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120.000 ASIES KAREIVIU SPĄSTUOSE
1,    -— -  -  ■ ■■ ■ -  ................................................................................

■Z I- g.1 < wi ■ ■ U ' BUVO GERAI PASIRENGĘ * ■ “ » * -■ - ■ - - ■ - -Keliolika tūkstančių jau pakliuvę 
nelaisvėn; kiti laukia savo eilės

F Eina paskutiniai užsimojimai visus 
ašies kareivius pašalinti iš Afrikos
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SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, geg. 9. —r Anot ra
portų^ amerikiečių kariuo
menės šarvuotoji grupė ne- 

. paprastu greičiu smogė į 
• Tunis įlankos pakraščius ir 

tuo būdu atkirto visas ašies 
jėgas, atsirandančias šiauri
niam Tunisu os gale — tarp
Tunis ir Bizerte.

Kitos ašies jėgos susime- 
metė dumti į Cape Bon kal- 
nuotą ir miškuotą pusiasalį,
rytų link nuo Tunis. Paskui

Kaip paimta Bizerte ir Tunis

jas seka sąjungininkų divi
zijos.

Vienur ir kitur tas ašies 
jėgas sudaro apie 120,000 
kareivių ir jie visi yra są
jungininkų spąstuose. Turės 
pasiduoti, arba bus sunai
kinti.

Keliolika tūkstančių ašies 
kareivių jau paimta nelais
vėn ir nelaisVių skaičius kas
kart didėja.

Sąjungininkams teko ir 
tenka dideli karo grobiai 
ginklais ir karo medžiaga.
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Rusai Novorossiisko 
priemiesčiuose

MASKVA, geg. 9. S> 
vietų vadovybė praneša, 
kad rusų kariuomenė jau į- 
siveržusi į Novorossiisko 
miesto ir uosto priemiesčius 
(apylinkes) vakariniam
Kaukaze.

Vadovybė pareiškia, kad 
vokiečiai su rumunais at
kakliai priešinasi ir žūt-būt 
gina savo pozicijas. Bet ru
sai priešą visur nugali ir 
veržiasi pirmyn. Sunkioji 
rusų artilerija skaldo vokie
čių pozicijas ir visus kitus 
įsitvirtinimus.

Praeitą penktadienį dau
giau kaip 900 vokiečių nu
kauta.

Amerikiečiai įsteigė naują bazę 
netoli Kiška, Aleutians

WASHINGTON, geg. 8.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. oro jėgos 
įsteigė orinę bazę Amchitka 
saloje, tik už 70 jūrinių mai
lių nuo japonų okupuoja
mos Kiška salos, Aleutians. 
Šį tolį lėktuvu skristi ima tik 
apie 12 minutų.

Iš Bukarešto iškeliami 
civiliniai rumunai

TUNIS, Tunisija, geg. 9.- 
Sąjungininkų jėgos Bizerte 
ir Tunis bazes Tunisijoje pa
rėmė vadinamuoju žaibiniu

^užsimojimu, šis žygis nus
telbė žinomą vokiečių “blit- 
zkriegą.” Ir vokiečiai nega
li sąjungininkams prilygti.

Prieš abidvi bazes sąjun
gininkų ofensym tęsėsi tik 
dvi paras. Per tas dvi pa
ras sutriuškinta eilės ašies 
pozicijų ir pagaliau pasiek

ia bazės. Bizerte bazėje a- 
šis nedaug priešinosi ameri
kiečiams. Kas kita buvo Tu
niso bazėje. Tenai britai 
gatvėse buvo priversti

. grumtis su ašies jėgomis.

Ašis buvo pasirengus ir 
pasitvarkius gintis. Bet vie
nur ir kitur sąjungininkų 
puolimas buvo visiškai neti
kėtas. Tuo būdu priešas ir 
palaužtas.

Kai amerikiečiai ir britai 
ūžtelėjo į Bizerte ir Tunis 
bazes, tarp italų ir vokie
čių kareivių kilo sąmyšis ir 
nežinojo, ko griebtis ir kas 
daryti. Visa ašies vadovybė 
susmuko. Tik kai kurie da 
liniai susimetė gintis. Bet 
tai buvo jau tuščios pastan
gos, nes tuos dalinius raižė 
sąjungininkų artilerija ir 
lakūnų bombos.

Ašies įėgos atsimeta į Cape Bon
SĄJUNG. VADOVYBE š. 

□^Afrikoj, geg. 9. — Sąjun- 
. gininkų kariuomenei paė

mus Bizerte ir Tunis bazes 
Tunisijoje, ašies jėgų viena
dilis prislegiama prie jūros 
pakraščių tarp Bižerte ir

2,600 angliakasių 
; neturi darbo.
t PITTSBURGH, Pa., geg. 

8. — 1,400 angliakasių šian
die nutraukė streiką ir grį
žo į darbą į kasyklas arti 
California, Pa. Bet kitos 
Pennsylvanijos kasyklos a- 
pie 500 angliakasių pradėtą 
darbą nutraukė.

Nežiūrint prez. Roosevel- 
T to pareiškimo, kad anglia

kasiai negali streikuoti prieš 
vyriausybę, apie 2,000 ang
liakasių trijose valstybėse
nedirba.

Tunis, o kita dalis galvat
rūkčiais atsimeta į Cape 
(Tunisijos) kalvuotą pusia
salį. Spėjama, kad tos jėgos 
dar kiek ginsis. Supranta
ma, tas bus tuščios pastan
gos.

Paėmus Bizerte ir Tunis, 
kovos su ašies jėgomis TxV- 
nisijoje dar neužsibaigė. 
Vienur ir kitur jų gausin
gos grupės yra įsistiprinu
sios ir, kiek žinoma, pasi- 
ryžusios kovoti. Vyriausias 
sąjungininkų vadas gen. E- 
senhower pareiškia, kad ims 
dar laiko tas grupes visur 
palaužti. Bet tai jau menk
niekis. Jos pačios išnyks, 
kai iš niekur negaus para
mos.

Kovos visu frontu vyks
ta. Daugiur priešas atsime
ta. Kai kur dar atkakliai gi
nasi. Neims daug laiko už
kovoti visą Tunisiją.

Kai kur angliakasiai atsi-, Ar kokiai ašies jėgų daliai
sako dirbti, nes jiems ne
užtikrintas didesnis atlygi
nimas. Jie nieko nedaro, kad 
vyriausybė kasyklas kontro- 
liuoja.

>■ a

Pirmiau U. S. orinės jė
gos bazę turėjo Andreanof 
saloje, už 149 jūrinių mai
lių nuo Kiška,

Dabar amerikiečiai lakū
nai turės daugiau progos 
skaldyti japonų įsitvirtini
mus Kiška saloje.

Sunku suprasti, kaip ja
ponai gali išsilaikyti Kiška 
saloje, jei jie ten nuolat 
bombarduojami.

Sumažins mėsos, 
kavos kainas

WASHINGTON, geg. 8.— 
Kainų administratorius P. 
M. Brown vakar paskelbė, 
kad pradėjus birželio 1 die
na bus sumažintos mažme
nomis parduodant mėsos, 
sviesto ir kavos kainos, kad

ISTANBULIS, Turkija, 
geg. 7.—Žiniomis iš Buda
pešto, Rumunijos sostinės, 
iš to miesto jau iškeldinami 

®OVi6tU. vadovybS V‘liaS1' kitur nereikalingi miestui 
civiliniai. Sakoma, iškeldi
nami tik tie, kurie su tuo 
sutinka.

kad artimiausiuoju laiku 
Novorossiisko miestas ir“Draunus" Acme pholo

Amerikos jėgos prie Bizerte ir britų jėgos prie Tunis! uostas ties juodaja jūra bus 
taip buvo gerai pasirengusios, jog ašį iš Tunisijos išmušė paįmtas ir vakarinis Kau 
per vieną dieną.

bus laimės pasprukti, abe
jojama, kadangi visos pak
rantės laivais ir lėktuvais 
saugojamos. Daug ašie9 lai
vų nuskandinama.

Prancūzai skelbia, kiek daug
«Mkr w -F ."*■ « - -• ~ 'h#’V**'

Prancūzija pramoniniai nukentėjusi
' 1

BERNAS, Šveicarija niuose distriktuose 33,906 
namai ir pastataį sugadinta 
ir 9,781 visiškai sugriauta.

(ONA).—Prancūzų žurnalas 
‘ ‘Le Document Francais” 
balandžio laidoje paduoda 
statistikų, kiek daug pramo
ninių ir rezidencinių namų 
Prancūzijoje sugadinta ir 
sunaikinta karo metu su Vo
kietija ir per šią okupaciją 
iki 1943 metų sausio 1 d.

Karo metu (iki okupaci
jos) 100,000 įvairių rūšių 
namų sugadinta ir apie 60,- 
000 kitų visiškai sunaikin
ta. Per okupaciją iki š. m. 
sausio 1 d. skaičius sugadin
tų ir sunaikintų namų padi
dėjo iki 305,739; iš jų 80,- 
811 sunaikinta.

Apartamentiniai namai 
labiausia nukentėję, nes jų 
72,262 visiškai sunaikinta ir
185,402 sugadinta. Provinci- jos pakrantėse.

Pramonių pastatų: 16,261 
sugadinta ir 5,580 sunaikin
ta. Viešųjų—9,550 sugadin
ta ir 1,279 sunaikinta.

Minėti visi skaičiai šiemet 
per keturis mėnesius žymiai 
padidėjo.

Nuskandintas stambus 
japonų transportas

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 9. — Va- 
dovybėjsaskelbė, kad praei
tą penktadienį sąjungininkų
lakūnai nuskandino stambų*
japonų transportą N. Gvine-

KARO FRONTUOSE
AFRIKA —

Ašies kariuomenė Tunisi- 
joje yra sąjungininkų spąs
tuose. Neims laiko ją suim
ti arba sunaikinti, jei atsi
sakys'pasiduoti. Vyriausias 
sąjunginių jėgų vadas gen. 
Elsenbower įsakė, kad ašies 
kariuomenė iki paskutinio 
kareivio Afrikoj būtų sunai
kinta. Kas paskui bus daro
ma, tai jau kitas klausimas. 
Be ašies nugalėjimo Tunisi
joje apie 44 vokiečių ir Ita
lų laivai Viduržemio jūroje 
nuskandinta.

RUSIJA —
Sovietų vadovybė prane

ša, kad vakariniam Kauka
ze rusų kariuomenė sėkmin

gai veikia. Sako, jau įsiver
žusi ) Novorossiisko prie
miesčius. Daug vokiečių nu
kauta, daug jų lėktuvų su
naikinta. Maskvoje spėjama, 
kad Novorossiisk miestas 
greit bus atsiimtas. Vokie
čiai ginasi, bet jų atsparu
mas mažėja.

PACDTKAS.—
Amerikiečiai įsigali Aleu-

tian salose. U. S. lakūnai 
netoli Kiška okupavo vieną 
salaitę ir ten įsteigė savo 
bazę, Iš kurios bus daug pa- 
rankumų atakuoti japonus 
Kiška saloje. Nauja bazė y- 
ra vos už 70 mailių nuo Kiš
ka.

kazas bus visiškai išlaisvin
tas.

Senato komitetas už 
Kurni taksų planų

WASHINGTON, geg. 8.— 
Senato finansinis komitetas 
atidėjo į šalį žemesniųjų rū
mų pravestą pajamų taksų 
bilių ir dauguma balsų pri
pažino modifikuotą Ruml 
“pay-as-you-go” planą, šiuo 
planu kuone visi taksai do
vanojami (panaikinami) už 
1942 metus.

Krašto administracija 
šiam planui priešinga. Ji su
tinka, kad taksai už 1942 
metų pajamas būtų dovano
jami tik dalinai, bet ne vi
siškai.

Sunku pasakyti, kaip šis 
taksų klausimas galutinai 
bus išspręstas.

Nėra kontrakto, 
nėra darbo

SPRINGFIELD, UI., geg. 
9. — Grįžęs iš New Yorko 
angliakasių unijos, viršinin
kų konferencijos Ray Ed- 
mundson, United Mine Wor- 
kers uriijos 12 distrikto pre
zidentas, pareiškė, kad jei 
nėra kontrakto, nėra darbo.

Anot jo, taip yra anglia
kasiai nusprendę. Jei nebus 
kčntrakto, pasibaigus 15 
dienų paliauboms angliaka
siai nedirbs, sako Edmund- 
son.

BERNAS, Šveicarija. — 
Yra žinių, k£d Vichy vy
riausybė žadėjusi Vokieti
jai parūpinti dar apie 400,- 
000 prancūzų darbininkų.i

LONDONAS. — Stalinas 
sveikina sąjungininkus dėl 
jų pasisekimų Tunisijoje, 
Afrikoje.

9*i4

Tas daroma, nes numato
mos rusų lakūnų orinės ata
kos, kai vokiečiai bus išmu-! suturėti pragyvenimo kili- 
šti iš Sovietų Rusijos te- Sako, tuo būdu varto- 
ritorijų. ' tojams per metus bus su

taupyta šimtai milijonų do
lerių. x

Administratorius Brown 
sako, kad paskiau ir kitiems 
maisto produktams kainos 
bus žymiai nukapotos.

Mėsos gamintojams vy
riausybė nusprendė duoti 
subsidijas. Nes tie skundžia
si, kad neturi jokio pelno.

Rumunai reiškia baimės, 
kad kai rusai ateityje atsi
ims Besarabiją, tuo nepasi
tenkins — jie įsiverš ir pa- 
čion Rumunijon.

Tbe Ouickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This

Buy
DefeiSū BONOS—STAMPS

Now!

Peršautas nacių 
gestapo viršininkas

LONDONAS, geg. 9. — 
Sunday Express praneša, 
kad praeitą savaitę dienos 
laiku Krokuve peršautas 
gen. W. Kruger, okupuoto
sios Lenkijos nacių gestapo 
viršininkas.

WASHINGTON. — Ne
paisant koks įstatymas tak
sų klausimu bus išleistas, 
žmonės raginami pajamų 
taksų už 1942 m. antrąjį in- 
stalmentą iki birželio 15 d. 
pilnai užmokėti.

WASHINGTON.

Apavų situacija 
netvarkinga

PHILADELPHIA, Pa., 
geg. 9. — United Shoe Wor- 
ker of America unijos (CI 
O) prezidentas Frank P. 
McGrath pareiškia., kad “a- 
pavų — hatų ir batelių, pra
monėje situacija yra net
varkinga.” Jis ^.ko, kad 
žmonėms paskelbta per me
tus gauti tris poras apavų, 
bet tas gavimas negaran
tuotas.

Anot jo, WPB ir OPA pa
reigūnai sako, kad su raci- 
jonavimo ženklu 17 kiekvie
nas gali gauti porą apavų 
per birželio mėnesį. Žmonės 
tai gaila. Bet kas bus pas
kiau, niekas negali žinoti.

Penkinukės atvyko 
į J. A. Valstybes

SUPERIOR, Wis„ geg. 9. 
— Čia atvyko garsiosios 
Kanados penkinukės mer
gaitės Dionne. Čia šiandien 
jos įleidžia į vandenį pasta
tytus britams penkis preki
nius laivus. Su Niagara 
Falls krioklio vandenin jos

U. S. ‘‘krikštys” tuos laivus ir po
karo laivai ir lakūnai ata- to atgal grįš Kanadon. Mer- 
kavo japonus Attu saloje, gaites lydi tėvas, motina ir 
Aleutians. keturi broliai su seserimis.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
SU ATHTINIHKŲ DRAUGOVES BALETU

(Kelionės įspūdžiai)

Rašo A. Skirius pirkti prieš pat išvažiavimą
„ . i (tereikia rezervuoti tiktai
Kartais yra ne tik įdomu > . , . . v ri. ..

a2L.i^u... j- ___ miegamas vietas). Traukiny
je visi gavome sėdėti kartu. 
Tiktai reikia kiek anksčiau 
įlipti į vagoną ir grupei už
imti vietas, kad -neišsiskirs- 
tyt po vieną. Mes gavom vie-

kelionės įspūdžius ir nuo
taikų nuotrupas rašyti, bet 
taip pat ir naudinga. Todėl 
esame pasiryžę patiekti skai 
tytojams kiek įspūdžių iš sa
vo maršruto su programa į 
Clevelaad, Ohio, New York, 
Philadėlphia, Pa. ir Pitts- 
burgh, Pa. Iš Chicagos, pri
vargę ir išnervinti savo va
karo rengimo reikalais Šv. 
Kryžiaus parap. salėj, tuoj 
po programos apie 10 va
landą, gegužės 1 d., aštuoni 
šokėjai, akordionistas Ray 
Brazanskas ir akompanistė 
H. Domkiūtė išsiskubiname 
j gelžkelio stotį. Dėka E. 
Martinaičio ir St. Piešos mū 
tų pavėŽinimo, dar spėjome 
į traukinį.

./jį? \

Kaip siti vietomis 
traukinyje?

Dažnai girdėjome žmones 
kalbant, kad traukinio tikie
tus reikia iš anksto nusi
pirkti, kad vietas reikia re
zervuoti, kad anksčiausiai 
reikia nuvykti ir užimti vie

JAPONŲ PAVEIKSLAS AT AKUOJANT PEARL HARBOR Konvencija, kuria 

Klaipėda buvo pris

kirta prie Lietuvos

(LKFSB) Gegužės 8 d. 
prasidės dvidešimtieji metai 
nuo tos dienos, kada santar
vininkų valstybės Paryžiuje 
(1924.V.8) pasirašė Klaipė
dos konvenciją, pagai kurią 
Klaipėdos uostas su atatin
kamu žemių plotu buvo pri
skirtas prie Lietuvos, palie

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

kant klaipėdiečiams autono
mines teises.

Pirk karo bonus Ir štam
pas. * u

DR. VAITUSH, OPT.
i LITTUVIS

tas visi kartu. Taip daug 
smagiau važiuoti. Juokavo
me, šposąvome, kol buvo 
šviesos užgesintos, tada pra 
dėjome snausti, šviesa ir ke
leivių judėjimas prieš Cle- 
velandą mus išbudino. Per
važiavę aukštą tiltą, įsmu
kome į tamsų urvą — tai
bUVO Union Statlon. Pirmi&U "-Draugas" Acme pnot*
šia sutikome “Lietuvių Ži- Ši scena paimta iš japonų krutamu paveik slų. šį paveikslą gavo U. S. karo departa 
nių” red. St. Gabaliauską ir Į mentas ir leido rodyti žinių teatrams per OWI. Matosi kaip dūmai kyla, kai buvo už- 
biznierių P. Malioli, kurie Į P^tas Wheeler field. Paveikslas padarytas iš japonų lėktuvo, šis paveikslas rodo kitą i 
mus nuvežė tiesiai į hažny- japoną viršuje scenos. Dabar japonams atkeršijama.
čią. Po Mišių “Liet. Žinių
red., spaustuvės savininkas 
Povilą^ Šukys mus puikiai 
pavaišino su kava, dešromis, 
sūriais. Jau sotūs nuėjome į 
Šv. Jurgio parapiją išklau
syti šv. Mišių. Mums pada
rė labai gražų įspūdį mokyk
los vaikučių lietuviškas gie-

Įsteigiame du vienuolynus. 
Užmigimo problema 

Po pusryčių buvome at
skirti vyrai nuo mergaičių. 
Vyrų vienuolyną “įsteigė
me” A. Bennis, 1249 E. 79 
St. antrajame name, o mer- 
g aites pas Kazlauskus, Mes 
nepaprastai vaišingai* buvo-

tas. Visa tai netiesa. *Trau- dojimas ir jiems pamokslasa •» Į
kinių tikietus galima nusi- 1 lietuvių kalba.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything i n the line o f 

Forniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVYROOMS IN 
MERCIIANDfSE MAKT

For appointment call — 
REPUBLIC 6951 ♦

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MKED
MALIAVA

Ui galioną ...... 98c

BEN MOORE "One Coat”
ENAMEL

Už galioną . .. ..$1-98
. KEM-TONE

Už galioną ....$2.98
FLAXOAP

2 svarų i 7Q_
blėka ...................... O7C

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $I»5C

TIKRAS
LINSEED ALYVA

1 Už galioną ........... 98c

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už .... L J-
ir aukščiau

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

» paketas ......................I5C
BERLAND’S PAINT STORE

1917 8. HALSTED ST. TEL. CANAL

TRU-VIS1ON OPTICAL CO.
DR. M. VVEINK, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
v Regiatfuoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

422® ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
^ALANUOS; IMrroad., Trc'liul . Penktml. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. ir KetvirtadieniuNuo 10 ryto Iki 10 vak. 
grdtadlenlaiH Ir Kcknuullenlais l*agal (Sutarti

Igveflojam^ 
po visų 
Cbicago.

cirkuliaciją, pats gėrimas 
jau suteikia minčių pakeiti
mą, 3) vartoti piliules. Mes 
pavartojome pirmiausia du 
metodus ir tas daug padėjo. 
Per tris valandas gerokai 
pramigome, net kai kurie 
pamigo?

...... Pietavome Nemanių Seimo
”e J“4”“?, >• VW sukirtcme didžiulę

šinką. Mes nė nepagalvojo
me, kiek čia besisvečiuoda
mi sunaikinome “pointų” 

dėlę problemą, kaip per tris dsl kavoa, cukraus mėsos...
valandas užmigti ir išmie- už visa tal visuomet w.

sime dėkingi ir neužmiršime 
vaišingumo.

Praktikos ir sėkmingas 
vakaras

čia ^įsipazinome su visa šei-
' nu — Maryte, Blanche, Al
binu, ir Povilu. Turėjome di-

goti, kuomet nervai taip į- 
temti buvo, kuomet tiek 
daug įspūdžių pynėsi galvo
je. Gerai, kad turėjome, ku
ris nusimanė medicinoje. Y- 
ra trys būdai nuvargusiam 
užmigti: 1) užmerkus aki3 
stengtis laikyti jas aukštyn 
pakėlus. Tuomet tą dalyką 
yra susikoncentruojama ir 
taip išstumiamos kitos min
tys, 2) išgerti stiklelį deg
tinės, kas pagreitina kraujo

DIDELIS I.šI’AKOAVI.MAS Mt’SV 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA, 

LINIV INSTRUMENTU
PASINAUDOKI T PROGA DABAR

KOL DAR NEISPrVRDUOTI.
TŪBOS, CLARTNETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONBS, FLUTE8 
su •caseg" — $35.00, $37.60,
$46.60 ir $75.00. Visi garartuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UIT ARAI, 8PA- 
NISK1 MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKO S, TENOR BANJCh — 
$6.60, $3.50, $12.50 iki $36.00,
8TR1UNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $160.C0. BASO U2- 
DEN GALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
L.O — $1.50, $3.00, $5.00. $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrft- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $2S.60, 
$35.00 ir $60.00. PEDAL8, HI- 
BOTS, CYMBOUb, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass kr “reed” instrumentam* 
pritaikomi jūsų lflpoms.

EKSPEHTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
ranu Trlūbomu, SaJtaphones ir 
taipgi Smalkoms Ir Galtaram*

OOLDSTEIN’S MURKI SHOP 
014 Maxwcll St., Ulilcago

ėmė ristis nuo kaktos. Va
kare šeštą valandą jau bu
vome pasiruošę programai.

Nors buvo lietingas oras, 
bet prisirinko pilna Lietuvių 
Auditorija. Programa buvo 
paruošta ilga ir turininga: 
30I0 dainos, tautiniai šokiai, 
liaudies dainos, duetai, eilė
raščiai ir kita. Chicagos A- 
teitininkų draugovės šokėjai 
iš karto gavo publikos sim
patijas, net buvo priversti 
kartoti kai kuriuos šokius.

t: '■ - ; : !?•

Ar Skauda Kojas ?

Trečią valandą pradėjome 
savo programa praktika.3. 
Šokome, kol prakaito rasos !

OUICK BEUEF WithSE«V METHOŪ
Lock > New Way Bunlon Rndacer
—Podi for Ccrni and Callmn__

LOCK'S FLEKIBLE AKCH SUPPORTi 
CUSTOM FITTEO AT LOW COST
SHOES S^SSJ 25c
FOOT E-Z SHOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST

SKELBKITES "DRAUGE" DR. SERNER
> ' ■ -'Į - T' ~ '' ....".... .

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYKES
PATARNA

VIMAS!
— kuris —

Specializuoja
Tamei

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

— SPĖČIAU — 
Iškirpkite šį skelbimą ir priduo-

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — M.EKTROS VEIKIMO 

1ŠMANKSTINIM/1 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatinrntų.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Uustoin Appllanccs for 17 yrs. 
36 S. STATE, KM. >10, STA. 41«« 
Daily 10 A..M. Tll 5į M®n., Frl. Tll 0 P.M

Maturday ’TII 1, Kun.lHy 2 td 4.

i

i - i’ f:■b - »v' '-

d

Sis yra spe.latts garsinimo bandymas Iri 
nebus kitose laikr&tčluoss. Taipgi, lis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

REMKITE 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

U K ANTĮ .R, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

Mana 20 metų praktikavimas/ 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
▼ak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

rfcaae KAKIM U3S
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyrt" .'š priežas
ties spalvų neregėjimo — (color^ 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tet YARda 4787 
Namą tol. PROgpect 1930

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

IR AKINIUS PRITAIKO ' 
744 West 35th Street

i Valandos: T1-12; 2-4: fcr 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO "1S 
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.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniaia 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popint.

Tel. YARdi 2248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel................... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)/ f i

TeL MIDway 2880 Chicago/ Oi

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. dienų

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lAegsamlnuotl jas modernlgklauala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

call sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime aidnlų, kurie palaima
visų akių Įtempimų. ..

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

OPTOMKT RIMTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* lt-toa
relefouaa: GAMAI. OASk. CMeagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien •:«• a. su. M p. m. 

TmMad. ir Bettad. a. m.
ttt T:— a m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDrie 2868 

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

Hslrmariien tais pagal Mialtarima

SUPAŽINDINKITE KITUS 
ŠIT niTCNR. “DRAITGTT*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU <
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
CEZD

J |***y
f*/f $ IfOftl iAPNINGS

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS KEMOMS 
NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI l
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Pederal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Pataraa vhno 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED RT.

Ofiso teL VlRginia 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.: KENwood 5107.

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3€

756 West 35th Street

Tel. OANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7866

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

TeL OANal 0287
Reu. tel.: PROepect 8659

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residendja: 6600 8o. Arteaian Ji/a. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki S p.p^

6 Ud 9 v«L vakare.
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CHICAGOJE
(spūdžiai iš kiru. V. 
-Mikolaičio primicijų

Town of Lake. — šv. Kry
žiaus parapijai teko ir vėl 
įrašyti į savo knygą retą ir 
malonų įvykį, tai kun. V. 
Mikolaičio primicijos, ku
rios buvo geg. 2 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje.
, Suskambėjus bažnyčios 
x arpams, prasidėjo procesi
ja: Vardo Dr-jos vyrai, mi- 
nistraųtai, mažytės mergai
tės, svečiai kunigai, vienuo
liai, broliai ir pats primici- 
jantas lydimas kleb. kun. A. 
Linkaus. Choras puikiai gie- 

^•da, žmonių bažnyčioj labai 
daug. Daug seselių vienuo
lių ir pati šv. Kazimiero vie-

- nuolyno- viršininkė Motina 
‘Juozapa.

Primicijanto sesutėms, 
broliui, švogeriams, brolie
nei, tetai, dėdėms, gimi- 
nėms, pažįstamiems rieda 
džiaugsimo ašaros žiūrint j 
primiciantą kuris prie iš

- puošto altoriaus atnašauja 
nekruviną auką. Veržės? ič 
širdies jausmai dž.augsmo 
ir padėkos Visagaliu’, kad 
suteikė malonę ištesėti Ii 
tikslą atsiekti. Primicijantui

^asistuoja diakonu kun. D. 
A. Schmal, S.J.; subdiako- 
nu kun. E. Abromaitis, kiti 
svečiai kunigai ir kleb. kun. 
A. Linkus. Pamokslą sakė 
kun. S. Valuckis, išdėstyda
mas kunigo svarbą, jo pasi
aukojimą ir jam reikalingas

^baldas.
Choras, vadovystėj muz. 

V. Daukšos gieda meniškai. 
Solo dalis atlieka dain. A.

' Pieržinskienė. Dėka klebono, 
kunigų pagelbininkų ir sese
lių mokytojų, ypatingai Berg 
mansos, kuri daug dirbo, kad 
bažnyčia' būtų kuo gražiau- 
jįai išpuošta.

Po šv. Mišių primicijan- 
tas visiems suteikė asmeniš
ką palaiminimą.

“ PuotaI
Anksti prieš nustatytą lai

ką iš visų parapijų žmonės 
vyko įxŠv. Kryžiaus parap. 
salę, kur įvyko primicijantui 
pagerbti puota. Svetainėj 

^vėčius pasitiko maloni, drau 
giška primicijanto sesutė A- 
ngela Kilmitzs, visiems nu
rodinėjo vietas. Akį traukė 
stalų papuošimas ir vis a, 
kas buvo priruošta naujam 
kunigui pagerbti. Matėsi žy
mių svečių iš įvairių koloni-

- - jų. net iš Waukegan, didelis 
;; būrys giminių atvyko. Gar

bės svečias atėjo lydimas bū 
rio svečių kunigų, vietos vi
karų, kleb. kun. A. Linkaus.

Pasisotinus prasideda pro
• grama, kurią sumaniai veda 

kun. dr. D. Mozeris. Primi
cijantą sveikino kunigai, kle
bonas, pavieniai, draugai, dr- 
jos, mokyklos paikučiai, ku
ria taipgi išpildė puikią pro- 
gramą, vadovaujant muz. V. 

^Daukšai. Sveikino Mr. Mee- 
gan, Back of the Yards Coun
cil pirm. Visų Kalbos buvo 
įdomios. Matėsi kun.-K. Ba
rauskas, kun. P. Cinikas, M 
I.C.„ S. Pieža ir daug kitų.

Ant galo pakviestas primi 
cijantas, kuris gražia lietu
vių kalba reiškė padėkos žo
dį visiems, kurie kokiu nor3 

-jLbfidu padėjo jam atsiekti
C

tikslą ir parodytą pagarbą, buotis Kristaus vynyne, Baž- iškasta 42 milijonai uncijų
Prisiminė savo brangius tė
velius, kurie nesulaukė tos 
džiaugsmo dienos. Bet jo šir
dyje amžinai paliko tėvelių 
įskiepytos dorybės: meilė, 
nusižeminimas, kantrybė ir 
malda. Priminė tėvišką glo
bą a. a. kun. A. Skripkos, a. 
a. kun. P. Vaitukaičio ir a. 
a. kun. J. Juškos. Dėkojo se
sutėms, broliui, švogeriams, 
giminei, mokytojoms, para- 
pijonams, dr-joms, kas tik 
prisidėjo prie jo tos džiaugs
mo dienos.

Rašančiai šiuos žodžius te 
ko primicijantą gerai pažin
ti, jo gabumais stebėtis. Lin
kiu todėl jam sveikatos, pa
sisekimo ir ištvermės dar-

nyčios garbei ir mūsų, lie
tuvių, išeivijos labui. Rap.

Kiek iškasta aukso
• *»

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse 1940 metais buvo 

1

aukso. 1929 metais buvo iš
kasta 19,207,000 uncijų auk
so. , ;

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

t?

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoi. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NEGTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

■>

B <
E
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LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OI

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph B4H8-94SB

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerel 
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—O

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

FDGFIVATFR REACH HOTFL 
Drug Store

____________5349 Sherldan Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

HELP WANTED VYRAI

POPIEROS KIRPĖJAS
Prie straight peilio. Teingi ir EN- 
VEIjOPE DIE KIRPĖJAS. Gera 
mokestis. 48 vai. savaitė. Dieną ir 
nakt| šiftai.

REDSON RICE CORP.
111 N. WACKER DRIVE

(Kampas VVasblngton).

GAGE MAKERS 
Internal ir Externai 

Grinder Hands 
GABIAUSI VYRAI

100% DEFENSE DARBAI 
laikas ir pusė už viršlaikį.

2931-33 N. PULASKI

PIRKITE KARO BONUS! ' PIRKITE KARO BONUS!

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Jei turi seno metalo —' 
atiduok Amerikos karo pro 
dūk ei j ai.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mes, nustoja ir ji egzistavu
si.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

FURNACE CHABGERf 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS 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.

1

DICTAPHONE TRANSCR1BER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west aide svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlygos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING * MFC.. CO. 
1500 Š. Westem MONeoe 0120

SKALBINIŲ SKIREJOS 
CHECKERS ir MANGLE 

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY 
5530 W. Cermak Rd. Cicero

Tel.; Ijiuinlale 4145

VALYMUI MOTERYS
■’eikalingos dirbti naktimis. AtsiSau- 

kit } budinko ofisų, Room 230. 
104 S, MICHIGAN AVĖ.

NAMjl DARBAS
Mergina ar našlė nedaugiau 40 metų 
’mžiaus reikalinga. Geri namai ge- 
-ai darbininkei. $15 i savaite, kam
barys ir valgis. Ketvirtadieniais ir 
Sekmadieniais nereikia dirbti.

NEWCASTLE 34 5 8.

Switchboard Operatorė
18 iki 25

Gyvenanti žiemiu ar žiem-vakarmėje 
dalvje miesto. Gražiai ranka rašanti 
ir turinti kiek nors patyrimo prie 
rašomos mašinėlės.

WILDER AND CO.
1038 Crosby St.

O* N
MALEVA

Ką reiškia TIKRA
rūšis ir TIKRA•

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liųuid Velvet—super flat maie- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

N e-Pagelstanlis 
BALTAS ENAMEL 

51.55 Kvorta
I.iųiiid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamei visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta, Lengva malevoti. 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

52.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta į 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir balta, i
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite i COlonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

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

VVESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti lee Cream 

dirbtuvėle. Pastovūs darlvai.
Atsišaukite į—

nonbetTer ICE cream CO. 
1025 S. Kedzie.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

38 iki 60 Metų
DEL DIRBTUVES DARBŲ

Atsišaukit j Emnloyment Ofisą Pir
madienį nuo 8:30 ryto iki 5 vakaro.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Plaee

Chicago, III.

HELP WANTRI) — MOTERYSir ------- į------------------------- _________ , . _ .

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

FREIGHT HANDLERS

Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 
Gera mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
* Door 5, House 3.

1STH & CLARK RTS.

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

‘DOCKMEN
Pastovas darbai. 50 iki 60 valandų ) 
savaite. Turi būt piliečiai. Sveikatos 
egzaminas reikalaujamas. Norintieji 
pristoti prie unijos. Atsišaukit prie 
M r. Osborn.
BURLINGTON TRANSPORTATION 

432 W. Pf>rk.

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

QUAL1TY PLATINO CO.
2003 W. Fulton St.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
4820 S. Campbell.

DARBININKŲ
Reikia industrijalinet dirbtuvei dir
bančiai defense darbus. Dirbtuvė 
arti prie gatvėkario. Darbai išlauko. 
CHICAGO FREIGHT CAR PARTS 
CO. 1531 W. llOth St.

PORTERIAI
Dirbti Dienomis

Pastovūs darbai. Gera mokestis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Atsišaukite j Ofisą beismente. atda
ra kas dieną. . ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais vakare.

HILLMAN’S
Irvtng Park and Cicero at 

Mllvvaukee Avė.

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėle. Geriausia mokes
tis. Pašaukit MR. KING. AUSTIN 
1960.

BROOKS LAUNDRY
000 Nortli—Blvd. Onk Park. BĮ.

MERGINOS — MOTERYS
MAŽIAU 35 METŲ 

Lengvi mašinų darbai. Dienomis 60c 
i vai. ir viršlaikis. Patyrimas nerei
kalinga.

FOIL PRODUCTS, INC.
365 E. Illinois St.

BOSOM. COLLAR IR CUFF 
OPERATORĖS

Pastovūs Darbai.
GREAT WE8TERN LAUNDRY CO.

2125 W. Madison St. 

MOTERYS
Prie abelnu dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga.

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravcnswoo<l

ILLINOIS CENTRAL 
RAILROAD
REIKALAUJA

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

Sekmad. reikia dirbti, bet liuosi 
vieną paprastą diena. 

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

Room 310
135 E. llth PLACE

‘ OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais perdėm Penktadieniais

8:30 ryto iki 5:30 vakare 
Šeštad. nuo 8:30 iki 2 popiet.

patarnavimai

BINDERY MERGINOS
Dirbti pilnu ar daliniu , laiku, prie 
stalu dat-bas paprastiems lanksty
mams. Darbo valandas galima pri
taikinti laike tarp 8 ryto iki 10 va
kare. Atsišaukite prie—

JOSTENS
353 W. GRAND AVĖ.

3rd FLOOR.
Kreipkitės prie Mr. Wandrey.

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.

ĮVAIRUS PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAI

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

GITS MOLDING CORP.
4600 W. HURON ST.

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU

GERA MOKESTIS
Puikios Darbo Sąlygos

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginą
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. ( Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo. Proga dirb
ti viršlaikį. Dieną arba naktį šif
tai. Atsišaukite į Moterų Emplo
yment Dept.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

Moterys karo 
pramonėje

VYRAI
18 — 55

VYRŲ REIKIA
PRIE

Atmatų Deginimo
PASTOVUS DARBAI 

GERA ALGA
ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI 

PERSONNEL DEPT.
2-ram AUKŠTE.

SEARS, ROEBUCK 
& CO.

4730 IRVINO PARK

Mums Reikia 200 Vyry Kanadoje kas penktas dar
bininkas karo fabrikuose 
yra moteris.

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

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo 9900 
Iki 910,000 ui 4<%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. B2nd Are.

Pilone: CICERO 453.

WASHINGTON. — Mas- 
von vyksta prez. Roosevelto 
specialus atstovas J. E. Da- 

;vies. Jis nuveš prezidento 
laišką Stalinui.

I

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius. 
(Holland).

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone C ANAI, 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWEI,L 1740

PA

REIKALINGAS IJNOTIPTRTAB 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notiplstas (secerls) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbą dirbt), prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C.

2334 So. Oaklcy Avė., Chicago SKAITYKITE “DRAUGĄ’
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

timi negalės ispanams diktuoti, ar laikyti valdžios prie
šakyje Franco, ar jo vietoj kitą išsirinkti.

Ispanija yra labai svarbioj strateginėj pozicijoj. Dėl 
to tikrai būtų daug laimėta, jei ji būtų patraukta į san
tarvininkų pusę.

Skleidžiama žinios, kad Ispanija ir į Portugaliją krei
pusis prisidėjimo prie santarvininkų reikalu. Ispanai 
norį sykiu tai portugalais tartis su anglais dėl sąlygų. 
Bet Portugalijoj tas klausimas yra jau seniau iškilęs. 
Portugalija, mat, jungtinėms tautoms daugiau palan
kumo rodo. Jei, pagaliau, ispanai tuo tarpu vis dar lai
kytus neutraliai, Portugalija galinti viena dėtis prie 
santarvininkų.

Kaip ten bus ir ar greit, tuo tarpu sunku pasakyti. 
Bet vis tik smagu konstatuoti, kad ir ispanai ir portū- 
galai krypsta į gerą pusę..e
Vietoje susirūpinimas

NAUJAS VADAS Praeitos savaitės įvykių apžvalga
Rašo Elmer Davis

Direktorius, Office of War Inforųiation

Nacių propaganda kerta 
smūgį prieš Jung. Tautas

riau prezervuoti, negu būvo 
galima po trijų metų. Talp-

Nors vokiečių armijoms gi sakomą, kad rusai sten- 
vis sunkiau einasi kirsti prie ges paslėpti kapus, bet pa
šą, jų propaganda lainiėjo laidojo kiekvieną vyrą uni- 
svarbų žygį kada ji įvykdi- formoje su savo identifika-

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

Pokarinio pasaulio atstatymo problemos
Prieš poru savaičių Vašingtone konferavo Katalikų 

Tarptautine Taikos Sąjunga. Apsvarsčius šio karo eigą 
ir taikos klausimus, nustatyta nuomonė, kad būtų di
delė tragedija, jei Jungtinės Amerikos Valstybės pada
rytų tą pačią klaidą po šio karo, kokią padarė po pir
mojo pasaulinio karo, atsisakydama imti bet kokią at
sakomybę pasaulio taikos palaikyme.

Prezidento Wilsono taikos planai, jo iniciatyva su
organizuota Tautų Sąjunga, buvo tikslūs keliai taikai 
palaikyti. Bet Europa ar nenorėjo, ar nepajėgė gražio
mis idėjomis pasinaudoti. Buvo reikalinga, kad prie tų

/ planų vykdymo būtų ir Jungtinės Valstybės.
Tikrai buvo netikslu Amerikai, laimėjus karą, pasi

traukti iš pokarinio Europos pertvarkymo darbo. Bu
vo kląidal atmesti prezidento Wilsono pasiūlymą kon
gresui užgirti Tautų Sąjungą ir siųsti jon savo atstovą.

Taip įvyko dėl partinių užsi varinė j imu, dėl pasikei
timo krašto administracijos 1920 metais.

Dabar ir respublikonų partija, kuri anais laikais at
metė p. Wilsono taikos planus, jau mato, kad tai buvo 
klaida. Šiandien patys respublikonai kongrese sudarė 
savo komitetą, kurio tikslas bus studijuoti pokarinį 
pasaulio pėitvarkymą. Kol kas dar nežinia kokia kryp
timi tas respublikonų komitetas dirbs. Reikia manyti, 
kad jis nėpasiners į izoliacionizmą, nebedarys tokių ap
sirikimų, kokius darė respublikonai 1919-1920 m.

Kalbant apie taiką apskritai, reikia pasakyti, kad tai 
yra milžiniško didumo darbas. Juk veik visa civiliza
cija reiks išnaujo atstatyti. \

Diktatūros visą pasaulį suardė. Visa žmonija yra 
sukrėsta. Pinigų sistema sugriauta. Taikos metu bu
vusi valstybių vadovybė pakeista arba Kvizlingais ar
ba partiniu fanatizmu. Visa eile Europos tautų veda
ma prie veik visuotino išnaikinimo. Net neutraliųjų val
stybių gyventojai jaučia nuovargį ir jaučia baimės dėl 
savo ateities. Visur skurdas ir badas.

Reikia sau vaizduotis su kokiomis problemomis susi
durs naujo pokarinio pasaulio gyvenimo planuotojai. Ir 
Europą ir kitus kontinentus reiks atstatyti iš visiško 
susmukimo, iš griūvėsiu. Reiks atsteigti diktatorių pa
vergtas ir nuvargintas valstybes, reiks atstatyti viską, 
kas buvo sugriauta.

Todėl gera, kad jau dabar pradedama galvoti ir pla
nuoti, nes tai ne vienos dienos darbas. Planuotojai, aiš
ku, turi būti apsiginklavę teoretiniu mokslu ir prakti
ka. Ir geografija, ir ekonomika ir socialiniai mokslai 
čia vaidins svarbų vaidmenį.

Amerikos ir santarvininkų karo vyrai laimės karą. 
Bet dar bus didesnis laimėjimas tų, kurie po militari- 
nės pergalės stos į pasaulio atstatymo darbą su gerais 
planais, su krikščioniška artimo meile. Amerikai čia 
teks suvaidinti milžiniško didumo vaidmuo. Jau dabar 
į ją viso pasaulio akys yra atkreiptos. Ir, dėl to, rei
kia rengtis, kad nė vienos tautos neapvilti ir kad, lai-

* mėjus karą. laimėti ir taiką — pastovią ir teisingą tai
ką.

• •

Kur krypsta ispanai irporfugalai
.. -*jc—1 ~ ~~ ~~ ’-*•

Nepatikrinta, tačiau iš gana patikimų šaltinių pas
klido gandų, kad Ispanija kreipusis į Didžiąją Brita
niją prašyti sąlygų, kuriomis galėtų prišidėti prie san
tarvininkų. Britanijos ambasadorius Sir Samuel Hoare 
dėl to kalbėjąsis su Ispanijos generalissimo Franco, o 
Ispanijos ambasadorius Londone kelis sykius matęsis su 
Premieru Churchilliu. Anglijos kairieji ir liberalai dėl 
tų gandų esą gerokai susirūpinę. Mat, jie biją, kad an
glų vyriausybė negarantuotų Franco režimo išsilaiky
mą po karo

Bet kokia Ispanijoj valdžia yra dahar ir kokia ji bus 
fco gacnį Ugandos zmoaiįį reikalas. J/ik sve-

Savaitinis laikraštis “Newsweek” rašo, kad Vašing
tono oficiialinės sferos dėl lenkų-rusų konflikto buvo 
labiau susirūpinusios, negu kas galėjo manyti. Nors 
viešai to susirūpinimo neparodė, bet tikrumoje vyriau
sybės žmonėms tai yra didėlis galvos skaudėjimas.

Valstybės Departamentas padarė visus galimus žy
gius, kad kaip nors tą konfliktą likviduoti. Ypač sten
gėsi sulaikyti Staliną, kad jis nesudarytų komunistiš
kos Lenkijos vyriausybės. Mat, toks elgesys sukeltų 
baimę dėl rusų užsimojimų, vedančių prie sukomunis- 
tinimo visos Rytų Europos.

Toks Stalino pasielgimas sutrukdytų Jungtinių Tau
tų planą, kuriuo norima įsteigti pokarinę saugumo sis
temą, paremtą keturiomis laisvėmis.

Jaučiama, kad, jei Stalinui būtų leista daryti agre
sijos žygiai ir užgrobtus kraštus komunistinti, tai blo
gai atsilieptų ir į Kiniją. Mat, nėra jokia paslaptis, kad 
Chunking tiek nekenčia rusiškojo komunizmo, kiek Ir 
japoniškojo imperializmo.

Tad, rusų-lenkų konfliktas tikrai daug ką savyje sle
pia ir labai gerai, kad Vašingtone juo yra susirūpinta.

Lt. gen. Jacob L. Devers 
paskirtas U. S. jėgų vadu 
Europos fronte. Jis užima 
vietą Lt. gen. Frank An- 
drews, kuris žuvo lėktuvo 
katastrofoje.

no suskilimą diplomatiniuo
se santykiuose tarp Rusijos 
ir Lenkijos valdžių. Kaip na
ciai tą įvykdė, yra geras pa- 
vyzdis doktrinos, kurią Hit
leris išdėstė savo knygoje 
‘‘Mein Kampf”, kad yra leng 
viau žmonėms nuryti didelį 
melą, negu mažą.

Kaip pamenate, kada vo
kiečiai įveikė lenkus rugsė
jo mėn. 1939 m., nišai įsi
kraustė ir užėmė Rytų Len
kiją. Imdami tūkstančius 
lenkų pulkų belaisviais bir
želio mėn., 1941 m., kada vo
kiečiai atakavo Rusiją, vo
kiečiai užėmė tą teritoriją 
ir dar ligi šiol ten randasi. 
Dabar — beveik po dviejų

ei j os ženkleliu.
Prašymai, kad Tarptauti

nis Raud. Kryžius ištirtų 
dalyką, nieko nereiškia. Vo
kiečiai kontroliuoja tą apy
linkę. Lengvas dalykas pa
rodyti tyrinėtojams lavonus 
uniformose su identifikaci
jos ženkleliais. Bet tyrinė
tojai negalėtų spręsti, ar tie 
vyrai buvo nužudyti rusų 
arba vokiečių — greičiau 
vokiečių. V isiėms žinoma, 
kad naciai nužudė šimtus 
tūkstančių lenkų kada kau
tynės jau Užsibaigė. Jeigu 
jie rado lenkus-belaišvius 
stovyklose, kada jie ataka
vo Rusiją, tai būtų buvęs^ 
naturalis dalykas juos nu-

SPAUDOS APŽVALGA
Svarbius dienos minėjimas

“Tėvynė” rašo:
“I AM AN AMERICAN” dienos parengimuose dar 

kartą bus visų užsigrūdinta laikytis už Ameriką ir 
jos demokratiškuosius principus: laisvė žodžio, laisvė 
spaudos ir laisvė tikėjimų — aukščiausi žmonių gy
venimo principai, už kuriuos šiandien Amerika pasi
ryžusiai iki paskutinųjų kovoja su amžinais yisa to 
priešais. Amerika, podraug, yrą pasiryžusi, kad ir vi
same pasauly būtų pilnai praktikuojama toks demo
kratiškai sutvarkytas gyvenimas, kaip šiame krašte. 
Amerika yra pasiryžusi po karo suteikti kiekvienai 
valstybei ir kiekvienai tautai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Mes, Amerikos lietuviai, susigyvenę su Amerikos 
laisvėmis, kitaip jau ir nemokėtume gyventi. Mes už
trokštume tokiu gyvenimu, kokiu šiandien reikia gy
venti mūsų broliams ir seserims Lietuvoje ir kokiu 
gyvena kitų agresoriais pavergtų valstybių žmonės. 
Todėl branginkime laisvę! Branginkime laisvės tik
rąją tėvynę Ameriką! Išsijuosę dirbkime, kad Ame
rikai pavyktų efektingai nugalėti laisvės priešus. “I 
AM AN AMERICAN” dienoje susikaupkime savo šir
džių gilumoje ir, podraug su naujaisiais piliečiais, iš
reiškime savo pilną pasitikėjimą šiam kraštui: Aš esu 
lietuvis! Aš myliu savo senąją tėvynę Lietuvą! Aš no
riu jai «r jos žmonėms absoliutės laisvės! Bet Ameri
ka yra dabar mano tėvynė ir aš ją ginsiu iki p&sku- 
tinųjų!” x . .

(Iš “Draugo” 1918 m. ge
gužės 10 d.)

Ukrainos duona vokie
čiams... Vokiečiai dideliais 
kiekiais veža iš Ukrainos į 
Vokietiją maistą, kuris jiems 
priklausąs pagal sutartį. 
Vien tik kornų du milijonai 
centnerių jau išgabenta.

•
Aukos krikštynose... Pas 

Vladą ir Oną Stankūnus bu
vo jų sūnaus Ksavero-Vlado 
krikštynos, kuriose Lietuvos 
reikalams per Tautos Fondą 
sudėta $58.00. V. Stankūnas 
yra vienas geriausių foto
grafų Chicagoje.

Rusų caras Jekaterinbur
ge... Buvęs Rusijos caras Ni- 
kalojus su savo žmona ir 
viena dukterim iš Tobolsko 
perkeltas į Jekaterinburgą, 
netoli Uralo kalnų.

»
Ukraina grąsina Berlynui. 

Ukrainos vyriausybė pagrū
mojo Berlynui, kad jinai re- 
ginuosianti, jei Vokietija ne
atšauksianti iš Ukrainos ke
lių savo valdininkų.

•
Nicaragua paskelbė karą. 

Nicaragua kongresas vakar 
paskelbė karą Vokietijai ir 
jos talkininkėms. Taip pat 
padarytas pareiškimas, kad 
Nilaragua eina išvien su 
Jungtinėmis Valstybėmis.

metų — jie sako, kad rado žudyti. Jeigu ne tada, tai vė
liau, kada jiems reikėjo la
vonų propagandos tikslams.

Atsiminkite, kada vokie
čiai užpuolė Lenkiją, jie pa
sauliui pasakė, jog rado ka
pus tūkstančių vokiečių ci-

arti Smolensko lavonus tūks 
tančių lenkų karininkų, ku
rie — pagal nacius — tiuvo 
rusų nužudyti prieš tris me
tus.

Bet šios žinios keistai
skamba. Pirma, naciai nehu- vilių, kuriuos lenkai nužudę^ 
vo aiškūs apie skaičių nužu- Mažai žmonių tikėjo, kad 
dytų. Vieną kartą japonai < taip buvo.j Todėl dabar keis- 
ir Vichy prancūzai pašalei- ta* kad ' nors Vidii^š lenkas 
dė
nužudyti Odesoj, ne lenkai ypač kada tikslas yra toks 

aiškus. Pirmas tikslas, žino
ma, yra nukreipti pasaulio 
dėmesį nuo masinių žudynjfc) 
kuriuos vokiečiai vykdė Len 
kijoj pėr trik ir pūsę metų. 
Žudymai tokiuose skaičiuo
se rodė vokiečių apsvarsty- 

(Nukelta į 5 pusi.)

prie Smolensko. Pirmas skai 
čius buvo dešimts tūkstan
čių, vėliau du tūkstančiai, 
paskui penki tūkstančiai ir 
galutinai dvylika tūkstančių. 
Roma ir Berlynas nesutiko 
dėl nužudymo būdų. Sako
ma, kad palaikai buvo ge-

rx
Gražiausias Pasirinkimas Jatinavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

I

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

lytimi geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotli kotai parsi<luo<fe nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BR1BAL SHOP
l7l 1W. 47th Street Tel. Yctrds 2588

Mrs. K. t*. Dziubak ir Duktė, savininkės

“Amerika”, rašo:
“Iš Maskvos korespondentai praneša, kad per Ve

lykas leista ten atidaryti 26 bažnyčias. Ketomis va
landomis prieš pamaldų pradžią bažnyčios jau buvo 
pilnos. Gatvėmis į bažnyčias grūdosi seniai ir jauni, 
skubėjo raudonarmiečiai ir eiliniai darbininkai.

“Maskvoje prieš bolševikų revoliuciją ne 26, bet 
kelis kartus tiek bažnyčių buvo. Bet ne bažnyčių skai
čius dabar svarbu. Svarbu, kad komunizmo bedievy
bės propaganda niekais riuėjo. Komunizmo vadai, vi
si kremliaus komisarai per 20 metų skelbė tikybą 
esant žmonijos opiumu. Jie neleido tikybinio auklė
jimo, tad maldos reikalas turėjo ten jau išnykti...

“Šiandie Maskvos valdovai pfivfersti atidaryti 26 
bažnyčias nors Velykoms. Jie leidžia išlikusiems dva
sininkams atlikti pamaldas. Nors spaudoje ir per ra
diją nebuvo nė žodelio apie pamaldas, bet gyvėntojai 
tuojaū sužinojo, kad bažnyčios bus atdaros.

“Tuščios bedievių komunistą pastangos išplėšti ti
kybos jausmus iš žmonių širdžių. Taip buvo visur ir 
visada, taip bus ir ateity!”

■— “ ’-n — - f r—-j f-

“I am an American Dfty“ 
paties Prezidento paskelbta 
apvaikščioti gegužės 16 d.

Lietuviai, kur tik yra ga
lima, šią dieną privalo mi
nėti rūpestingu prisirengi
mu.

Tai yra labai svffrbu.
Chicagos lietuviai tai die

nai minėti dedasi prie He- 
rald-Amerioan didžiojo pa
rengimo, kuris bus Soldier 
Field. Esame tikri, kad lie
tuviai dalyvaus ir gausingai 
ir e atūžiąs tingai.

j

ž;į

iįM J.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojaht
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų Ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.; LAĖAYETTE StflfeV
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Savaitės apžvalga

Įspūdžiai iš Moterų 

S-gos Chicago apskr. 

dvasinės puotos
Brighton Park. — Moterų 

Sąjungos 20 kuopos ‘ narės 
begalo dėkingos 49 kuopos 
pirm. R. Mazeliauskienei ir 
kuopos narėms, kurių inicia
tyva turėjom progos švęsti 
metinę šventu — Motinų 
Dieną šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Džiugu, kad gana daug 
narių dalyvavo/ palyginus 
su kitais metais. O juk ži
nom, kad dar ne visos bu
vo.

Bene pirmas pasirodymas 
buvo — tai jaunamečių bū
relis, kuris gyvuoja Brigh
ton Parke. Pamaniau, kaip 
būtų gražu, kad kitais me
tais tokios šventės suvažia
vime kiekviena kuopa turė
tų po būrelį. Sakyčiau, švęs
damos Motinų D.eną mamy
tės padarykit pasižadėjimą 
savo dukrelių gerui, kad jos 
turi priklausyti prie tų or
ganizacijų, prie kurių aš 
priklausau. Pamatytumėt, 
kad jaunamečių skyrius vi
sose kuopose turėtume.

piof. Pociaus, kuris taip 
gražiai pasirodė bažnyčioj. 
Dar atsilankė į salę ir pasa
kė žodelį kitą.

Salėj bendrus pusryčius 
suruošė vietos kuopos narės. 
Skundė®, kad karo laikas ir 
negalėjo “iškilmingų” pus
ryčių suruošti. Gi mus ma
nymu, jos padarė taip, kad 
geriau nebuvo galima pada
ryti. Juk tokių suvažiavimų 
tikslas ne vaišės, ne rekla
mų ieškojimas...

Maldą sukalbėjo kun. 
Gaučias ir pabuvo valandė
lę. Kun. Prunskus net dviem 
atvejais atėjo, dar ir gražių 
minčių patiekė. Suprantama, 
kad pamaldų laikas bažny
čioj, bet kunigai nors va
landėlę rado laiko pabūti. 
Atsilankė preletas M. Kru
šas ir pabuvo kartu. Nors 
savo kalboj prisiminė esąs 
neperstiprios sveikatos, bet 
iš žodžių supratom, kad 
daug rūpinas šių dienų sun
kiu gyvenimu ne tik čia, bet 
ir mūsų tėvynės, Lietuvos. 
Tiek daug gražių, naudingų 
patarimų davė mums katali
kėms moterims. Nepamir
šim ir kiek sugebėsim, 
stengsimės ir darbu įgyven
dinti.

(Atkelta iš 4 pusi.)

tą pastangą išnaikinti len-i 
kų žmones. Kitas tikslas — 
sukelti nepasitikėjimą ir į- 
tarimą tarpe Rusijos ir kitų 
Jung. Taratų. Tas padėtų vo
kiečiams dviem atvejais. Tie 
stoginiai kenktų vesti karą, 
kurį mes visi vedame prieš 
Vokietiją. Netiesioginiai, pa
dėtų pakelti vokiečių mora
lę namie. Yra daug abejoji
mo tarpe vokiečių civilių gy
ventojų, net ir armijoj, kad 
jie kada nors galės įveikti 
vi&v.s savo priešus ir išeis

Bet nacių propaganda juos 
įtikino, kad dabar bet kurią 
dieną Amerika ir Britanija 
atšauks karą, padarys kom
promiso taiką su Vokietija 
ir atsisuks prieš Rusiją. Ir 
suprantama, daugelis žmo
nių patikės tam, jeigu bus 
kivirčių tarpe Rusijos ir bet 
kurios Jung. Tautos.

Rusai ir lenkai jaučia, kad 
šis įvykis liečia tiktai juos. 
Bet jeigu jis būtų išspręs
tas tuomi pagrindu, tai Rai
tijos didumas nulemtų visą 
dalyką. Bet kokia suirutė

tarp Jung. Valstybių yra rū
pestis kiekvienos iš tų tau
tų, sykiu ir Jung. Tautų, nes 
mes visi turime laikytis 
drauge, kad laimėjus karą. 
Po karo, jeigu Jung. Tautos 
vis dar bendradarbiaus pa
gal kokią nors bendro sau
gumo sistemą, t a i didžio
sioms tautoms savęs apsau
gojimui nereikės skriausti 
silpnesnių kaimynų, šis da- 
’ykas gali b ū t i išspręstas 
vienu būdu — kaipo viena 
f3zė pasaulio saugumo prob
lemos. OW1

Brazilijoje uždarytas

(LKFSB) Brazilijos lietu-Į 
viai komunistai, kaip juos 
ten kiti lietuviai vadina — 
paleckininkai -— būrė J apie 
“Rytą”. Dabar ‘‘Rytas“ vie
tinės administracijos organų

uždarytas. Jei norėtų veik
ti, pagal įstatymus, turėtųl 
naeionalizuotis, valdybą dau| 
gumoje turėtų sudaryti bra
zilai. Rytiečiai, kaip m urna I 
iš Brazilijos praneša, buvo| 
ištikimiausi kominterno pa
kalikai.

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

Metams

Pataisymas 

Gvarantuojamas

laimėtojais.

SKELBKITE? ^DRAUGE*

JOS. F. BUDRIK
Ine.

3241 S. Halsted St.
* Tel. Calumet 1237

Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jewelry ir 
Rekordų. Didelis pasirin
kimas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

N (numesk i t senų, augedusių Buddninkų. Jų negalim*, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galiniu pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, UitUe Ben Ir kiti budelnikal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

O4RY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

FTlARGllTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

INSULUOKITE Savo Namus
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks

• • • • •

Mums be galo malonių įs
pūdžių paliko tas jūsų ben
dras veikimas ne tik kuopos 
tarpe, bet ir parapijos, nes 
teko pastebėti, kad dalyvės 
buvo nuoširdžiai priimtos. 
Tik įėjus į bažnyčią patiko 
garsus stygų orkestro ir 
vargonų maršas, kuriam pri
tarė vargonai. Šv. Mišias 
laikė prelatas M. Krušas ir 
pasakė pamokslą. Per Šv. 
Mišias jausminga igiedojo 
“Avė Marija” I. Aitutytė. 
Švelnus giedojimas, stlgų 
orkestro balsai, rodos, sykiu 
atjautė šių dienų sunkią pa
dėtį, ypatingai motinų, ku
inų širdyse tiek daug skaus
mo randasi. Išeinant iš baž
nyčios vėl palydėjo maršo 
garsai.

Tam prisiruošimui, su
prantama, buvo rūpestis

Daug gražių minčių pa
tiekė pačios sąjungietės. Vi
sų noras, kad organizacija 
augtų, didėtų ir sutartinai 
visos veiktų.

Skirstantis vis tik paste
bėjom, kad jus, Bridgeporto 
parapijos katalikai, bendrai 
veikdami draugijų, parapi
jos reikaluose daug darbo 
nudirbat. Kur akys pasiekė: 
ar bažnyčioj, ar salėj, taip 
viksas sutvarkyta, kad nie
ku skųstis nereikia. Įsitiki
nom, kad ne be pagrindo di
džiuojatės savo parapija, 
dvasios vadais ir nuveiktais 
darbais. —BuvhsL

*ericu inetuda Ftdiral 7«x

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet,

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

WHFC - 1450 kilos.

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
< MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CMIC.AOO

2202 W. Cermak 
Road

TslefnBM:

Canal 8887
J. KAZANAU8KAS

Sekretorius

JUMS IR J CSV VISAI ŠEIMYNAI SJI.Yl.AS APTURĖTI 
DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 

TAI DAUG PRIKUAUSO NUO DYGIOS TEMPERATŪROS J

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viskų. ųpilengių, 
UNITEX yra g-varantuojamas.
IŠrI Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisomo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corucr 55(11 and State Strects 

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

Vokiečių komisaras Cram- 
er paskelbė įsakymą, pagal 
kurį visi kauniečiai, apsigy
venę Kaune po 1940 m. bir
želio 15 d., t. y. bolševikų 
okupacijos metu, turi speci
aliai užsiregistruoti. Mato
mai, jie bus iš Kauno mies
to iškelti.

Jums apsimokės atva
žiuoti pas Budriką, kad ir 
iš toliau. Kainos prieina
mos. Krautuvė atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Sudriko leidžiami Rattto
Programai:

WCFL 1000 k. Sekmad. va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtad. 7 
vai. vakare.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną b* Naktf

460S-07 SOUTH HUMBTAGR AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CAUFORMA AVENUE 

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

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

Rekordas—

Si Firma Vlrž 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR Peopte PREFER Pachankis Prodnctioas. 

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

KREIPKITĖS PRIE
JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODEttNIflKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KREIPKITĖS PRIE 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

MUS

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 YVEST 23rd PLACE
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIOAN AVĖ. -

Pbone CANAL 2518

Tel. PULLMAN 1270

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. CAIZFORN1A A^K. Phone LAFAYETTE SS^S

P. J. RIDIKAS
JSM SO. HALSTED STREET 710 W. IRth STREET

Telephone YARDS 1418 \

L J. ZOLP
1046 WEST 48th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbones YARDS 1138-81
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PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo
RE JOKIOS OBI.IGACIJOS

CICERO 4795Tiktai
Pašaukit

1

Įtakingi anglai
susirūpino vaduoti
iš ištrėmimo *
kun. Mažoną

(LKFSB) Londono ko
respondentas praneša, kad 
pas jį lankėsi grafas Jurgis 
Bennigsen, didelis kun. VI. 
Mažono gerbėjas. Grafas 
Bennigsen daro pastangą 
kun. Mažoną atgabenti į 
Londoną. Turimomis žinio
mis, kun. Mažonas dabar 
esąs apie Sibiro vidurį, Kra
snojarsko apygardoje.

Buvo užpulta 
jauna moteris

Dvidešimt vienų metų mo
teris, kurios vyras yra ka
reivis už jūrų, pereitą penk
tadienį, buvo užpulta dvie
jų negrų. Negrai ją nutem
pė į nuošalią vietą, tarp 
Monroe ir Adams str. Iš mo
ters negrai atėmė $17.

Platus rinkinys 
audeklų ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BŪKITSUMANŪS
Prižiūrėk it ra
kandus ką. da
bar da turite!

sitn visų. se
tų iki pat 
tremų.

2 r;Perklijuosim 
suveršim 

visus sujun
gimus.

A Visus Sprin- 
gsus periSim.

4Pripildysim 
su naujais 
vatos vailo
kais.

džio dalis iŠ 
daillnsim.

Parlor Sotų 
Perdlrbslm 
už mažų 

kainų kaip

393S
Be Jokių Priedų, Jei Sumokėta Per

SĄLYGOS Taip mažos, kaip 
$1.25 į savaitę!

Minimalis {mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų G varant i ja Už Konstrukciją ir Amatnikystės Darbą.

Svarbus
suvažiavimas

Rosary College, River Fo- 
rest, III., pereitą šeštadienį, 
įvyko Catholic Association 
for International Peace kon
ferencija. Konferencijoje 
reikšmingą kalbą pasakė 
Chioagos arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. • (CENTRAL 

AVĖ.) Cicero

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

» delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan. 
galą.

• • *
2-jU 

ŠMOTŲ 
. Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

J*h
f

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVELT ROAD

---------- 111 " .......... ■ —-
TN K TJ K "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RflSies 

• AAil Namą Materijolą Už Dar temomis Kainomis!

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankštą rflftj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vISką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
-VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 1 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet

Įsikaušęs
nevažiuok

Vienas karo darbininkas, 
36 metų amžiaus, buvo nu
baustas penkiolikai dienų 
Lake kauntės kalėj iman už 
tai, kad įgėręs važiavo. Jo
mašina sudavė į kitą sto-

\ i 1 • '

vintį automobilį.

Po 20 metų atgavo
girdėjimg

Coldwater, Mich. — Char
les Hener, 81 metų amžiaus, 
iš Quincy, dvidešimt metų 
buvo kurčias, nieko negirdė
jo kaip akmuo. Gegužės 7 
dieną jis sėdėjo savo name 
ir žaibo geritumu atgavo 
girdėjimą — išgirdo laikro
džio takšėjimą.

Tabakas karo
belaisviams

1 Amerikos ^Raudonas Kry
žius parneša, kad galima 
siųsti cigarų, cigariečių ir 
tabakos Amerikos karei
viams belaisviams, kurie yra 
Vokietijoje ir Italijoje. Taip 
pat galima siųsti ir civilams 
asmenims, kurie yra inter
nuoti Vokietijoje ir Italijoje.

Žuvusiųjų kareivių 
sąrašas

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas, gegužės 
7 d., paskelbė 186 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie žuvo ko
vos lauke, penki iš jų yra iš 
Illinois valstybės.

U S LĖKTUVAI “12 M INUCIŲ NUO KIŠKA’

“Draugas” Acme photo

Kovos lėktuvai ir bombanešiai randasi oro bazėje Amchitka, Aleutian saloje, kuri 
yra tik 63 jūrų mailės nuo japonų laikomos salos Kiška ir 1,700 mailių nuo Tokio. Tor 
kia yra teoretiška distancija bombardavim ui. Kai sala buvo paimta pereitą sausio mė
nesį, specialiai buvo išvestas plieninis kelias lėktuvams. ,

Įdomus lietuvio karininko laiškas iš 
Šiaurinės Afrikos
LIETUVIS KARININKAS PAS SVARBŲ KALIFĄ. KAIP 
ARABŲ KALIFAS VAIŠINO SVEČIUS. ŠAUNUS 
AMERIKOS KAREIVIAI

Dr. Julius P. Jurgėla-Gale, 
karo aviacijos karininkas, 
dažnai rašinėja iš prancūzų 
žiemių Afrikos. Jo brolis, 
adV. Kostas, teikėsi parū
pinti ištraukų:

“Mes jau gerokai aklima- 
tizavomės. Esama blogų vie
tų, esama ir geresnių. Vasa
ra gali naujų rūpesčių su
teikti, bet esame pasiruošę. 
Jau kelintu atveju kilnoja
mas. Šiuo metu laikinai gy
venu nedideliam miestely. 
Susipažinau su vietos gydy
toju prancūzu ir dažnai jį 
sutinku. Jis turi?'savo ligo
ninę, nes tai vienintelis gy
dytojas tolimai apylinkei. 
Jis turi įdomių ligonių, ir aš 
susidomėjau ypatingomis šio 
krašto ligomis, netgi geibs

ta, kepta avies koja, vieti
nis valgis “kus-kus”, mėsos 
pajus (vištiena su aviena), 
po to kitas vietinis valgis, 
panašus į mėsos pijų, tik 
almazo riešutais iškimštas, 
po to vėl aviena, kepta kiau
šinienė, pyragaičiai, riešu
tai, ragaišis ir vaisiai. Rei
kėjo užsigerti su kiekvienu 
patiekalu: almazų sunka, 
ožkos pienas, vynas, kitokis 
vynas, apelsinų sunka, likie- 
ris, galop mėtų arbata. Ne
gavome nei peilių, nei šaku
čių, nei šaukštų — teko ten
kintis pirštais, kaip senovės 
Lietuvoje. Betgi tarnas pa
duoda šilto vandens ir mui
lo prieš ir po valgio. Tai bu
vo puota!

“Retkarčiais klausomės
čiu svarbesnėse operacijose, radijo, tarp kitų ir Berlyno 
Vakar mudu dviese dirbome Lord Haw-Haw. Tai žmo- 
prie dviejų stambių operaci-1 gus su Oksfordo akcentu, 
jų. Mums čia patiktų, tik gana įkyrus. Geriausiai gir-
esame, deja, laikinai. Pir
mą sykį Afrikoje turiu sau 
atskirą kambarį, su maudy
ne ir patogiu “shower”, kas 
čia visuomet labai vertina
ma. Ligi šiol gyvenome pa
lapinėse, tai ir bombardavi
mai ne ką kenkė. Prancūzai 
yra labai draugiški ir sten
giasi mums įtikti. Mes daž
nai kviečiami pietums, o 
prancūziški pietūs visuomet 
yra geri. Turėtum girdėti, 
kaip aš mėginu keverozti 
prancūizškai.

LANKIAUS DYKUMOSE

“Prieš Kalėdas lankiausi 
dykumoje, lėktuvo nelaimę 
tirti. Pora valandų skrido
me, 200 klm. automobiliu, 5 
mylias pėsti kalnais, smil
tynais. Prancūzų forto įgu
la, vietiniai kareiviai ir bal
tieji karininkai, mus sutiko 
karališkai.

“Nesenai su kitais buvau 
pakviestas pietų pas kalifą. 
Tai vidutinio amžiaus ara
bas, kalbąs tik arabiškai. 
Jis iškėlė mums tikrą puo
tą. Tik pasiskaitykit ką val
gėme paeiliui: pradėjome 
kepta kalnų stirna, sekė kep

dimos britų naujienų ap
žvalgos, nors vokiečiai daž
nai mėgina trukdyti triukš
mu.

BANDYSIU JOTI 
KUPRANUGARIU

“Musų pobūvis čia, vadi
namoje karo zonoje, yra la
bai nepastovus. Betgi gaunu 
progos jodinėti. Tikrai mė
ginsiu kupranugariu joti, ti
kiuosi, kad pavyks.

“Balandžio 1 d. su pora 
karininkų buvau nuvykęs į 
berberų metinę šventę. Tik
rai buvo įdomu keistus re- 
giniuą^stebėti. Tai buvo tik
ras teatras. Berberai atna
šavo ožį ir karvę, džigitavo 
ant arklių, per naktį šoko 
keistus šokius ir t. t. ir t. t. 
Važiavome automobiliu dvi 
valandas. Kaimas pastaty
tas didelių kalnų pa pėdėje,- 
kalnų viršūnės kepurėtos 
sniegu. Berberai turi arabų 
kraujo, betgi jų kalba ir pa
pročiai yra visai kitoki, pav., 
jie atnašauja gyvulius, mel
sdami lietaus vasarai ir pa
našiai.

“Šiaip nieko ypatingo. 
Mūsų vyrai yra sveiki, ge

daugiausia gydytojo prakti
kos. Mūsų vyrais garima di
džiuotis. Puikūs vyrai, geri 
pasiryžėliai. Aišku, norėtu
me greičiau baigti šį šlykš
tų karą ir'grįžti namo. La
bai norėčiau savo vaikus 
matyti, žmona neseniai at
siuntė fotografijų. Gražūs 
vaikučiai, nors pats tai sa
kau. Mums visada malonu 
daugiau žinių gauti iš namų. 
Tenka blogas ir geras žinias 
suvirškinti. Jaučiuosi savo 
prievolę atliekąs, kariuome
nėn įstojęs, nors ir neatro
dytų, kad vieno žmogaus 
darbas daug reikštų. Betgi 
viską sudėjus krūvon —va
rome karą, įgyjame reikš
mės.

DIRBKITE LIETUVOS 
BROLIAMS IŠLAISVINTI

Tiesą pasakius, negaila, 
kad namie civiliai nebegali 
taip linksmai gyventi, kaip 
anksčiau. Daugelis mūsų čia 
neturi kuo džiaugtis ir daug 
pasiaukojo, bet niekas nesi
skundžia. Galima didžiuotis 
puikiu mūsų vyrų kalibru. 
Jie puikiai atstovauja savo 
kraštui.

“Kiek liečia “pal Joey”, 
sutinku su tavo išvadomis. 
Deja, mes čia negalime poli
tinių įvykių veikti. Karo lai
mė dažnai ir greitai keičiasi, 
ir nieko nėra negalimo. Man 
smagu girdėti apie pastan
gas Lietuvos labui ir nuo
širdžiai tikiu, kad jūsų pa
stangos pavyks. Mes čia 
stengiamės greičiau karą 
laimėti. Jūs daugiau dirbki
te teisingai taikai laimėti. 
Dirbkite Lietuvos broliams 
išlaisvinti. Linkiu jums pa
sisekimo. Kiek mane liečia, 
jūs turite mano tylią para
mą.”

Maudyklių sargai
Chicago Park District 

pranešė pereitą penktadienį, 
,kad apie 100 moterų bus 
priimta šią vasarą sargais 
prie ežero maudynių.

tas kalakutas, spraginta viš-1 rai aprūpinami, taigi neper-

Remkite Amerikos
Raudonąjį Kryžių x

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus karo fondui, Chicago 
area, renkamos aukos. Nu
matyta surinkti $8,750,000. 
Remkite ir aukokite Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.

X Šv. Antano bažnyčios, 
Ciceroj, bokštas baigiamas 
remontuoti. Be to, jame bu3 
įtaisytas didelis ir iš toli 
matomas laikrodis. Tai nau
jas ciceriečiams patogumas: 
akį užmėtei ir matai, kuri 
valanda.

X Lt. Yuškos, Cicero lie
tuvio, apdovanojimu “Dis- 
tinguished Flying Cross” di
džiuojasi visi ciceriečiai. Ga
rbė yra ir visiems Amerikos 
lietuviams.

X Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Bridgeporte, gegužinėse pa
maldose prie vargonų gieda 
moterų chonas, kuris nęsykį 
gražiai yra pasirodęs ir sa
lėje scenoje. Jaunimą pašau
kus į karą ir į įvairius dar
bus, moterys užpildo jo vie
tą.

X G. Gudas, sūnus Prano 
ir Uršulės Gudų, kurių krau
tuvėje prie kampo W. 33 St. 
ir Lituanica Avė., randasi ir 
“Draugo” stotis, šiomis die
nomis kariuomenėj išlaikė 
lakūno kvotimus. Motina pro 
ašaras didžiuojasi gautu sū- 
nausi atvaizdu naujoj unifor
moj.

X Tris mylimas toleikie- 
čiai turės savo parapijos sa
lėj gegužės 23 d. Tomis ‘ ‘my
limomis” bus: Z. Jurgaitė, 
E. Kegavičiūtė ir O. Norkie
nė, o jų “mylimuoju” — B. 
Armoška. ši komedija kupi
na juoke u.jo pradžios iki 
galo. Vakarą rengia parapi
jos choras.

X Kun. P. P. Cinikas, M.L 
C., “Draugo” administrato
rius, išpildė aplikaciją į LR 
KSA narius. Kas stakė, kad 
Amerikoj gimusiems augu- 
siems nėra geros ateivių su
kurtos organizacijos? Tėvų 
Marijonų seminarijoj, Hins- 
dale, III., gyvuoja net ištisa 
LRKSA kuopa. Pavyzdys ki
toms aukštesnėms mokyk
loms.

X ARD centras ir skyriai 
šiomis dienomis labai “bu- 
sy”, nes ruošiasi prie meti
nio seimo, kuris įvyks sek
madienį, gegužės 23 d., Gi- 

(mimo Panelės šv. parapijos 
salėj. Pirmas posėdis prasi
dės 10:30 vai. ryto, tuojau 
po šv. Mišių

X Trys brightonparkie- 
Čiai, visi trys draugai: Wm. 
Dambrauskas, 4424 S. Cali- 
fomia Avė.; F. Umežius, 
4618 S. California Avė.; ir 
J. Umikas, 4327 S. Califor 
nia Avė. nors ne vienu me
tu pašaukti į karą ir ne vie
nam pulke tarnauja, bet vi
si trys randasi New Guinea 
ir visi trys suseina. Namie 
buvo visi trys šv. Vardo dr- 
jos nariai.

Ieškote Darbo?
. Jei Ieškote darbo, pažvel
kite | 3-čio puslapio “Claa- 
slfied Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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