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100.000 ASIES KAREIVIU NELAISVĖJE
Tai ne viskas, dar daugiau jų 
paklius sąjungininkams Tunisijoje

Visa kampanija Tunisijoj ašiai 
nepaprastai brangiai kainavo
LONDONAS, geg. 10. — 

Anot United Press, paskuti
nėmis dienomis sąjunginin
kai apie 100,000 ašies karei
vių paėmė nelaisvėn.

Paimta 6 ašies generolai; 
daugiau kaip 50 laivų nus
kandinta Tunisijos pakran
tėse.

Visa kampanija Tunisi
joj ašiai nepaprastai bran
giai kainavo.

Be paimtųjų nelaisvėn, 
apie 42,000 ašies kareivių 

Y-sužeista; 530 tankų sunai-
* kinta; ^00 patrankų prara-
• do; 1,500 sunkvežimių nete

ko.
Tai tik paviršinis apakai* 

čiavimas ir toli nepilnas.
Paskiau bus sužinota, kiek 

daug ašis neteko laivų ir
^lėktuvų.

Rooseveltas siunčia 
vadams sveikinimus

WASHINGTON, geg. 10 — 
Prezidentas Rooseveltas va
kar vakarą pasiuntė savo 
personalius karštus sveiki- 

Afimus Š. Afrikos sąjunginin 
kų vadovybei ir atskiriems 

' vadams dėl jų sėkmingų žy
gių Tunisijoje, kur ašis vi
siškai nugalėta greičiau, ne
gru tikėtasi.

Sveikinimai pasiųsti vy
riausiajam vadui gen. Eisen- 
hower ir per jį kitiems va
dams.
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LONDONAS. — Olandų 
submarinas nuskandino ja
ponų prekinį laivą 7,500 to
nų.

HELSINKIS. — Iš šveica 
rijos pasveikęs grįžo suomių 
kariuomenės vadas marša
las Mannerheim.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, bal. 10.—Sąjun
gininkų sausumos, oro ir jū
ros jėgos visiškai suardė 
ašie3 armijas Tunisijoje.

Paimant Bizerte ir Tunis 
bazes ašies jėgos susilaukė 
tarp didelio smūgio, kad jos 
vadai neteko orientacijos, 
kilo sąmyšiai ir nežinota, 
kur pultis ir kas daryti, 
anot vadovybės išleistų spe
cialių komunikatų.

Sąjungininkų vadovy b ė s 
sluoksniuose spėjama, kad 
ašies oro jėgos, regis, visiš
kai apleido Tunisiją, nusi- 
keldamos Sicilijon, ar Italių 
jon, nes jų ten jau nesimato 
ir nesusiduriamą su prieši
nimosi sąjungininkams.

Keturi generolai pakliuvo
Iki vakar dienos sąjungi

ninkai nelaisvėn paėmė apie 
60,000 ašies kareivių. Be to, 
nelaisvėn pakliuvo keturi 
ašies (vokiečių) generolai.

Paimti: maj. gen. Boro- 
witz, 15-osios šarvuotos (pan 
zer) divizijos vadas; maj. 
gen. Weber, 334-osios (divi
zijos vadas; maj. gen. Mann- 
teuffel, jo vardo divijos va
das, ir gen. Krause, artileri
jos vadas.

Antrasis amerikiečių kor
pusas tris pirmuosius ašies 
generolus paėmė bendrai su 
jų štabais.

įsakyta kovoti
Žiniomis iš Stokholmo, iš 

Tunisijos pabėgo du vyriau
sieji vadai, fieldmaršalas 
Rommel ir pulk. gen. von 
Armin. Visų ašies armijų 
vadovybę jie pavedė genero
lui Messe, įsakydami Tuni-

TUNISIJOS SOSTINE SĄJUNGININKŲ RANKOSE

t «

, •‘Draugas” Actne pboui

Tonis, Tunisijos sostinė buvo paimta britų jėgų. Geriausios Hitlerio jėgos pabėgo iš 
sostinės. Dabąr ši sostinė yra sąjungininkų rankose.
--------------------------- :------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
nes nė vienai ašies jėgų da
liai nebuvo prcgos nė vietos 
kur pabėgti. Vienos dalys 
greit pasidavė, kitos pasuko 
į Cape Bon pusiasalį, kur 
jos uždugnijamos ir kas va
landa Laukiamas jų pasida
vimas.

Paskutiniais apskaičiavi
mais, ašis Tunisijoje turėjo 
150,000 iki 200,000 kareivių.

Skandina aš’es laivus
Sąjungininkų oro jėgos ir

karo laivai susispietė Cape 
Bon pusiasalio pakrantėmis
ir tenai skandina kiekvieną•» ***
pasisukusį ašies laivą, kad 
jais nė mažiausia ašies ka
riuomenės dalis negautų pro 
gos pasprukti į Europą 

Visomis pakrantėmis bu
dima ir tarpe Bizerte ir Tu
nis. Nes kai kur miškuotose 
kalvose dar užsilikusios ne- 
pas i davusios ašies kareivių 
negausingos grupės. Jų liki
mas užantspauduotas.

Aišku, Tunisiją užkariau
ta ir ašis iš Afrikos visiškai 
nušluojama. Sąjunginin k a i

sijos neapleisti ir kovoti iki j baigia kampaniją greičiau,

Rusai daužo vokiečių pozicijas 
aplinkui Novorossiisko miestą

MASKVA, geg. 10. — So-| Anot vadovybės rusų ar- 
vietų karo vadovybė skel-, mija ir oro jėgos iki šioliai 
bia, kad rusų kariuomenė
vakariniam Kaukaze jiau įsi
veržė į Novorossiisko apy
linkių vokiečių įsitvirtini 
mus ir tenai daužo priešo 
pozicijas paskui pozicijas ir 
veržiasi vis giliau — arčiau 
paties miesto.

pat galo.
Įsakymas buvo vykdomas,

► KARO FRONTUOSE
AFRIKA.— , vakariniam Kaukaze. Lao-

Karo kampanija Afrikoje žiasi I Novorossiisko mesto 
uždaroma sąjungininkų lai- h uosto iMtvįrtinimm. Tflk- 
mėjimvi Tunisijoje. Ašis ne-Į kančiai vokiečių nukauja-
sitikėjo, kad sąjungininkai ma
ten taip greita* apsidirbs. 
Visa ašies kariuomenė Tuni-

PIETŲ EUROPA.—
400 amerikiečių bombone

ši Joje pakliuvo nelaisvėn su šių dienos laiku atakavo 
savo vadais. Vyriausieji va- Palermo uostą, prieplauką 
dal tašiau suspėjo paspruk- ir karo fabrikus, Sicilijoj.
« Kropon. J'e pirmieji už- pA(|FIKAS _
uodė, kad ašiai ten artinasi 
paskutinės dienos. Paliko 
savo pavaduotojus ir nudū
mė.
RUSIJA.—

Rusų kariuomenė sėkmin
gai veikia prieš vokiečius

U. S. lakūnai bombone
šiais bombardavo kelioliką 
japonų bazių Soiomons zo
noje. Trys japonų karo lai
vai apdaužyta. Japonų lakū
nai atakavo sąjungininkų 
airfieldą Australijoje.

negu buvo spėjama.
• k

Rytoj jsibriausime 
Europon-Giraud

ALGIERS, Afrika, geg. 
10. — Gen. Henri Giraud, 
prancūzų Afrikos komisio 
nierius, vakar iš čia per ra
diją pranešė Europos pran
cūzams :

“Rytoj mes atsidursime 
Europoje ir tenai atakuosi
me ašies tvirtoves. Kova bus 
sunki ir ilga, bet mes laimė- 
simė.”

Jis patarė prancūzams tu
rėti kantrybės. Už poros die
nų, eakė jis, Afrikoj neliks 
nė vieno ašies kareivio. Ta
da bus nusisukta prieš Esv- 
ropą, kurią ašis turi paver
gusi.

Karalius sveikina 
gen. Eisenhower

LONDONAS, geg. 10. — 
Anglijos karalius George VI 
pasiuntė sveikinimų vyriau
siajam sąjungininkų vadui 
Šiaurės Afrikoj gen. Eieen- 
hower dėl sąjungininkų jėgų 
laimėjimo Tunisijoje.

Karalius sako, kad Bizer
te ir Tuniso paėmimu na
ciams atsimokėta už v Dun- 
kirką.

lik vienam dalyke r 
nėra sutikime

LIMERICK, Airiją geg. 
10.—Airijos premjeras Ea- 
mon de Valera, atidaryda
mas savo vyriausybės parti
jos rinkimų kompaniją pa
reiškė, kad Airijos su Bri
tanija santykiai yra drau
gingi.

t
Tačiau vienas dalykas tem 

do santykius. Tai šiaurinės 
Airijos klausimas.

WASHINGTON. — Kainų 
administracija paskelbė, kad 
šiemet namie kenuoti bus 
skirta 25 svarai cukraus 
kiekvienam asmeniui.

.Ai

Olandijoje vokiečiai paskelbė 
karo apgulą; gyventojai varžomi

LONDONAS, geg. 10. — 
Vokiečiai invazijos Europon 
bijo kai kokios perkūnijos.
Nežino, kur ir kada ta inva-7
zija įvyks. Tas nacius la^ 
biausia ir kankina. Jie pri
versti budėti visomis pusė
mis.

ten vokiečiams sukėlė milži
niškus nuostolius.

Tūkstančiai vokiečių ir 
rumunų nukauta. 930 vokie
čių lėktuvų praeitą savaitę 
ten sunaikinta.

Didžia^isius vokie č i a m s 
nuostolius sukelia rusų arti
lerija. Bombarduojant tik 
dulkės kamuoliais veržiasi į 
padanges iš priešo pozicijų. 
Tas reiškia, kad nuo patran
kų šovinių ten viskas trupa 
ir griūva.

Be to, raportuojama, kad 
veiksmai atnaujinami Lisi- 
čansko srity, Doneco basei
ne.

Rusų lėktuvai savo rėžtu 
atakuoja vokiečių užnugari- 
nes pristatymo linijas. Bom
barduojami evmkvežimiai su 
karo reikmenimis ir trauki
niai. Daug tenka ir geležin
keliams.

Naciai įvertina savo 
kariuomenę

LONDONAS, geg. 10. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbtu komunikatu ašies ka
riuomenės kovos su sąjungi
ninkais Tunisijoje giliai įver 
tinamos. Pareiškiama, kad 
ašies kariuomenė herojiškai 
kovojusi ir savo pozicijas 
atkakliai ginusi nuo gausin- 
gesnio skaičiumi priešo.

Anot ašies komunikato, 
visur iki pat galo vokiečių 
ir italų kariuomenė išlaikė 
tvarką, pakilią dvasią ir 
drausmę. Bet tvirtesniam 
priešui, kaipo paprastai, tu 
rėjus pasiduoti.

400 U. S. lėktuvu 
atakavo Palermo

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 10.—Ameri
kiečių orinės jėgos, apie 400 
bombonešių ir kovinių lėk
tuvų, vakar dienos metu 
atakavo Palermo uostą Sici
lijoj. Penkis kartus daugiau 
bombų išmesta, negu kada 
nors pirmiau atakuojant 
italų uostus ir pakraščių įsi
tvirtinimus.

Grįžę lakūnai raportuoja, 
kad Palermo uostui sukelti.'■Minu, j
nepaprastai dideli išnaikini
mai.

Atakose dalyvavo bombo- 
nęnešiai: Flying Fortresses, 
Mitchells ir KĮarauders, ku
rie b.vjvo lydimi kovinių lėk
tuvų Lightnings. Visi ame

rikiečių.

Japonai atsikerta; 
puola Australija

SĄJ4JNG. VADOVYBE 
Australijoj, geg. 10.—Septy
ni japonų vidutinio didumo 
bombonešiai vakar atakavo 
sąjungininkų Millin g i m b i
airfieldą šiaurinėj Australi-, mlanez 
jos teritorijoj, rytuose nuo 
Darwin miesto. '

Olandų žinių agentūra pra 
neša, kad vokiečiai visoj 
Olandijoj paskelbė karo sto
vį. Uždrausti streikai ir lo
kautai. Griežtai suvaržyti 
žmonių susibūrimai daugiau 
kaip penkių asmenų. Nakti
mis tarp 8:00 vakaro ir 6:00 
ryto žmonėms įsakyta neiš
eiti iš namų. Vokiečių gar
nizonai visur padidinti. Vi
sur geststpo agentai veikia.

Pranešama, kad ir pieti
nėj Europoj toks pat stovis 
įvestas, ypač Graikijoj ir 
Balkanuose, nes naciai ne
žino, iš kurio šono sąjungi
ninkai smogs.

U. S. lakūnai puola 
japonu bazes, daužo 
karo laivus

WASHINGTON, geg. 10. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. lakūnai 
atakavo japonų bazes Solo- 
mon salų zonoje ir be to ap
daužė tris japonų karo lai
vus, kurių vienam bomba 
stačiai pataikyta.

Tas įvyko praeitą šešta
dienį. Net 15 japonų bazių 
atakuota.

Ukrainos pravoslavu 
arkivyskupas nušautas

Bernas, Šveicarija, geg. 
10.—Gautomis čia žiniomis, 
praeitą šeštadienį arti Kre- 

?) ties Lenkijos
Ukrainos siena automobiliu 
važiavęs užpultas ir nužudy
tas Ukrainos autonominės 
pravoslavų bažnyčios arki
vyskupas Aleksiei. Su juo 
važiavę jo sekretorius ir ki
ti trys palydovai taip pat 
nušauti.

žmogžudžiai paspruko ir 
niekam nežinomi.

Britai apleido 
bazę Burmoje

NEW DELHI, Indija, geg. 
10,—Indijos armijos kemu- 
nikatu pranešta, kad britų 
kariuomenė ištraukta iš Bu- 
thedaung bazės, vakarinės 
Burmos dalies, kadangi ja
ponai ryžosi bazę apsupti.

'Ji

AŠIES NUOSTOLIAI 
AFRIKOS KARE

LONDONAS, geg. 10. — 
žinovai apskaičiuoja, kad 
visam Afrikos kare ašis pra
rado 756,000 kareivių. Šia
me skaičiuje:

476,000 Šiaurės Afrikoj ir
280,000 Rytų Afrikoj.
Italų nuostoliai yra tris 

kartus didesni už vokiečių 
nuostolius.

Minėtam visų nuostolių 
skaičiuje yra apie 200,000 
negrų kareivių.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Clas- 
slfled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą j vairių, 
gemi apmokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Pas draugus 
“Draugo" reikalais

Gavęs progos, miela man 
yra aplankyti savo draugus 
kituose miestuose ir ta pa
lšis. proga paieškoti naujų 
‘'Draugui” draugų-skaityto- 
ju-

Vieną gražų sekmadienį, 
pasigirdęs savo “bėrį”, pa
sukau keliu link Rockdale. 
III. Prie dahartinio gazo rai- 
šino keliai pustušti ir dė! 
to smagu yra važiuoti. Nei 
nepajutau, kaip 9 vai. atsi
dūriau tame miestely, kur 

i pirmiausiai teko sueiti seni 
mano ir “Draugo” bei “Lai
vo” draugai-bizriieriai Mic- 
keliūtias, Jucius, Gražius ir 
k.

Suskaniba bažnyčios var
pai, reikia išklausyti šv. Mi
šių. Pfie bažnyčios, kaip kad 
Lietuvoje paliki šventorių, 
nemažai sustoję žmonių. Iš 
veidų galima, pažinti, kad di
džiuma lietuviai.

Ffer pamokslą kunigas skel 
bia ,'.išprašytas šv. Mišias. 
Pavardės daugumoje lietu
viškos. Išėjus iš bažnyčios 
pas tą patį Jueių teiraujuos 
apie parapiją. Pasirodo, iš 
paFapįjonų didžiuma lietu
viai. Rockdale lietuvių šei
mų priskaitoma iki 60. Gai

la tiktai, kad ne visuose na
muose randasi katalikiški 
Laikraščiai. Bet ko gi ir be
norėti, nes katalikiškų laik-

Katalikiškų laikraščių at
žvilgiu, ką pasakiau apie
Rockdale^ tą galiu pasakyti VOkl&CHj tikslams

Waohington, D. C. — Pa-

Lietuviai priešinasi

ir apie Kankakee, Lietuvių 
čionai gyvena nemažai, bet 
katalikiškų laikraščių ne
daug ateirfa.

Gržtant namo, teko susto
ti Chicago Heights, III., kur 
dabar sėkmingai klebonauja 
kun. ‘P. Katauskas. Jis labai 
norėtų, kad čia -kuo daugiau
siai pareitų dienraščio "Brau 
go”, bet nuolatos užimtas

tikimomis informacijomis, 
kurios pasiekė Jung. Valsty
bes balandžio 22 d., viena 
priežastis lietuvių pasiprie
šinimo vokiečių planui įsteig 
t i nepriklausomą Lietuvą, bu 
vo išdeportavimas lietuvių-

Kaip gyvena prel. 
. Maciejauskas"

'Perskaičius tą korespon
denciją “Drauge” noriu štai 
ką pažymėti: Prieš tūlą lai
ką važiuodamas į Amster 
damą, pas kunigą Žydanavi- 
Čių prelatas pakeliui buvo 
sustojęs truputį ir PhiLadel- 
phijoje. Tada ir mes, phila-

ūkininkų toliau į rytus, .iru-1 delphiečiai, matėme, koks tai
vo sakoma, kad ūkininkai

parapijos reikalais neturi pašalinti todėl, jog jie atsi-
laiko atsiduoti spaudos pla
tinimui. Agento atsilanky
mas čiopai būtų labai pagei
dautinas ir1 užtikrintas ne
mažas laimėjimas. Dirva čia 
taip pat plati ir neišdirbta

raščių agentas čia, tur būt, 
niekad nėra buvęs. Taigi ka
talikiškos spaudos atžvilgiu 
dirva čia apleista. Atsilan
kęs agentas per keletą die
nų galėtų aplankyti visus 
lietuvius katalikus ir į kiek
vieno namą įnešti katalikiš
ką laikraštį.

Aplankęs draugus, savo 
“bėrį”, pasukau link Kan
kakee, III. Šiame mieste yra 
didelis, valstybės lėšomis už
laikomas beprotnamis, taigi
daugelio yra vadinama® “ du- j katalikiškos spaudos atžvil- 
rnių miestu”. Tačiau “dur-'giu.

“Draugo” reikalais, be su
minėtų miestelių, reikėtų dar 
padaryti maršrutas per In
diana valstybės miestelius: 
La Porte, MichiganCity, So. 
Bend ir k. Juose, bendrai 
imant, randasi tarp 150-60 
lietuviškų šeimynų, o kata
likiškų Laikraščių pareina la
bai mažai. Tuose miesteliuo
se nėra lietuviškų mokyklų, 
todėl Laikraštis būtų vienin- 
tėljį palaikytojas lietuviškos 
dvasios. &ArfkSkalnis

niai” yra savo vietoj, o mies 
telis gražus ir jame gana 
daug protingų žmonių ir se
nų “Draugo” bičiulių. Pir
miausiai sustoju pas vietos 
lietuvių patriarką Jok imą 
Jokimavičių. Randu bepie- 
taujant. Nors jau buvau po
piet, bet kur tu išsisuksi nuo 
lietuviško vaišingumo. Už
kandžiaujami, kalbamės įvai
riais dienos kLausimais. Po 
piet, jis dar mane nuvedė į 
vieną, kitą lietuvių namą. 
Ant galo sustojau dar pas 
seną “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytoją Uršulę Rašinskai- 
tę, 84 metų amžiaus. Valan
dėlė nuoširdžios kalbos.
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WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Fverything in the Une of 

Furniture

ALEX *
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOUROOMS IN
MERCIIANDISE MAKT
For appointment eall — 

KEPUBLIC 6051

sakė duoti tinkamą kiekį 
reikmenų vokiečių valdinin
kam®. Utenoje vokiečiai nu
šovė penkiasdešimt ūkinin
kų.

į

Dabar vokiečiai sako, lie
tuvių tauta yra iš skirtingų 
žmonių, ne atskira tauta.

Pasipriešinimas mobiliza
cijai privertė vokiečius šauk 
ti lietstvius pavieniai į dar
bus. Ir kurie atsisako, tie 
suimami.

Lietuvių vadai, kurie bu
vo pasirašę po protestu prieš 
vokiečių režimą, dingo. Kad 
baisiau terorizuoti gyvento
jus, vokiečiai importavo uk
rainiečių S. S. pulkus, kurie 
baišiai persekioja žmones

OWI

Naujas ukrainiečių 
unijotų vyskupas ,

Philadelphia, Pa. — Kaip 
pastaruoju laiku praneša vie 
tos ukrainiečių laikraščiai: 
“Šliach” ir “Amerika”, tai į 
neseniai Apaštališkas Sostas j 
ukrainiečių unijotų vyskupui 
Kanadoje ~~ Vasiliui Ladygai 
paskyrė bazilijonų vienuolį, 

|tėvą Nikalojų Savariną vys- 
kupu-pagelbiriiriku. Naujai 
paskirtas, kaip jie vadina, 
“Vladyka”, yra titulariu vys 
kupu Josos (sala arti Grai
kijos, kur praeity buvo ka
talikiška vyskupija). K. V.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! 7 Sutaupysite!

yra *7
MALIAVA 

'Už gšlioną . ...98c
KEM-TO

Už galioną ..

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną . ........$1.98
FLAXOAP

2 svarų
Mėka ..................... 07C

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50

WALL PAPER
(Room Lots)

Parsiduoda Už .... /r 
ir ankščiau OOC

TIKRAS
LIN8EED ALYVA
Už galioną . ...........98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna) 

paketas - 15c

ĮEI.IS IŠPARDAVIMAS MCRŲ 
MlbŽlSlAKO STARO MtlfcntA- 

LINIŲ INSTRUMENTU 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEHPARDVOTI.
TŪBOS, CliARSNlCTAI, TROM

BONAI. SAXAPHQNE8, F UIT ES 
su “cases” — ‘(*6 00, (»7.60,
$45.00 ir, (16.00. Visi garartuatt 
lengvam grojimui.

KONCERTUI ŪU1TARAI,. SPA-i 
niški mandolinai, banjos. 
SMUIKOB. TBNOR BANJOS —! 
16.60, *8.60, *12.60 iki (*6.00.
STRIUNINIAI BASAI — ,8*0.00, 
*126.00 Ir *160.00. BASO UŽ- 
DEN GALAS — *13,60. SMlCE- 
LIAI 8MUIKOM8. 8TIUUNINI-' 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CEE- 
LO — *1.60, **.00, *6.00, *10.00 
ir *16.00. Striūnos dėl visų vlri- 
mlnėtų Instrumentų, BĄJ3S RT 
ŠNARE DRUMS — *16.60, SSS.60^ 
*16.00 Ir .(60.00. PEDAL8. Hli 
BOtS, CYMBOLfe, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi tams palau
kiant. MOUTH PIEČE visiems 
brass ir “reed" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTFVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH patalpas

Atstatymas visų dailų darinė
ms, Trlūboms, Sasaphones Ir 

talpai Smulkoms Ir Gi
GOT.DRTEtN’B MUSIdMH 

014 Maavvell St., Chicago

BERLAND’S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CAN AL 4866

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M.ZWE1NE, 0.1).

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
.16. SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4S26 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS? PliTOad., Trečlnd., Penktad. Nuo 10 ryto Iki 8 vak. 

Aktrūd. Ir Ketvirtadieniai,, Nuo 10 ryto Iki 10 vak.
Hutartj

puikus” yra tas jo mini
mas korespondencijoj “au
tomobilius”... Tai yra, kaip 
amerikiečiai sako, paprastas 
“džionkas” ir daugiau nie
ko. Todėl jei tokio ‘‘džion- 
kelio” jam kas pavydi, tai, 
ištikrųjų, yra vien besmege
nis...

I ( i »
Bet mums, philadelphie- 

čiams, nekreipiantiems per
daug domės į tąjį jo “džion- 
kelį”, prelatas labai patiko 
O tai todėl, kad vien yra gar 
bes prelatu, bet, kaip tūliems 
čia žinoma, jis yra sūnus 
aukštos bajoriškos ~ šeimos 
ir, kaipo visuomenės veikė
jas, labai užsitarnavęs. Ta
čiau jis neriečia nosies į vir
šų, tai yra nesiatato puikuo
liu. Duok Dieve, kad tokių 
Maciejauskų būtų kuo dau
giausia !... Philadelphietė

Lietuvių organizacijos 
turi sunkumų 
Brazilijoje

(LKFSB) Likvidavusi sve 
timų kalbų spaudą, Brazili
ja ima likviduoti ir įvairių 
tautų organizacijas. Neaiš
kus likimas Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje. Greičiausia 
ir jai teks likviduotis. Ši są
junga, tėvynės lietuvių re
miama buvo išstačiusi mo
kyklų patalpas ir įsigijusi 
kito turto. Negaudamos pa
ramos mokyklos užsidarė, 
bet Brazilijoje dabar turi 
didelę mokyklą lietuvių ka
talikų parapija, tik čia turi
ma daug rūpesčių su patal
pomis. Lietuvių Sąjungos li
kimui atsiduriant kritiškoje 
padėtyje, būtų svarbu kaip 
skubiau mokyklos patalpas 
ir pan. pavesti veikiančiai 
lietuviškai mokyklai. Religi
nės visos, taigi ir lietuviš- 
koš, įstaigos turi daugiau
siai galimybių ilgiau išsilai

kyti prieš naują brazilų vy
riausybės politiką.

Pirk karo bonus ir štam
pas.

Ar Skauda Kojas ?

ČOST10 AT LOW

COCT E Z SHOE SHOP 
189 NO. LA SALLE ST.

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Uveiiojame 
po vLs< 
Uhi<*U£O.

SENĄ 
LIETUVIŲ
draugą.

M. &ANTBR, «BV.
MUTUAL LIQUOB CO. 

4707 So. Halsted 8t. _ .
BOUI.KVARD 0014

LIETUVIAI DAKTARAI

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER 6IOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENOALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3331-25 80. HALSTED ST. TEL.: VARDS 4778

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGE0N

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutartj.

Office teL YARde 4787 
Namų teL PROspect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais y1.. f h
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet 

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO ,
744 West 35<fc Street

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

Šventadieniais — 11-12.

3KBLBKITBS "DRAUGE" DR. Qt SERNER
—

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

TaL YARds 2246

DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

▼aL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Tel.................. VIRginia 1880

DR. AL. RACKUS į
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

4204 Archer Avenae'
LIGONIUS PRIIMA:

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

IR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 ChicagoĮ fli
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki fi 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 4ei. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO ■
— telkia — ' 

SYKUS
PATARNA- , 

VIMAS1
— kuris —

SpcctaKaueja J
Tamel

Nebūkit supan
čioti neranslala 
pakinkliais. Oy-i 
venkit Ii uosi nuo 
patrOklnlO bėdoafc

— E C I A L — 
Iškirpkite 6į skelbimų Ir paduo

kite mums pirm JO dienų laiko it 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTRAS VEIKIMCP 

IftMANKšftNIMĄ 
Pūsų Skilvio Muskulų Treatmentų,
> NflRA KO GERESNIO V t

_ Creator of Citatom Appllancea tor 27 yra
30 8. STATE, IIM. 010, STA. 4l(M 
INHIy lOA.M.erilOt Mmi., FM. TU 0 F.M. 

Šatarday Tll 1, Hunduy 8 ta 4.

Ala yra aperJalla garsinimo bandymas Ir 
nebus kitose lalkraSčIUoae. Taipgi, Ala 
paalūlymaa nebua atkartotaa.

ir Akinių Dirbtuve

3401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

na perą aklų visam <y- 
Saapoktto Jaa. leisdami

innotl Jaa modernUklaust* 
karta ravėjimo mokslas 

gali sutelkti.
PATYRIMO 

kprle pašauna

Telefonas HEMlock 3849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Uej

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

OPTOMBT KIHTAl .

1801 So. AsUood Avenue
Ampas lS-taa 
MAMAIIAI> MIS.

hSO a. m. iki 6:S0 p. m. 
TroMad. Ir IsRad. *:S0 a. m. ’ 

----------- Į“ M.

PASKOLOS DAROMOS IKT PIRMŲ MORGKIŲI
STATYBAI — REMONTĄVtMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų < Minėsimų Idmokėjimų I
PANAUDOKITEGSĮŪiJ

■OI

rs peooa 
NBOMMCIO BATOMS.

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

_____  , — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t *•

•^KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

fe „
r- iP’l UV.hin'S

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
stenkite KEDzte 2848 

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

RakmadUmlala nagai anattarlma

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RU DIENR- “DRAlinir

SKAfTYKiTE -DRAUGĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso t«L VtRginia 0086 

Beaidendjot 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 YARdi 6921.
Res.: KENivoed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Ofiso vai.: nno 1-8; nno 6:30-8:30
756 We«t 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

TaL OAMal 6192

DR. BIEŽiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cemtak Road .
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v v 
Sekmad., Trečiad. ir Seštadigji.o 

vakarais ofisas uidarytaš. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TaL OAMal 0267
Res. tel.: PROspect 6669

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

Reaidendja: 6600 So. Artesiaa Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 ’l p.

3 Ju <
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Amerikai reikalinga 65,000 slaugių
Kokio amžiaus, mokslo ir kaip gali palikti 
registruotomis slaugėmis

Amerikai šiais metais rei
kalinga 65,000 studenčių 
slaugių.

“Jūs galite pasididžiuoti 
slaugėmis, kurias aš palikau 
Corregidor... Jų darbas yra 
milžiniškas ir jos atlieka jį 
kuo puikiausiai.”

Taip parašė draugui lei
tenante Floramund A n n a 
Fellmuth iš Armijos Slaugių 

; Korpuso, kada ji vyko į Aus- 
• traliją iš Filipinų su grupe 
; sužeistų kareivių.

Pasaka apie narsius ir hu- 
^.manitarinius darbus slaugių 

Corregidor ir kitose kovų 
zonose dabar pasiliko istori
joj. Bet, prie šios istorijos 
slaugės kovų laukuose visam 
pasaulyje kasdien prideda 
naujus skyrius asmeninio 
heroizmo. Jie visais laikais 
pasiliks mintyse laisvę my
linčių žmonių.

— Amerikai šiandien reika
linga daugiau tokių moterų, 
kaip Įeit. Fellmuth ir jos 
draugės, kurias ji paliko 
Corregidor. Jeigu nebus ga
lima pritraukti 65,000 stu-

, denčių slaugių prie kursų y 1943 metais, sveikatos eks
pertai sako, Jung. Valstijo
se įvyks aiški sveikatas kri
zė.

Dabar armijos ir laivyno 
slaugių korpusai turi 33,000 
narių. Bet tai negana. Kas 
mėnuo rekrutuojama 3,000 

Jajiaujų slaugių. Ir kada nau
ji kovų frontai bus pradėti, 
bus reikalinga daugiau slau- 

... gių-
Pramonės miestai, karo 

reikmenų fabrikai ir viešos 
sveikatos aptarnavimas irgi 
reikalauja tūkstančių naujų1 
slaugių. Slaugės būtinai rei
kalingos epidemijų, nelaimių, 
sabotažo ir priešo veiksmų

- laiku. Paprastas skaičius li
gonių ligoninėse padidėjo 8

2 nuoš. nuo 1941 m. ir tas 
nuošimtis vis auga.

Studentės slaugės šaukia
mos padėti šioj šalies krizėj.

Kaip galima tapti studen
te slauge ?

Paduodame minimumo rei 
alavinius:

(1) Amžius 17 arba 18 iki 
35 (priklauso nuo valstybės 
reikalavimų).

(2) Baigusios aukštesnę 
mokyklą arba geriau (su 
tinkamais klasės ir mokslo 
kreditais).

(3) Gera sveikata.
(4) Kad gauti vardus slau 

u gių mokyklų jūsų valstybėj,
* reikia parašyti į Stydent 

Nurses, Box 88, New York
17. City, New York. Galima gau 

ti informacijų iš atsakomo 
gydytojo arba ligoninėse jū
sų apylinkėj.

Kaip Įeit. Floramund, ku-į 
rios tėvai atvyko į Ameriką 
iš Vokietijos, slaugių pro-

-y fesija pritraukė moterų sve
timos kilmės.

Leit. 01 g a Constantine 
Benderoff, kuri atsižymėjo 
Piet. Pacifiko karo teatre,

~ veždama pirmą būrį slaugių 
į karo kovas, yra iš Rusijos.

Leit. M a r i e Guadalupe 
Gentile, kurios tėvas buvo 
Meksikos generolas, dabar 
yra Camp Rucker, Alaba-

*

mos valstijoj, studentė slau
gė. Leit. Gentile laukia pas
kyrimo tarnybon užjūryje.

Ar jaunos moterys nepi- 
lietės Jung. Valstijų gali im
ti studenčių slaugių kursus?

Pagal Imigracijos Įstaty
mą iš 1924 m., nemažas skai
čius ateivių slaugių, jau iš
lavintos Amerikos mokyklo
se, sugrįžo į savo šalis. Ir 
slaugių mokyklos visoje ša
lyje įvedė panašius patvar
kymus.

Baigus bet kurią 1,300 
slaugių šalies mokyklų, stu-

dentė-slaugė gąli išlaikyti 
valstybės kvotimus ir tapti 
registruota slauge. \

Klasės naujoms studen
tėms prasideda birželio mė
nesį ir rudenį, Delei karo, 
trijų metų kursai dabar su
trumpinti į nuo 24 ligi 32 
mėnesių.

Kad tapti slauge studen
te, turi užmokėti išlaidas 
(kambarys ir valgis apmo
kami). Stipendijos, kurio3 
padengia dalį arba visas iš
laidas lavinimo, siūlomos fe- 
deralių ir privačių fondų tin
kamoms studentėms, kurios 
neturi iš ko .užmokėti. Gali
ma gauti žfpilikaciją iš mo
kyklos, į kurią kandidatė ke
tina įstoti, tokioms stipendi
joms.

Valdininkai sako, kad sint 
tai merginų kasdien klausia 
apie studentų slaugių prog
ramą. Šios jaunos moterys 
neužmiršo heroiškų darbų 
slaugių Corregidor, Bataan, 
Wake, Guam! Jos nori daly
vauti kovose. OWI

*DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

ONA DEVEIKIENE
(po tėvais Kazlauskaitė)

Gyveno 1429 S. 49th Ct., Cicero, Illinois, telefonas Cicero 
4985. Mirė Gegužės 9 d., 1943 kaip 3:05 ryto, sulaukia pusės 
amžiaus.

Gimus Laipuškių kaime, Klovainių parapijoj.
Paliko mylimuosius: vyrą Kazimierą, dvi dukteris Florence 

ir Loretta, du sūnus Kazimierą ir Edvardą, (abu karo tarnyboj), 
brolį Blažiejų Kazlauską ir jo šeimyną. Lietuvoje dvi seseris 
Mortą ir Mile, brolienę S. Kazlauskas ir kitų daug giminių 
ir draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., 
Ciceroj.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 13 d., 8:30 iš ryto 
iš koplyčios bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią. Pa 
gedulingų pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Deveikienės giminės, draugai-gės, pažįstami 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti liadotuvėse ir suteikti paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Dukterys, Sūnai Ir kiti Giminės.
Laidotuvių Direktorius A. B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

O’B'ITI’E N _

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA 
Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas'
O’Brien’s I.iųuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

$1.55 Kvorta
Liųuid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- | r
ti. Išdailina sienas.

'OOB onrf t>»(’ĮNAMEI |

L.- ...

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

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

BARTA & LEJCAR
T*

4148 Archer Avė.
Kampan Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

Lenku armijoje yra ir 
keletas lietuvių

(LKFSB) Tarp lenkų ka
reivių mūsų Londono kores
pondentui teko sutikti vie
ną kalbantį lietuviškai. Ji
sai papasakojo, kad esąs gi
męs Škotijoje, bet jo motina 
— Papečkiūtė — kilusi iš 
Gižų, Marijampolės apskr. 
To kareivio žiniomis lenkų 
armijos daliniuose, dabar 
stovinčiuose Londone, esą a- 
pie 15 lietuvių. Kai kurie 
esą pabėgę iš Lietuvos ir ne
sant lietuviškų dalinių įsto
ję į kariuomenę, lenkų dali
nius. Valgykloje jie dažnai 
tarp savęs imą kalbėtis lie
tuviškai, kas nepatinką len
kams ir nuo karštesniųjų 
kartais sulaukiu priekaištų.

“DRAUGAS” HELP WANTEP 
ADVERTTHING DEPARTMENT

187 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph B48S-948B

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje shipping departamente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit M r. Nelson.
MINNESOTA MINING « MEG. CO. 
15410 S. Wexterii MONroe «I2«

PIRKITE KARO BONUS!

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

CHICAGO CARTON CO.
4C00 S. Pulaski Rd.

GAGE MAKERS 
Internal Ir Externai 

Grinder Hands 
GABIAUSI VYRAI

100% DEFENSE DARBAI 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

2931-33 N. PULASKI

PIRKITE KARO BONUS!

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY’ VYRAI 
MATERIALHANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVAS 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.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti Iee Cream 

dirbtuvėle. Pastovūs darbai.
Atsišaukite |—

NONBETTER ICE CREAM CO. 
1025 S. Kedzie.

dėl
19 4 3

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

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.

t ■ ■ 't* —
Taisom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčinim. Nuo (HMM) 
Iki llfl.OOO ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimą.

JOHN O. SYKORA 
8411 8. 62nd Avė. '

Phone: CICERO 468.

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

. MOLDERIAI 
GRINDERS 
CHIPPERS

COREMAKER8, DARBININKAT 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 CARLOADING CORP. 
Door 6. House 3.

13TH & CLARK STS.

MILL HAND
Reikalingas rašalo (ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

FUCHS & LANG MFG. CO. 
120 W. Illinois St.

DEFENSE DARBAI
Pataisymui lengvų mašinų ir piūklų 
galandimui.
AMERICAN MACHINERY EXCH. 

2044 W. Lako St.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINF.R METAL CO.
4S20 S. Campbell.

DARBININKŲ
Reikia industrijalinel dirbtuvei dir
bančiai defense darbus. Dirbtuvė 
arti prie gatvėkario. Darbai išlauko. 
CHICAGO FREIGHT CAR PARTS 
CO. • 1631 W. llflth St.

PORTERIAI
Dirbti Dienomis

Pastovūs darbai., Gera mokestis. 
Sektpadlenlals nereikia dirbti. 
Atsišaukite J Ofisą belsmente, atda
ra kas „dieną, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais vakare.

' HILLMAN’S
\ Trvlng Park and Cicero at 

Mllwankce Avc.

REIKALINGAS LINOTIPIBTA8 
"Draugo" spaustuvėje reikalingas 11- 
notlpletas (tecerls) greitu laiku. Ge- 
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, praAome 
kreiptu prie: P. P. ftlNIKAS, M.I.C.

2331 So. Oakley Avė., Clilcago

Vyrų reikia
PRIE

Atmatų Deginimo
PASTOVUS DARBAI 

GERA ALGA
ATSMAUKIT ASMENIŠKAI 

PERSOtfNEL DEPT.

2-ram AUKŠTE.

SEARS, ROEBUCK 
& CO.

4730 IRVINO PARK

SKAITYKITE “DRACGį’

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

38 iki 60 Metų
DEL DIRBTUVES DARBŲ

Atsišaukit į Employment Ofisą Pir
madienį nuo 8:30 ryto iki 5 vakaro.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 VV. 42nd Plaee

Chiengo, TU.

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyrų
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.

BOSOM, COLLAR IR CUFF 
OPERATORES

Pastovūs Darbai.
GREAT WE8TERN LAUNDRY CO. 

2125 W. Madlson St.

MOTERYS
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga.

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravenswood

SODA FOUNTAIN MERGINA 
R.lkalinga. Patyrimas nereikalinga, 

EDGEVVATER BEACH IIOTEL 
Drug Store

6340 Sheridan R«I.

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

127 N. DEARBORN ST.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbaa dabar ir taikos (nikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MEG. CO. 
1600 S. Westem MONroe 0120

SKALBINIŲ, SKIRfiJOS 
CHECKERS ir MANGLE 

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY 
5630 W. Cermak R<1. Cicero

Tel.; T,a\vndale 4145

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginų
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.

PANTRY MERGINŲ
LOOP 'RESTARANU1

Gera mokestis ir rtialonios 
darbo sąlygos.

GIBBYS RESTAURANT
102 N. Clark. 2n<l Ftoor

Tel.: Dcarbom 4220.

PERSKAITĘ “DRAlfGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Switchboard Operatorė
18 iki 25

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

VVILDER AND CO.
1038 Crosby St.

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

JOSTENS
353 W. GR.AND AVĖ.

3rd FI.OOR.
Kreipkitės prie Mr. Wandrey.

OPERATORIAI 

KARO DIRBTUVEI

Reikalingi patyrę vyrai ir moterys 
Operatoriai prie Turret ir Engine 
Lathes, D’rill Press, Profilers, Hand 
Screw Mašinų, Cleveland Automatic 
Screw Mašinų ir Turret I,athe Set
up vyrai ir Timekeepers. Diena ir 
naktį šiftai? 4 8 vai. savaitė. Gera 
mokestis—geros darbo sąlygos.

MOTIOGRAPH
4431 W. LAKE ST.

GERAI APMOKAMI
GERI DARBAI

MERGINU REIKIA 
TARP 18 IR 35 METŲ

Dirbti prie lengvų ir švarių 
dirbtuvės darbų.

M&’onlos Darbo Sąlygos 
Nuolatini Darbai.

Ateikite pasiruošę stoti prie darbo.

SCHWEIGER SWISS 
& EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT

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.

ĮVAIRŪS 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.

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU

GERA MOKESTIS
Puikios Darbo Sąlvgos

PEPSODENT CO.
6901 W. 6Sth Street

Pagerbė motinas
Paeitas sekmadienis bu

vo skirtas motinų garbei. 
Chicaga atitinkamai pager
bė motinas.

NEW YORK. — Iš Tokijo 
per radiją paskelbta, kad 
sąjungininkų submarinas ap 
šaudė japonų kaimą Japoni
jos saloje Hokkaido.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mes, nustoja ir ji egzistavu
si.
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Didžioji pergalė
TUNIS IR BIZERTE UŽĖMUS

Santarvininkų pergalė Tunisijoj yra milžiniška. Paė- 
ųiras sostinę Tunis ir nepaprastai svarbų uostą Bizerte, 
Berlyno-Romos ašiai užduotas toks smūgis, nuo kurio 
ji nebe atsipeikės. Tie miestai ir strateginiu ir kitais 
žvilgsniais yra labai svarbūs. Jų netekę vokiečiai ir ita
lai, prakiša visą savo biznį šiaurės Afrikoj.

Nemanykim, kad ašies karo jėgos tų miestų negynė. 
Gynė labai stipriai. Bet Amerikos, anglų ir prancūzų 
karo jėgoms nebepajėgė atsilaikyti. Gynimąsis jiems 
davė didelius nuostolius. Daug vyrų į nelaisvę paimta, 
daug karo pabūklų ir amunicijos neteko. Svarbiausia, 
kad likusiai gen. Rommelio karivjomenės daliai užkirs
tas kelias išbėgti. Santarvininkų lakūnai bėgančius nai
kina. Pagalbos likučiams taip pat nebegali pristatyti.

Ne be reikalo ir Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos 
Karalius pasiuntė nuoširdžius sveikinimus gen. Eisen- 
howeri>ui, vyriausiam Amerikos ir visų santarvininkų 
karo vadui Afrikoje. Anglijos Karalius Jurgis VI savo 
sveikinime gen. Eisenhoweriui pažymėjo, kad paėmimu 
miestų Tunis ir Bizerte atsilyginama su priešais dėl 
Dunkirko.

ŠIS TAS APIE TUNISU^

Tunisijos sostinė Tunis 1936 m. turėjo 219,578 gy
ventojus. Jų tarpe: 42,678 prancūzai, 56,235 italai, 27,- 
345 žydai, 93,356 muzulmanai. 10 mailių nuo to miesto 
yra garsieji Kartageno griuvėsiai, čia yra graži kata
likų katedra, katalikių vienuolių vedamų mokyklų, li
goninių, prieglaudų. Tunis yra didokas susisiekimo cent
ras su Europa ir Algerija.

Bizerte turi virš dvidešimts tūkstančių gyventojų, 
iš kurių 6,738 europiečiai. Tai yna svarbi prancūzų lai
vyno stovykla. Ji buvo prancūzų užimta 1881 m. Tai 
yra istoriškas miestas.

Visa Tunisijos valstybė buvo Prancūzijos protekto
rate. Nuo šiaurės į pietus jos ilgis siekia 400 mailių, 
nuo pietų į vakarus — 150 mailių. Visas plotas turi 
48,300 kvadratinių mailių. Viso gyventojų apie 2,600,000. 
Gyventojai — didelis tautų mišinys.

bingumo ir tautiškos dvasios grimzdimą, ir lenkiško 
nacionalizmo laimėjimą, kuris taip ilgai buvo jau
čiamas mūsų tautiškojo atgimimo ilgame ir ypatin-* 
gai sunkiame laikotarpy, ir atgimimas buvo trukdo- 
santi sudarkytoji lenkų kalba, bet jie negalėtų būti 
panašiai klaidinami, palyginus mūsų 16-jo šimtmečio 
raas sulenkėjusios lietuvių tautos dalies. Faktinai, at
gimimo laikotarpio ir 1919-1939 metų šavo kartųjį 
antagonizmą mes tiesioginiai išvedame iš 18-jo šimt
mečio savo istorijos padarinių. Skaitydami to laiko, 
ir Kosciuškos sukilimo laiko, lietuviškas proklama
cijas, mes pasibaisime kalbon įsiskverbusiais lenkiš
kumais — mažai galima stebėtis, kad kai kurie rašy
tojai buvo suklaidinti ir manė, būk lietuvių kalba tę- 
ir modernius raštus.”

PRIMENA SUVALKŲ SUTARTĮ

Šiuo klausimu lietuvis kalbėtojas svarbiame ir gau-_ 
mugame lenkų minėjime pasakė:

“Galop, pro karo debesis prasimuša stiprus vilties 
spindulys, vilties, kad mūsų tautos gal neužilgo, susi
taikys. Lietuvių tauta ir lietuvių kilmės amerikiečiai 
jaučia, kad, pirmą sykj mūsų tautos istorijoje po tau
tiškojo atgimimo, lenkai tikrai reiškia tai, ką jų lygy
bės ir laisvės 'šūkis skelbia: tikrąjį kiekvienos tautos 
suverenitetą, ir lygybę tarptautiniuose santykiuose.

7Todėl, nuo dabartinės gentkartės, nuo mūsų savi
tarpio išminties, supratimo, tolerancijos ir pagarbos, 
priklausys — ar iš dabartinės kryžkelės mes pasuk
sime į mūsų dviejų kilminių tautų tradicinio draugin
gumo kelią, ar tebeisime vingiuotu kartumo ir anta
gonizmo keliu.

“Pergyvenę karčių kaltinimų ir antagonizmo laiko
tarpį, kurstomą ginčo dėl Vilniaus ar Wilno, lietuvių 
istorijos, pasididžiavimo ir meilės židinio ir sakmes. 
— šiandien mes esame jungiami bendrų nelaimių, ben
drai kęsdami vokiškos okupacijos ir pasiutimo panie
ką ir neapsakomus sunkumus, ir bendros Golgotos iš
trėmime Rusijoje. Vieton vienas kitą smogti durtuvu, 
kaip 1920 metais, mūsų giminės dabar kenčia, prie
šinasi ir miršta greta viens kito, suvienyti savo bend
ru pasiryžimų atgauti laisvę kas sau ir vienas kitam. 
Ir vėl, kaip kad 1795, 1812, 1831, 1863-4 metais, mūsų 
sentėvių tautos drauge plūduriuoja, nustoja kraujo, 
gelbsti viena kitą, gyvena tais pačiais troškimais iš
sivaduoti nuo dviejų pavergėjų, štai kur yra tikroji 
dvasios laisvė, ir kančios bei pasiryžimo lygybė! Abi
dvi mūsų tautos. šiandien yra išmintingesnės. Įkve
piąs pasiaukojimo lygybės vaizdas turėtų sužadinti 
mumyse išmintį: mes nešame didelę atsakomybę prieš 
palikuonia — jūsų tauta ir manoji, kolektyviai ir pa
vieniai. Nepakartokime praeities klaidų!”

VILNIUS IR LIETUVIŲ LENKŲ SANTYKIAI

Turint gaivoj Rusijos pretenzijas prie Lenkijos da
lies ir Baltijos valstybių ir, be to, dabartinio karo tiks
lus, adv. Jurgela pabrėžė:

“Draugai, jūsų bendrapiliečiai, lietuvių kilmės ame
rikiečiai, pilnai remia jus ir lenkų tautą,, reikalaujant, 
kad klastingoji Maskva gerbtų laisvai prisiimtųjų 
tarptautinių pasižadėjimų šventumą. Aš turiu dėme
sy Lenkijos rytų sieną. Jūs turite pilną moralę para
mą mano kilties žmonių, taip kaip ir visų aiškiai pro
taujančių amerikiečių. Mes kovojame už dėsnius, nu
matytus j-r pareikštus Atlanto Čftrteryje ir Jungtinių 
Tautų Deklaracijoje, o ne tik tam, kad Hitlerio tiro
niją pakeitus komunistų tironija. Mes nekovojame

tam, kad įamžinus agresiją, kurios dalininku buvo 
mūsų dabartiniai sąjungininkai Kremliuje. Mes neko
vojame tam, kad palaiminus Hitlerio kruvino grobio 
dovaną Stalinui. Mes kovojame už visų pavergtų tau
tų išlaisvinimą ir iuž atsteigimą nepriklausomybės tų 
tautų, kurios tapo Hitlerio aukomis. Mes kovojame, 
kad atsteigus išminties, teisingumo ir teisės viešpa
tavimą, fr kad pašalinus ant visados tokias brutališ- 
kas praktikas, kokias Kremliaus viešpačiai parodė 
1940 m. biržely Lietuvos, Latvijos ir Estijos atveju, 
ir 1943 m. balandžio 26 d. pakartojo Lenkijos atžvil
gio. Mes kovojame už žmonių valdžią, žmonių reiš
kiamą, žmonių gerovei, o ne už kvizlingų, paleckių, 
vasilevskų ir jiems panašių valdžią iš Kremliaus ko
misarų malonės.”

ŠIS KARAS IR TAUTŲ ATETTIS

Kalbėtojas, reikalaudamas gerbti sutarčių šventumą, 
priminė lenkams, kad, nepaisant kai kurių laikraščių 
kampanijos Lenkų-Lietuvių siena nėra Lenkijos rytų 
sienų dalimi. Jis sako: sutartis, nustatanti laikinąją 
sieną tarp Lenkijos ir Lietuvos, yra Suvalkų Sutartis, 
datuota 1920 m. spalių 7 d. Tai yra vienintėlė abiejų 
mūsų tautų laisvai sudarytoji sutartis, ir ji buvo su
laužyta vienos pasirašiusiosp pusės. Ji tebelieka lenkų- 
lietuvių santykiams, vieningai remiamas lietuvių kilmės 
amerikiečių, yra, kad Lenkija turi pagerbti savo parašą 
Suvalkų Sutartyje, brolžudiško karo aukų krauju paš
ventintoje. Duokite mums patikrinimų, kad ši sutartis 
bus gerbiama kaipo pamatas būsimiems pasikalbėji
mams, ir jus įgysite lietuvių lojalumą ir nuolatinį drau
gingumą, atkaklų draugiškumą, kokio jums negali siū
lyti jokia kita tauta pasaulyje. Aš nuoširdžiai tikiu, kad 
ši problema bus draugiškai sutvarkyta, ačiū mūsų nau
jagimiui savitarpio supratimui ir Simpatijoms. Mes jau
čiamės vienodai, mes vienodais troškimais gyvename.
Lai gyvuoja laisvoji Lenkija! Lai gyvuoja laisvoji Lie
tuva, laisvoji Latvija, laisvoji Estija! Lai gyvuoja tik
rųjų demokratijų laimėjimas ir mūsų draugingumas!”

Mes manome, kad visi sąmoningi lietuviai pilniausiai 
sutiks su p. ‘ K. JtfrgėlOa pasakytu tiesos žodžiu? 'lenkų,

yei^urmkinĮe. Meą taip pat manom, kad ir lęnkwja*dWH^ĄW> 
įldomu ir naudinga išgirsti lietuvių nusistatymas ir bend
radarbiavimo bei sugyvenimo sąlygos.

Bolševikų nušautos 
lietuvės vienuolės kūnų 
perkėlė į Mariampolę

(LKFSB) Besitraukdami 
iš Lietuvos bolševikai 1941 
m. Ukmergėje nušovė Varg- 
dienių Seserų kongregacijos 
vienuolę Salomėją Kaupaitę, 
jos vienuolyno įžadų vardas 
— Teresė. Ji buvo brolio 
duktė Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolijos steigėjos a. 
motino® Marijos Kaupaitės. 
Ankštuosius mokslus Salo
mėja Teresė Kaupaitė buvo 
ėjus Lietuvos universitete, 
tarnaudama banke Biržuo
se ir Panevėžyje daug dirbo 
su ateitininkais, vėliau įsto
jo į Vargdienių Seserų kori* 1 
gregaciją. Užėjus bolševi
kams tos seserys buvo pri
verstos apleisti savo sunkiai 
įsigytuosius namus. Išsisklai 
dė jos po visą Lietuvą Kau
paitė gavo tarnybą Rokiš
kio banke. Ji turėjo tik* 36

it

Rumunijos šventė■ X ♦ • ». ' j. .*■ Šjj
(LKFSB) Gegužės 10 d. 

yra Rumunijos šventė, šitas 
pietų-rytų Europos kraštas 
apima 74,214 kv. mylias, tai
gi pusantro karto tiek, kiek 
New Yorko valstija.. Gyven
tojų turi daugiau trylikos 
milijonų. Gaila, kad to kraš
to gyventojai dabar turi pri
klausyti naciams ir tas gau
sus turtais kraštas prie vers
tas tarnauti nacių karo ma
šinai. Rumunijos žemė der
linga, keturi penktadaliai gy
ventojų užsiima žemės ir gy
vulių ūkiu. Kraštas turi sa
vo druskos, žibalo, lignito, 
aukso, geležies, vario, cinko, 
pirito. Daug turi vynuogy

nų ir kitų vaisinių sodų. Gy
ventojai daugiausia graikų 
ortodoksų tikybos, katalikų 
— nepilnai du milijonai. US 
A paskelbė Rumunijai karą. 
pereitų metų birž. 5 d.

O KUR IŠ ČIA? £;
Užbaigus išvalyti Tunisiją nuo gen. Rommelio liku

čių, santarvininkai, be abejonės, darys kitus didelius 
karo žygius. Bet kur? Aišku, kad bus smogiama į prie
šą Europoje. Pradžia daroma, keliai skinami. Ameri
kos lakūnai, pulk. Dcolittle vadovaujami jau daužo ašies 
pozicijas, šiomis dienomis iš 400 lėktuvų daužyta Sici
lijos karo pramonės ir susisiekimo centrai. Mat, pasėmus 
Tunis ir Bizerte, susidaro geresni galimumai išplėsti 
karto akciją oru. Tūo būdu bus praskintas kelias karo 
laivams pervežti kariuomenę, pabūklu® ir amuniciją į 
Europos kontinentą. Iš kokių punktų invazija Europon 
bus pradėta, tai santarvininkų vyriausios karo vado
vybės reika’as. Nėra abejonės, kad ji turi paruošus pui
kiausius planus. Kaip nieks nežinojo apie amerikiečių 
pirmuosius žygius į Šiaurės Afriką, taip nežinosime ir 
apie invaziją į Europą ar kur kitur. Puikiai pavyko žy
giai Afrikoj, pavyks jie Europoj Ir kitur.

Drąsus ir leismųas žodis
Adv. K. Jurgela pasakė kalbą New Yorko lenkų iš

kilmėse, surengtose vadinamos Lenkijos Konstitucijos 
šventėje, kuri pripuola gegužės mėn. 3 d. Mes čia su
minėsime tas vietas, kuriose K. Jurgela liečia lietuvių 
santykius su lenkais.

Dėl pačios Lenkijos Konstitucijos Jurgela taip ksal- 
bėjl:

“Taigi, 1791 m. gegužės 3 ir 5 dd. Konstitucija, ne

paisant kitjj josios nuopelnu žymėjo Lietuvos valkty*

“TĖVELI, AR PASAKYSI, KADA MAN REIKĖS’...

' ir-■» ir

Yvotme Dlonne laukia suduoti su buteliu vandens, pasemtu iš Niagara upės. į, vieną 
iš penkių prekinių laivų. Yvonne ir jos keturios seserys atvyko iš Callander, Ont., į Su- 
perior, Wis., “pakrikštyti” laivų. Tėvas nurodo ksrda reikta mesti vandens butelis į lai
vą. Kitos keturiog seserys žiūri. Kiekviena peuketukė “pakrikštijo” po vieną laivą.

m. amžiaus, kai besitrauk-j 
darni bolševikai ją nušovė. 
Pirma buvo palaidota Kau
no kapinėse, bet paskutinė
mis gautomis žiniomis, tos 
kankinės kūnas perkeltas į. 
Marijampolę, kur Vargdie
nių Seserys turi savo vietą 
kapinėse.

Kaip jaįi Spaudoje buvo 
skelbta, b®lševika| .pjęįevarta 

to Pat^ea
vienuolyno ‘§Wfį Elzbietą 

Breivaitę.

Įsimylėjęs vyras, kuris ap
gailestauja tuos vyrus, < ku
rie laikosi nuo meilės nuo
šaliai, man primena žmogų, 
kuris pats skaito pasakas ir 
kritikuoja tuos, kurie skaito 
istorijos tomus.

Gražiausias Pasirinkimas Jaimavedėms!
Suknelių Prieinamomis

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
'SIŪTŲ IR KAILIŲ.

=^1

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės-1-mūsų Specialybė.

Imliai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
clodi kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE 8IAJTDIEN!

PEOPIES CLOAK and BRIDAl SHOP

1711W. 47ih Street Tel. Ycrrds 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

J

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATKRIOLAS dų, bet paveskite mums Juos perdirtb- 

WliRi mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėj#.
r n,n ai Pirmiau dirbome naujus rakandus, o'V

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCflER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3511^
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Radio

Iš ALRK Federacijos 

26 skyr. susirinkimo

Bridgeport. — Geg. 5 d. 
įvyko susirinkimas, kurį a- 
tidarė P. Jančauskaitė. Vė
liau atvyko ir pirm. K. Kak
ta. X

Rast. V. Balandai perskai
čius protokolą, kuris vien
balsiai priimtas, sekė prane
šimai iš draugijų.

Labdarių 5 kuopa turėjo 
vajaus vakarą su programa. 
Senelių 'prieglaudos raibar- 
lams sukelta $300.

ARD 2 skyrius taipgi tu
rėjo vajaus vakarienę šv. 

'Kazimiero akademijos nau
dai. Sukelta apie $750.

Mot. Są-gos 49 kuopos va
jus sėkmingai eina.

Šv. Petronėlės, šv. Onos, 
Gyvojo Rožančiaus ir Am
žinojo Rožančiaus d r-jos jau 
yra išrinkusios atstovus į 
ARD seimą geg. 23 d.

Šv. Jurgio parap. komite
tas atsišaukė darbininkų pa
rapijos piknikui. Patarta vi
siems ir visoms, norintiems 
pasidarbuoti parapijos pik
nike, pranešti kUn. F. : Luko
šiui, kuris tvarko pikniko 
darbininkus.

Skyrius buvo įrengęs pra 
kalbas, Karo Bonų reikalais. 
Kalbėtpjais buvo .ąųėitorius 
J. Varkala ir svečias iš Iždo 
Departamento. Kalbėtojai iš
aiškino reikalą remti Dėdę 
Šamą visais galimais būdais, 
kad greičiau nugalėti demo
kratijos priešus. Pirkimas 
karo bonų per lietuvių ben- 
droves-“spulkas” tampriai 
riaasi su Lietuvai nepriklau
somybės iškovojimui. v

Ant galo P. Jančauskaitė 
pranešė, kad jai pavyko iš
gelbėti vieną vargšą nuo ba
do su pagalba biznierių ir ki
tų geraširdžių. Ji tam kil
niam darbui buvo (įgaliota 
balandžio mėn. Feder. 26 
skyr. susirinkime.

J. Šliogeris

nKą seselės turi - 

dalinsis su rėmėjais
Tuos žodžius tarė garbin

goji Seserų Kazimieriečių 
motina Juozapa. Užklausus 
ARD centro susirinkime, ar 
bus galima svečius vaišinti 
per 24 ARD seimą, kurs į- 
vyks gegužės 23 d., motinė
lė atsakė: “Ką seselės turi 
— dalinsis su rėmėjais” ne
žiūrint restrikcijų bei “na- 
tion points”.

Tad, brangieji seserų prie 
teliai, mūsų kultūros židinio 
rėmėjai, kviečiami visi 24 
seiman. Kviečiami draugijų 
atstovai, ARD skyrių atsto
vai, amžinieji nariai ir visi 
prieteliai, visuomenininkai ir 
profesionalai.

Pereitais metais seime Juo 
zas Šalčius iš Dievo Apvaiz
dos parap., padarė istorinį 
žingsnį paklodamas visą 
$1,000.00. šįmet V. Galnaitė, 
ARD centro rašt., ir tosios 
parapijos veikėja,, truputi 
kai kam prasitarė, kad ji ži 
nanti vėl vieną gražų sur 
prizą, kokį kun. A. Martin- 
kaus parapija 24 seimui pa 
darys!

Kas girdėt kitose para pi 
jose? O gal tik seime suži- 

N.nosime.

ii

DAINUOS G. GIED
RAITIENE

Šiandie, antradieni, girdė
sim reguliarę radio pr ogra
mą, leidžiamą Peoples Fur
nitūra Co. Genovaitė Gied
raitienė padainuos dainų, 
‘ ‘dėdė” Vaitekūnas patieks 
juokų. Bus muzikos, žinių ir 
kitokių įdomybių. Rap. XXX

kitę visos skaitlingai atsi
lankyti kitą antradienį. Tu
rėsime bingo žaidimą ir pa
sitarimus M. S. reikalais.

Kp. pirmininkė

Association of Lithuanian 
Property Ovvąers mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradie
nį, gegužės 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicago Lietuvių Au 
ditorijoj, 3133 S. Halsted St

Popierio kilmė
Susekta, kad popieris jau 

buvo gargiamas antrame 
šimtmetyje prieš Kristaus 
gimimą.

Reihkite visus tuos asme
nis, kurie ske? biasi “1)|UU- 
ge”. ,

Platinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti “Draugą”

Susirinki-e:

West Side. — Moterų Są- 
gos 55 kp. susirinkimas iš 
priežastie i 40 valandų atlai
dų šį antradienį neįvyks. Nu
keltas į kitą antradieni ge
gužės 18 d. Taigi nepaaiirš-

VargJčenių Seserų G i Idos 
svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 12 d., 
Aušros Vartų parap. mo 
kyklos salėj, tuoj po pamal
dų. Nariai prašomi skaitlin 
gai dalyvauti; taip pat grą- 

i žintriikietus ar pinigus nuo 
parengimo geg. 2 d. V-ba

IVII l K S I L U I O
1945 VVrst 35r' Stiret

e Mfe/eStHy

ADVANCED PHOTOGKAPHV 

LOWEST POSSIBLE PK1CES

PHONE I.AEA IfclD. 2*13

G*RY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME
l Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
rn

JOS. F. BUDRIK

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

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

IT1ARGLTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
iKITOMIS DIENOMIS — nuo

9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

'==^==^. * ~ - ■ TTT
I GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

gera Ir mėgsta AMD ROSIĄ Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NKCTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOROP

Ambrosia & Nectar
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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

L. V. Chicago apskr. 
choro repeticija

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities choro atgaivini
mas įvyks pirmadienį, gegu
žės 10 d., Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv. parapijos 
mokyklos kambaryje, ant 
antrų lubų. Visi choristai ir 
valdyba kviečiami atsilan 
kyti. Susirinkusieji bus su
pažindinti su nauju choro 
vadu muz. J. Brazaičiu ir 
svarstoma, kokiu būdu pri
sidėjus prie paįvairinimo K 
of L Day (tradicinės Lietu
vos Vyčių Chicagoj dienos), 
kuri kas met įvyksta liepos 
4 d. Kadangi šįmet liepos 
4-j i bus švenčiama pirma
dienį, tai Vyčių piknikas bus 
ne liepos 4, bet liepos 5 die
ną. Visų, prašoma tai įsidė
mėti. -Piknikas, kaip visuo
met, bus Vytauto parke.

’rrie.j inc/ude Ftdtral tox

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 Radio 
Programai: -

WGFL 1000 k. Sekmad. va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtad. 7 
vai. vakare.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MUTUAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktf

Tetefoi

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKA8 

Sekretorius
>■ m ■ *

4603-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-17*2
4332-34 SOUTH CAI.IFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
KADIO~PROORAllAS — 8:00 tai. Ptrmad Ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Aaltimieru.

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugedusių Budclntnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Llttle Ben ir kiti budelnlkal gail
ina pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos /

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų
Toa Pačios Šeimos

Rankose 1

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

VVorkmanship and Materials Unexelled—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 Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
V ALANDUS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
• Telefonas CICERO 2109

8812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
- JUMS 1U JfSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMLMO, JCES
TAI D A ('G PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATtROS t

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 aptraukinias užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant vvaliboards. Vienas kotas viską, ąpdengių. 
UNITE5C yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Pluinbing Ir Hcattng, Taisymo ar Reikmenų, Mityk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. ’ 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comer SStli and State Streets

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WE8T 2Srd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2313 

Tel. PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. UULEVICIUS
4348 SO. CAI.IFORNIA AVE. Phone LAFAYETTfc S5J1

P. J. RIDIKAS
8394 SO. HALSTED STREET v 710 W. 184h STRESU 

Teiephone YARDS 141S

1 L Z0LP 1 

1640 WEST 464h STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
Irsis utuaniga avė.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138*81

Z /
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PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795
I

Motinos dieną pagimdė 
devyniolikta vaiką

Muncie, Ind. — Tikrai mo
tinos diena buvo dėl Mrs. 
Cyrus W. Oonningham. Ji 
yra 37 metų amžiaus žmo
na karo fabriko darbininko. 
Minima moteris motinos 
dieną pagimdė deyynioliktą 
vaiką. Vaikas sveria penkis 
svarus ir aštuonias uncijas. 
Vienuolika
vaikų gyvena

iš^ devyniolikos

Banditas atėjo su mažu 
vaiku apiplėšti

Pereito sekmadienio vaka
re banditas, lydimas penkių 
metų amžiaus vaiko, sulaikė 
vieną moterį, elevaitorių 
stoties kasininkę, 41 str. ir 
Ellis avė., ir atėmė daugiau 
kaip keturis dolerius. Api
plėšimo metu penkių metų 
amžiaus vaikas stovėjo vie
noje pusėje. Kai pinigai bu
vo bandito rankose, jis pa
sakė: “viskas tvarkoje, ei
kime”. Banditas ištaręs 
šiuos žodžius, paėmė vaiką 
už rankos ir išėjo.

MOTINOS DIENOS GP.LRS MRS DIONNE

“Draugas” ^Acme photo

Garsioji Callander, Ont., penketuke, Cecile, Marie, \vonne, Annette ir Emile DionneJ ciją. 
atvyko į Superior, Wis., “krikštyti” penkių prekinių laivų. Tai yra pirmoji tos penke- 
Lūkės kelionė į Jungtines Amerikos Valstybes. Penketuke išklausė šv. Mišias ir įteikė 
savo motinai rožes motinos dienos proga.. > ; *

Gyvesnė kova namų fronte
SIEKIAMA IŠ BUNDISTŲ ATIMTI PILIETYBĘ

\
Platus rinkinys 
audeklų ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BUKIT 
SUMAN OS

PrižiūrSkit ra
kandus ką da
bar da turite!

1 Mes nulup- 
sim visą se
tą iki pat 
frėmų.

Perklljuosim 
i ir suveršim 
visus sujun
gimus.

Visus Sprin- 
gsus perišim.

4Priplldysim 
su naujais
vatos
kais.

vailo-

džio dalis ii 
dailinsim.

2 Dalių
Parlor Setų 
Perdirbsim
už mažą 

kainą kaip

$4095
Be Jokit; Priedų, Jei Sumokėta Per 5 Mėn.

Taip mažos, kaip 
$1.25 i savaitę!

Minimalis Įmokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų Gvarantija Už Konstrukciją ir Amatnikystės Darbą.

SĄLYGOS

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56lh Avė. <<SS?“ ' Cicero

Ugnis privertė palikti 
lovas

Trisdešimt penki asmenys 
turėjo išbėgti į gatvę, kai 
kilo gaisras, pereitą sekma-1 
dienį, keturių aukštų name, 
1408-10 W. Harrison str. 
Kai gaisras kilo, žmonės bu
vo lovose. Jie gyveno ket 
virtame aukšte.

X Aušros Vartų bažnyčio
je šį vakarą baigiasi 40 vai. 
atlaidai. Parapijos chorui į 
talką mišparams giedoti su
važiuoja Chicago lietuviai 
vargonininkai. Po visaną jie 
bus svečiai vietos varg. muz. 
J. Brazaičio. '» •

X Kun. K. Malakauskas 
pakviestas vikaru į Aušros 
Vartų parapiją, New York. 
Iki šiol jis darbavosi Los An 
gėlės, Calif. Pakely į New 
York buvo sustojęs Chica
go ir atlankė mūsų redak-

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 jį kaly/
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. DI-. 
dėtis paslrtn-" 
kimas visokią 
spalvą apdan> 
salą.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
" Kainos

Motinos dienoje 
pavogė kailinius .

Mrs. - Hattie Blakemore, 
6236 Kimbark, gavo moti
nos dienos gėlių (corsage).
Mrs. Blakemore gavusi mo- I j ‘ ’
tinos dienos corsage,; nūtiarė 
apsivilkti tą dieną* kailinius, 
vertės $1,500. Kada ji ati- 

, darė spintos duris, kad užsi
vilkus brangius kailinius, 
pamątė, jog kailiniai pavog
ti.

Kada amerikiečiai karei
viai šiaurės Afrikoje suda
vė vokiečiams smarkų smū
gį ir namų fronte panašaus 
tipo kova atidengta. Namų 
frontas siekia atimti iš Ger- 
man-Amėrican Bund narių 
pilietybę, laike karo juos in
ternuoti kempėse, o paskui 
išsiųsti į Vokietiją.

Chicagoje yra- Užvesta by
la prieš devynis bundistus, 
kad iš jų atimti Amerikos 
pilietybę. Tie asmenys yra 
šie: Dr. Otto Willumeit,

August Vogi, Frank Al- 
phons Schoennagel, Frede- 
rich Ohrt, Friederich Kiefer, 
Ernest Sharf, Hugo Luethje 
ir Irene Matz.'

Yra davinių, jog bundis- 
tai turėjo artimų ryšių su 
ponu Hitleriu. Sakoma, jog 
bundistai turėjo direktyvų 
iš Berlyno kaip varyti šni- 
pavimą ir taip toliau.

Laukiama, jog visame 
krašte prieš bundistus bus 
imtasi griežtesnių priemo-

Karl Hermann Sauter, Carl nių.

Brighton Park turės bombanešį

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231d WEST ROOSEVELT ROAD

Rado paslėpta 
cukrų

i Lima, Ohio. — Rex Mer- 
ricle išnuomavo sau namus, 
netoli Delphos. Kada. jis at
sikėlė gyventi į šiuos na
mus, jis rado namuose pa-1 
slėpta 100 svarų cukraus ir 
14 svarų kavos. Minimi na
mai nebuvo nuomuojami 17 
metų. Matyti racionuojamų 
daiktų slėpėjas, greičiausia, 
pamiršo slėpimo vietą.

Brighton Parko apylinkės 
biznieriai sumanė i suke|ti 
$1754)00. Tuos pinigus * žada., 
sukelti parduodant karo bo
nus. Už sukeltus pinigus bus 
pastatytas bombanešis ir jis 
bus pavadintas Brighton 
Park.

Šiam tikslui bon&i yra 
perkami per Standard Sav- 
ings ir Loan Association.

Vajus bombanešiui pirkti 
prasidėjo pereitą trečiadie
nį, gegužės 5 dieną, ir baig
sis liepos 5 dieną. Kas pir
madienį Brighton Park apy
linkės biznieriai rengia lai
mės traukimą. Laimėtojas 
gauna karo boną vertės $25.

Rytoj, gegužės 12 dieną, 
Kelly high school patalpose 
įvyks karo-bonų reikalu su-- 
sirinkimas, kurio pradžia 
7:30 vai. vak.

Norima, kad kodaugiausia 
susirinkime dalyvauti lietu
vių.

Atsimintinos
dienos
RAUDONOS STĄMPOS

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
įsigalioja H serijos raudo
nos stampos.

Gegužės 23 dieną įsigalio
ja J serijos raudonos stam
pos.

GAZOLINAS

Gegužės 21 dieną yra pa
skutinė galiojanti diena dėl 
coupon 5 “A” gazolino ra- 
cionavimo knygelėje.

KAVA

Gegužės 30 dieną baigiasi 
data dėl stamp No. 23, gera 
dėl vieno svaro kavos.

GUKRUS IR KITl 
REIKALAI

T\ R D K "D Yra Geriausias I .alkas Pirkti Pirmos ROfties 
Namą Materljolą Už Dar žemomis Kainomis I

Atvykite | mflsą jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukžtą rfiė| LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vlfiką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager. '

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIE7TUVIAI SALE8MANAI

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto Iki 12 vai. pietą. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:10 valandos popiet

Rastas negyvas kūdikis
Pereitą sekmadienį buvo 

rasta negyva maža mergytė. 
Maža mergytė buvo suvinio- 
ta į laikraščių popierį ir pa
dėta į kietą popierinę dėžę, 
prie 32nd str. ir 55th avė., 
Cicero.

Policijos gydytojas pa
reiškė, kad kūdikis mirė ne
trukus po jo gimimo.

Policija tikrino 
tavernus

Chicagoje, perėitą sekma
dienį, policija aplankė pen- 
kioliką tąvernų ir areštavo
15 asmenų, įskaitant dvi ba-•
ro patarnautojas, už parda- 
vimą svaiginamų gėrimų ne
pilnamečiams.,

Jei gyvenimas būtų 
lošimas,

G lenda te, Cafif. — Čia yra 
moteris, kuri turi šimtą me
tų amžiaus. Nors moteris ir 
akla ir turi gulėti lovoje, bet 
ji mėgsta sportą, ypač base- 
ball lošimą. Moteris pasakė: 
jei gyvenimas būtų lošimas, 
tai ji norėtų lošti baseball.

Gegužės 31 dieną yra pa
skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo periodinio ap
žiūrėjimo keleivinių auto
mobilių .padangų, kurių sa
vininkai turi “C” kortelę; 
baigiasi data dėl Ę, F, G, H 
ir J serijos raudonųjų štam
pų.

BATAI

Birželio 15 diena yra pa- 
ė data dėl sUmp No.

gera dėl poros batų.

PADANGŲ
APPŽICRINRJIMAS

Birželio 30 diena yra pa
skutinė diena dėl antrojo 
periodinio apžiūrėjimo kelei-

Nubaudė medžiotojus
San Francisco. — Kalifor

nijos medžiotojai sulaužė 
medžioklės taisykles a jie me
džiojo uždraustu laiku. Lai- viniU automobilių padangų,

Nubaudė
Chicagoje nubausti 

vyrai kalėjimo bausme, 
buvo kaltinami, jog 
“munšainę”.

trys
Jie

virė

Pavyko piknikas

ke kovo mėnesio buvo nu
bausta 123 medžiotojai $4,- 
695 dėl nelegalaus nušovi
mo stirnų.

kurių savininkai turi “B’ 
kortelę.

KURO ALIEJAUS 
REIKALAI

Roseiuid. - Pereit, sek. Audra palietė Havajų
madienį Vytauto darže įvy
ko Visų šventųjų lietuvių 
parapijos piknikas. Pikniko 
metu buvo pagerbtos moti
nos.

Nora oras buvo gana vė
sus, bet žmonių į pikniką at-

salą
Pereitą trečiadienį Hava

jų saloje, Hilo apylinkėje, 
siautė audra. Audra sukėlė 
apie $75,000 nuostolių.

vyko nemažai. SKELBKITE “DRAUGE”

Rugsėjo 30 dieną baigiasi 
data dėl penktojo periodo 
kuro aliejaus kuponų; pa
skutinė diena dėl antrojo 
periodinio apžiūrėjimo ke- 
reivinių automobilių padan
gų, kurių savininkai turi 
“A” kortelę ir taip pat dėl 
motociklų padangų apžiūrė
jimo.

X Operetė “Lietuvaitė“ 
praeitą sekmadienį, šv. Kry
žiaus parapijos salėj, pavy
ko visais atžvilgiais. Labda
rių centras šiuo vakaru daug 
laimėjo. Viso su aukomis su
kelta arti $700.00 senelių 
prieglaudos vidaus įrengi
mui.

X Jonas ir Blanche Daine- 
liai Ciceroje susilaukė dide
lio džiaugsmo: Dievas davė 
antrą sūnų. Motina ir kūdi
kis ilsisi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Jonas Dainelis yra lai
dotuvių direktoriaus A. Pet
kaus žmonos brolis.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje sekmadienį, 
gegužės 16 d. bus dvigubos 
iškilmės: - 9 vai. Mišiose šv. 
pirmoji vaikučių Komunija, 
o popiet 2 vai. J. E. vysk. 
O’Brien atvyks suteikti Su
tvirtinimo Sakramentą. Kle
bonas kun. Martinkus ir se
serys mokytojos prie šių iš
kilmių stropiai ruošiasi.

X Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles Šv. parapijos vakarie
nė praeitą sekmadienį pra
ėjo dideliu pasisekimu, šei
mininkių sumanumu, vaka
rienė buvo gera, o progra
ma, muz. J. Kudirkos ir se
selių mokytojų pastangom, 
graži.

> X O. Skeveriūtė savo kon
certu praeitą sekmadienį pu
blikos neapvylė. Dainininkė 
balso lavinime 'yra padarius 
geroką pažangą, dėl to vi
sos dainos išėjo gražiai, šia
me koncerte teko išgirsti ir 
naują diainininką — V. Ben
deri, kuris Lietuvoj lavino 
balsą. Ir jis publikai patiko. 
Bendrai, koncertas paliko 
gražaus Spūdžio.

X Karys L. šimutis, J r., 
sukūrė šeimos židinį. Vedė 
čikagietę Zitą Kasparaitę. 
Šliūbas buvo su šv. Mišio- 
mis šv. Patricijos bažnyčio
je, Walla Walla, Wash., ge
gužės 8 d. Jaunasis dabar 
ten yra lakūnų bombardierių 
komandoj kaipo radio spe
cialistas. Abu jaunieji lan
kė Chicagoj De Paul univer
sitetą ir abu jį baigė 1942 
metais. Studentaudami abu 
ir vargonininkavo — jauna
sis šv. Pranciškaus parapi
joj, Ind. Harbor, Ind., o jau
noji šv. Bernardo parapijoj, 
Chicago. Jaunai muzikalei 
šeimai linkime ilgų metų Ir 
laimės.




