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ASIES LIEKANOS PERDĖM UZDUGNYTOS
Apie 80,000 kareivių uždaryta 
Cape Bon pusiasaly, Tunisijoje

Pusiasalis aplinkui apsiaustas; 
priešas turi pasiduoti, arba žūti

Pabaitijis išjudo prieš nacius, kurie 
susimetė užgrobti bažnyčių varpus

į h LONDONAS, geg. 11. - 
Reuterio depešoje iš š. Afri
kos paduodama sąjunginin
kų vadovybės oficialus pra
nešimas, kad Cape Bon pu
siasaly, Tunisijoje, uždary
tų apie 80,000 ašies kareivių 
pozicijos trupa ir jų atspa
rumas griūva greičiau, negu 
tikėtasi.

Rytiniam Tunisijos kalnuo 
tam pajūry kita negausinga 
ašies kareivių grupė dar ne- 
pasidavusi. Ten ji prancūzų 
ir britų aplinkui suremta.

Paskelbta, kad dar vienas 
X ašies generolas — septintas,

nelaisvėn paimtas.
Su uždugnytais pusiasaly 

ašies kareiviais turi būti 
daugiau generolų.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 11.—Apskai 

^ciubta, kad apie 80,000 ašies 
kariuomenės paspruko į Ca
pe Bon pusiasalį Tunisijoje 
ir ten dar bando priešintis 
britams ir prancūzams, ku
rie susimetė juos suimti, ar
ba sunaikinti.

Tuščios tos kariuomenės 
pastangos kiek ilgiau prie

šintis. Ji apsupta ne tik iš 
sausumos, bet ir iš jūros. Vi 
somis aplinkui pusiasalį pa
krantėmis budi sąjungininkų
karo laivai ir oro jėgos.

Grabuose miškuotuose kai 
nuošė užsidaręs priešas ilgai 
negalės laikytis be maisto 
ir karo reikmenų. Jei ne šian 
die, tai rytoj turės kapitu

liuoti.

LONDONAS. — Praneša, 
kad tarpe Bulgarijos ir Tur
kijos telefonu susisiekimas 
nutrauktas.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 11. — Maj. 
gen. Omar N. Bnadley, 2- 
osios amerikiečių armijos 
korpuso vadas, raportuoja, 
kad amerikiečių veiksmai 
Tunisijoje jau užbaigti. Kai 
kuriuose kalnuose tik mažos 
priešo grupės užsilikusios ir 
kol kas neturi noro pasiduo
ti. Bet jos apsiaustos ir bus 
sunaikintos, jei nepasiduos.

Vyriausias šiaurės Afri
koj sąjungininkų vadas gen. 
Eisenhower ir sausumos jė
gų vadas gen. Alexander 
sveikina maj. gen. Bradley, 
kad jis taip greit ir suma
niai su priešu apsidirbo šiau 
rinėj Tunisijoj.

Maj. gen. Bradley vadovy
bėje amerikiečiai šiaurinėj 
Tunisijoj, tarpe Bizerte ir 
Tunis visam plote, daugiau 
kaip 35,000 ašies kareivių 
su 6 generolais paėmė nelai
svėn.

Tarpe Bizerte ir Tunis pa
krantėse buvo daugybė ašies 
įvairaus didumo laivų ir val
čių, kuriais ašies kareiviai 
buvo pasiryžę pabėgti. Tas 
jiems nepasisekė. Amerikie
čių artilerija ir lakūnai su
daužė tuos laivus. Ašies ka
riuomenė netekusi vilties pa 
sprakti, buvo pirversta pa, 
siduoti.

“Draugas” Acme phoiv

Tunis gyventojai sveikina britų armiją. Vokiečių kareivių grupės iškelia pasidavimo 
vėliavas. Tankai skuba išvalyti keliose vietose nacių pasipriešinimą. Čia matyti pan
kas, kuris paleidžia ugnį į priešo bloką, pusiau užbaigtus namus. Trokas greitai prava
žiuoja.

Churchiil atvyko į Ameriką tartis karo 
reikalais: Prez. Rooseveltas sutiko jį

WASHINGTONAS, geg.’ 11 d. Prime Minister Wins- 
ton Churchiil, iš Anglijos šiandien netikėtai atvyko į 
Ameriką su savo karo patarėjais tartis su Prezidentu 
Rooseveltu svarbiais karo reikalais.

Kadangi šiuo laiku Tunisijos karas jau eina prie 
galutino užbaigimo, tai spėjama, kad Churchillas ir Roo
seveltas tarsis apie naujojo fronto pravedimą Europoje. 
Baltųjų Rūmų vyriausybė nieko oficialaus nepranešė.

Jei Afrikos konferencija buvo svarbi karo laimėji
mui ,tai šioji istorinė konferencija tikrai bus lemiama.

Hitleris pripažįsta 
savo nepasisekimus

LONDONAS, geg. 11. — 
Per radiją iš Berlyno pra
neša, kad Hitlerio latsišaukia 
į vokiečius būti duosniais 

Į Raudonajam Kryžiui, kuris
TUNIS, Tv.niaija, geg. 11. j darbuojasi nukentėjusi ų j ų 

—Laimingiausi pasauly vy-' šelpimu.

Tie laimingiausi 
pasauly vyrai

rai jaučiasi amerikiečiai, 
kurie netoli čia išlaisvinti 
iš ašies karo nelaisvių sto
vyklos.

KARO EIGA

Hitleris atvirai pripažįs
ta, kad vokiečių kariuomenė 
visuose karo frontuose daug 
nukentėjusi ir jai reikalinga

Juos išlaisvino amerikie- Parama vi9ų vokiečių pasi-

AFRIKA —
Apie 80,000 ašies kareivių 

uždugnyta Cape Bon pusią- 
saly, Tunisijoje. Jiems pa- Į ~ 
bėgti jūra neįmanoma, nes 
visos pusiasalio pakrantės 
saugojamos.

čių laimėjimai. Jie pasako
ja, kad vokiečiai keletą kar
tų bandė juos laivais nukel
ti Europon, bet kiekvieną 
kartą sąjungininkų lakūnai

Tad jie buvo laikomi ne

suko j imu.

Penki kariai žuvo 
su bombonešiu

PORTLAND, Ore., geg. 
11.—Arti Sprague, Wash.,

Kruvinos kovos 
vakariniam Kaukaze

MASKVA, geg. 11. — So
vietų vadovybės praneši
mais, rusų armija vakari
niam fronte pažangiuoju per 
kruviniausias kovas.

Rusai ryžosi žūt-būt atsi
imti Novorossiiską. Bet kiek 
vienam žingsny susiduria su 
atkakliu vokiečių priešini
mosi.

Nepaisant to, rasai ima 
viršų. Kai kur tolokai įsiver
žę į vokiečių pozicijas.

<
WlPf IHM SmEEROFF RIS FACE f

laisvių stovykloje iki ameri- nukrito vidutinio didumo ar

RUSIJA.—
Kruvinos rusų vokiečių 

kovos vyksta Novorossiisko 
Y fronte, vakariniam Kaukaze, 

kur vokiečiai pradėjo smar
kiai priešintis. Rusams siun
čiama parama

PACIFIKAS —
Sąjungininkų lakūnai ata

kavo Babo, japonui bazę N. 
Gvinėjoj. 23 sustatyti lėktu
vai sunaikinti, arba suga
dinti. Kitos japonų bazės 
taip pat atakuotos.

kiečių jėgų užpludimo ir lai
mėjimo. Kai amerikiečių jė
gos artinosi prie nelaisvių 
stovyklos, ašies kareiviai J 
amerikiečius nelaisvius pra- 

• bilo:
“Jūs esate laisvi ir mes 

dabar esame jūsų nelais- 
viais. ”

Taip ir įvyko.

BIRMINGHAM, Ala. — 
Praoo anglies kasyklą No. 
10 ištiko sprogimas. 10 už
mušta ir 5 sunkiai sužeista.

mijos bombonešis, kurs bu
vo pąkilęs iš Geiger fieldo, 
Spokane. Penki kariai žuvo.

GEN. ARNIM YRA 
TUNISIJOJE

SĄJUNG. VADOVYBE 
S. Afrikoj, geg. 11.—Paim
tas nelaisvėn vokiečių gen. 
Borowitz tvirtina, kad ašies 
jėgų vadas gen. von Arnim 
esąs Tunisijoje. O fieldmar- 
šalas Rommel jau du mėne
siai yra Vokietijoje. Sako, 
jisai sergąs.

Britų vyriausybės infor
macijų tarnyba, remdamosi 
laikraščio Svenska Morgen- 
bladet (Stokholmo) iš balan 
džio 9 d. žiniomis, praneša, 
kad reichministras Rosen- 
berg įsakė Pabaltijo valsty
bėse užgrobti bažnyčių var
pus nacių karo tikslams.

Anksčiau įvykusi metalo 
laužo rinkliava Pabaltijy 
davė puikius rezvltatuc. 
Tūkstančiai tonų metalo su
rinkta, pradėjus indais ir 
baigus paukštelių narve
liais. Tačiau naciai tais re
sursais nepasitenkino. Įsa
kyta jiems paduoti dar ir 
bažnyčių varpus.

Suprantamas dalykas, vi
sam Pabaltijy dėl to gyven-

tojai išjudo prieš nacius ir 
dar daugiau ėmėsi’ trukdyti 
“savanorių’’ mobilizaciją į 
“legijonus,” skiriamus karo. 
tarnybai. .j)?’

Mobilizacijos ap a r a t a s 
pradėjo irti. Vyrai atvirai ;•£ įjj 
pasipriešino rekrūtavi m u i. ‘ /į- 
Anot Tallinno spaudos, tie 
asmenys, kv.rie smarkiausia 
priešinosi resursų ir vyrų 
mobilizacijoms ir 
ar kitaip nacių žygius sabo- 
tažavo, suimti ir aštriai nu
bausti.

Vienas nekomisijonuotas 
karininkas, kurs viešai pa
juokė mobilizuojamus “legi
jonus,” areštuotas ir admi- 
nistratyviu būdu išsiųstas 
koncentracijos stovyklom

ir
vienaip,

Lėktuvas išgriovė 
marynų stovykla;
4 žuvo, 63 sužeista

SAN DIEGO, C&l., geg. 11. 
—Išbandymams vartojamas 
armijos lėktuvas Lindbergh 
fielde smarkiai įsibėgėjęs ne 
galėjo pakilti oran smogė į 
gretimą marynų naujokų 
stovyklą ir išgriovė visą ei
lę laikinai pastatytų nedide
lių medinių barakų. 4 as
menys žuvo ir 63 sužeista. 
3 žuvusiųjų ir 57 sužeistųjų 
yra marynai. Kiti yra Vul- 
tee Aircraft korporacijos 
tarnautojai.

Ketvirtas žuvusis yra tos 
korporacijos skridikas R. 
A. McMakin iš Hinsdale, II’. 
Jis buvo įg’.idęs skridikas.

Aiškinama, kodėl įsibėgu
sio lėktuvo nebuvo galima 
sukontroliuoti. Jis pralėkė 
skirtą oran pakilti tolį, smo
gė į barakų eiles ir užsiliep
snojo. (

PENKI BILIJONAI LAI
VYNO AVIACIJAI 

WASHINGTON, geg. 11. 
—Prez. Rooseveltas pasiūlė 
kongresui skirti 4,934,725,- 
000 laivyno aviacijai 1943- 
44 fiskaliniais metais.

pečiai 
galės pasilikti

WASHINGTON, geg. II. 
—Kainų administracija pra
eitą žiemą ragino krašto gy 
ventojus, kad aliejum šildo
muosius peči'is pakeistų 
(pertaisytų) kūrenamais an
glimis, arba malkomis. Sa
kyta, kad aliejaus išteklius 
mažas, įvesta aliejaus varto 
jimo varžymai.

Dahar administrato r i u s 
Brown praneša, kad ateinan 
čią žiemą žmonės nebus ra
ginami namų apšildomus 
pečius ir aparatus keisti.

Pažymima, kad pečių per
taisymui trūksta reikalin
gos medžiagos. Bet dar su
sekta, kad kai kurioms kraš
to dalims, yra trumpa an
glies ir malkų. Kai kur nėra 
pristatymo priemonių. Be 
to, aliejaus išteklius irgi mn 
žas.

NAUJAS AMERIKOS 
VADAS BRITANIJOJE

LONDONAS, geg. 11. — 
Iš Amerikos atvyko lt. gen. 
Devers, naujai paskirtas

Franco kviečia
valstybes taikon

MADRIDAS, geg. 11.—Is
panijos valdovas gen. Fran
co atsišaukia į sąjungines 
valstybes ir ašį, kad abi pu
sės paliautų kariavusios ir 
darytų taiką.

Anot jo, šiandie jau priei
ta prie to, kad nė viena pr.yie 
negali laimėti karo, kad Ir 
ilgiausius metus kariautų

Tad ji® ir sako, kokiais 
sumetimais toliau reikalin
gos šios skerdynės. Sako, 
tik taika, niekas daugiau, 
gali nutraukti žmonių sker
dynes ir sumažinti žmonijos 
kentėjimus.

Sąjungininkai neigia tuos 
visus gen. Franco pasiūly
mus. Jie pažymi, kad gen. 
Franco kalba Hitlerio var
du, o Hitleris jau bando kaip 
norą vaduoti savo kailį.

Taika neįmanoma. Pir
miau turi būti Hitleris ir 
sekėjai sutriuškinti.

Nereikia užmiršti, kokių 
nuoskaudų Hitleris Europai 
yra padaręs. Su juo taika V 
būtų niekas daugiau, kaip

amerikiečių jėgų vadas Eu- tik Europos pavergtųjų tau-
ropo® fronte.

Jis užima žuvr.’jsio Islandi
joje lt. gen. Andrevvs vietą.

Naciai baudžia norvegus miesto 
pareigūnus už nelankymą mitingų

tų kentėjimų pajuoka.
Jei Hitleris nori taikos,, 

jis turi besąlyginiai pasiduo 
ti.

NEW DELHI. — U. S. la
kūnai atakavo japonų bazes 
Burmoje.

suaukojo, kad pareigūnes
Remkite visas tuos žmo

nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

mSMINGS BONOS & STAMRS
I

CHUNGKING, Kinija, geg, 
11.—Praeitą šeštadienį ame
rikiečiai lakūnai bombone
šiais atakavo Ganton ir ten 
sunaikino 16 japonų lėktuvų. 
Be to, išgriauti japonų įsi
tvirtinimai.

LONDONAS (ONA). —
Norvegų sluoksniai iškelia 
aikštėn, kad nacių autorite
tai Norvegijos miesto Bnam- 
men 155 pareigūnus nuhaudė 
12,000 dolerių kolektyve bau 
da už tai, kad jie šaukiami 
nacių surengtam politiniam 
mitinge atsisakė dalyvauti, tras grasina teatrus visiškai „epapraTtą ^sąrašą*' įvairiu 

Bauda išmokėta. Didesnę 
jos dalį norvegai patrijotai

palengvinti.
To paties miesto gyvento

jai sukilo boikotuoti nacių 
kontroliuojamus filmi n i u s 
teatras, kur vykdoma dau- Ieškote Darbo? 
giau nacių propagandos, ne
gu kas naudinga žmonėms Jei ieškote) darbo, pažvel-
būtų rodoma. Miesto burmis »*• J “C'»'

* sified Sekciją , kur rasite
nepaprastą są__ , r__

uždaryti, jei bus boikotuoja-| gerai apmokamų darbų! 
mi.

y*.# „
•a.ĮfežltL-jaaL-aj
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Hartford, Conn., lietuvių kronika
“Hartford Times” prane- kiama rekomendacijos, kad 

šė, kad leitenantas Antanas tik jiems būtų lengviau įs- 
Pugzlys, kurs buvo 3užeis- J toti į įvairias karo mokyk- 
tas Pacifike kovoje su japo- las.
utis, nėra sunkiai sužeistas, j j WAVES išvyko lietuvai- 

Tai maloni žinute, ypatingai i tė Bekeriutė. Gal yra ir dau

giau išvykusių. Prašome 
pranešti. Norime žinoti pil-

jo tėvams ir šeimynai bei 
pažįstamiems ir prieteliams. 

Tame pat laikraštyj kas

savo kolegijos viršininką 
kun. dr. Pijų Lutkų. Sveiki 
no ir kiti kunigai. Kun. dr. 
Lutkus yra visų kunigų ii 
studentų gerbiamas ir myli 
mas.

Kun. Antanas Mešlis, S. J. 
veda mis jas South Windsor 
naujoj parapijoj. Toj para
pijoj randasi nemažas skai
čius lietuvių.

ną skaičių ir jų vardus įra-
penktadienį dedama Hart- syti parapijos garbės lento- 
fordo ir apylinkės kareivių' je, o laiks nuo la ko apie 
paveikslai ir aprašymai. Pa- j juos parašyti į lietuviškus 
simatęs su redaktorium pi-1 laikraščius, žmonės mėgsta 
prašiau, kad duotų klišes skaityti apie pažįstamus ir 
lietuvių vaikinų, kad jos prietelius bei gimines, kurie 
tilptų įvairiuose lietuviškuo- randasi armijoje, 
se laikraščiuose. Maloniai
sutiko. Taigi, ir lietuvių 
laikraščiuose tilps kareivių 
ir mergaičių fotografijos.
Praeitą savaitę tilpo atvaiz
dai šių:

Staff Seargent Jonas V.
Meekin (Mickus) iš Paquo- 
nock, Conn. Jis dabar ran- 
dasi Gowen Field, Boise,
Idaho. 'Yra aerial engineer.

P. F. C. Petras Vaiveris iš 
Wilson, kuris mokosi Radio 
Operatore School, Chicagoj.

Pvt. Walter Jurgelas iš 
South Windsor, kuris pri
klauso prie Air Signal Corps 
Unit, Saratoga, Florida.

Malonu žymėti, kad lietu
viai kareiviai kimba į* mok
slą karo mokyklose. Iš kle
bonijos mūsų vaikinams tei-

Išvyko į kariuomenę Jo
nas Kablikas. Jis randasi 
Fort Dvevens, Mass. Nese
niai vedė.

Bolševikai vis reiškia 
pretenzijas į Lietuvį

(LKFSB) Lietuviams, ku
rie visa širdimi nekenčia na
cių, kovas dėl laisvės ir ben
dradarbiavimą dėl sąjungi- 
ninku laimėjimo apsunkina 
pakartotini bolševikų pareiš
kimai, kuriais duodamas nu
prasti jų siekimas — vėl į 
jungti Lietuvą į SSSR. An
tai savo gegužės mėnesio šū
kiuose, kurie buvo paskelbti

AUKŠTA KOKYBĖ NAMINIU VAISTŲ DABAR 
SVARBUS SVEIKATINGUMO REIKALAS

Hartofrd Hospital internu 
randasi lietuvis dr. Samson.
Tai kunigo Mykolo Kęmežlo viaoje bolSevikų ' 
pusbrolis. Teko girdėti, kad Lietuva minima įalia kj 
ir Sv. Pranciškaus ligoninė- tautų, kurias 8ovietai 8avi.
je randasi lietuvis daktaras, 
bet pavardės neteko sužino
ti.

naši: rusų, moldavų, baltgu- 
džių, karelų, latvių ir estų. 
Toliau — Maskvos radijas 
paskelbė, kad Paleckio bol-

šiam moderniškam, moks
liškai pagamintam kramto
mo gumo laxatyvui dėl jo 
švelnaus, bet užtikrinto pa
lengvinimo nuo vidurių užfc
kietėjimo. (Sk.).

Ar Skauda Kojas ?IOUICK HEl'EF With NEW MEIHOD

■ Corns a<id Calluies___

SHOES 25c M
FOOT E-Z SHOE SHOP 

189 NO LA SALLE ST.

Atsidarė golfo ir žuvavi- 
mo secznas. Daugelį tai 
džiugina, nes randasi nema- 

Staff Sgt. Kazys Barolis žai lietuvių, kurie mėgsta 
tapo garbingai paleistas iš *r žuvavimą. Jūsų re-
kariuomenės. Jisai buvo ilgą porteris irgi mėgsta baliukę 
laiką Vermont valstijoje. Į padaužyti. Sveika po žalias vįeting« Lietuvos, kuri prie- 

Kareivis Jurgis Levins- j pievas tyram ore mankštin
tis. Labai sveika ir žuvauti.

ševikiškoji Lietuvos vyriau ,gas, šalies gyventojai dabar 
sybė iš provincijos mieste permato didelę svarbą ap- 

lio būsianti perkelta į Mask saugoti savo sveikatą ir tu- 
vą, kaip ir kitos panašios rėti savo namuose gerai iš- 
okupuotų kraštų sovietinės tirtus patikimus vaistus, 
valdžios. Bet juk jokios so-

Su didėjančiu skaičių dak-.das matomas viršuj, aukš- 
tarų pašauktų į karo parei- tai išlavinti mokslininkai 

prideda savo gabumus prie

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

kas, lankęs Weslyan Univer- 
sity, Middletown, Conn., iš
vyko į kariuomenę. Buvo 
gabus studentas. Mūsų pa
rapijos mokykloje, Hartford 
High School ir universitete 
jisai buvo visą laiką garbės 
studentas, reiškia labai ge
rai mokinosi.

Gegužės 5 d. (Šv. Pijaus) 
dieną La Šalie tėvai misio
nieriai, Hartofrde, pagerbė

varta prieš gyventojų norą 
buvo sudaryta, nėra ir ne

Nežinia, kas bus golfo ir žu-, j ; sovietinė Lietuvos 
vavimo čempionas ar čem
pionė iš lietuvių.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Represcntative.

SHOWROOMS IN 
MERC1IANDISE MAKT
For appolntment call — 

REPUBUO 6051

Dabar žmonės sujudę Vic- 
tory dar žusrų ošti. Lietu
viams patariu nueiti į^Hart

ford Times namą (prie Pro- 
spect St., basemente). Ten 
duodama informacijos ir dy- & 
kai knygelės, kurios aiški- | 
na, kaip ir ką reikia sodinti, j 

» ! Daugelis lietuvių prie savo i 
namų turi žemės, arba lotus. 
Galėtų užvesti daržus ir tuo-: 
mi save ir valdžią paremti, 
nes kiekviena ekstra kopūs
to galva, ldėfcvfena morka 
ar bulvė padaugins mūsų 

I valdžios maisto iždą ir, žie
mai atėjus, malonu bus, jei
gu ir mes, kaip voverės rie
šutą, galėsime iš stiklinių 
valgyti vasaros darbą. To 
labai prašo ir Dėdė Šamas.

Kep.

vyriausybė neturi teisėto pa-1 mus pirm įteikiant vaisti- 
grindo ir palaikymas bei pro ninkama dėl pardavimo vi- 
pagavimas šių dalykų yra suomenei.
tik davimas naujos medžią- Didelėse, pilnai įrengtose, 
gos nacių propagandos ma- švariose Feen-A-Mint Labo- 
šinai, kas tik apsunkina vo- ratorijose Newark, New

Šioje prasmėje, yra žin- Mint priduoda patogų, ma- 
geidu paminėti kad moder- lonų ir populiarų būdą imti 
niškas kramtomo gumo lax- laxatyvą, kada tai yra rei- 
atyvas, Feen-A-Mint, turi kalinga. Iš tikrųjų milijo- 
pereiti 66 atsk»ras išbandy- nai žmonių dabar pasitiki

Jersey, viena kurios vaiz

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDĖNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite-- muš kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

•n

kiečių pavergtų tautų kovą

=s j?

SKELBKITfiS “DRAUGE” SERNER

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXED
MALIAVA

Už galioną ...........98C

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną ........$l«98
KEM-TONE

Už galioną ....$2,98
FLAXOAP

2 svarų
blėka ..................... O7C

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1*50

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną .............<8C

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už . j .. L r
ir aukščiau OOC

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

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

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

-------------- : • ■ 1-1-
I

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINK, O.P.

DR. S. VYKINĘ, O.I).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

; O P T O M E T R I S T A I
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 Ąl&tiER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirmnil , Trrėla.l., I't-nktari. Nuo in ryto Iki 6 vak.

Ket'lrt*<ilcnliils Nuo 10 ryto iki 10 vak.
fcėfttadlenluis ir Scknutdicniabi l’ugal Sutarti

gaminimo puikios kokybės 
tikrų Feen-A-Mint plytelių. 
Baltos kaip sniegas ir ska
naus mėtos skonio, Feen-A-

Uvetiojame 
po visą 
ChicitfO.

REMKITH 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N HLANTER, ųav.

MUTUAL LIQUOB CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOULBVARD 0014

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 taL YARdi 4787 
Namų tel. PROspeet 1830

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., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
V s landos: 3 — 8 poniai.

TeL YARda 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais — 11-12.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS M CK V 
MILŽINIŠKO STARO MIZIKA- 

1JNIV INSTItLMKNTV

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDLOTI.

TŪBOS, CLAHINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONE8, FLUTE8 
bu "cases” — |>6.00, (87.60,
(45.00 ir (76.00. Vist tarartnotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
niski mandolinai, man jos, 
SMU1KOS, TENOR BANJGb — 
(8.50. (8.(0, (12.60 iki (((.00.
8TRIUNINIAI BASAI — (40.00, 
(126.00 ir 7160.C0. BASO U2- 
DENOALA8 — (12.00. SMICE-
LIAI 8MUIKOMS. 8TRIUNINI- 
AM8 BAKAMS, VIOLAS IR OEL- 
LO — (1.60. (S.00. (6.00, (10.00 
ir (15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — (18.50, (88.60, 
(86.00 ir (50.00. PEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOLŠ, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
b rasa Ir “resd" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Trlūboms, Saaaphonss ir 
taipgi Smulkoms ir Ouitarams.

OOLnSTEIN’S^fUSnTTSS^
011 Maxwell St., Chlcago

t? V»

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia —

SYK ES 
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Speniai lino Ja
Tame!

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

— SPECIAL — 
ISklrpkite šj skelbimą, ir priduo-

kite mums pirm 30 dienų laiko ir
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO

IŠMANKATIM.MĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Tnatnicntą 

NBRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Gustom Applianceš for 27 yra. 
3« S. STATE, ltM. »ld, STA. 41118 
Gaily 10 A.M. ’TII 4, Mon.. Prl. ’TII II P.M.

Šutuidity ’TII 1, Kunduy SJ ta 4.

ftls yra aprcialls garsinimo bandymas Ir 
nobus kitose laikrsMIuose. Taipgi, lis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

LIETUVIS AKIU GYDYTO 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST.
. Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora aklų visam gy- 
vanlmul. Saugokit* las. leisdami 

uotl jas modornKktausia 
kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 
įklme akinių, kurie padalina 

vis* aklų Įtempimą. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smatana. Jr.

OPTOME1RIOTAI

1801 So. Ashland Avenoe 
Kampas M-tos

releronMi CAMAL OMS, Chlongc 
OriSO YALAVMOSi 

Kasdlm •:(• a. a. Iki (:(• p. m. 
Tredlad. ir lefitad. (:(0 a. m.g

UtogMmlnu
metodą, h

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICHJ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA rR CYMIAURIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

„____ ___ __ __ _ __ — 48 Metai Sėkmingo Patarnavime I —

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec*y. 8236 SO. HALSTED ST.

Ifosf

- lipinsi EAnuiNcs

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlocJt 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDsie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Peokt., feeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Aakmariienialii pagal miMitarima.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDaay 2880 Chicago. JįL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieuų

SUPAŽINDINKITE KITUS 
ŠIT DIENU. “DRAUGU*

SKAITYKITE “DRAUGĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos 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 6921.
Rea: KENnood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai. OANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TsL OANai 0287 
tel

Paraginkite aavo pažįsta
mos užsisakyti dienraštį 
“Draugą”,

PROspeet 6669

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street

Retidendja: 6600 8o. Artesiao Are. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3

6 įtt g HL ytfari



Trečiadienis, geg. 12, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEOTTOIS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI UŽDARYTI, 
BET-DAR GAUNA IS USA.

(LKFSB) Katalikų g v. 
Juozapo' bendruomenė Bra- 

' Gilijoje leido lietuvišką laik
raštį “šviesa”. Laikraštis 
gyvavo devyneris metus, bpt 
nauju Brazilijos valdžios pa
tvarkymu, kuriuo uždaryti 
svetimomis kalbomis ėję Laik 
raščiai, liko u ž d a r y t a ir 
“Šviesa”. Jos redakcijos sta

mbų sudarė du asmenys. Jų 
žinioje buvo ir administra
cijos reikalai. Tie darbai, 
šalia kitų tiesioginių darbų, 
iš tų dviejų redaktorių-lei
dėjų pareikalaudavo daug 
nemigo naktų, bet jie lietu
viškiems reikalams pasišvęs- 

šr davo negaudami už tai jokio 
atlyginimo. Apmokamas bu
vo tik raidžių rinkėjas. Laik
raščio ekspedicijos darbus 
talkos būdu atlikdavo lietu
viškas jaunimas, kuris tam 
reikalui nesigailėdavo paau
koti poilsio valandų, “švie- 
sa” užgeso prieš metus lai
ko. Įstatymas yra toks grle2 
tas, kad Brazilijoje nėra jo
kios svetimos spaudos, netgi 
amerikoniškos. Kaip toliau 
mūsų korespondentas prane
ša, Brazilijos lietuviai jau

vėl pradeda gauti laiškus ir 
laikraščius iš USA. Kalėdi
nius lietuviškus laikraščius 
mūsų korespondentas gavo 
tik balandžio mėn. pradžio
je. Iš Brazilijos — lietuvių 
kalboje rašyti laiškai, siun
čiami į kai kurias valstybes, 
yra grąžinami atgal. Įdomu, 
kad mūsų korespondento o- 
ro paštu siųstas laiškas atė
jo, palyginti, labai greit: per 
vienuolika dienų.

Žmogus dažnai ieško lai
mės, kaip nelyginant savo 
akinių, kada tie kabo ant jo 
nosies.

Lietuvos aviacijos 
mechanikas Kanados 
kariuomenėje

(LKFSB) Londone mūsų 
korespondentą aplankė lietu
vis karys D. Grigaitis. Jisai 
kilęs iš Salantų parapijos, 
Kretingos apskr., Lietuvos 
aviacijoje jisai dvejus me
tus tarnavo mechaniku, 1928 
m. apleido tėviškę ir išvyko 
į Kanadą. Dabar, kilus ka
rui, įstojo mechaniku į Ka
nados kariuomenę. Jisai yra 
nemažai susirūpinęs negalė
damas gauti žinios apie Ii* 
kimą save šešių brolių Lie
tuvoje.

SKELBKITE “DRAUGE”

L i A. -
VINCENTAS RAŠINSKIS

Mirė geg. 9 d.. 1943, 6 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Stulgių parap., An
tininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 m.

Paliko dideliame nuliiidime 
moterĮ Juzefų. 4 sūnus visi U. 
S. kariuomenėje William ir 
marčių Helen. Frank, Bruno 
ir Henry, broli Kazimierų, jo 
sūnų Antanų ir dukterj Ele- 
nų,' švogerj Pranc'škų Barei- 
sbj, jo moterį Petronėlę ir 
daug kitų giminių, draugų iė 
pažįstami/. Lietuvoje paliko 
seserį ir jos Seimų.

Velionis priklausė prie S.L, 
A. 55 kuopos ir prie šv. Juo
zapo draugijos West Puilmane. 
Kūnas bus pašarvotas namuo
se, 12129 S. Emerald Avė.

iAldotuvėa įvyks šeštadienį, 
geg. 15, iš namų 9:00 vai. ry
to bus atlydėtas j Sv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į gv. Ka
zimiero kap'nM

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž'sta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnal, Mar
ti, Brolis, švogcris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas, T-l. Pullman 9661.

f J 
h •

PADfiKONft

A. “f" A
URŠULE AUŠKALNIENfi

kuri mirė geg. 1. 1943 m. ir 
tapo palaidota geg. 5 d, o 
dabar ilsia šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus Ir nega- w 
lėdama at dėkoti tiems, kurio 
sutelkė Jai paskuiinl patarna-

I ('vtmų įr palydėjo , tų neišvert. 
giamų. amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė- 
darni jos praslšalinlmų iš mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
A. Martlnkui, kun. Vi. Urbai 
ir kun. A. Bandžiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
Jos s'elų Ir kun. kleb. A. Mar- , 
tinkul, kuris pasakė pritai
kintų pamokslų ir kun. VI. 
Urbui už dalyvavima kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams, gėlių aukotojams, var
gonininkui Kastu! Saboniui už 
gražu giedojimų bažnyčioje.

Dėkojame graborlul S. M 
Skudri!, kuris savo geru Ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo Jų I amžlnas- 
ties vietų, o mums palengvino 
perkęstl nuliūdimų Ir rūpes
čius Dėkojame grabneš'ams Ir 
visiems. kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdmo valandoje ir 
galop, dėkojam visiems dalyvas. 
vusiems laidotuvėse Žmonėms, o 
tau mylima motinėle linkime 
amžinai Ilsėtis Dievo globoje.

Nuliūdę lieka: Dnk'erys,
tentai. Anūkai Ir Giminės.

n

SODA FOCNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

FDGFWATFR BEACH HOTEL 
Drug Store

5319 Sherldan Rd.

ONA DEVEIKIENE'
(po tėvais Kazlauskaitė)

Gyveno 1429 S. 49th Ct., Cicero, Illinois, telefonas Cicero 
4985. Mirė Gegužės 9 d., 1943 kaip 3:05 ryto, sulaukus 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 Blažieiu Kazlauską ir jo šeimyną. Lietuvoje) dvi seseris 
Mortą ir Mile, brolienę S. Kazlauskas ir kitų daug guminių 
ir draugų-gių ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 13 d., 8:30 iš ryto 
iš koplyčios bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią. Po 
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, Sūnal ir kiti Giminės.
Laidotuvių Direktorius A. B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA 
Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 
'• $2.80 Galionas

O’Brien’s Liųuid 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- 
ti. Išdailina sienas.

Ii q u iri |i?J

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

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

BARTA & LEJCAR

KAZIMIERAS KUKUTIS
Gyveno 1924 S. Jefferson St.

Mirė geg. 9. 1943. 11:50
vai. vakaro. 1943 m., sulaukęs 
58 metų ainž., gimęs Lietuvoj. 
Šiaulių apskr., Pakrojaus par. 
Norikonių kaime. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kleofa. dukterį Valeria, 
2 sūnus: P. F. C. Charles, U S. 
Army, ir Anthonv, seserį Kot
ryna. jos vyrų. 'Juozapų Luko
ševičius ir jų šeimų, švoger- 
kų Teresę Kukutlenę, 2 puss
eseres Anelę Dante, jog vyrų 
Vincentų ir Salontijų Tamkus, 
jos vyra Felix ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamu. Lietuvoje— paliko 
brolį Antanų, jo moterį Ir Jų 
šeima.

Prikieusė prie Keistnč.'o Pa- 
šelp. Klubo ir Liet. Brolių ylr 
Sese-ų Dr-stės.

Kūnas pašarvo'ns P. J. Di
diko kopi.. 710 W. 18th St.

T-aidotuvės Įvyks penktad., 
geg. 14 d.. 8:00 vai. ryto iš
kopt i Dievo Apvizd-'s parap. 
bažnyčia, o po ge^fulingų pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kuku
čio giminės, drangai ir pažis- 
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutini patarnavimų ir atsis- 
veik’nimų.
Nuliūdę lieka: Moteris, Duk

tė. Sūnal, Sesuo. švogerka, 
Ihc-iseserės ir Giminės.
Laid Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodąpie Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE M17

patarnavimai

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTEP 
ADVEKTISING DEPARTMENT

187 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje shlpping departamente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING * MFG. CO. 
154)0 S. W estėm MONroe <II2<1

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite*1—0

CHICAGO CARTON CO.'
4200 8. Pulaski Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Timekeeper’s ofisų.
. EDGEWATF,R BEACH HOTFL .

5349 Sherldan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employment ofisų

THE CRACKER JACK CO. 
1800 W. (Mltl i St.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
.PASTOVŪS DARBAI

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

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BF.ACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERR, DARBTNINKAI ir 
WELDERS reikalingi. Dienų ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

38 iki 60 Metų
DEL DIRBTUVES DARBŲ

Atsišaukit Į Employment Ofisų Pir
madienį nuo 8:30 ryto iki 5 vakaro.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

Chlcago, III.

HELP WANTED — MOTERYS

BOSOM, COLLAR IR CUFF 
OPERATORES

Pastovūs Darbai.
GRFAT WESTERN LAUNDRY CO. 

2125 W. Madison St.

MOTERYS
Prie abelnu dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga.

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravcnswood

FRFTGHT HANDLERS

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

NATIONAL OARLOADING CORP. 
Door 5, House 3.

18TH A CLARK RTS.

MILL HAND
Reikalingas rašalo (ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

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

DEFENSE DARBAI
Pataisvmui lengvų mašinų ir piūklų 
galandimui.
AMERICAN MACHTNF.RY FXCH. 

2044 W. laike St.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje.^ Patyrimas ifcreiknllnga.

GARDTNF.R METAL CO.
1350 W. Lake St. ar 

4820 S. Campbell.

DARBININKŲ
Reikia industrljallnei dirbtuvei dir
bančiai defense darbus. Dirbtuvė 
arti prie gatvėkarto. Darbai Išlauko. 
CHICAGO EREIGHT CAR PARTS 
CO. 1531 W. 119tb St.

TYPIST IR DICTA PHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar tr taikos laikuo
se west side svarbioj karo Industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sųlvgos. gera transportacija. 
Mųtykit Mr. Nelson.

MINNFSOTA MINING * MFG. CO. 
1500 S. Westem MONroe «I2«

SKALBINIŲ SK1RP.JOS 
CHECKERS ir MANGI.E 

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY 
5530 W. Cermak Rd. Cicero

Tel.; IjiYVTidalc 4145

VYRAI IR MOTFRVS

ĮVAIRUS 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
ŠIT VIRŠLAIKIIT

GERA MOKESTIS
Puikios Darbo Sąlygos

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
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 malonios
• darbo sąlygos.

GIBBYS RESTAURANT
192 N. Clark. 2tm1 Fluor

Tel.: Denrbom *229.

OPERATORIAI 

KARO DIRBTUVEI

Reikalingi patyrę vyrai ir moterys 
Operatoriai prie Turret ir Engine 
lAthes, Drill Press, Profilers, Hand 
Screw Mašinų, Cleveland Automatic 
Screw Mašinų ir Turret Lathe Set
up vyrai ir Timekeepers. Diena ir 
naktį šiftai. 48 vai. savaitė. Gera 
mokestis—geros darbo sąlygos.

MOTIOGRAPH
4431 W. LAKE ST.

VYRŲ
NESVARBU KIEK SENUMO

Ir Aktyvių Moterų
Prie abelnų Skalbyklos darbų. Gera 
mokestis. Pastovūs darbai.

ARCHER LAUNDRY
38117 Archer Avė.

Huotaikos tarp 
Brazilijos lietuviu

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas rašo iš Brazilijos, kad 
ten lietuviai karo nuotaikas 
atjaučia su visomis sunkio
mis pasekmėmis. Visi lau
kią karo pabaigos ir kaikas 
iš lietuvių, jei sąlygos leis 
ruošiasi grįžti į tėvynę. Ti
kima sąjungininkų pergale 
tik nuotaiką gadina Mask 
vos reiškiamos pretenzijos ; 
Baltijos valstybes. Kai ku 
rie Brazilijos lietuviai gau 
na laiškus iš Lietuvos, pei 
Raudonąjį Kryžių. Iš jų su 
žinota, kad buvusi Liet. Kaf 
Moterų Dr-jog pirmininki 
Galdikienė mokytojaujant 
Kaune. Kai kurie aviacijos 
karininkai esą priversti kara 
tis rytų fronte.

Brazilijos lietuviams datų 
paguodos įneša savoji baž 
nyčia, kurioje skamba lietu 
viška giesmė ir kuri daros 
tikru lietuviško gyvenimu 
centru. Lietuviai tik susini 
pinę, kad tarptautinėje plot 
mėįe tiek neorganizuojami 
propaganda apie Lietuvą 
kaip tą sumaniai pravedi 
kitos tautos, pvz., lenkai ne 
Brazilijoje yra gerai išvys 
tę savo propagandą.

. VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti priatatyme 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.

.SVARBIOJ PRAMONĖJ 
Nepatyrusio: Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Ix>aders ir Line 
Operatorės. Aukšta minimum mo
kestis su gera proga Jsldtrblmo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

•3rd St. A Archer Avė. Argo, III., 
Tel.: Siimmlt 800, Eit. 271.

GERAI APMOKAMI
GERI DARBAI

MERGINŲ REIKIA 
TARP 18 IR 35 METŲ

Dirbti prie lengvų Ir švarių 
dirbtuvės darbų.

MaJnnino Darbo Nulygins 
Nuolatini Darbai.

Ateikite pasiruošę stoti prie darbo.

SCHVVEIZER SWIS8
& EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglėtamy. Nuo $800 
Iki 910.000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavlmų.

JOHN O. RYKORA 
1411 8. B2nd Avė.

Phone: CICERO 453.

4148 Archer Avė.
- Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

v*
Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

REIKALINGAS LINOTOTSTA8 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notipistas (zaeeris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie rali tokį darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. ,F. CINIKAS. M.I.C.

2334 So. Oakley Ava., Chlcago

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti Iee Cream 

dirbtuvėle. Pvtovūs darbai.
Atatšaukite J—

NONBETTER ICE CREAM CO. 
1025 8. Kedzie.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE .!> KITIEMS

Meilė, kaip ugnis, nega 
egzistuoti be nuolatinio vėl 
mės, nustoja ir ji egzistavi 
si.
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
034 South Oakiey Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundaya 
A metnber of the Catholic Press Association

Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cente.

Advertising in "Draugas’* brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėliams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

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, rašomaja ma
šinėle), paiiekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lalkraštin ne
dedamos.

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

Kur link po didžiosios pergalės?
DAUG SPĖLIOJIMŲ

Santarvininkų kariuomenė jau daro paskutinį Tuni
sijos valymo nuo ašies likučių darbą. Jis neužims ilgai. 
Patys vokiečių ir italų kariai, inimant aukštus karinin
kus, traukiasi iš savo pozicijų ir pasiduoda santarvi
ninkų belaisvėn. Paimta ir pustuzinis nacių generolų.

Užbaigus Tunisijos valymą, užbaigiama didysis žygis 
Šiaurės Afrikoje.

Kur bus nukreipti tolimesni santarvininkų žygiai, 
tiesa, tai yra aukštosios vadovybės reikalas. Tačiau 
nieks nedraudžia daryti spėliojimus. Ir tų spėliojimų 
yra daug. Jų girdime per radijo, matome laikraščiuose, 
nugirstame . dide^niugse ar mažesniuose žmonių grupių 
pasikalbėjimuOšė; ’ ‘! ‘

tai pavojingos ir sunkios. Bet tie sunkumai bus nuga
lėti. Ir šiaurės Afrikos invazija buvo pavojinga ir ri
zikinga.

SIEKS IŠSTUMTI IŠ KARO RUSUS

Karo žinovai tvirtina, kad vokiečiai šį pavasarį jo
kių naujų žygių nebepradės. Nežiūrint, kas galėtų įvyk
ti Vakaruose, jie esą laikysis defensyvoj. Viaas savo 
jėgas naciai dar koncentruosią Rytų frontui, kad dar 
pamėginti Sovietų Rusiją iš karo, lauko visai išmušti. 
Kad tas žygis Hitleriui nepavyktų, santarvininkai sku
binais išvalyti Viduržemių jūrą, kad greičiau ir dau
giau karo amunicijos rusams pristatyti. Rusai, turė
dami pakankamai šaunių Amerikos karo pabūklų, ir 
toliau galės atlaikyti vokiečių spaudimą.

KAIP ILGAI TĘSIS KARAS

Išvadoje galima tai pasakyti, kad karo eiga jau eina 
tokia kryptimi, kuri netrukus jau galės pasakyti, kaip 
ilgai tęsis antrasis pasaulinis karas. Kas karą laimės 

— abejonės nėra. Laimės Jungtinės Tautos.

Hitleris keliais atvejais yra daręs pareiškimų, kad 
jis yra (pasirengęs kariauti septynerius metus. Demo
kratijos, esą, tiek negalėsiančios ištęsėti. Bet jo pareiš
kimai yra propagandiniai. Dabar jau ne Hitleriui nu
statyti, kada turės baigtis karas. Tai pareis nuo vie
ningos, planingos ir stiprios jungtinių tautų akcijos. 
Jis šiandien turi reikalą ne vien su anglais ir reisais, 
bet ir su amerikiečiais. Kadaise vokiečiai save ramino 
tuo, kad amerikiečiai ir nemoka ir negali kariauti. Bet 
po Afrikos žygių pajuto, kad amerikiečiai ir savo pri
sirengimu ir karo pabūklų gerumu ir našumu viršija 
juos — vokiečius.

ČIA ŽUVO LT. GEN. ANDREWS

'<?■ t •t •
EUROPA — NEXT!

Abejoti, žinoma, netenka, kad santarvininkai planuoja 
invaziją į kontinentalinę Europą. Darant tokį žygį, su
prantama, pirmiausiai reiks praskinti tinkami keliai, 
kurie nėra lengvi. Pirmoje vietoje turės būti išvalytos 
Viduržemių jūros, kad būt galima pervežti Europon 
kariuomenę ir visokią karo amuniciją. Tam bus reika
linga užkariauti Sicilijos ir Sardinijos salas.

Čia reiks įsteigti karo bazes.

h
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“Draugas” Acine photo
Lt. gen. Frank M. Andrews, Amerikos jėgų vadas Europos frontui, vyskupas Adna 

Wright Leonard ir jų draugai buvo palaidoti Islandijoje; Washington gavo šį paveiks
lą, kuris rodo sudužusį lėktuvą, kur jie žuvo. Čia galima pastebėti kalnų skardumas.

Nepasitiki komunistais
Ligšiol būdavo teigimų, kad Prezidento Roosevelto 

žmona kai kada parodo palankumo komunistams. Taip 
manyti davė progos jos santykiai su Amerikos jaunimo 
kopgresu. 1 '

Bet šiomis dienomis New Yorke ponia- Eleonor Roose- 
velt padarė komunistų taktiką smerkiantį pareiškimą. 
Jinai ypač smerkė komunistų užsimojimus kitus panau
doti saviems tikslams. Ji nepasitikinti jaunaisiais ko
munistais, dirbusiais Amerikos jaunimo kongrese.

Anot ponios Rooseveltienės, vokiečiams nutraukus 
santykius su Sovietų Rusija, komunistai siūlėsi dirbti 
kartu. Bet ji jais nebepasitikinti.

Italijos fašistai, kaip sako pranešimai, tuo yra labai 
susirūpinę. Jie atsiduodu Hitlerio valiai. Jei jis juos 
apgins — gerai, bet patys jokiu būdu nemano atsilai
kyti. Dauguma Italijos gyventojų santarvininkų inva
zijos ne tik nebijo, bet jos laukia. Jiems ligi gyvam £ 
kaului įgriso fašistų teroras. Ypač jie bijo dar didės- . . . . ,
nio Vokietijos nacių įsigalėjimo. Nors žinias apie di- MdSKVOS plČHldl 
džiąją santarvininkų pergalę Tunisijoj fašistai slepia, 
tačiau žmonės vis tik sužinojo ir dabar laukia didelių 
įvykių. Italų dauguma, aišku, norėtų, kad fašistų val
džia santarvininkų invazijai nesipriešintų, nes jaučia, 
kad, jei bu3 priešintasi, santarvininkai jų visą kraštą 
į blyną galės paversti.

Kaip Amerikos Prezidento žmona gali pasitikėti tais, 
kurie savo darbui direktyvas ima ne iš Vašingtono, bet 
iš Maskvos, ne nuo Prezidento Roosevelto, bet nuo dik
tatoriaus Stalino.

F

ITALIJA NACIŲ ŽNYPLĖSE ' v
Tačiau šis reikalas ne be nuo Mussolinio pareina. Hit

leris neleis fašistų pasitraukti iš karo fronto. Sakoma, 
kad maršalas Goeringas bus pasiųstas Italijos ginti. 
Tad, Italija bus išstatyta baisiems mūšiams, dideliam 
sunaikinimui. Net skaudu apie tai galvoti, nes Italija 
visa yra nusėta meno brangenybėmis — visas kraštas 
yra lyg koks muziejus.

Hitleris tų brangenybių nepasigailės. Jam rūpės, kad 
Italija ilgiausiai išsilaikytų, kad laimėti sau laiką ge
riau prirengti pačios Vokietijos apgynimą.

SVARBOS REIŠKINIAI

Spauda praneša apie kitą Labai svarbų reiškinį
Po santarvininkų pergalės Tunisijoj, visuose nacių 

okupuotuose kraštuose smarkiai padidėjo slaptas po
žeminis veikimas prieš nacius. Prasideda dideli nera
mumai ir nacių talkininkų kraštuose — Vengrijoj, Bul
garijoj ir kituose. Neutraliosios valstybės taip pat ra
miau pradeda atsikvėpti. Tokia Švedija, sakysim, jau 
daug drąsiau savo balsą reiškia. Jaukiau jaučiasi Tur
kija, net Ispanija su Portugalija vis aiškiau už santar
vininkus pasisako. Generalissimo Franco net taiką iš
drįso proponuoti. Laimingesnė jaučiasi ir Šveicarija. 

REIKS NUGALĖTI DIDELES KLIŪTIS

Iš tų visų viršui suminėtų aplinkybių lyg ir atrodytų, 
kad invazijos Europon žygiams atlikti yra tam tikrų 
šviesių punktų, palengvinimų. Tai tiesa. Taip yra. Bet 
neterfka užmiršti vieno svarbaus dalyko. Kad Europos 
kontinentą pasiekti, reikia nugalėti vandenų platybes. 
Per tuos vaadetus nuUUrmėa operacijos yra uepapraa-

Praėjusį sekmadienį pasklido žinių, kad Stalino vy
riausybė Maskvoje nutarusi organizuoti “ lenkų armi
ją” Rusijoj. Ką tai reiškia — Visi gerai nusimanome. 
Tos “lenkų” armijos tikslas bus užimti Lenkiją ir iš 
ten nebepasitraukti. Jos tikslas — užkirsti kelią gen. 
Sikorskio vadovaujamai armijai grįžti Lenkijon ir or
ganizuoti nepriklausomą valstybę. Maskvos “lenkų” 
armiją, aišku, organizuos sovietinė Lenkija, kuriai net 
autonominių teisių nebus duota.

Tačiau mes vis tik manom, kad Maskvos planams 
praplėsti savo sienas kitų tautų sąskaita, santarvinin
kai padarys galą pačioje jų vykdymo pradžioje.

t!r

L SPAUDOS APŽVALGA
Nors ir profesorius, bet...

“Amerika” įdėjo tokią pastabą:
“Kovo 5 d. Anglijos liberalų “Manchester Guar

dian” laikraštyje buvo Oxfordo prof. Taylor laiškas, 
kuriame jis įrodinėjo, kad Lietuvos reikalas jau “iš
spręstas”, kad ji “legaliai” ir “pagial įstatymus’’ įsto
jo Sovietų Rusijon ir t.t. Be to, jis nurodė, kad Lie
tuvą su Rusija jungią istoriniai ir geografiniai ry
šiai...

“Kovo 12 d. tas pats laikraštis paskelbė profeso
riui atsakymą, kurį parašė Anglijos lietuvių draugijų 
sąjungos pirm. Petras Bulaitis; prie jo prisidėjo lat
vių ir estų draugijų vadovai. Atsakyme nugriaunami 
visi prof. Taylor “argumentai”. Laiško užbaigoje pa
žymima, kad trys Pabalčio respublikos 1930 m. An
glijoje prekių pirko už 3,026,986 svarų sterlingų, o 
visa milžiniška Sovietų Rusija pirko tik už 3,492,459 
6v- sterlingą.”

U. S. vyriausybė 
.pertvarko maisto 
atsargi

Amerikos Jungt. Valsty
bių valdžia neseniai pertvar
kė maisto atsargą, kad su
laikius juodosios biržos veik 
lą. Kad užkirtus juodajai 
biržai kelią, nustatyta viš
tienos kainos krautuvnin- 
kams ir pirkėjams. Be to, 
nustatyta vienodos kąinos 
ant įvairios rūšies paukščių', 
taip pat lidmuštos kainos 
ant brangesnių paukščių, o 
pakeltos ant pigesnės rūšies. 
Peržengę šių kainų lubas 
krautuvninkai bus baudžia
mi, kai tik “tas darbas bus 
iškeltas aikštėn ir pamatuo
tas.

Su gegužės 17 d., kainų 
lubos jautienos, avienos ir 
veršienos bus trys centai že
miau originaliai nustatytų 
kainų. Nupiginimas padary
tas Office of Price Adminis- 
tration, įsakymu prezidento 
Roosevelto “laikykite lini
ją ’ ’. Šis įsakymas stabilizuos 
pragyvenimo lėšas ir sulai
kys infliaciją.

Dolerių ir centų lubos tos 
mėsos padės šeimininkei at
sisakyti mokėti nelegalias 
kainas, padės kovoti juodą-

Automobilistams 
svarbu žinoti

James P. Allmen, Police 
Commissioner, pereitą pir
madienį, pareiškė, kad ge
gužės 17 diena yra paskuti
nė data išsiimti miesto 
ženklelį dėl mašinų.

Motoristai, kurie valdys 
automobilius be miesto žen
klelio po gegužės 17 dienos, 
bus areštuojami, pareiškė 
Allmen.

Iki pereito šeštadienio bu
vo išimta 405,180 miesto 
ženklelių dėl mašinų ir viso 
gauta $3,859,179, o pereitais 
metais buvo išimta 576,982 
miesto ženklelių ir gauta pa
jamų $5,348,923. Tai prane
ša Louis Rixmann, Chicagos 
miesto kolektorius.

Illinois statė highway po
licija savaitės pabaigoje 
areštavo Cook kauntėje, už 
Chicago metropolitan arca 
ribų, 367 motoristus, kurie 
neturėjo automobiliams 1943 
Oietij leidimu. ______

ją biržą, kuri eikvoja mūsų 
mėsą ir dalina ją be raci- 
jonavimo patvarkymų tiems, 
kurie gali daugiau mokėti.

Kitos maisto kainos ir 
punktų vertės žygiai irgi sta 
bilizuos maisto pirkimo pa
dėtį. Punktų vertės visų šal
dytų vaisių ir daržovių, ra- 
cijonuotų sriubų ir mėsos 
produktai, kurie lengvai ge.i- 
da, kaip įvairios dešros žy
miai sumažintos, o kai ku
riuose atsitikimuose net 50 
nuoš. arba daugiau. Pavyz
džiui,
jų dėžutės šaldytų žirnių, ir 
kitų šaldytų daržovių, nu
muštos, nuo 10 iki 4 punktų.

Restoranai įspėjami prieš 
kėlimą kainų ant maisto ar
ba. gėrimo savo lankytojams. 
Kontrolė valgyklų kainų pa
siliks vietos valdininkų ran
kose.

War Ration Book 3, kuri

rx

parūpina naujų ženklelių, 
kad pakeisti tuos, kurie bai
giasi dabartinėse knygutėse, 
bus pradėta siuntinėti paš- > 
tu pradedant birželio mėne
sio pabaiga ir baigiant lie
pos 21 d. Nauju planu, pa
prastos atvirutės aplikacija 
pristatys Book 3 kiekvie
nam. Nereikės vykti į mo
kyklas, kad užsiregistruoti, 
kaip buvo daroma išduodantį 
pirmas dvi racijonavimo kny 
gutes,

Aplikacijoš Y o o s vie- 
ų visai šei

mai bus siunčiamos paštu, 
tarpe birželio 20 dį ir birže
lio 5 d. Šeimos galva išpil
dys korteles ir paštu jos bus 
sugrąžintos į OPA centrus 
tarp birželio 1 ir 10 d. OPA 
pašto centrai pradės siunti
nėti knygutes pabaigoj bir
želio mėnesio. OWI

SKELBKITE? DRAUGE’

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės —mūsų Specialybė.

lėliai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotli kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE ilt PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPIES CLOAK and BRIOAL SHOP

1711 W.47th Street Tel. Yards 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

DIRBTUVES

VISAS DARBAS 
IR MATKRIOLAS 

PILNAI
GVARANTIJOJAMAS

Si\/

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami 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.: LAFAYETTE 3516
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dėmesio , Instrukcijos Kraujo

Legionui ,Svarbus Federacijos Chi
cago apsKrnies susirinkimas 
įvks trečiadienį gegužės 12 
ei., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos mokyklom 
kambary. Susirinkime kal- 
K4 kun. J Prunskis šių die- 
htj bėgant rus reikalais. Ka
dangi šių dienų reikalai yra 
rvurbūs ir dideli, tad nėra 
abejonės prelegento kalba 
taip pat bus svarbi, įdomi. 
Kviečiame ne tik draugijų 
bei organizacijų atstovus at
vykti, bet ir visus kam tik 
rūpi gyvenimo klausimai.

Valdyba

Žinios ii Brkįtiton Perk
*

Didysis parapijos choras 
rengia dainų ir vaidinimo 
vakarą.

Per pora mėnesių inten
syvaus darbo, parapijos cho
ras jau galutinai prisiruošė 
naujai dainų ir vaidinimo 
programai.

Choras, vedamas vargon. 
Justo Kudirkos, kuris šįmet 
švenčia sukaktį penkiolikos 
metų darbuotės šioje para
pijoje ir choro vadovybėje, 
yra paruošęs specialę prog
ramą.

Per penkiolika melų cho
ras savo koncertais ir vei
kalais nėra suvylęs publi
kos. Tikimės, kad ir šį sykį 
nesuvils, kad savo gražio
mis ir gerai išmokintomis 
dainomis sukels visuose en
tuziazmą. Reikia tik, kad 
mūsų parapijonai ir plačioji 
visuomenė paremtų choro 
pastangas ir priduotų dau
giau energijos tęsti gražų 
kultūros darbą.

Taigi, nuoširdžiai kviečia
mi visi parapijonai ir visi 
dainos mylėtojai gegužės 16 
d. atsilankyti į parapijos sa
lę. Programa, prasidės lygiai 
7 vai. vakare. Po programos 
bus lietuviški šokiai. Bilie
tų kainos 44c. Choristas

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
J. KAIANAVSKAB 

8  ̂kr imi
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užsiregistruoti, visvien atvy
kite į Raudonąjį Kryžių pa

Naujai užsirašę Chicago 
Lietuvių Kraujo Legiono na
riai malonėkit imti domėn 
sekančius nurodymus:

Laikas — 13 d. gegužis 
(ketvirtadieny) nuo 12 iki 
1 vai. dieną 14 d. gegužės 
(penktadieny) nuo 10 iki 11 
vai. ryto.

Vįeta — American Red 
Cross Donor Clinic, 5 No 
Waba«h Avė., 10 aukšte. (Vie 
ts> lengva surasti — virš du
rų pakabintos Amerikos ir 
Raudonojo Kryžiaus vėlia
vos).

Valgis — Patartina prieš 
vykstant į Raudonąjį Kry
žių pavalgyt ką nors leng 
vaus, k. t. vaisių (fruktų), 
sausos duonos, toast, arba 
crackers su džele (be svies
to ar sūrio), ir išgert arba
tos su lemonu. Nevalgykit 
ar negerkit nieko su pienu, 
Smetona, sviestu, riebalais 
ar t. p.

Kas norėtų prisidėt prie 
šios legiono grupės, dar ne- 
pervėlu. Prašome užsiregis- 
truot prieš ketvirtadienį, jei
gu galima. Jeigu nesuspėsi!

Pirk karo bonus ir štam
pas.

LBAULG RAUKIUS 
(po tėvais Jankūnaltč)

Gyveno 4725 No. Lawndale 
Avė., tel. Independence 6113.

Mirė geg. 10 d., 2:2 5 vai.
popiet, 1943, sulaukus pusės 
amt, gimus Ukmergės apskr., 
Cebiškių parap., Janionių kai
me. Amerikoje išgyveno 32 m.

Paliko nuliūdime; vyrą. Juo
zapą. 2 dukteris: Jessie ir 
Phyllis ir daug kitu giminių 
ir draugų. Lietuvoje paliko se
serį Marijoną ir jos šeimą.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Dr-jos, 8LA 226 kp.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
4332 Elston Avė.

laidotuvės įvyks penktad., 
geg 14, 9 vai. ryto, iš kopi. 
j Our Lady o f Merey parap. 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus nulydėta į St. Adal- 
bert’s kapines.

Visi a.a. Uršulšs Radštus 
gim.ln8a, draugai Ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiamo daly
vauti laidotuvėse Ir sutekti Jai 
paskutini patarnavimą Ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyra», Duk
terys Ir kitos Gimines.

Lald. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAPayette 3572.

skirtu laiku. lauksime.
Jūsų kraujas išgelbės gy
vastį kareivio, kovojančio A-
merikos Pergalei ir Lietu
vos Išlaisvinimui.

O. Biežienė, Republic 7868; 
J, Daužvardtenė, Hemlock 
7680; H. Kareivienė, Yards 
5350; D. Kuraitienė, Cedar- 
crest 6161; E. Kukaitis, Vir- 
ginia 3586; L. Laban, La- 
fayette 9867; E. Šaulienė, 
Lafayette 5887; K. Sriubie- 
nė, Cicero 6222.

Nauji kraujo legiono nariai
Marie Alexander, Stella 

Bagdon, Alioe Burba, Petro
nėlė Bielunaa, Valerie Do

minės, S. Daugėlienė, Min- 
nie Gerches, Bernice Grego 
ry, Stella Hawksworth, Kle- 
mentina Jozefaitis, Magda
lena Riškienė, Kostancija 
Karazija, Amilija Kregždie- 
nė, Betty Lakom, B. Mika
lauskienė, Ona Mikalauskie 
nė, E. Norvaišaitė (2 syk), 
Marijona Petrokienė, Ona 
Paliliūnienė (2 syk), Josc- 
phine Ruddy, Mary Rauba 
Monika Romanas, Katherine 
8oukup, B. Spitlienę, Elzb. 
Sandauskienė, Martha Sen

kus, Emma Sedeikis, Anas- 
tasia Žitkus, Mrs. H. Žeb
rauskas, Mar. Zimickienė.

Rengia pramogą

Draugystė Dievo Motinos 
Sopulingos rengia “bunco 
party” gegužės 12 dieną, Sv. 
Antano pat. »alėj. Komisija 
prašo narių atnešti dovanų, 
o visus parapijonus atsilan
kyti.

Pelnas skiriamas per pius 
su parapija. Komisija

GIRT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

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.

VI***
n4n

/
*frkti inclvda Filtrai 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 Radlo 
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 Ir NaktJ

4006-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

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

Tat LAPayette 0727
RADIO-ETtOGRAMAS^8^>O^val. Pirmad ir Ketvirtad. vok. 

U stoties WGE8 (1M0). «n Povilu OalUmlaru.

Cicero. — Cicero Lietuvių 
Improvement Pol. klūbo su
sirinkimas bus šiandie, ge
gužės 11 d., 8 valandą vaka
re, Liuosybės svetainėj. šin 
susirinkiman privalo atsilaa 
kyti visi klūtiečiai. taipgi 
kviečiami dar nepriklausą

klubui ateiti. Kiekvieno lie
tuvio, gyvenančio šioj kolo
nijoj, pareiga dąboti, kad 
kolonija būtų užlaikoma ge
roj tvarkoj ir švariai, kad 
nenupultų namų kainos, ar
ba ilgų metų sutaupos.

A. Tumavich, rast.

mARGlITIO
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS 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

Pachankis - Iroosf Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

r

■

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose1

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

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

KREIPKITĖS PRIE
JOHN W. PACHANKIS

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

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Mūsų pastatytas
MARIJONAMSTĖVAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
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:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Ncnnme.sk it senų, sugedusių Bndelnlnkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR J CSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PUIKI AUŠO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS!

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

MALTAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealcr ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 59>th and State Streels

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

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WRST 28rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. tORth ST. 
10750 S. MICHIOAN AVĖ.

Phone CANAL 2513 

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone TARPS 4908

I. LIULEVIČIUS
<848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAPAYETTE 86J2

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. IRth STRE8B

Telephene TARPS 1419

I. I. ZOLP j
1040 WEST 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
18319 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
PImiu. YARDS 1188-88

Ncnnme.sk
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Kas reikia žinoti siunčiant siuntinius 
kareiviams užjūrin

m
X Onai Deveikienei mi

rus, Cicero Lietuvių Karei
vių Motinų klubo narės kvie 
čiamos susirinkti j Petkaus 
įnirusiems pašarvoti įstaigą, 
kad pasimeldus už velionės 
sielą. Narės prašomos susi
rinkti tuojau po gegužinių 
pamaldų. Velionė yra moti
na kareivio.

X Biznierįų Biagų, 4358 
S. California Avė., sūnus Ar
tūras, šiomis dienomis buvo 
parvykęs iš kariuomenės a- 
tostogų. Pasidžiaugęs namiš 
kiais ir draugais vakar iš
vyko j savo stovyklą.

f,,.. -/ ■
X L. Vyčių Chicago aps

krities susirinkimas praeitą 
sekmadienį buvo atšauktas 
dėl svarbių priežasčių. Su
sirinkimas įvyks sekantį sek 
madienį, Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijos mo 
kykloje.

X Lietuvių Kraujo Legio
nas gegužės 13 ir 14 dieno
mis vyksta aukoti kraujo A. 
Raud. Kryžiui. Kas tik gali,’ 
kviečiami stoti į legiono ei
les ir savo krauju stiprinti 
įpūsų kareivių jėgas.

X Jurgis Kazlauskas, kun. 
A. Sandžio, MIC., “Laivo” 
redaktoriaus brolis, įsirašė 
į U. S. Navy. šiuo metu ran
dasi stovykloj Samson, N. Y.

X Aušros Vartų bažny
čioj sekantį sekmadienį bus 
pirmoji vaikų Komunija 8 
vai. Mišiose šv. Tos džiaugs
mo dienos laukia nemažas 
vaikų būrelis, o sykiu ir jų 
tėvai, giminės.K- tV ’ ,

X E. Maskolaitiene, žmo
na P. Maskolaičio, 7029 S. 
California Avė. išvežta į 
Wesley Memorial ligoninę 
sunkiai operacijai. Prieš tre
jetą savaičių toje pat ligoni
nėj buvo padaryta operaci
ja ir jos vyrui, kuris dabar 
jau namie ir jaučiasi gerai.

X Kun. J. Prunskis, žino
mas žurnalistas, ruošia įdo
mią paskaitą Federacijos 
Chicago apskrities susirinki
mui, kuris įvyks šį vakarą, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, 8 vai. vakare. Kviečia- 

’mi visi lietuvių katalikų vei
kėjai pasiklausyti.

X Aleksas Šamas, sūnus 
E. Samienės, žinomos mūs 
veikėjos, kariuomenėj, gaiš
tomis žiniomis, susižeidęs 
ranką ir, sakoma, per kele
tą savaičių negalėsiąs jos 
valdyti. Kitas sūnus Alfon
sas, taip pat kariuomenėje, 
šiomis dienomis paliko Chi
cago, kur mokinos, ir per
keltas į kitą stovyklą.

X Lietuvių Moterų klubo 
jubiliejiniam bankiete, Blak- 
ston viešbuty, Crystal Ball- 
room, gegužės 16 d., girdėt, 
ruošias dalyvauti daug Chi
cago šviesuomenės. Bankie
te ‘bus pagerbtos klubo or
ganizatorės, pirmininkės ir 
veikėjos, ir padaryta. klObo 
per 20 metų nuveiktų darbų 
apžvalga. Įžanga į bankietą 
$4.00 asmeniui.

Š ; •••• • . •M
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Jungtinių Amerikos Vals-i 
tybių paštas praneša tokius Į 
dalykus:

1. Siuntiniai adresuoti ka
reiviams c-o Postmaster ar
ba adresuoti Laivyno sto
tims per Seattle paštą arba 
Laivyno paštą Seattle turi 
būti skaitomi kaipo siunčia
mi į užjūrį.

2. Siunčiamų siuntinių 
svoris neturi būti sunkesnis 
kaip penki svarai, siuntinys 
neturi būti ilgesnis kaip 15 
colių, jis neprivalo būti di
desnis kaip 36 colių apim
ties.

Z
3. Tik vienas siuntinys 

per savaitę bus priimamas 
nuo to paties asmens siun

timui; dabartiniu laiku ne
reikia iš kalno gauti leidimą 
siuntiniui pasiųsti. .

4. Nebus priimami siunti
mui daiktai, kurie greitai 
genda.

Siuntinių pertvarkyme da
romos kai kurios išimtys, 
pavyzdžiui, bus priimami 
siuntiniai iki 70 svarų adre
suojami laivyno, marinų ir 
pakrančių sargybos karinin
kams. Bus priimami siunti
niai iki 70 svarų, jei parodo
ma, jog siuntiniai yra siun
čiami Jungtinėms Valsty
bėms arha siunčiami pagal 
kontraktą. Paštas priims 
siuntinius sunkesnius, negu 
5 svarai, jei bus turima ati
tinkami liudijimai.

Artėja labai reikšminga diena

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Tiktai
Pašaukit CICERO 4795

"Draugas" Acme photo

Submarino vadas Howard C. Gilmore susitiko kovoje 
su japonų laivu. Jis buvo sužeistas ant denio. Submarino 
vadas žuvo, kad išgelbėjus submariną ir įgulos narius.
_____ ____________________ » s

Heroiška submarino vado mirtis 
išgelbėjo įgulos vyrų gyvybes
VADAS SUŽEISTAS ANT SUBMARINO DENIO. JIS 
ĮGULOS NARIUS PASIUNČIA ŽEMYN, KAD 
IŠGELBĖJUS LAIVA.

Kur tai Pacifike atsirado 
kapas, kuris visą laiką kal
bės apie U. S. navy pasi
šventimą ir heroizmą.

Howard W. Gilmore, U. S. 
submarino vadas, paaukojo 
savo gyvybę, kad būtų išgel
bėta submarino įgula ir pats 
submarinas.

ĮSAKĖ LEISTIS ŽEMYN

Howard W. Gilmore buvo 
sunkiai sužeistas kovoje su 
japonų laivu. Jis gulėjo su
žeistas ant submarino de
nio ir įsakė savo vyrams 
leistis su submarinu žemyn. 
Vyrai vado įsakymą pa
klausė ir submarinas nusi
leido žemyn į vandenį. Ho- 
ward Gilmore buvo pagau
tas jūros bangų. Jis žuvo, 
draugai buvo išgelbėti.

Howard W. Gilmore ne 
kartą buvo pasižymėjęs ko
voje. Pirmiau du kartus bu
vo apdovanotas pasižymėji
mo ženklais. Gilmore pa- 
skaudino priešo prekinį lai
vą,kitą sužalojo ir atrodo, 
jog paskandino japonų lai
vą, kuris buvo paskutinis jo 
priešas. Žuvęs submarino va
das po mirties buvo apdo
vanotas Kongreso medaliu.

i
PASKUTINĖS KOVOS 
ISTORIJA

Japonų laivas tamsumoje 
skubėjo prie Amerikos sub
marino. Japonai norėjo sa
vo laivu smogti į submari- 
ną. Gilmore su kitais vyrai 
buvo ant dėnio. Amerikos 
submarinas išvengė japonų 
laivo smūgio. Tuojau Ame
rikos submarinas apsisuko 
ir puolė japonų laivą. Japo
nų laive nuo submarino 
smūgio atsirado skylė.

Kada į japonų laivą ėmė 
sunktis vanduo, jie atidarė 
ugnį iš machine guns. Kulka 
palietė Gilmore ir jis krito 
ant dėnio. Tuojau įgulos na
riai atbėgo prie savo vado ir 
norėjo nešti jį į submarino 
vidų. Gilmore matydamas, 
jog jo gelbėjimas užims 
daug laiko ir priešas tuo 
laiku gali submariną nu
skandinti, jis įsakė savo vy
rams jo neliesti, o ko sku
biausiai submariną leisti že
myn.

Submarino vadas atsisu
ko į dėnio oficerį ir įsakė: 
“Leiskitės su submarinu že
myn”. O vadas paliko ant 
dėnio, submarinas nusileido 
į vandenį, vadą bangos pa
siėmė į jūrą.

Vadas žuvo, submarinas 
ir jo įgula buvo išgelbėta. 
Tai tikro herojaus mirtis. 
Tokie vyrai yra tautos pa
sididžiavimas ir gražiausia 
viltis.

Chicagos "ęreitako- 
jai" atsidūrė teisme

Teisėjas Gibson E. Gor- 
man, pereitą pirmadienį, pa
siuntė 55 motoristų pavar
des Kainų Administracijos 
ofisui. Galimas daiktas, jog 
tiems asmenims bus atimta 
gazolino racionavimo korte
lės, nes 55 motoristai kalti
nanti dėl greito važavimo. 
Vienas iš jų, Lucius Fox, 
negras, 4244 Langley avė., 
buvo nubaustas $25 dėl to, 
kad jis važiavo 43 mailes 
toje zonoje, kur galima va
žiuoti tik 25 mailes.

8KELBKITĖ8 DRAUGE

Prezidentas Roosevelt pro
klamavo I Am An American 
Day, kuri iškilmingai bus 
švenčiama sekmadienį, ge
gužės 16 dieną.

I Am An American diena 
Chicagoje bus minima labai 
šauniai ir iškilmingai. Tos 
dienos programa bus išpil
dyta Soldiers Field stadione.

I Am An American dienos 
programoje bus išpildyta 
daug įvairių nupierių, ku
riuos atliks žymūs asmenys. 
Daugiau negu 40,000 karei
vių, jūrininkų ir marinų su-1 
sirinks į Soldier Field sta
dioną.

Iškilmėse kalbės guberna
torius Green, maypras Kelly, 
generolas Arnold ir Jungti
nių Valstybių iždo departa
mento sekretorius padėjėjas 
Sullivan.

Į iškilmes įėjimas nemo
kamas.

Iškilmėse dalyvaus daug 
įvairių Chicagos organizaci
jų. Svarbu, kad lietuviai ko- 
daugiausiai dalyvautų, nes 
tai svarbi ir reikšminga die
na. Bus pareikšta ištikimy
bė Amerikos vėliavai.

Vagys sumanė Isirėti 
antras Velykas

Užpakalyje sandėlio, esan
čio 15th str. ir Blue Island 
avė., pereitą pirmadienį bu
vo pavogtas trokas su kiau
šiniais. Troke buvo prikrau
ta 210 dėžių kiaušinių, ku- 1 
rių vertė siekia $2,016.

Apvogta likerių 
krautuvė

Iš Burke’s likerių krautu
vės, 9158 S. Ashland avė., 
vagiliai pagrobė 113 dėžių 
likerio ir 20 kartūnų ciga- 
riečių, visa tai siekią $3,500 
vertės. Apie tai buvo perei
tą pirmadienį pranešta poli
cijai.

Platus rinkinys 
audeklu ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BUKITSUMANŪS
PrižiOrSkit ra
kandus ką. da
bar da. turite!

1 Mes nulup- A Visus Sprin- 
sim visą. se
tą iki pat 
frSmu.

gaus perišim.

4Pripildysim 
i
vatos vailo
kais.

Perklijuosim
i ir suveršim t Atviras me- 
visus sujun- V džlo dalis 1S 
gimus. dailinsim.

2 Daliu
Parlor Setą
Perdirbsiu! 
už mažą

kainą kaip

$QQ95
Be .lokii; Priedu, Jei Sumokėta Per 5 Mėn,

Taip mažos, kaip 
$1.25 j savaitę!

Minimalis Įmokėjimas. Patogios Sąlygos.

SĄLYGOS

5 Metų G varant i ja Už Konstrukciją ir Amatnikystės Darbą.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. Cicero
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Galima gauti extra 
cukraus kenavimo 
reikalams

Kainų administracijos ofi
sas, pereitą pirmadienį, pa
reiškė, jog bus padidinta 
cukraus kiekis dėl kenavimo 
daiktų, kad namų šeiminin
kės mažiau reikalautų ko
mercinio pakuoto maisto.

Daugiausia bus galima 
gauti 25 svarai cukraus 
kiekvienam asmeniui kena- 
vimui. Tai įsigalios šeštadie
nį. Kainų administracija pa
stebi, jog praktiškai boardai 
taip sutvarkys, kad kiekvie
nas asmuo gautų cukraus 
nedaugiau kaip nuo 12 iki 
15 svarų.

Kas nori gauti extra cuk
raus dėl kenavimo, turi 
kreiptis paštu ar nuvykti į 
vietos boardą su War Ra- 
tion Book No. 1 dėl kiekvie
no asmens. Reikia nurodyti 
skaičių kvortų ar svarų pa
rengtų kenuoti vaisių ir kiek 
bus suvartota cukraus dėl 
jams ir jellies.

Dėl extra cukraus gavimo 
vietos boardai rašytas apli
kacijas priims pradedant 
šeštadieniu.

Dingę kareiviai kovoje
Washington. — Karo de

partamentas, gegužės 10 d., 
paskelbė 768 Amerikos ka
reivių pavardes, kurie yra 
dingę kovoje, įskaitant 22 
vyrus iš Chicago area. Dau
giausia dingusiųjų kareivių 
yra Š. Afrikos kovoje.

Bundistų byla
Chicagoje nagrinėjama de

vynių bųndiatų byla. Teisme 
paaiškėjo, jog German-Ame- 
rioan Bund vadai turėjo ar
timų ryšių su Hitleriu ir 
veikė pagal Berlyno nurody
mus.

Sėkmingas vajus
Chicagoje vyksta Ameri

kos Raudonojo Kryžiaus ka
ro fondo vajus. Numatyta 
surinkti $8,750,000. Pereitą 
pirmadienį jau buvo surink
ta $7,802,606.
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Trisdešimt penkių metų 
vyras, pereitą penktadienį, 
buvo paliestas traukinio prie 
99tr ir Wood str. Jis mirė 
pakelyje bevežant į Little 
Company of Mary ligoninę.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.
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2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2314 WEST ROOSEVELT ROAD

T\ K "D K "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Matcrijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukūtą rūS| LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčlą, višką, skiepą ir Metą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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