:80 ryto iki 5:80 vakare 

fieštad. nuo 8:30 iki 2 popiet.

5ią vasarį bus pra
platintas Alaskos 
kelias

šią vasarą didysis Alas-^ 
kos kelias bus praplatintas 
24 pėdomis. Kelias turi 
1,671 mailių ilgio.

Brig Gen. J. A. O’Connor, 
Commander of tre North- 
west Service command, pra
neša, jog tuo keliu per mė
nesį pervežama 70,000 tonų 
krovinių. Bus dar daugiau 
pervežta, jei bus reikalmga.
SKAITYKITE “DRAUGIU

Horthy paleido vengrų 
parlamentų

BERNAS, Šveicarija, geg. 
6.—Gautomis žiniomis, Ven
grijos parlamente pradėjo 
vis ryškiau reikštis nepasi
tenkinimas naciais ir savo 
vyriausybe. Iškelti reikala
vimai, kad vyriausybė pasi
aiškintų kai kuriais “neati
tinkamais” šiam momentui 
klausimais.

Tad grjižęs namo po kon
ferencijos su Hitleriu regen
tas adm. Horthy neribotam 
laikui parlamentą paleido. 
Sakoma, jia tai padarė už
sienio reikalų ministro Ni- 
colas Kallay patariamas.

mirčių

Vasario mėnesį, 1943 me
tais, visame krašte, skaitant 
pereitus 16 metų, :buvo ma
žiausia dėl traffic nelaimių 

'mirčių.
Vasario mėnesį visame 

krašte buvo 1,600 dėl traffic 
nelaimių mirčių, ’ nukrito 32 
procentus, palyginus pereitų 
metų tą patį mėnesį.

Meilė, kain agnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
-- KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS serus 
APDENGALUS ii neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Drapertes, Grindų Paklojlmun.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

tintot.it
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus Rrisiųstus 
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Kariaujame až visų tautą laisvę
Praėjusio antradienio laidoj Chicago Herald Aųieri- 

can įdėjo puikų vedamąjį straipsnį. Atpasakojus lenkų- 
rusų konflikto reikšmę, stipriai pareiškia, kad Ameri
ka kariauja dėl visų tautų laisvės ir dėl to piktinasi 
Sovietų Rusijos užsimojimu pasiglemžti Baltijos tear
tas ir Lenkijos dalį.

Be to, Herald American, nurodęs, kad dabar yra lai
kas išsiaiškinti, pastebi: /

“Jei Anglija ir Jungtinės Valstybės nuoširdžiai ka 
riouja dėl keturių laisvių, jos reikalą.ua ir gaus iš Ru
si jo® šventą pažadą, kad šis karas nebus veltui ir kad 
jis neužsibaigs komunizmo kruvinu triumfu.“

Iš to aišku, kad visi rimti žmonės, visi geri laik
raščiai, visi pilną ta prasme demokratai virv griežtu
mu smerkia imperializmą, nepaisant ar jis bus japo
niškas, ar vokiškas, ar rusiškas.

Lietuviai užstoja žydus

Penktadienis, geg. 7 d., 1943

ATGAL PR IE DARBO

T

►
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Užstoja pavergtąją teises
DLL LENKŲ-RUSŲ KONFLIKTO

“The Register’’, katalikų savaitraštis, viename iš sa
vo puikių editorialų šios savaitės laidoj nurodo tikrar 
sias lenkų-rusų konflikto priežastis. Iškeltasis dešim
ties tūkstančių lenkų karininkų išskerdimo klausimas 
buvęs tik priežastimi Maskvai nutraukti santykius eu 
lenkais.

Tikroji konflikto priežastis esanti ta, kad Stalinas 
nori pasigrobti Lenkijos dalį. Kalbėti, kad Lenkija smo
gusi peiliu Rusijai į nugarą, esanti didžiausia nesąmo
nė ir melagystė. Esąs faktas, kad lenkai norėjo kariau
ti su rusais prieš Hitlerį, bet Stalinas pagelbėjo Hit
leriui sudraskyti Lenkiją. Dabartinė Lenkijos vyriau
sybė nebegerą, nprs ji energingai kovoja Hitlerį, nes, 
mat, ji kovoja už pokarinės Lenkijos atstatymą. Dėl 
to Stalinas daro žygių Maskvoje sudaryti kitą “lenkų 
vyriausybę”, kuri aklai visas jo užgaidas pildytų. 

STALINAS SAVINAS! IR KITAS TAUTAS
Šis laikraštis visai teisingai pastebi, kad Sovietų Ru

sija savinasi ne tik Lenkijos dalį, bet taip pat Lietu
vą, Latviją, Estiją ir Suomiją.

Nors Rusija turinti didžiausias žemės platybes, tap
čiau vis siekia daugiau pasigrobti.

Rusai tvirtina, kad tie kraštai kadaise buvo jų už
kariauti ir valdomi. Jei toksai argumentas būtų mora
liai pateisinamas, tai Ispanija su Portugalija galėtų 
reikšti pretenzijas prie Lotyniškosios Amerikos; An
glija, Prancūzija ir Ispanija galėtų reikalauti didelių 
Jungtinių Valstybių plotų. Jei kuris kraštas vienos 
ar kitos valstybės kadaise buvo pagrobtas ir valdo
mas, tai dar nereiškia., kad jis jai šiandien priklauso.

Mes, amerikiečiai, rašo “The Register”, idealizmo 
vieton pastatysime tikrai žiaurią priemonę, jei leistu
me Stalinui pavogti aukščiau suminėtas teritorijas. Mes 
kariaujame dėl laisvės, bet ne dėl Stalino imperializ
mo. Be to, kaipo krikščionys, toliau sako Register, mes 
protestuojame prieš ateistinės Sovietų Rusijos užsimo
jimus praryti krikščioniškus kraštus. Religija Sovietų 
Rusijoj tebėra paminta po geležiniu bolševikų padu. 

KATALIKŲ NUSISTATYMAS

Amerikos katalikai visu šimtu Nuošimčių remia sa
vo vyriausybę. Jie kariauja dėl Keturių Laisvių ir dėl 
sutriuškinimo pagoniškųjų vyriausybių, kurios mus už
puolė. Bet bolševikų plėšikiškiems planams jokiu bū
du nepritars. Jiems bus skaudu matyti katalikiškųjų 
tautų apiplėšimą. Dėl to “The Register” stato tokį rei
kalavimą:,

“Mes reikalaujame, kad Keturios Laisvės, kaip bu
vo pažadėta, būtų duota lenkams, latviams, suomiams, 
estams, lietuviams ir visiems kitiems, kurie neteko 
savo teisiu šio karo metu.

Mes reikalaujame, kad šių ir kitų pavergtų kraštų žmo
nėms būtų leista sudaryti tokias vyriausybes, kokių 
jie patys norės, bet kad nebūtų jiems primesta valdžia 
kitų tautų, turinčių savanaudiškus interesus. Jei tų 
kraštų žmonių dauguma yra katalikai, jie turi teisę 
įsisteigti katalikišką valstybę, bet nei ateistai, nei Eu
ropos protestantai neturi teisės į jų reikalus kištis’’,^ 

REMTI IMPERIALIZMU — YRA l&DAVY&Tfi
“The Register’’ piktinasi, ir ne be pagrindo, kad 

Jungtinėse Valstybėse dabar vedama stipri propagan
da prieš kai kurių tautų laisvę ir nepriklausomybę. “A- 
merikos dienraščiai ir radijo stotys, kurie remta tas 
pastangas be jokios kritikos, yra kalti Keturių Laisvių 
išdavystėje’’. Šiais žodžiais baigiamas editorialas.

Vis tik džiugu, kad Amerikos katalikų spauda taip 
energingai gina pavergtųjų tautų teise® ir taip griežtai 
stovi už Atlanto Carterio dėsnius. Su jos balsu, be abe
jonės, bus sUaitom^si ir Vašingtone ir kitose sostinėse,

Vokietijos nacių dienraštis, leidžiamas Kaune — “Kau- 
ener Zeitung’’ (XII.16) rašo, kad vokiečių okupacinės 
įstaigos Lietuvoje dar kartą pratęsusios terminą žydų 
turtr.'i užregistruoti. Paskutinis terminas buvęs nusta
tytas iki 1942 m. gruodžio 31 d.

Iš laikraščio išvadžiojimų matyti, kad žydų turto lig- 
šiol teužregistruota “tiktai labai menka dalis”. Todėl 
laikraštis grąsina “sunkiausiomis” (t. y. mirties) baus
mėmis. Be to, laikraštis žodis žodin rašo: “Anksčiau 
žydams priklausęs turtas konfiskuotas Vokietijos rei
cho naudai. Kas tokį turtą pasisavina, tas bus apkal
tintas sunkiu reicho apgavimu”. Visas žydų turtas “au
tomatiškai“ perėjęs reicho nuosavybėn.

Kauno laikraščiuose paskelbta, kad vokiečių komi
saras nubaudęs 20 lietuvių už tai, kad jie pardavinėję 
maisto produktus žydams. Kai kurie lietuviai nubausti 
už ryšių palaikymą su getuose uždarytais žydais ir už 
tarpininkavimą, persiunčiant žydų laiškus.

Šis yra vienas iš įrodymų, kad Lietuvos žmonės nė
ra anti-semitai. Priešingai — jie kiekviena proga žy
dus užtaria, nors ir patys yra nacių persekiojami. Ne 
vieną lietuvi naciai jau sušaudė dėl to, kad mėgino ko
kiu nors būdu pagelbėti žydams.

' Į įį\l
Marųr.'.ette universitetas (katalikų) alumniečių ir stu

dentų tarpe turi 3,000 tarnaujančių U. S. kariuomenė
je. Virš dvidešimts iš jų žuvo mūšiuose ar dingo be 
žinios.

“Draugas” Acrne pnoto

Atrodo, kad maineriai vėl patenkinti grįž ta. prie darbo. Grupė mainerių šypsosi prie 
Solar mainų, netoli Imperial, Pa. Iškaba yra padėta, jog valdžia perėmė mainas, kai tik 
prasidėjo streikas.

I SPAUDOS APŽVALGA )
V--- - ----L-'-.. !_ ■ . ' i "1 ■— i -i ■ i _ i

Išsišokimas ar manievras?
Dėl lenkų-rusų santykių nutrūkimo “Darbininkas“ 

taip rašo:
“Tiems kivirčiams priekabę sudaro štai koks įvy

kis. 1939 m. Lenkija pralaimėjo karą su Hitleriu. Pa
čioj karo pabaigoj sovietų armija puolė lenkus iš už
pakalio. Nemaži lenkų kariuomenės daliniai pakliuvo 

• į sovietų nelaisvę. Vėliau, kada Hitleris puolė Rusiją 
ir pirmais karo metais pastoviai stūmė raudonąją ar
miją į Maskvą, lenkai pasiūlė sovietams pagalbą tuo 
sumetimu, kad Hitleris perdaug neįsigalėtų. Sumany
ta suorganizuoti lenkų belaisvius į atskirą armiją, ku
ri kariautų prieš Hitlerį sovietų teritorijoj. Derybos 
nėjo sklandžiai. Sovietai nesutiko turęti ^neliečiamą 
lenkų armiją savo žemėje. Tai jiems atrodė pernelyg 
pavojinga Ryšiumi su derybomis kilo klausimas: kur 
yra 15,000 lenkų karininkų, kurie buvo pakliuvę į ru
sų nelaisvę? Į tą klausimą sovietai nedavė patenki
nančio atsakymo. Ir štai dabar lenkų vyriausybė išėjo 
viešai su apkaltinimu, kad sovietai nužudę 10,000 len
kų karininkų Smolensko apylinkėse. Sovietai riktelė
jo, kad ta žinia išėjo iš vokiškų šaltinių; kad vokie
čiai patys tuo® karininkus nužudė ir kad lenkai, nau
dodamiesi melagingais nacių apkaltinimais, tuo pačiu 
esą nacių šalininkai® ir pasitarnaują nacių propagan
dai, siekiančiai suardyti Suvienytųjų Tautų vienybę. 
Tą riksmą pakartojo kai kurie laikraščiai, ir iš to 
viso susidarė nuomonė, kad lenkų vyriausybė yra pa
dariusi stambią diplomatinę klaidą. Tačiau ne visa 
Amerikos visuomenė tiki tam argumeųtui. Pagaliau, 
klausimas apie nužudytus karinįnku® išvilko daug ki
tų opių dalykų, tarp kurių pats stambiausiais tai so
vietų pareiškimas, kad jie Rusijos sienose organizuo
sią (o gal jau yra suorganizavę) naują sovietišką 
Lenkijos vyriausybę. Reiškia, sena pasaka: plėtimas 
komunizmo visuose Europos kraštuose. Išlindo yla iš 
maišo. Oficijaliai tai smerkiama lenkų “išsišokimas“, 
bet privačiai manoma, kad čia visai neiš® i šokimas, 
tik gudrus politinis manievras. Kuri nuomonė yra
tiksli,, tai parodys tolesnieji {vykiai” '

Labdarių Sąjunga rimtai 
rengiasi prie savo parengi
mo, kurs bus sekmadienį, ge
gužės 9 d. šv. Kryžiaus par. 
salėj.

Parengimas tuo yra svar
bus, kad geriausios mūsų 
meno jėgoš dar kartą pakar
tos gražiąją operetę “Lietu
vaitę“, kuri jau du kartu 
buvo pastatyta dideliu par 
sisekimu.

-r- .

Visuomenė turi paremti 
šią menininkų grupę, kad ji 
daugiau ir dažniau mums 
duotų lietuviškų operečių.

•
Gražu, kad mūsų meninin

kai eina į talką gražius ir 
didelius darbus dirbančiai 
Labdarių Sąjungai.

Sąjunga šiuo metu daug 
darbuojasi, kad lietuvių se
nelių prieglaudą užbaigti į- 
rengti.

Busimojo sekmadienio pa
rengimo pelnas kaip tik ir 
skiriamas šiam tikslui — 
senelių prieglaudai.

Kiek labdariai, tiek jiems 
į talką einą menininkai pa
sitiki, kad gegužės 9 d. va
kare Sv. Kryžiaus par. sa- 
lėn prisirinks pilna lietuviš
kos dainos — muzikos my
lėtojų ir gerų darbų rėmėjų.

Vienas mano tavorščių, 
kuris yra žymus lietuvis ir

(Iš “Dra.vgo’^ 1918 metų, 
gegužės 7 d.)

Mūšiai Ukrainoj... Gauto
mis žiniomis, kai kuriuose 
Ukrainos vietose eina smar
kūs mūšiai tarp naujosios 
vyriausybės ir senosios “ra
dos”. To kaltininkai yra vo
kiečiai, nes jie ukrainiečius 
kursto tarp savęs kariauti.

•
Naudoja nuodinga® duias. 

Vokiečiai prieš amerikiečius 
Pikardijos fronte ėmė vers
ti bombas su nuodingomis 
ir garstyčių dujomis. Palei
dus dujas smarkiai pradeda 
veikti vokiečių artilerijų.

finansininkas, moka taip- 
pat gerai ir visokias rekun- 

Illinois Commercc Com- das tiumočyti. Aną d.en jis

Po svietą pasidairius

mission p^tvirLno^ ,č4tagie^^r.%^iU^I>lwP')O’ ką snaPsas
čiams 8 centų strytkarių fe- 
rą. Daugelis dabar spėja, 
kad strytkarių kompanija 
jaučiasi nusivylus. Esą, jai 
reikėjo išsyk pakelti ferą iki 
10 ar 15 centų.

Gazietoj Daily Times (Či- 
kago) Cassie William veda 
skyrių, kuriame į pastatytą 
bet kokį klausimą vienaip 
ar kitaip atsako žmonės. 
Šiomis dienomis jis buvo pa
statęs šešiems žmonėms, 
klausimą: “Why are / you 
smilling?”

Gaila, kad jis nepataikė 
paklausti žmogaus, kuris 
kasdien du syk turi važiuo
ti Čikagos strytkarių. Jis, 
beabejonės, būtų pasigyręs 
smailinąs dėl to, kad, nežiū
rint 8 centų karferio, kiek
vieną dieną jam dar reikia 
nauji guzikai į overkautą, 
kautą, ar marškinius siūti, 
kuriuos net su medžiaga iš
lupa kai reikia įsigrūsti į 
strytkarį arba iš jo išlipti.

gali padaryti. Sako: —
Vienas snapso stikliukas 

padaro lapę, du — vilką, o 
trys — kiaulę. k

Spicpirvirvio Dumkos
Balšavikai džiaugiasi ži

niomis apie tariamą pasira
šymą konkordato tarp Vati
kano ir Sovietų Rusijos. Sa
ko: “kaip jausis tie fanati
kai (suprask, komunizmo4. 
kritikai) jei Vatikanas pa
sirašys?” Atsakysime, kad 
jausis labai gerai, jei tik 
diktatorius Juozas savo žo
dį kitaip pildys, negu pildė 
pasirašęs dvi nepuolimo su
tartis su Lietuva. Visgi, ge 
riau jautį pažaboti, negu pa
laidą laikyti.

- - - - - - - T >
Bolševikai džiaugiasi, kad 

rusų darbininkai iš visų So- 
vietijos kampų siunčia Sta- 
lingradui maisto ir vaistų. 
Bet kasžin kada Stalingra
das tuos siuntinius gaus, jei 
telegrama iš Sibiro Ameri
kon du mėnesiu eina?

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

dirbtuvę

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

vo dirbtuvę pertaisėm 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.

Z

reikal%25c4%2585.ua
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Motinos Dieną minint
Skilūs, bet malonūs atsiminimai

MOTULE! Kaip malonus 
ir kilnus tas žodis! Pasau
lio tautų kalbose tur būt ki
to meilingesnio žodžio, nė
ra tokio panašaus ir tinka
mo ir reikšmingo žodžio, nė
ra kito tokio pilno vilties 
ir paguodos žodžio, viską 
atstojančio ir visa apiman
čio!

Kūdikystėje — Meilingoji 
Motulės prieglobstis yra iš
ganymo tvirtovė; angeliško
ji Motulės veido šyp-ena, 
tai gaivūs saulės spinduliai, 
naikinantieji tamsius debe
sies; švelnutėlis Motulės pa
glostymas prašalina visus 
Skausmus ir nudžiovina a- 
šaras.

draustų lietuviškųjų knygų 
tarp 40,000 ir 60,000 r.vbllų.

M3no motina buvo žino
ma pasiaukojusi knygnešė 
per - nu vi šum 20 metų. Ji 
t?ip pat vežimais išvažinė , 
davo tas knygas į kitus Lie 
tuvos miestus ir miestelius. 
Atsimenu, kaip po mokyk- 
lo?, atostogose, su vežimu 
prikrautu uždraustomis lie
tuviškomis knygomis imda
vosi ir mane, ir kartu va
žiavome j atlaidus Krakina 
voje, Šilavoje, Radviliškyj ir 
kitur, kad tas .uždraustas 
knygas perleisti ištrcšku- 
siems jų gauti, ir iš jų sem-, 
ti dvasinėse ir tautinės stip-j 
rybės.

PREZID ROOSEVELT GRĮ..0 PO 17 DI ENŲ KELIONES Į BALTUOSIUS RUMUS

"Draugas” Acme piloto

Prezidentas Roosevelt aplankęs dvidešimt valstybių ir Meksiką grįžo į; V. ashington 
grumtis su anglių streiko problema. Čia ma tome prezidentą Ft. Riley, Kairas, kur sgt. 
H. G. Grean (dešinėje) įteikia bronzinę dovaną. Su .prezidentu sėdi Kansas gubernato
rius Andrew Schoeppel.

tlETUVK) POETO LAIŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS
(LKFSB) Per neutralius miai negyvenau, kaip dabar, 

kraštus gavome iš lietuvio bet ar tu, žmogus, srupatsy- 
poeto Alek-andravičiąus laiš si, kur ko yia pradžia...”

Jaunatvėje —' Simpatin
goji Motulės ausis noriai nu
silenkia ir sutinkančiai klau
sosi visų jaunosios širdies 
dejonių: skausmo ar džiaugs 
mo, nuopuolio ar laimė s', 
sielvartų ar palaimos, švel- 
nutėliu rankos palietimu, Mo 
tūlė vairuoja jaunuolio sū
naus ar skaistuolės dukros 
gyvenimą banguojančio j jū
roj. Kilnūs paguodžiantieji 
ir viltingi Motulės žodžiai 
nutildo pakilusias gyvenimo 
sunkenybių audras; išganin
gi jos žodžiai ir išmintingi 
patarimai nušviečia skais
tesnę dieną, gražesnę ateitį.

Subrendime — k?,i eina
me savo keliais ir ambicin-

Po užbaigimo “narodnos”, 
kuomet baigiau antrąją kle- 
są Panevėžio realėje mokyk
loje, 1903 metų atostogose, 
j® u pritemus — dėdė Ladis- 
lavas Kuzma siuntė motiną 
ir mane j Plukius parnešti 
tų uždraustų knygų, kurias 
turėjo tą naktį gauti iš to
liau atėjusieji patikimi kny
gų pirkėjai. Motina vieno 
-pasiturinčio Plukių ūkinin
ko daržinėje iš po šieno pri
krovė du tų uždraustų kny
gų nešulius. Man p,?.d a v ė 
lengvesnį, o ji pasiėmė neš
ti labai sunkų knygų nešu
lį. Išėjus iš Plukių, kai su
stojome šalia vieškelio pa
silsėti, motina tarė man:

gi mūsų užsimojimai jau bū
na įvykdomi, argi daugiau 
nebereikalinga maloningoji 
Motulės globa? Argi daugių,u 
nebereikalaujam?. meilingo
sios jos užuojautos? A! kaip : 
tik tada atjaučiame, kad pa-1 
šaulyje nėra kito tokio as 
mens, kurs atstotų meilin
gąją Motulę. Tikrovėje, nie
kas kitas mūsų nesupranta 
taip, kaip ji supranta; nėra 
kito tokio ištikimo bičiulio, 
kaip Motulė, ir niekas kitas 
taip skubiai neatleidžia ii 
neužmiršta mūsų nusikalti
mų. ir niekas kitas taip su
maniai nepataria ir neišgelb- 
sti, jei įpuolame į nemalo
naus gyvenimo sūkurio pin
kles.

Taigi, dievotos Motulės 
; meilė, nuo pat aušros iki 

saulėlydžio, mus gaubia, lyg 
skaistieji saulės spinduliai. 
Mano motina

Kai aš buvau dvejų ir pu
sė? metelių, mano motina 
Magdalena iš Kuzmų šeimos 
ir mano tėvas Augustinas 
Tamoliūnas, 1891 metais vy-i 
ko į Ameriką Laimės ieškoti.

Tėvas perbėgo per rūbe- 
žiu. gi motina, būdama nėš
čia, ne paskubo perbėgti rū
be žiu, ir sargybiniai sugavo 
ją su manim mažutėliu ran
kose, ir “etapu” parvarė į 
Panevėžį.

Nuo tada mano motina, 
auklėdama mane, apsigyve
no pas savo brolį ir mano 
dėdę Ladislavą Kuzmą, Pa
nevėžyje. Čia motina netrū
ku? pagimdė mano seserį 
Kotryną.

Dėdė LadisLa.vas Kuzma iž 
amato buvo kriaučius, gi 
slapta kitiems perleisdavo 
uždraustas lietuviškas kny 
gas, pargabentas iš Prūsų. I 
vienerius metus jis “kup-

“Sūnuti, tu turi lengvesnį 
nešulį. Dėl to, skubinkis 
vieškeliu pas dėdę, ir pasa
kyk jam, kad aš einu Nevė
žio paupiu, ir k?d jis pri
siųstų kokį patikimą žmogų, 
kuris palengvintų mane ir 
parneštų į nam.rs tas kny
gas, nes dėl manęs per sun
kus nešulis.”

Į kalėjimą už lietuviškas 
knygas

Aš paskubau vieškeliu, 
bet... bet ties Vagzaline, ru
sų caro žandiaras sučiupo 
mane ir pristatė pas “pris- 
tovą’

Aš mėginau visaip teisin
tis, būk aš žuvavęs, ir grįž 
tant, kas ten maldavo pa
dėti nešti tas lietuviškas kny 
gas, prižadant man užmo
kėti.

Po visokių bauginančių 
kamantinėjimų, aš, vaikas, 
neišsiteisinau... t

Gi po pusiaunakčio, žiū
riu, kad ir mano motina ša
lia manęs, "tėy si ieškovų 
ir gintų manęs, kai išgirdo, 
kad aš .suimtas.

Kokia motinos meilė ii 
kokis pasiaukojimai! Juk ji 
galėjo neateiti ir būtų iš 
vengus numatytos kalėjimt 
bausmės, arba ištrėmimo į 
Sibirą!

Rytojaus sulaukus, moti 
na ir aš buvome uždarjrt; 
Panevėžio kalėjime. Aš ket
virtame aukšte, gi motin? 
antrame.

Dėdė Ladislavas Kuzma, 
ateidavęs ties kalėjimu, kar
tais klaupdavo, ir ilgai sto
vėdamas, besimelsdavęs. Aš 
iš ketvirtojo kalėjimo aukš
to galėdavau jį visąda ma
tyti ir stebėti, kai atsisvei
kindamas, peržegnodavo ma 
ne, ir ntiliūdęs, nueidavo sau.

tis ir buvo gerai susipažinęs 
su rusų caro kacapų polici
ja. Prie vasaros pabaigos, 
atsitiko, kad mane ir moti
ną pašaukė žemyn pas ka
lėjimo teisėją. Po kai kurių 
išklausinėjimų, mudu palei
do dėdės Kuzmos globoje...

Kokia laimė! Motina ir aš 
buvome laisvi! Gi ta mūsų 
laisvė daug kainavo bran
giam dėdei. Tikrovėje, jis 
mus “iąpįrko” tūkstančiais 
rublių iš kalėjimo nelaisvės, 
ir gąl Sibiro!

Vakarai priartėjus, moti
na sako man;

“Sūnuti, jau viskas pri
ruošta! Rengkimėš į tolimą 
kelionę!”

Už namų, šalimais kapų, 
j Nevėžio paupį... paskui pro 
Senamiestį, ir į lauku?, kur 
mūsų laukė pakinkytas ve
žimas. Naktimis važiavome, 
dienomis ilsėjome?— kol at
važiavome iki rubežiaus. Pri 
siruošus, laimingai perbėgo
me tą rubežių. Girdėjosi ru

Kilnios krikščionės moti
nos yra žemės druska. Jos 
yra svarbiausias kiekvienas 
tautos ramstis. Nuo katali-

įsteigė pagarsėjusį J ,u o z o 
Masiulio knygyną Panevėžy
je. Nūngi, nežinau, kur se
suo Juzė... Gal pavergtoje
Lietuvoje... O gal ištremta j kių motinų daugiau kaip nuo 
į Rusijos gilumą... Gi sesuo 1 kitų pareina pasaulio išgą- 
Kotryna su gražia šeima gy- nymas, nes, jos yra, taip sa- 
vena Indiano? valstybėje. i kant, bendradarbės Dievo 

Šią valandą aš esu dėkin- plane, kuriuo pasaulio laimė 
gas Gerajam Dievui ir jums, sklandžiai rišasi įsu kiekvie- 
meilingoji motin ir brangu- nos šeimos šventumu ir pa-

ką. Amerikiečiams jie,ai pa
žįstamas iš jo knygelės “Be 
Tėvynės Brangios”, parašy
tos slapyvardžiu — Aistis. 
Kaip žinome, poe.as šiuo me
tu gyvena Prancūzijoje. Ji
sai dėkingas katalikų “Mo
tinėlės’’ draugijai, kuri jį, 
atsidūrusį sunkiose sąlygo
se, sušelpė. Ateinančią žie- ra” 
mą rengiasi apginti diserta
ciją ir tada yra nusistatęs, 
kad tik bus galima, grįžti į 
(Lietuvą. “Svetimi kraštai, - 
rašo jis, — pradeda per 
įkiš lįsti”. Įdomu, kad jis 
dar nėra. matęs savo para
šytosios ir Amerikoj išleis
tos knyga?. Prieš važiuoda
mas į Lietuvą jisai norėtų 
gauti nors du egzempliorių: 
vieną sau, o kitą... parvežt; 
mergaitei. Dėl sunkių sąlygų 
ir įtempto darbo buvo jc 
sveikata pašEjusi, jo spin
toj — visa vaistinė. Dėl to 
suprantama jo liūdna nuo
taika ir pasakytieji žodžiai: 
“Mirt man reikės kaip Bin
kiui — širdies liga. Tai tru
putį lyg ir profesijon neša.. 
Niekad aš taip blaiviai ir nar

Toliau, prisiminęs dabar
tinę pasaulio maišatį, poe
tas rašo: “Norėčiau pama
tyti viso to galą, nes toks 
man c.rjautiipas, kad pasau
lis taip pasikeis, kad mes jo 
nepažinsime. Bet gyvenime, 
kaip kalnuose kopiant — vis 
nauji vaizdai ir jų galo nė-

Jei kelias į Dievą tikras 
»— s eia jaučiasi patenkinta 
laiminga, nebijo skausmų ii 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

čiams” perleisdavęs tų už*

sis dėde, kad nebuvau iš
grūsta? į Sibirą už lietuviš
kas knygas, kad nelikau a- 
teistas rusas arba šovinis
tas lenkas.

Ypatingiausiai esu dėkin
gas Gerajam Dievui ir tau,
brangioji motin, už visa tai tvirtinančiu “ne”. Kuomet 
kuom esu, didžiausiai už tai,' ta praųcūzė neliovė jo klau- 
kad aš šiandien kunigas ir 
lietuvis!

laimi?. Ir taip, vieną kartą 
prancūzė inteligentė paklau
sė garsiojo Napoleono, kas 
labiausiai reikalinga Pran
cūzijai: kareivių, gabių val
stybės vyrų ar narsių karo 
vadų? Napoleonas atsakė

įkvėptas ir idealingas 
paprotyss

Motinos Dienos minėjimo 
paprotys antrąjį gegužės sek 
madienį buvo gerbtinai ir 
iškilmiai pradėtas 1914 .me
tais, kuriais demokratinėbežiaus sargybinių šūviai..

Paskui važiavome pro Vo- Jotinių Valstybių valdžia 
kietiją, ir iž Hamburgo sė-!t« “kmadienj paskelbė tau- 

dome į laivą. Po ketarioii-
kos dienų kelionės laivu per 
Atlantiką, rugpiūčio šeštą
ją, 1903 metais, išvydome 
Laisvės stovylą, ir netrukus 
išlipome į laisvės krašto že
mę, kur nebuvo rusų caro 
žandarų, kurie nekaltus tė- 
vynmylius lietuvius už lie
tuviškas knygas kimšdavo į 
dvokiančius kalėjimus arba 
grūdo į šaltąjį Sibirą.

Šiais 1943 metais 
nepaprastoji sukaktis

tinę švente.
Tuomi šiaurės Amerikos 

tauta, galingai parodo, kaip 
įvertina ir pagerbia moti
nas. Pati prigimtis, kaip ir
tiesioginis Dievo įsakymas, nei Motinai.

sinėti, jis priprastai atsakė:. 
“Labiausiai reikalinga gerų 
motinų”. To labiausiai rei
kia ir mūsų tautai.

■ •
i Marija, mūsų dangiškoji 
Motina

Gegužės mėnesį įkvėptas 
ir idealingas Motinoc Die
nos minėjimas taip pat su
sitaiko ir su Katalikų Baž
nyčios dvasia, nes gegužės 
mėnuo yra ypatingai pašvęs
tas Skaisčiausiai, ir Nekal
čiausiai Panelei Marijai, vi
so gamtinio grožio Karalie
nei ir visos žmonijos gimi-

moko mus, kad nieko nėra 
teisingesnio ir išmaninges-

I skelta viršum žemiškųjų 
motinų yra Marija, mūsų

Jis buvo gersi pasituriu*

galo laimingi, kad tos lai
mės negalima išreikšti žmo
nių kalboje. A, dėl to iš mū
sų sielų gilumos atsiliepia
me į Ją: “Meilingiausioji 
Marija, Tu esi mūsų Moti 
na, c mes esame Tavo vai
kai!”

Kun. A. Tamoiiūnaį*

VINCENTAS (AVILIU AM) 
SCHLKA

Gyv. 833 W. 33rd Plące.

MirS gegužęs 5 d.. 1943 m., 
sulaukęs 43 metų anžiius.

Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Oną (po tėvais Mile- 
riutė); 2 seseris — Oną Ka- 
chulis ir švogorį Vincentą ir jų 
šeimą, ir Kastanciją Vaznonis; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir paž.stamų.

Kūnas pašarvotas M ž ikos 
koplyčioje, 3 ė 19 S. L.tuanica 
Avė. Laidotuvės įvyks š štad., 
geg. 8 d. Iš koplyčios 8:3,J v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kur.oje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio s elą. Po pam ldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:— Motina, Seserys, 
švogeris ir Giminės.

I.aidot direkt.: Mažeika ir 
Gvanauskas, tel. Yards 1138- 
1139.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBIJGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795

Ac-*
nio kaip kad vaikai gerbtu dangiškoji Motina. Mums 
savo tėvus, kurie jiems da- duota privilegija Mariją va- 
vė gyvybę, rūpinosi išauk- dinti maloninguoju Mot’.uos 
lėti ir išmokslinti, nežiūrint, vardu, ir didele meile esame t| 
kiek atsieina. Sakoma, kai traukiami pas Ją, apturėda- 
Pats Dievas asmeniai nega- mi didžiausią džiąvgsmą ir
Įėjo rūpintis vaikelių reiki 
lais, Jis parėdė, kad moti
nos, kaip kilnios Jo atsto
vės, tai visa atliktų ir rū
pintųsi mažutėliais, juos gio

Taip. Tai tikrovė! Šiais 
1943 metais sueina 40 metv 
sukaktis, kaip brangioji ma
no motina ir aš pakliuvome 
į Panevėžio kalėjimą ,vž už-, kotų *r auklėtų, 
draustas lietuviškas knygas I

Šiandien, aš gyvenu tą 
atmintiną sukaktuvini jv^kį 
tik vienas, be brangiosios 
motinos. Ji šiandien, dangu
je galinga, savo maldą ma
ne globoja karingoje gyve
nimo kelionėje. Taip pat ir 
vargais nuklotame savo gy
venime, ji kaip antroji Mo
nika, be paliovos melsdavo- 
si už mane, kad apsagoti nuo 
visokių pavojų ir nelaimių..

Man negaila Švainicko ka- 
minyčių Panevėžio vidurmie- 
*ty, kurie kaip pasagas ati
teko vyresniajai mano 8GS6 * 
rei Juzei, ištekėjusiai už Juo 
*o Masiulio, kurie dėdei La-

1

c šėlt

laimę nuolatais liekantis pa
laimintoje Jos draugystėje 
Kuomet esame arti Marijo: 
mūsų širdis prisipildo fialai 
minta ramybe ir vidujiniv 
džiaugsmu, ir jaučiamės be

A
V/HOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Evnrythlną In the line of 

Furnltnre

AlfX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fąetory Repreeentative.

SHOWROOM8 IN 
MERCHANDISE M ART

’ T *>'' * i
..l

Platus rinkinys 
aud; klų ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

BOK ITSUMANŪS
Prižiūrėklt ra
kandus ką da
bar da turite!

Mes nulup- 
slm visą se
tą iki pat 
frėmų.

Perki (Juosim 
ir suveržtm 
visus sujun
gimus.

3 Visus Sprin- 
gsus p.-rlšim.

4Priptldy»lm 
su naujais 
vat s vailo
kais.

5 Atviras me
džio dgiis iš 
dalllnsim.

2 Dalių

Parlor Selą
P rdirltsirn 
už mažą

kainą kaip

$0095

For appolntment r*ll — 
REPLBLlC 6061

Ik- Jokių Priedų, Jei Sumokėta Per 5 Mėn.

SĄLYGOS L ”»*»’•k“‘P
' $1.25 { savaitę!

Minimalia [mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų G varant i ja Už kotMtrukrjją Ir AmatnlkyaUa Darką.

JOSEPHJ. HAAS
2328 S. 56th Avė. ‘ CS?K"L Cicero
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DELKO GYVUOJA TAUPYMO BENDROVES
. (Radio kalba pasakyta JOSEPH P. VARKALOS 

balandžio 29 dieną iš stoties WHFC).

Visiems žinoma, kad čekų 
tauta Chicagoje yra di
džiausia rėmėja taupymo ir 
skolinimo bendrovių. Čekai 
JChicagoje skaito apii 200,- 
3)00 gyventojų. Jie turi įstei
gę 64 taupymo bendroves, 
Jcurių* kapitaU • viršija $80,- 
JX)0,000.00. Iš dviejų šimtų 
dūstančių gyventoji) 100 
dūkstančių, arba pusė čekų, 
“priklauso prie taupymo ben
drovių ir turi vieną arba 
daugiau sąskaitų. Bendrai 
imant, sąskaita kiekvieno 
viršija $800.00.

’ Lietuvių Chicagoje skai- 
.tomą apie 100 tūkstančių. 
.Bet mes turime tik 10 lietu
viškų taupymo bendrovių 

: kurios turi biskį daugiau 
kaip 10 tūkstančių taupyme 
sąskaitų. Tos sąskaito svy
ruoja tarp $500.00 ir $800.00 
kiekviena.

Palyginimas čekų ir lietu 
vių mums parodo, kad kas 

’antras čekas turi sąskaitą 
;taupymo bendrovėse. Gi iš 
J lietuvių, tik vienas iš 10 turi 
! sąskaitą taupymo bednrovė- 
Ise.' I

Sekretoriai ir direktoriaie
“lietuviškų taupymo bendro
vių kelia tarpe savęs klausi
mą, kodėl lietuviai tokiu 
mažu nuošimčiu prisideda 
prie taupymo bendrovių ir 

JŠ jų ima paskolas?
'Kalbos per radio

bendrovių veikimą. Jie per
spausdina daromus praneši
mus savo laikraščiuose tą 
pačią savaitę.

Iki šiol per šią stotį pada
ryta 17 pranešimų. Juose 
buvo aiškinama apie šitas 
finansines įstaigas, kurias 
/aido tie patys žmonės, ku 
rle turi pasidėję pinigus ar
ba yra ėmę paskolas. Kiek
vienas taupytojas, sumokė
jęs šimtą dolerių arba ma
giau, ir skolintojas nuo kiek
vieno šimto arba mažiau do
lerių, turi vieną balsą ir da
lyvauja metiniuose susirin
kimuose, kuriuose renkami 
direktoriai valdymui tokių 
bendrovių. Taupymo bend
rovės yra valdomos demo
kratiškiausiu būdu, kokis 
yra pasaulyj žinomas. Tau
pymo bendrovės Amerikoje 
panašios tiems kooperaty
vams, kurie sėkmingai iš
vysto mažą pramonę Belgi
joje, Olandijoje, Suomijoje 
ir, galų gale, labai sėkmin
gai vystėsi mūsų senoj tė
vynėj, Lietuvoj.

Kaipo valstybės regist
ruotas auditorius, aš peržiū
riu knygas ir atskaitas tau
pymo bendrovių. Iš patyri
mo aš žinau, kad yra saugu 
laikyti ir taupyti pinigus 
lietuviškose taupymo ben
drovėse ir todėl raginu vi
sus klausytojus imti pasko
las iš tų bendrovių ir laiky
ti pinigus, kurie apdrausti

AMERIKIEČIAI ŽENGIA TUNISIJOJE PIRMYN

•‘Draugas’’ Acme piloto

Amerikiečiai ir prancūzai kareiviai įžengė į Mateur ir įvykdė sėkmingą pasistumimą 
Tunisijoje, jūrų pakrančių dalyje. Čia U. S. ginkluotas automobilis važiuoja pro nacių 
tanko likučius kur tai kelyje į Tunis. Prane šama, jog ašies jėgos atsitraukia visu frontu

- Buvo patirta, kad mažai 
*kas iš lietuvių žino apie pa-
jtogumus įmant paskolas iš1 federalinSs įstaigo3 iki $5-’ 
Itaupymo • bendrovių, kur 
^skolintojas, be atnaujinimo 
'Išlaidų, atmoka paskolą

000.00.

paskolas ant lengvų išmokė

jimų. Progai pasitaikius, jų 

patarnavimu naudositės ir 

jose pinigus taupysite. A- 
čiuoju ir laikraščiams už pa
kartojimą šių pranešimų.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Daug kas kalba apie spau
dą, bet bijo realių žygių toje 
srityje. (Prof. Eretas).

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBAS
rengia

•lengvais mėnesiniais mokė
jimais per 5—15 metų. Bu- 
Tvo patirta, kad lietuviai ne
žinojo, jog jų apylinkėse yra 
^taupymo bendrovės, o jų ofi- 
•sai atidaryti kasdien ir po 
vieną dieną savaitėje vaka
rais. Todėl penkios taupymo 
bendrovės susibūrė ir per 

"pastaruosius 8 mėnesius aiš
kino lietuviškai visuomenei 
<pie tuos patogumus ir ra
ugino savo pinigus taupyti 
Jietuviškose taupymo bend
rovėse, kurios dabar moka 
5, 31/2, arba 4 nuošimčius ir 
-daro ilgamečius morgičius 
nuo 4% iki 6 nuošimčių.

Ačiū prielankumui mūsų 
lietuviškų laikraščių, “Drau
go”, “Naujienų” ir “Sanda- 
Tos”, kurie remia taupymo

Parduodami karo bonai
Taupymo bendrovės ne 

vien tarnauja žmonėms sa
vo apylinkėje • duodamos 
morgičius , ir dabodamos 
žmonių sutaupytus pinigus. 
Jos prisideda ir prie laimė
jimo karo, parduodamos A- 
merikos gyventojams karo 
bonus. Visose lietuviškose 
taupymo bendrovėse galima 
nusipirkti karo bonų. Visos 
lietuvių taupymo bendrovės 
Chicagoje yra įgaliotos Iždo 
Departamento, Washington, 
D. C., priimti pinigus ir 
įteikti karo bonus, kurie ne
ša 2.9%.

Lietuviškos taupymo ben 
drovės iki pradižos šių me
tų pardavė karo bonų už 
$1,544,765.00. Per pastarus 
tris mėnesius šių 1943 m.

jau pąrdavė $254,378.00. At
siliepdamos į valdžios atsi
šaukimą sukelti 13 bilionų 
dolerių birželio mėnesį, 1943 
m., per 20 dienų nupirko 
$220,800.00. Re’škia, lietu
viškose taupymo bendrovėse 
Chicagoje iki šiam laikui 
nupirkta karo bonų už $2,- 
019,943.00. Tai liudija Fe- 
dearl Home Loan Bankas.

Čia noriu pabrėžti, kad 
taupymo bendrovės tarnau
ja dykai priimdamos pini
gus ir išduodamos karo bo
nus. Taigi, naudokitės jų 
patarnavimu. Pirkti bonai 
per lietuviškas taupymo 
bendroves bus įrašyti lietu
vių kreditui.

Tikietai į parengimą 
6 d. birželio

Visos tautos Chicagoje, 
prie kurių prisideda ir lie
tuviai, rengia vakarą 6 d. 
birželio, MedinaK Temple 
svetainėje, 14 E. Ohio St. 
Bus surengtas taip vadina
mas “pageant”. Kiekvienai 
tautai skiriama tik apie 200 
tikietų. Už tikietus nereikia 
mokėti. Gaus tuos tikietus 
tik tie, kurie pirks karo bo- 
ną bent už $18.75 iki 6 die
nos birželio mėnesio per lie
tuviškas taupymo bendro
ves. Kadangi tik 200 tikietų 
bus išdalinta tarp 10 bend
rovių, todėl pasirūpinkit ke
lis sau ir savo šeimynai.

Laimėjimo darželiai

Kadangi yra varžomas 
pirkimas valgomų daiktų ir 
net daržovių, tai, be abejo
nės, visi lietuviai, kurie tu
rim ukįninko patyrimą, su- 
aasėm darželį netoli savo 
gyvenamos vietos ir augin

sime daržoves. Taupymo 
bendrovės, žinodamos tai, 
kad jūs ruošite darželį ir 
neturėsite progos klausyti 
šių kalbų, nutarė nutraukti 
radio programus iki pra
džios spalio mėnesio.

Vardu penkių taupymo 
bendrovių, kurių lėšomis ap
mokama radio laikas, bū
tent: Chicago Savings and 
Loan Association, Gedimi

nas Savings and Loan As
sociation, Keistutis Savings 
and Loan Association, Uni- 
versal Savings and Loan 
Association ir šv. Antano 
Savings and Loan Associa
tion, Ciceroje, tariu nuošir
dų ačiū už išklausymą mū- 

j sų parnešimų ir pasitikiu, 
j kad žinote, jog yra taupy- 
j mo bendrovės, kurios taupo 
jūsų pinigus ir duoda jums

MOTINŲ DIENA
Kitą sekmadienį, milijonai 

vyrų, moterų ir vaikučių dė
vės “gėles baltas ir gėles 
šviesias” kaipo atvirą ženklą 
išreiškimo pagarbos ir mei
lės savo motinoms, kurios 
tiek daug yra nukentėjusios 
dėl jų.

šiandien moterys dažnai 
linksta prie gražių korsa- 
džių, ypatingai, jei jų moti
nos dar gyvos, vieton vienos 
baltos ar šviesios gėlelės 
kaip panašiai buvo pirmiau 
mada tą dieną paminėti.

Tarp sezoninių baltų gė
lių ką galima dėvėti pager

bimui motinų, tai yra: iris, 
gladioli, snapdragons, double 
stock, tulips, gerbera dai- 
sies, gardenias, rožės ir car- 
nations, kurios gražiai at
vaizduoja tos dienos tikslą.

Dauguma tų gėlių galima 
gauti visokių šviesių spalvų. 
Jūsų gėlininkas turi pilną 
pasirinkimą.

COIIGHS
Du* Te Cold* er Bronchial Irritation

Hsra’s good news for the people of tha U. S. A. 
Canada’s greatest cough medicina is now being 
made and sold right here, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley's CANADIOL Mixture.You won’t be disap 
pointed— it's different from anything else you ever 
used one little sip and you get instant action. Only 
45c- aiI druggists. Satiafaction or money back.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
ger^a ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas 1S importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

Urmo < wholesale) kainomis pristato i alines ii ai 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Pavasarinę Pramogą!!
Šeštadieni, Gegužės 8 d., 194]

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3133 SO. HALSTKD ST.

Bus labai įvairus programas 2-jų Veiksmų

KOMEDIJA ŠEIMININKE

Vaidins Lietuvių Kultūros Ratelio Nariai 
(grinoriukai)

Dainuos Suvalkiečių Choras ir Keistučio Choras. 
Po programo bus šokiai prie geros jaunuolių muzikos.

Įžanga labai pigi, nes tik 59c ir taksai 6c. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Visa lietuvija kviečiama dalyvauti.
Komitetas ir Valdyba

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė? 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

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

j?

A“

$A

DABAR Yra Geriausias I.alkas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūš| LENTŲ — MII.LWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROK AVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager. į , '

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

‘į
ANGLIES APYLINKES

Čia yra Jungt. Amerikos Valstybių kieto ir minkšto anglies apylinkės kurs tęsės 
Streikai.

Jr

Gražisusias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelėo—mūsų Specialybė.

Labai ircrns riMteH motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKm: IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPIES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis 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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVKLT ROAD
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Motinu pagerbiuvės ; Kviečiamos
“Man širdis džiaugias — (ĮilyVffUli
Mat Motinos Diena...” I ' ’ •

Melrose Park. — Moterų
Tokie veržias kiekvienos Sąjungos 60 įropos narės 

dukters ir sūnaus jausmai) Motinų Dienoje, gegužės 9 
motinoms skirtoj jų dienoj j d. per lietuvių pamaldas 
— sykį metuose. J (10:30 vai. šv. Mišias) eis

£v. Jui$» p»raPij0B «.j“5°"” P™ į K°™- 
dalietfs save pa-1 nijoa KunB’ užpra‘e Sv- M“
gerto ateiti ir ^ia-
EZ, niZf 7vS ■»<* dalyvauti. Valdyba

, Pagerbsime motinas
Town of Lake. — Gegu

žės 9 d. visas pasaulis gerbs 
motinas. Ir mes nepasiliksi- 
me nepagerbę savo motinų.

Šv. Vardo draugija kvie- 
1 čia visas narių motinas, žmo 
nas ir seseris priimti žv. Ko-! 
muniją sykiu su nariais 9 
vai. Mišiose. Visos prašomos 
irjsirinktį prie salės apiei 
6:30 va), ryto. “In corpore’Į 
eisim į bažnyčią. Po šv. Mi 
šių bus pusryčiai parapija?

salėje. Per pusryčius bus pa
gerbtos motinos.

Visi atsiminkime savo 
brangias motinas — gyvas 
ar mirusias — >r nepamirš
kime dalyvauti 9 vai. baž
nyčioje. Rap.

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
Stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Lietuvių Keistučio 
klubo nariams ir 
visuomenei '

šj šeštadienį j Lietuvių 
Auditoriją atvažiuoja šejmj- 
ninkę, kurią labai svarbu 
pamatytį. Nes nuo šeįmininr 
kės priklauso viskas. J.ei na
muose yra gerą šeimininkę, 
tai viskas tvarkoj. Taigi, da
bar proga pamatyti. Vyrai 
pamatys, ant kiek šeiminin
kė turi būti puoląidi, pasi
aukojus pildyti jų reikala
vimus. Moterys pamatys, ar 
peperdaug jos nusilenkia sa
vo vyrams, kaip viešpačiams. 
Ar negali būti jos lįuosesnės 
ir liuosiau gyventi? Ar ne

turi vyrai prieš jas nusilenk
ti ir tinkamai pagerbei? Na, 
o nevedusieji irgi turės pro
gos pamatyti, ant kiek rei
kia nusilenkti prieš savo šei
mininkę ir kaip daug reikia 
prezentų nupirkti, ir ką iš 
jo® už tai reikalauti.

Taigi, matote, kad labai 
yra svarbu pamatyti gerą 
šeimininkę ir daug ką iš jos’ 
pasimokyti. Gera proga bus 
visa tai matyti šeštadienį, 
Lietuvių auditorijoj. Įžanga 
tik 65c. Kvieslys N. K.

Rrighton Park. — Sekma
dienį, gegužė? 9 d., 6 vaL 
vakare įvyks Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Pąnelės para
pijos salėje metinė parapi
jos vakarienė.

Jau per kai kurį laiką 
darbščios parapijos veikėjos 
darbuojasi, kad ir prie da
bartinių aplinkybių visus da 
lyvius būtų galima pavai
šinti.

Be vakarienės, taip jau 
bus ir graži programa.

Pažvelgus į daromus pri
sirengimus prie šios para
pijos pramogos, iš anksto 
galima spręsti, kad visi da
lyviai ■ šioje puotoje pilnai 
bus patenkinti. ,

Buvo laikai, kada buvo 
visko, bet atėjo dienos, kad 
daug reikmenų ir už pinigą 
nebegalima gauti. Nusimini
mas ir rūpestis reiškiasi žmo 
nėse. Sustiprinimui dvasioj 
reikalingas didesnis draugiš 
kūmas. Tą draugiškumą ga
lima surasti tik tikrų drau
gų draugijoje. Į šią parapi
jos vakarienę ir rinksis ge
rų norų lietuviai, kad ne tik 
vakarieniauti ir programos 
pažiūrėti, bet ir susitikti su 
savo draugais, pažįstamais, 
kaimynais ir nors valandė
lei pasidalinti mintimis.

4184 ARCĘER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
N tini meskit senų. sugedusių Budclninkų. Jų negalim*. atstat/U. ne
daugiau jų nedirbama. Juos galinta pataisyti, k*d duotų jums daug 
metų patarngTlJUa. JUs«Į Big ųen. Llttte Ben Ir kiti budchilku! gali 
ma pataisyti; • J

** * e
Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

G A RV. INDI ANA LAJpOfŪVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FU NĖR A L HQME
GeriiUiHUui patarnavimas — Moteris patarnauja 

PHONE 9000 1117 ROOSEVJ5LT STREET

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
p° 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

S24j S. Kalstei St, Chicago.

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

SMAGUMAS Insuluoio Namo Teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI SEjMTNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NRS 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPBRATCJ&OS J

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Ingulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonų — ATLANTIC 4290

MAL1AVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių .spalvų.. UNITEiC vartojamas ant calcimlne, wallpa.per, pleiš
te ri</ ir wallboard. Vienas aptrauklmas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant vvallboards. Vienas kotas viską, ąpdenglą.. 
UNXTEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Ręiknienų, Matyk:

South “Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD PUT).
N. W. Uomer 55tli and State Strėets

VI8I TELEFONAI ..... ........... ’... ATLANTIC 4290

nežiūrint KUR būna — namuose — svečiuose — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

PARGI'IIJ
BADLO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ
į Į Į f JSV Vienintelis ir Smagiausias
L /v * — i Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
" VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 VAL. P. P. MHHKITOMIS DIENOMIS 9:30 vak.■■H PENKTADIENIAIS 7 V. VAK.
Phone: GROvehiU 2242

Čikagiečių Polka
Stasytės Polka........ Radlt

Oręhestrs
Močiutė Mane Bare 
Mylėjau Mergelę.... Vikt 
Bekerta ir Radio Orchestra 
Plaukia ^lano Laivelis 
jaunoji Mergelė .. Vikt 
Bekerta ir Radio Orchestra 
Gegutės Pol,ka
Vbžtuvlų Polka............Radic

Oreli estra
Noriu Miego
Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir 'Vlk 

Bekerta
Radio' Polka
Armonikos' Polka... .Radic 

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

Ir Orchestra
Tykiai, Tykiai 
Diedukas... .Vyrų Oktetas 

U&64 Rudens Pasaka 
< PrtttyMU.jE... .A.

Sajparriauskas 
Oi, Mergyte Tu Jaunoji 
Vai NekukuakStepas 

’ ' ’ Gražinta
Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka.. .Tarptaut.
Orchestra

Linksmas Jaunimėls 
Agotėlės... Šokių Orchestra

Pas pL'BRTKA gaunami visi 
rekordai — ‘Amerikoniški, Kla
siški — Victor, Cojunibl*, Deccą.

WHFC-I45O kil
gumas ir sutartinas darbas 
davė gražių vaisiu.

Neseniai mūsų parapija 
gražiai pasirodė nupirkdama 
už $10.000.00 U. S. War 
Bonds. Taip jau ir šioje pa
rapijos puotęje pasįrodyki- 
me vieningais atsilankydami 
ne tik patys, bet atsivesdą- 
mi su savimi pavo draugų įi 
iš kitų kolonijų. Nanąiškis

sutvėrimas, todėl ir nuliū
dęs geroje draugijoje daro
si linksmesnis. Nuliūdimas 
kenkia sveikatai ir trumpi
na amžių. Tiesa, šiandie ne
galima bepraamin^&j links
mintis, bet nereikia ir nusi
minti. Reikalinga stiprėti 
dvasioje. Nusiminimas paker 
ta jėgas, o pakili dvasia žmo 
guje-viską nugali.

Mūsų jaunuoliai, sustip
rinti dvasioje, narsiai gru
miasi karo laukuose. Ir mes 
stiprėkime dvasioje, kad ga
lėtumėm daugiau naudingų 
darbų atlikti ir nugalėti prie

KREIPKJTJ5S PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

16145

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1889 m.)

• • J <?. z

Meniški, Vertingi
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.*W-«. -~>t. T R t,t i’-. . * •< -j- Ą

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

MAUZOLEJAI
2 6,0 « 5 ŽENKLAI
26091

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

_ VENETIAN
MvSS S»ms MONUMENT CO,

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

PILONE: SEELEY 8103

WHOLESALE
LIQUOB 

M ĮSTAIGA

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—' T i in-

3241 S. Halsted St.
Krautuvė — Rakandų, Radio 

Ir Jewelry.
TsL CALUMET 7281

Brightonparkiečiai, atsi
minkime, kad mūąų vieniu

Rankose Ifl. . Tff-t

PERSONAIAZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.
PAMHCULAR People PREFER Pachankls Productions. 

Workmanship and Materials I nevdled—at Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WJTH THE SAVINGS 

Kreipkitės prie

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Cbamber of Commerce

drauoa
*. BARTER, m.
MUTUAL UOPOR CO. 

4797 So. tfals|rt St.

ambulance 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Sudriko Leidžiami Radio Progra
mai — lį-tieji Metai.

W-Č-F-L,‘ 1600 k.,' Sekm. vak., 
9-ta valandų.
yZ-H-F-C, 1450 k.. Ketvtr. vak., 
7-tą yalepūs. ’

PASKOLOS
PAROMO5

ANT PIRMŲ MOS0I&Ų
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS
: ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
„ Dajyaa

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

Tel. ESTebrook 3845 TeJ. REPubiic <298 
VALANDOS; Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

PASKUTINIS
PAGERBIMAS EVANAUSKAS

Fbonee YARDS 11S8-3S
MAŽEIKA
SIU UTVANIOA ava

LACHAWICZ IR SŪNUS
RT 2Srd POUCB PIimi. GANAI. IIU
9; U Z. «8U ST.
MtcmoAS KVE. Tel. PIIU.MAN 1271

NUUŲDIMO VALANDOJE

MUTUAL
FEDERAL

L BUKAUSKASKreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

108B1 80. MICHIGAN AVĖ.

JOHN F. EUDHKiS ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVENUE Phone YA1LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS K0PLYCIO8 
jtrSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avonue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

€812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142. . « v * e . *•. #* f

mūgų patamavimis yra greitas, ipandagUB Ir 
Jūsų finansiškam .stoviui prieinamas.

J. MULEVIČIUS
048 80. CAIATOBNIA AVB.

P. J. RIDIKASM00-97 SOUTH RERMITAGE AVENUE

Teh YABDĮB 1741-1742
4882-84 fiOUTH CALITOBKIA AVENUE

RADIO PROGRAMAS —8 VSL Pim»M h K^vlrtad. vak. 
II štotlee WGE8 (1390), «u Povilu tolUnjnm.

A *.

P

lt i
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Trys giminaičiai Dėdės Šamo tarnyboje

Lietuvis sportininkas

PVT. \VALTER L. 
VAIŠVILAS '

Pvt. Walter L. Vaišvilas 
gimė 1918 metais, lapkričio 
18 dieną, Chicagoje, III. Bai
gė šv. Atano lietuvių para
pijos pradžios mokyklą, Ci- 
ceroje ir St. Philips higli 
school. Lankė De Paul uni
versitetą, kur mokinos tei
sių mokslo (mokinos į advo
katus). Sporte pasižymėjo 
kaipo kumštininkas. Dirbo 
Post Office.

Pvt. Walter L. Vaišvilas 
į Dėdės Šamo armiją išvy
ko 1942 m., spalių 30 dieną. 
Dabartinis jo adresas yra: 
H. Q. 98 Sig. Bn., Camp 
Blonding, III. Jo tėvai, An
tanina ir Antanas Vaišvilas, 
gyvena Chicagoje, 1106 E. 
Marąuette Rd.

7 dieną. Baigė šv. Antano 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą ir Morton high 
school. Dirbo kaipo dekora
torius Chicstgo Decorators 
kompanijoj.

Jis vedė Ann Devita, 1937 
metais, turi sūnų Ray.

Ed. Vaišvilas savanoriu 
į Dėdės Šamo anhiją išvyko 
1942 metais, sausio 9 dieną 
Dabartinis jo adresas. U. S 
Navai Air Base, Tillkomook, 
Ore.

Jo tėvai, Antanina ir An
tanas Vaišvilas, gyvena Chi
cagoje.,

Lietuvis marynas

Dekoratorius

ED. VAIŠVILAS, 
JURININKAS

S
• Jūrininkas Ed. Vaišvilas 
gimė 1915 metais, gruodžio

Mina sudraskė 
gimnazisfeis

Palanga. Palangoje ban

Trys vyrai 83 dienas jūrose pergyveno 
šiurpiausias valandas

PO 83 DIENŲ TRYS JURININKAI BUVO IŠGELBĖ
TI NUO “LIFE RĄFT”. MAITINOSI RYJ1KĖMIS 
ŽUVIMIS, PAUKŠČIAIS IR AUGALAIS. DU MIRĖ 

Du prekinio laivo olandai | lės nuo jų. Laivas pamatė
jūrininkai, Nickie Hoogen- 
dam, 17 metų amžiaus ir 
Cornelius Vanderslot, 37 me 
tų amžiaus, pasakoja šiur
pius savo pergyvenimus jū
rose. Jūrininkai praleido 83 
dienas jūrose beplūduriuo- 
jant ant “life raft”. Jie plau 
kė 2,200 mailių jūromis ant 
life raft”. Kelionė pradėta 
20 mailių nuo pietų Ameri
kos, žemiau eąuotoriaus ii 
plaukė į šiaurę nuo konti
nento.

Laivas buvo sutorpeduo-

jūrininkų “life raft”, bet lai 
vo įgula pamanė, kad tai

Ralion lentelė
GEGUŽE 9 DIENA 

Raudonos G stampos, ver
tės 16 punktų, naudojamos 
pirkti mėsai, taukams, alie
jams, sūriui, įsigalioja ge
gužės 9-tą ir tęsiasi iki ge
gužės 31-os dienos. 
GEGUŽĖS 14 DIENA

Paskutinė diena whole- 
sale ir retais pirkėjoms re-

suhmarinas. Paleido tris rau gistruoti savo mėsos, taukų,
donas raketas ir greitai din
go-

Paskui dar jūrininkai ma
tė du laivus.

KAIP JURININKAI 
GAUDĖ ŽUVIS

aliejų ir sūrių parduotų nuo 
balandžio 25 d. ir gegužės 1 
dienos. •
GEGUŽĖS 16 DIENA

Raudonos H stampos įsi
galioja ir geros iki gegužės

X Elzbieta Rapnikienė, 
7115 So. Washtenaw Avė., 
jau antra savaitė, kaip sun
kiai serga ir guli Evangeli- 
cal Hospital of Chicago. Jau 
turėjo dvi kraujo transfuzi- 
jas. Šeimyna ir giminės pra
šo Dievo jai sveikatos, kad 
greit sugrįžtų namo.

X J. Encherio, žymaus 
Brighton Park veikėjo, na
muose įvyko surprizas. Di 
sūnūs, tarnaują kariuomenė
je, vienas vienur, kitas ki-

31 d.
Kada maistas pasibaigė, GEGUŽĖS 21 DIENA 

jūrininkai iš virvės pasiga-| Kuponas nr. 5 “basic A” ir kiti bei ki
mino spąstus ir viliojo kojų knygelėj gazolinui baigiasi.
pirštais ryjikę žuvį. Ryjikė GEGUŽĖS 23 DIENA

X Šiandie šv. Stanislovo 
varduvės visų Stasių ir Sta
nislovų. Aplink mus jų yra 
daug: kun. Jonelis, kun. Ado- 
minas, kun.Gaučias, kun. Va- 
luckas, žumalist. Pieža, žino
mas veikėjas ir biznierius ^ur’ ne8^matę nesitarę sy- 
Šimulis, Tėvų Marijonų bro
lis Montvidas, Waukegan 
varg. Žylius, West Side bizn.
Lina',:skas, kuris ypatingai 
paremia parapijos ir “Drau-

žuvis buvo pagauta. Jūrinin- Raudonos J stampos įsi-
tas anksti lapkričio mėnesį, J kai suvalgė žuvies širdį ir galioja ir geros iki geg. 31
1942 mėtais, o trys jūrinin-j 
kai buvo išgelbėti sausio 25 
dieną, šiais metais.

SĖDO ANT LIFE RAFT

jaknas.
Ant “life raft” dugno ėmė 

augti augalai. Didesnius au
galus jūrininkai suvalgė, o 
mažesnius augalus naudojo

4 ^dienos.

Kada laivas buvo sutorpe žuvims gaudyti. Tuos auga-

JOSEPH J. MACHIULES,
PVT. FIRST CLASS .
MARINE

• t
a

Marynas Joseph J. Ma
chiules gimė 1922 metais 
sausio mėnesį, Chicagoje.
Baigė šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
Tilder. high school.

Joseph J. Machiules į Dė
des Šamo anniją išvyko 
1942 metais, vasario mėnesį. ' tų amžiaus, South Barre, 
Dabartinis jo adresas: U. S. 1 Mass 
Marine Corps Unit No. 1255
c-o Postmaster, San Fran- KIEK ’njRMO MAISTO?* s
cisco, Cal. Jo tėvai, Juozą- Kada laivas skendo, jūri- 
pas ir Aleksendra Machiu- į ninkai ant “life raft” pasie

tus laikė tarp pirštų ir vi
liojo mažas žuvis į savo ran 
kas.

Bet to neužteko, Jūrinin
kai sugavo porą ryjikų žu
vų, kurios buvo penkių pė
dų. Ryjikės žuvis sugavo 
nuogomis rankomis. Jie čiul 
pė ryjikių žuvų kaulus.

Penkias dienas siautė au
dra. Jūrininkams pasisekė 
sugauti juodų paukščių. Jie

duotas penki jūrininkai sė
do ant “raft”. Du mirė. Pir
masis mirė Franklin Beas- 
ley, Hannibal, Mo. Jis mirė 
sausio 10 dieną.

Lt. James Maddox, U. S.
Navy pradėjo melstis, kai 
mirė jų draugas. Ir kiti jū
rininkai meldės. Mirusio jū
rininko palaikai (lavonas) 
buvo palaidoti jūrose.
Vėliau po savaitės mirė Lt.

Maddox. Jis taip pat apako, paukščius suvalgė, 
kaip ir Beasley. Lt. Maddox 
buvo vedęs prieš metus.
Prieš mirtį gailiai sudejavo 
ir kalbėjo kaip gražiai jis 
mylėjo savo žmoną.

Likę gyvi draugai sukal
bėjo maldą ir Lt. Maddox 
palaikus (lavoną) palaidojo 
jūrose.

Liko gyvi du olandai jūri
ninkai ir Basil D Izzi, 20 me

PASKENDO PEILIS
■p-į

Jūrininkai turėjo 
peilį, bet dvidešimt

vieną
antrą

GEGUŽĖS 30 DIENA 
Kavos stampa nr. 23 bai

giasi.
GEGUŽĖS 31 DIENA 

Cukraus kuponas nr. 12
geras 5-iems svarams bai
giasi. Mėlynos G, H ir J 
maisto stampos ir raudonos 
E ir J stampos laikas bai
giasi. i.
BIRŽELI 15 DIENA 

Paskutinė diena nr. 17
štampai batams.
BIRŽELIO 30 DIENA 

Paskutinė diena automo
bilių taierių inspekcija 
tiems, kurie turi “B” kny
gutes.
RUGSĖJO 30 DIENA 

Paskutinė diena šildymo
aliejaus 5-to periodo kupo
nams; paskutinė diena au

tos mūs dienraščio skaity
tojai ir nuoširdūs rėmėjai. 
Visus sunku būtų išvardinti. 
Visiems ir visoms linkime 
sveikatos — didžiausio žmo
gaus gyvenime turto.

X “Viotory” vakaras ge

gužės 8 d., bus Aušros Var
tų parapijos salėj. Vienas 
laimingųjų laimės Karo Bo
ną. Vakarą rengia Sodalici- 
ja.

kiu buvo parvykę namo pa
viešėti. Džiaugias tėvai to
kiu surprizu, džiaugės ir bro 
liai netikėtai pasimatę. Na
mai buvo pilni linksmybės.

X Lietuvos Vyčių Chicago 
apskrities choras atgaivina
mas. Tuo tikslu šaukiamas 
choro narių ir valdybos su
sirinkimas, kuriame visi bus 
supažindinti su nauju choro 
vedėju muz. J. Brazaičiu. 
Susirinkimas įvyks Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos salėj, 8 vai. vakare, 
pirmadienį 10 d. gegužės.

X Kun. A. Linkus šiomis 
dienomis gavo gražų padė
kos laišką iš Draugijos Ti
kėjimui Platinti direktoriaus 

. <v.ž stambią auką, kurią tam

V'f

dieną beplūduriuojant juro-! tomobilių taierių inspekcijai 
se netikėtai peilis įkrito į tiems, kurie turi “A” knyge

les, gyvena Chicagoje. Jo
seph J. Machiules yra An
taninos Vaišvilienės anūkas.

SApo laiškus 
bevagiant

Howard J. Calvin, 17 me-
gos krantan išplovė nutrūku- gyvenąs 2019 W. Cermak
šią jūros miną. Du broliai — 
palangiškiai Butkevičiai ir 
Šilgalis, niekam nieko ne
sakę, panoro miną išardyti. 
Mina sprogo ir nelaiminguo
sius taip sudraskė, kad eun- 
ku buvo pajūry surasti jų 
kūnų dalis. Du jų buvo aukš
tesniųjų klasių gimnazistai, 
o vienas jau atitarnavęs ka
riuomenėje. ’

mė maisto ir vandens. Jie tu 
rėjo devynis kenus konden
suoto pieno, du svarus Aus
tralijos čekolado, apie 10 ar 
12 galonų vandens.

Šešioliktą dieną baigės 
maistas, o vanduo baigės 23 
dieną, beplūduriuojant jūro
se.

Kada vanduo išsibaigė, poRoad, dirbo kaip pasiunti
nya Valteriui B, Heller, dienos Smč ir Savo aPie 
Bankers Building iki kovo ^ešis galonus vandens.
28. Tarp kitų pareigų Ho- ! Dvideiimtą dienų pamatė
ward pristatydavo regist- laiv»- buTO kokioa tr5™ mai‘ “a svorio' 
motus laiškus į Federal

vandenį. Tada jie paėmė 
šviečiamos lempos stiklą, ji 
perlaužė ir stiklą vartojo žu 
vų ir paukščių nuvalymui.

Kiekvieną vakarą jūrinin
kai meldės jūrose ir šaukės 
Dievo pagalbos, kad Jis 
juos išgelbėtų. Jų, malda 
prasidėjo, kai, laivas nus
kendo ir penki jūrininkai sė 
do ant “life raft”.

Didelis buvo džiaugsmas, 
kai trys jūrininkai buvo iš
gelbėti. Jie'perėjo, tarsi, per 
pragarą.

Hoogendam, 17 metų am
žiaus, kuris yra jūrininku 
nuo 12 metų, svėrė 80 svarų, 
kai jis buvo laivo išgelbėtas; 
per 83 dienas neteko 65 sva 
rus. Vanderslot, 37 metų 
amžiaus, nukrito 85 svarus,

les.

Danny Stanton—
Southsidės raketie-

i
rius nužudytas

Danny Stanton, senas ra- 
ketierius ir buvęs Capone- 
Nitti gangės sėbras, buvo 
priešo pašautas vakar vaka
re. Pranešta, kad keletą 
gengsterių dalyvavo šaudy
me. Vienas iš gengsterių, 
Louis Dormann, buvo ant 
vietos nudėtas. Kitas buvo 
sužeistas.

Policija rado Stantoną 
gulintį, sužeistą ir be sąmo
nės už baro.

Stantoną nuvežė į Šv.
kaip jis' buvo "išgelbėtas" av* BernaJd° , 

rė tik 85 svarus, neteko pu- 
K. Baras

Ištrūko su kalėjimo 
Šunimis

Sebulon, Ga., du kaliniai 
nepasitenkino vien pabėgti 
iš kalėjimo, bet jie’ dar pa
siskolino kalėjimo užvaiz
do®, R. M. Driver, Suneš ir 
kartu su jais iš kalėjimo iš
trūko.

1
Building.

Vieton laiškus pristatyti 
Howard įsidėdavo juos kiše- 
nin ir eidavo dirbti Roose- 
ve1t teatran. Vakar jis buvo 
policijos sučiuptas.

Jo skrynėj Roosevelt te
atre rado $1,500. Vaikas pri
sipažino praleidęs 
smulkių pinigų.

Prieš 150 m. Amen* 

koj tik 30 tūkstančių 

katalikų

SKELBKITE “DRAUGE’

Nėra laisvės
Laikraštis The Register, 

gegužės 9 d., rašo, kad šian
dien Rusijoje bažnyčios pa
dėtis nėra geresnė, kaip bu
vo seniau. Ir šiandien dar 
nėra Rusijoje tikėjimo lais
vės.

Kada Vyskupas Jonas 
$150 Carrol, pirmas šios šalies 

bažnyčios hierarchas, šven
tino kun. Steponą Badiną 
prieš 150 metų, Baltimore, 
Md., šioje šalyje buvo tik
tai 30,000 katalikų, šian
dien, ačiū Dievui, turime 22 
arkivyskupu, 124 vyskupus, 
36,850 kunigus, kurie aptar-

gengsterį į Englewood ligo
ninę.

Nužudymo priežastys "po
licijai dar nežinomos. Mano
ma, kad tai iš keršto pada
ryta. #

Būtlegerių vadas

Nemanykite, kad esate Stantonas prohibicijos lai- 
patriotai kada nesunaudoja- kais buvo vienas iš žymiųjų 
te visas savo maisto stam- Capone gangės vadų. Iškart 
pas. Dėlto kad nuperkate tai buvo paprastas alaus iš- 
savo nuskirtą maisto dalį vežiotojas. Vėliau pakilo į 
nemanykite kad nuskriau- “bosus”. Prohibišinui išny- 
džiate kokį kareivį. U. S. A. kus jis užsiėmė darbo unijų 
kariuomenė yra visupir- “raketų”
mlausiai aprūpinama; pas
kui jau civiliai. Jūsų gro- 
cernikas ir bučeris įvertins 
tai kad jūs sunaudojate sa-

Sunaudokite savo 
štampas

Gazolinas
Gegužės 21 dieną paskuti- 

vo įtampas, nes jis tuomet nė galiojanti diena dėl cou- 
nauja daugiau kaip 22,500,- galės užsisakyti daugiau pon 5 “A” gaozlino racioną
000 katalikų. _ _ maisto ir reikmenų. vimo knygelėje, i

X Kazimierai, žinomų 
brightonparkiečių, dukrelės
vestuvės įvyko praeitų tikslui suiukok’dosnūs to 
madienį su Musteikiu, taip leikiečiai katalikai. Klebo- 
pat brightonparkiečių. Šliū- tikrai didžiuojasi savo 
bas buvo Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. bažnyčioje.

X J. ir M. Sudeikiams, ži
nomiems veikėjams, pagerb
ti bankietas įvyks gegužės 
22 d., šv. Kryžiaus parapi
jos salėj. Tai bus paminėji
mas jų 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Jubili
atai dabar gyvena ir dar
buojasi Labd. Sąjungos ū- 
kyje.

X Stanislovą žičkų ir jo 
sūnų taip pat Stanislovą var 
dadienio prcga sveikina jų 
skaitlingi draugai, žičkai y- 
r,a. pavyzdingi Chicago lietu
viai ir “Draugo” bei “Lai
vo” skaitytojai.

parapijonais.

X John Šarkauskas-Shar- 
key, vestsaidietis, Aušros 
Vartų parapijos choro na
rys, karo civilėje tarnyboje 
šiuo metu randasi Pearl Har- 
bor salose. Rašo, kad gamta 
ten nepaprastai žavėjanti. 
Ir karui pasibaigus nema
nąs grįžti į Ameriką. Jis yra 
Pan American Airways lėk
tuvų motorų taisymo eks 
pertas.

X Karo sunkumas ir na
mų rūpesčius, sako, užmirš 
visi, kurie sekmadienį, ge
gužės 16 d. atsilankys į Vy
tauto parką — Šv. Jurgio 
parapijos pikniką.

b

MALONĖKITE UŽSAKYTI ANKSTI!
Priduokit savo Motinų Dienos gėlių užsakymus anksti, 

kad davus užtenkamai laiko pristatyti, arba patys pasiim
kit gėles su savim, jei galima. Jūsų gėlininkas įvertins jūsų 
ko-ot>eravimą pagelbstant jam su karo laiku ifivežiojimo 
reguliacijoms.
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