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..."and that govemment of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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WASHINGTONE DAROMI KARO PLANAI
Be ministro pirmininko Churchill 
atvyko dar ir prezidentas Benes

Washingtone pasklydo kalbos, 
gal kartais atvyks dar ir Stalin

WASHINGTON, geg. 12. 
—Svarbūs karo pasitarimai 
vyksta Baltuose Rūmuose 
atvykus britų ministrų pir
mininkui Churchilliui sugru 
pe karinių ekspertų.

Vakar vakarą prezidentas 
Rooseveltas ilgai konferavo 
su ministru pirmininku, šian 
die įvyko jų abiejų konfe
rencija su Amerikos ir britų 
karo vadais ir ekspertais. 
Paskiau vieni vadai su eks
pertais turėjo pasitarimus.

Dėstomi nauji karo žy
giams planai prieš ašį vo- 

f kiečius ir italus nugalėjus 
Afrikoje. Kas bus toliau pra 
dėtu, kol kas yra paslaptis. 
Bet yra aišku, kad ašis greit 
susilauks naujo smūgio * ir 
gal galutinio, jei besąlygi
niai nepasiduos galingo
sioms sąjungininkų jėgoms.

Ministras pirm i n i n k a s

Churchill yra Baltuose Rū
muose svečias.

Wiashingtonan netik etai 
atvyko ir Čekoslovakijos pre 
zidentas Eduard Benes. Jis 
neturi nieko bendro su karo 
konferencija, bet iškilmin
gai pasitiktas. Valstybės 
sekretorius Hull prezidentą 
nulydėjo į Baltuosius Rū
mus, kur jis konferavo su 
prezidentui Rooseveltu. J. A. 
Valstybių pasiuntiniui Čeko
slovakijai pripažinta amba
sadoriaus ranga ir tas pa
siųsta senatui patvirtinti.
A Prezidento Benes pagar
bai planuojamas valstybinis 
banketas Baltuose Rūmuo
se. 3

Washingtone pasklydo kai 
bos, kad gal čia atvyks dar 
ir Stalinas, Sovietų Rusijos 
premjeras. Tačiau apie tai 
nieko tikra nežinoma.

SKANDINA JAPONŲ LAIVĄ
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Amerikos Wahoo submarinas Pacifike sutorpedavo ja
ponų prekinį laivą. Japonų laivas skęsta į dugną. Ameri
kos erdbmarinas yra pasižymėjęs patroliavimu priešo van
denyse.

Ašies kariai Cape Bon pusiasaly 
tūkstančiais pasiduoda britams

SĄJUNG. VADOVYBE 
š. Afrikoj, geg. 12.—Prane

šama, kad Tunisijos Cape 
Bon pusiasaly izoliuota ašies 
kariuomenė, kurios ten gali 
būti iki 80,000, jau tūkstan
čiais ima pasiduoti britams, 
kurie juos ten aplinkui ap
siautė. Meta ginklus, iškelia 
baltas vėliavas ir duodasi
britams juos apsupti.

Paimti nelaisvėn ašies ka- 
Ajeiviai surikiuojami ir siun

čiami į koncentracijos sto
vyklas.

KARO EIGA
AFRIKA —

Uždrgnyta ir izoliuota a- 
šies kariuomenė Tunisijos 
pusiasaly Cape Bon paga- 

' linu gausingomis grupėmis 
ima pasiduoti britams. Ji 
neturi nei progos nei noro
ilgiau kariauti.

PACIFIKAS —
Sąjungininkų lakūnai ir 

toliau atakuoja japonų ba
zes, griauja įsitvirtinimus, 
naikina lėktuvus. Japonų 
lakūnai atakavo Merauke

. bazę, N. Gvinėjoj. 

RUSIJA.—
Stalingrado fronte vokie- 

' čiai buvo sukėlę atakas. 
Daugiau kaip 1,000 jų nu
kauta.

INDIJA----
Amerikiečiai lakūnai ata

kuoja japonus Burmoje.

Pasirodo, kad daugumas 
ašies kareivių, ypač vokie
čiai, Afrikoje viskuo buvo 
aprūpinti. Jie turi nesu vil
kėtas uniformas, turi akor- 
dijonų ir pilnus kešenius ci
garų ir cigarečių. Kai kurie 
karininkai turi net šunyčius.

Hitleris juos gerai apren
gė, atitinkamai maitino ir 
drąsino nieku būdu nepasi
duoti sąjungininkams. Bet 
jie jau pasiduoda, nes nėra 
progos ilgiau kariauti. Jie 
turi cigarų ir cigarečių, bet 
neturi maisto. Išalkę ir dva
sia juose sudribusi.

Tai paskutiniai rinktiniau 
si Rommelio Afrikos korpu
so kareiviai.

Greitai jie visi atsidurs 
sąjungininkų nelaisvėn. Ka
ro kampanija Afrikoj užda
roma.

Franco iškeliama 
taika atmetama

LONDONAS, geg. 12. — 
Britų užsienio sekretorius 
Eden parlamente pareiškė, 
kad Ispanijos valdovo Fran
co iškeltas kariaujančioms 
valstybėms taikos pasiūly
mas yra visiškai nepriimti
nas. Anot j<o, sąjungininkų 
taikai sąlygos yra: Ašis be- 

i sąlyginiai turi pasiduoti ir 
tik tada bus tariamasi apie 
taiką.

REMKITE "DRAUGĄ*

Vokietija kovosianti 
už savo likimą

LONDONAS, geg. 12. — 
Iš načių kontroliuojamos da 
nų radijo stoties skelbiama, 
kad kova už Vokietijos liki
mą jau beveik prasideda. 
Sak-o, Hitleris turi 14 iki 15 
milijonų kareivių ir pasiren
gęs atkakliai gintis nuo visų 
priešų. ,

Anot radijo, Vokietija pa
suko į strateginę defensyvą 
neišimant ir ofensyvos ak
cijos.

Mussolini per laikraštį 
Popolo d’Italia bando ramin
ti italus tokiu pareiškimu:

"Britų ir amerikiečių įsi
veržimas Italijon nebus taip 
lengvas kaip iš oro bombar
duoti italų miestus.’’

Vokiečių radijas gi prise
ga:

"Įvykiai Tunisijoj ras ita
lus pilnai pasirengusius ir 
drąsos kupinus."

Tačiau iš Europos rapor
tuojama, kad tenai visuose 
vokiečių okupuojamuose kra 
štuose gyventojų sukilimai 
jau reiškiasi, kad kuo vei
kiau nusikratyti okupan
tais.

Tas ne ką lemia Hitleriui 
ii Vokietijos likimui.
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LONDONAS, geg. 12. — 

Aneta (olandų) žinių agen
tūra skelbia, kad gegužės 
mėnesio pirmomis dienomis 
Olandijoj naciai 26 olandus 
patrijotus daugiau nugala
bino. Jie pripažinti "kal
tais” sabotažu ir streikų ak
tyvumu.

Rusai sukoneveikė 
vokiečiu žygius

MASKVA, geg. 11. —So
vietų vadovybė praneša, kad 
praeitą parą daugiau kaip 
1,000 vokiečių nukauta Le
ningrado fronte, kur vokie
čiai huvo sukilę dvi kontra
takas tikslu atgauti kai ku
rias seniau prarastas pozi
cijas.

Vakarinio Kaukazo fron
te nors rusai sunkiai kamuo
jasi, bet daro pažangą.

Laikraštis Izviestija parei 
škia, kad visam Rusijos fron 
te rusų armija laikosi inici
atyvos.

Vakar vak. Kaukazo srity 
56 vokiečių lėktuvai sunai
kinta.

BELFAST, Siaurės Airija, 
geg. 12.—Jūros bangos į Do- 
negal miestelio pakraštį išri
tino vandeny pliuduruojan- 
čią miną. Susibėgo žmonių 
minia. Mėginta ją apardyti.

Staiga ištiko baisus spro
gimas. 17 asmenų užmušta.

6,000 meksikiečių 
darbininkų atvyksta 
į U. S. darbams

MEXIC0 CITY, geg. 12.— 
6,000 meksikiečių paprastų 
darbininkų šią savaitę išvyk 
eta į J. A. Valstybes dirbti 
ant geležinkelių, paskelbė 
darbo ministerija.

Už darbo valandą mažiau
sias atlyginimas nustatytas 
46 centai. Darbininkai nu- 

> samdyti 6 mėnesiams.

Britanijos nuostoliai 
Tunisijoj—10,800

LONDONAS, geg. 12. — 
Ministro pirmininko pava
duotojas Clement Atlee par
lamente pranešė, kad Brita
nija Tunisijos karo kampa
nijoje prarado 10,800 vyrų 
(karių) nukautaisiais, su
žeistaisiais ir dingusiais.

Anot Atlee, 1-oji britų ar
mija labiausia nukentėjo, ji 
neteko apie 8,400 vyrų.

U. S. lakūnai puola 
japonus Burmoj

NEW DELHI, Indija, geg. 
12.—U. S. lakūnai Mitchell 
bombonešiais atakavo japo
nų valdomus geležinkelių 
centrus centralinėj Burmoj.

Yvvataunge bomba patai
kyta ir sunaikinta garvežių 
pašiūris.

Kitur bombarduotos japo
nų bazės.

Japonų lakūnai puolė 
Merauke bazę

ŠARŪNO: vadovybe 
Australijoje, geg. 12.—De
vyni japonų lėktuvai ataka
vo Merauke bazę olandų N. 
Gvinėjos plėtiniuos pakraš
čiuos, paskelbė vadovybė. 
Sukelta kai kurių nuostolių.

• Į
N. Gvinėjos sausumoje są

jungininkų kariuomenės pa
truliai susikovė su japonų 
patruliais Mubo apylinkėse, 
už 12 mailių pietų link nuo 
Salamaua. Japonai atmušti.

Sąjungininkų bombonešiai 
veikia visose N. Gvinėjos da 
lyse. Bombarduoja japonų 
įsitvirtinimus ir pakrantėse 
laivus.

13,000 rusų nelaisvių 
išlaisvinta Afrikoj

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 12.—Paskel
bta, kad sąjungininkai Tuni
sijoj išlaisvino apie 13,000 
rusų nelaisvių, kuriuos vo-

Luxemburgo kunigaikštijos žmonės 
daug kenčia nuo nacių žiaurumo

LONDONAS (ONA). — 
Iš Luxemburgo kunigaikšti
jos pabėgo luxemburgiečių 
slaptos priešnacinės organi
zacijos vienas vadų. Jis pa
reiškia, kad jei karas ilgai 
tęsis, vokiečiai visus luxem- 
burgiečius išnaikins. Jis pa
geidauja, kad sąjunginės 
valstybės kuo veikiau ašį 
nugalėtų, nes tik tuo būdu 
Luxemburgas būtų išvaduo
tas iš vokiečių teroro.

Luxemburgas yra maža 
kunigaikštija tarpe Prancū
zijos ir Belgijos. Prieš karą

markių užmokėti^ Nužudy
tas Fnantz Clement, Luxem- 
taurgo advokatų sąjungos 
prezidentas.

Nepaprastai aštrus kūtėm 
burgiečių susikirtimas su 
vokiečiais įvyko praeitais 
metais rugpiūčio mėnesį, kai 
Hitleris begėdiškai paskel
bė, kad Reichas aneksuoja 
Luxemburgą. Visam krašte 
sukeltas generalinis strei
kas ir griežtai pasipriešinta 
tam Hitlerio jungui.

Streikas nustelbtas areš
tavimais, deportacijomis ir 
apie 6,000 jaunų vyrų įtrau-

skaitė apie 300,000 gyvento- kimu vokiečių armijon.Vie- 
jų. Per trejus vokiečiu oku- na dešimtoji visų 
pacijos metus ne mažiau Į
kaip 25,000 vyrų tarp 20 ir;
60 m. amž., tai yra, vienas 
iš kiekvienų trijų luxembur-' 
giečių, įkalinta, išsiųsta į Į 
koncentracijos stovyklas, ar, 
ba nacių agentų apklausinė-j 
ta apie jų priešnacinį akty 
vumą.

35 luxemhnrgiečiai patri- 
jotai, įėmus visų klasių ir 
profesijų atstovus, nugala
binta. Keletą žymiųjų luxem 
burgiečių vadų naciai sta
čiai nužudė. Tarpe nužudy
tųjų yra monsign. Orlger, 
katalikų partijos vadas. Iš 
Moabit kalėjimo, Berlyne, 
naciai nužudyto monsignoro 
pelenus prisiuntė jo seseriai 
ir dar už tai pareikalavo 20

Rommel kovo mėnesį 
apleidęs Afriką

LONDONAS, geg. 12. — 
Ass. Press rekorduoja iš 
Berlyno per radiją praneši
mą, kad fieldmaršalas Rom- 
melis kovo 11 d. iš Afrikos 
grįžęs Vokietijon pakirstos 
sveikatos atgauti.

Sakoma, jis bus paskirtas 
naujon vokiečių vyriausios 
vadovybės pozicijon. Hitle
ris didžiai įvertina Romme
lio gabumus, kurie ypač

kiečiai iš Europos atvežė1 šiandie Vokietijai reikalin-
Afrikon dirbti karo darbus. I gi, pareikšta per radiją.

♦ ’

U. S. naujų karo fabriką statymas 
sulaikomas; pakankama mašineriją

WASHINGTON, geg. 12. (įvairių rūšių kontraktai ver 
—Kadangi J. A. Valstybės 
šiandien jau turi pakanka
mai karo fabrikų ir mašine
rijų įrankių -karo gamybai, 
kad sutriuškinti ašį, tad ka
ro gamybos boardas šian
die nusprendė sustabdyti 
naują karo dirbtuvių staty
mą ir mašinerijų įrankių 
gamybą.

Apskaičiuojama, kad tuo 
būdu sulaikyti ir panaikinti

giečių dalis deportuota. 
Anot pabėgusiojo vado,

Luxemburge pilna nacių po
licinių agentų, kuriems įsa
kyta viešai kur nors išeiti 
tik grupėmis, mažiausia po 
keturis, kad tuo būdu apsi
saugoti nuo pasikėsinimų.

Luxemburge vaikai atima 
mi iš tėvų ir siunčiami į Hit
lerio jaunimo stovyklas. Ten 
jiems draudžiama, kalbėtis 
savo gimtąją kalba.

Visa kunigaikštijos pra
monė yra vokiečių žinioje. 
Luxemburgiečiai technikai 
pakeisti vokiečiais. Del to 
kunigaikštiją užplūdo daug 
vokiečių ir luxemburgie- 
čiams kaskart vis ankščiau 
darosi.

tės apie keturių bilijonų do
lerių sumoje. Bus imtasi 
daugiau įvairios municijos 
gaminti.

Keičiant tą statybos pro
gramą, spėjama, daug dar
bininkų neteks darbo. Bet 
tas bus tik laikinai. Darbi
ninkai bus pašaukti į muni
cijos fabrikus.

Fabrikų ir dirbtuvių sta
tybą vyriausybė finansavo.

Lėktuvu kiekio gamyba 
svarais nustatoma

WASHINGTON, geg. 12. 
—Prez. Rooseveltas spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad 
nuo šioliai lėktuvų kiekio 
gamyba bus svariais skaičiuo 
jama. Nes skaičiai, kiek lėk
tuvų pagaminama, neatitin
ka tikrumui. Tai dėl to, kad 
lėktuvų yra mažų ir didelių. 
Vienus gaminti ima mažiau, 
kitus—daugiau laiko.

Anot prezidento, praei
tais metais 291 milijonas 
svarų lėktuvų pagaminta. O 
šiais 1943 metais numatyta 
911 milijonų svarų pagamin
ti. Gi 1944 metais gamyba 
padidės iki 1,417 milijonų 
svarų.

Prezidentas iškėlė aikš
tėn, kad J. A. Valstybės 
šiandie daugiau įvairių rū
šių lėktuvų pagamina, negu 
visos pasaulis ėmus jį krū
von.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite į 3-člo puslapio "Clas- 
sifled Sekciją", kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

I
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Zinią-žinelės ir visą gegužės mėnesį, tau

tinės grupės darbuosis, kad 
savo tautos vardu kuo dau- 

S.
Šv. Antano piyap. mokyk 

los vaikučių vakaras geg O giausiai išpardavus U 
d., Lietuvių salėj, pavyko. Defense Savings Bonds.
Operetė “Julytė” gyvai at
vaidinta. Seserų mokytojų 
buvo įdėta daug sunkaus 
darbo jaunuoliams išlavinti. 
Publikai, matėsi, programa 
pilnai patenkino. Visiems ži
noma, kiek darbo reikia įdė
ti, kad išpildžius tokią prog
ramą. Visiems programos da 
lyviams didelė garbė už to
kį pasišventimą. Didžiausia 
garbė seserims už triūsą ir 
lietuvišką vaidinimą. 

Daigiau tokių vakarų!

Geg. 16 d. “I am an Ame
rican Day” tautų parade da
lyvaus ir lietuviai. Norintie
ji parade dalyvauti, prašo
mi susirinkti 6-toj mylioj ir 
Woodward, 1:30 popiet, 2 
vai. prasidės eisena. Visi 
prašomi susirinkti lanksčiau, 
kad būtų laiko susitvarkyti. 
Tautos dalyvaus alfabetiš
kai. Kur bus raidė L, ten 
rinksis lietuviai. Gal priseis 
susigrupuoti kelintoj gatvėj 
už 6-tos mylios ir už Wood- 
ward, iki State Fair Rase 
Track, kur iškilmių progra
ma, sudaryta iš Hollywood 
žvaigždžių ir vietos tautų 
skaitlingų chorų. Tą dieną,

——

Lietuvių parado komitetas 
irgi darbuojasi, kad lietuvių 
vardu kuo daugiausiai iš
pardavus bonų. Valdžios kny 
gose bus užrašyta, už kiek 
lietuviai išpirko. Ačiū dar
buotojams, jau už arti $10,- 
000.00 užsirašė. Be abejonės, 
užsirašys dar didesnis skai
čius, iki šis mėnuo baigsis. 
Lietrlviai, pirkite U. S. Bonds 
per bendrą parado komitetą, 
kuris darbuojasi visų lietu
vių vardu. Kuriems paran
ku, gali kreiptis į parapijų 
klebonus, kurie mielai tame 
patarnaus. Juo daigiau lie
tuviai šiam tautų parade bo
nų išpirks, tuo bus lietu
viams didesnė garbė. Viskas 
daroma valdžios priežiūroj. 
Prašome visi lietuviai pat
riotai par o d y t i lietuvišką 
jausmą tautos vardui pa
kelti.

Pirkite Defense Bonds per 
bendrą komitetą!

Lietuvių Moterų klūbas,

IEŠKO SUVENYRŲ KAI SUMUŠĖ JAPONUS

"Draugus” Acme photo 

U. S. jūrininkai ieško šrapnelių dalių, kurios įlindo į lai
vo denį, po sėkmingo sumušimo japonų laivyno dalį, ne
toli Attu, Aleutians, kovo 26 dieną.

Ačiū klūbietėms už tokį 
veiksimą lietuvių vardui kel 
ti.

Tafilė Hetz, viešnia iš 
Montreal, Kanada, svečiavo
si pas pusbrolį Juozą Valu- 
konį, šv. Jurgio parapijos 

Hetz 
De

pijonims jau dalinamos. Ko
mitetas prašo visų tas kny
gutes platinti.

Dovanos duodama didelės.
Koresp.

kurį sudaro vietos biznier- veiklą komiteto narį. T. 
kos ir šiaip pasiturinčios šėi-papasakojo, ~kad tarp£
mos, savo metinio bankieto • troito ir Montreal yra aide 
pelną $100.00 paaukojo R.
Kryžiui. Pinigus įteikė ko
mitetas per Oną Kremblienę.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

lis gyvenimo aplinkybių skir 
tarnas. Pasisvečiavus kelias 
savaites linksma išvyko į 
Montreal..

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Gegužės 2 d. Federacijos 
sUsirlnkimui kleb. kun. K. 
Juozaitis pranešė, kad labai 
gražiai įrengtas parapijos 
daržas piknikams. Daržui 
duota Birutės parkas var
das.

Tą pačią dieną bažnyčio
je perskaitė vyskupo laišką, 
kuriam raginama visi kata
likai gegužės mėnesį mels
tis ir prašyti Panę*3s Švč. 
kad Jos užtarymu greičiau 
baigtųsi karas. Klebonas ra 
gino tuos, kurie negali atei
ti į bažnyčią, namuos pasi- 
diryti altorėlius Panelės Šv. 
ir melstis.

Gegužės 16 d. Federacijos 
24 skyrius rengia šokius pa
rapijos salėj. Bus geras or
kestras. Pelnas eis parapi
jai.

Sergi K. Pečiulis. Guli šve 
dų ligoninėj. V. Užubalis gu
li Gamp Grant ligoninėj, o 
A. Kairys ir M. Kliknienė, 
LRKSA 137 kp. nariai, gy
dosi namuose. Koresp.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

NEW DELHI, Indija, geg. 
11.—Britų kariuomenės va
dovybė Indijoj skelbia, kad 
britų armija, kuri prieš ke-

DR. VA1TUSH, OIT.
UEVVVIS

lėtą mėnesių įsiveržė Bur- 
mon kavoti prieš japonus, iš 
ten atsimeta atgal į Indijos 
pasienį.

Ar Skauda Kojas ?

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akio Specialistai 
Palengvina akių įtempimą, kuria į

esti priežastimi galvos skaudėjimo, | 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. ' 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 1 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o No-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso 
ąsos be akinių. Kainos pigia* kaip

4712 South Ashland Av.
1333

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyr4”. priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 

1 blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

I0UICK REL’fF Wt*b'Vew METHOD

tar Cern aad Callatm—

SHOES 25c”
FOOT E Z SHOE SHOP 

18? NO. LA SALLE ST.

WHOLESALE
LIQUOR
įstaiga

Išvežtojauni 
po visą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEB, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
3529 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI DAKTARAI

J11

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER -
tfverything in the line of 

Furnitnre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOUROOMS IN 
mekciiaNdise MAKT
For appointment call — 

REPUBLIG 6051

(V
Jonas Šinkūnas, ilgametis 

Šv. Antano parapijos komi
teto narys, dabar eina para
pijos pirmininko pareigas. 
Daug darbo įdeete-parapijos.JM-
reikaluose. Dažnai esti ko
misijoj parengimų.

Šv. Antano parapijos pir
mas didžiulis piknikas įvyks 
birželio 13 dieną, Beechnut 
Grove. Dovanoms skiriama 
War Bonds. Knygutės paru-

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykitel - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXED
MALIAVA

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną 98c
KEM-TONE 

Už galioną ....$2.98 

Grindų Lygintojai
(Floor Sande rs)

Už vieną dieną $1.50 
WALLPAPER

(Room Lota)
Parsiduoda už • ••• £ C _ 

ir aukščiau OOC

Už galioną $1.98
FLAXOAP

2 svarų
blėka ..................... 3

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

DIDELIS IkPARDAVI.MAS MI SŲ 
MILŽINIŠKO STABO MLZ1KA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEUPARDUOTI.

TŪBOS, CLAICNFTAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONBe, FLUTE8 
su "cases” — 186.00, $37.60,
346.00 ir 375,00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAi, SPA- 
NISK.I MANDOLINAI, BANJOS. 
SMU1KO8, TENOR BANJGb — 
36.60, $8.60, $12.60 iki 336.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 360.00. 
3136.00 Ir 3160.C0. BASO UŽ- 
DENGALA8 — 31100. SM IŽE
LIAI SMUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR GEL
IA) — 31-60, 33 00, 35.00. 310.00 
ir 316.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
minėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS— 313.50, 323.60, 
336.00 ir 360.00. PEDALS. HI- 
BOTS. CTMBOL&, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir "reed’' instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTrVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymai visų dalių Clarlns- 
eams, TriObOms, Saaaphones ir 
taipgi Smulkonpa Ir Guitarams.

STEEL WOQL
(Plieninė Vilna)

15c

OOUMTEIN’S MIJHIC SHOP 
914 Maxwcll St., Chicago

paketas

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

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE. O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRIST AI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. JLAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Treriml., Penktmi. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrml. Ir Ketvlrtadl<*niaiH Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
AeltadiecdMa Ir SekmadlenlaU Pagal Sutart.|

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-23 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 1778

y?

OR. 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.

I Office taL YARda 4787 
Namų teL PROapect 1980 -

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popini

TeL YARda 8146

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.

SKELBKITES “DRAUGE" Į}R. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO' 4R 
25 metų patyrimas

Te!.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.<8*

Tel. YARda 8846

OR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
T’rečiad. ir Sekm. tik susitartus

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua Inboa)

Tel MIDway 2880 Chicago. °!4
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 6 
vaL popiet ir nno 7 iki 8:30 tai. vak 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vaL diena

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— telkia — 

8YKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris —

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliai* Gy
venkit lluosi nuo
patrūkima bėdos.

— S P E C I A L — 
Iškirpkite šj skelbimu ir priduo- 

klte mums pirm 80 dienų laiko ir
mes sutelksime Jums , ____
DYKAI — EI.RKTROS VEIKIMO 

ISMANKATINIMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatinentų, 

NfiRĄ KO GERESNIO UŽ

Craator of Custom Appliances for 27 yra, 
30 S. STATE, RM. *10, STA. 4100 
ltaily 10 A.M. TH 3| Mv«.. FrL Til 0 P.M.

Htrturduy ’TII 1, Konday 3 ta 4.

Šis yra spanlalls garsltiinio bandymas Ir 
nebus kitose lalkraščhisss. Taipgi, 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

T
Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS I
Tik jpom aklų visam gy 

Saugokite jas, leisdami
Uegsamlnuoti jas mode 
metodą, kurta regėjimo 

gali * sutelkti 
11 METAI PATYRIMO

modernttklausta 
mokslas

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

OPTOMJP1 RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kanapas 18-tas
relefaaasi GAMAIi MM, CUeap 

Omo VAIiAMDOSi 
Kasdlaa a. m. Iki p. m. 

Tredled. ir AtMad. 0:33 a. SL 
Ik3 T:>6 ». na.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU!
, STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOG& DABARTINĖMS 8EMOM8 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 8YM1AUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Bskaatage Patanavkno 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mowrts, Sec'y. 3236 SO. HALSTED ST.

01.
|***y

■r llfn A L EARHIM6S

.... ^. ,.k . ■- t-, '.i,'.-. -riĮri

Telefonas HEMlock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0; 
Trečiadieniais ir

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rec. TeL LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 0 vak.; 
Panku, šeštad. 8:30 iki 0:30 vak. 

Rakmadianiaia nagai aiialtarima

SUPAŽINDINKITE KITUS 
ŠIT DIF.NIL “DRAIT«rr~

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso taL VIRginia 0036 

Rezidencijos taL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 5911.
Ras.: KENwood 6107.

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:31
. 756 West 35th Street

Paraginkite aavo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

Tel. REPnbiie 7868

TaL OANal 0287
sel.: FROapect 6609

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

9 ta Arteatan Ava. 
I: U v. ryto Iki 8 p.p

• IU 8 nk vakara
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Sveikata - Brangus Turtas
Rado dr. Račkus. 4204 S. Arcber Avė., Chioago 

-4 SICLINfiS KIRMftLAITRS sikrėtimo kirmėlaitėmis.
Pavasario metu žmonės 

gali lengvai užsikrėsti siūli- 
nėmis kirmėlaitėmis. Tos 
kirmėlaitės yra mažytės, 
baltos, labai panašios į plo
nų siūlų sukarpytus gale
lius.

Jei šeimynoje randasi vie- 
nas, kuris turi siūlinių kir
mėlaičių, tai nuo jo gali už
sikrėsti ir kiti šeimynos na
riai.7 Tų kirmėlaičių perai 
(kiaušinėliai) yra tokie ma
žyčiai, jog akimis be padidi- 
ančio stiklo yra sunku juos 

k pastebėti. Kirmėlaičių perai 
patekę į žmogaus vidurius 
per burną, bevalgant nešva
rias salotes arba begeriant 
nešvarų vandenį, — smar
kiai pradeda veistis grobo
išeigoje.

Siūlinės kirmėlaitės daž
niausia atsiranda pas vai- 
kus, mat jie mėgsta žaisti 
su purvais, užkrečia savo

Simptomai yra gan įky
rūs. Blogiausia, kad tO3 kir
mėlaitės grobo gale nuolat 
juda ir įrituoja grobo išei
gą. Niežėjimas yra didis ir 
žmogus neiškenčia nesika- 
sęs; ypač tas niežėjimas pa
aštrėja nakties metu taip, 
kad žmogus negali tinkamai 
išmiegoti bei pasilsėti. Be 
to, turintieji tas kirmėlaites 
pasidaro labai nervingi, pik
ti, netenka apetito, visi val
giai neskanu, kraujas pasi
daro skystas, dažnai norisi 
šlapintis, dažnai norisi pa
tuštinti vidurius.

kuotą juosvą apgamą nuo 
veido galima pašalinti su 
elektro-desikacija. Išpiauti 
ar su chemikalais išdeginti 
nepatari.na, nes gali suga
dinti 'eido išvaizdą.

Atsakymas B. Y. — Jau 
keletą sykių rašiau, ir da- 

, bar vėl pakartoju, kad vė
žys nėra limpama liga. Tam
sta be reikalo baugštiniesi.

Atsakymas K. G. — Ne
tiesa. Nei ievų žiedai, nei 
ievų uogos nepagydo reu
matizmą. Blogi dantys, pū
liuojanti tonsulai, fokalė in
fekcija bile kurioje kūno da
lyje — dažniausia yra reu
matizmo priežastimi. Visų- 
pirma reikia pašalinti reu
matizmo priežastį, tuomet

Taigi kas turi viršminė-1 sėkmingiau galima reuma
tus simptomus, tai patušti-1 tizmą gydyti.
nūs vidurius privalo pažiū
rėti ar kartais mėšle nesi
randa mažyčių lyg siūlelių 
kirmėlaičių. Pastebėjus kir
mėlaites, privalo tuoj eiti

Atsakymas J. J. R. — Pa
mesti r!kymą tabako, reikia 
stiprios valios bei pasiryži
mo. Yra specialūs vaistai, 
kurie sumažina norą r!kyti

rankas kirmėlaičių perais ir 
užsimiršta prieš valgį nuis- Irius tomis kirmėlaitėmis ne

pas dakarą, kad apsaugojus, įr pagelbsti atprasti nuo fa
savo sveikatą nuo anemijos j bako. 
ir kad kitus šeimynos na-

PETRONELft
PIKCCNIENft

< po Jėvais Kinderaite)
Mirė geg. 11, 1943, 8:45 vai. 
vak., sulaukus pusės ainž.

Gintus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Gaurės par., 
Dargaičių kaimų.

Amerikoje išgyveno 40 m.
' Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, 2 dukteris Sophie 
ir žentų Antanų Karbauskų, 
Petronėlę Ir žentų Emil Stan- 
cik, 3 sūnus Antanų, marčių Jo- 
sephine, Pranciškų, marčių A- 
delę ir Jonų (Pfc. U. S. ka- 
riuomenė’e), 5 anūkus, brolį 
Antanų Kinder} Ir jo šeimų, 
švogerį Kazimierų ir švogerkų 
Anelę Pikčūnas Ir jų šeimų, 
pusseserį Marijonų Bartush ir 
jos šeimų ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose. 
6555 So. Waslitenaw Avė., tel. 
Republic 4071.

laidotuvės įvyks šeštadieni, 
geg. 15 d. iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į /Gimimo 
Švenč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Žentai. Sūnal. Marčios. Anū
kai, Broli-i, švogeris, ftvoger- 
kos, Pu^senerė ir Giminės.

Laldotuviu Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 9488-9480

HELP WANTED — VYRAI

YYAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar Ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo' industri
joje shlpping departamente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportaclja. 
Matyklt Mr. Nelson.

mazgoti rankas. Bet ir su
augusieji nėra laisvi nuo už-

užkrėtus.
Su daktaro pagelba, ne

sunku tų kirmėlaičių ' nusi
kratyti. Po septynių dienų 
tinkamo gydymosi, galima 
tas kirmėlaites išnaikinti.

VINCENTAS RAŠINSKIS

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

Qim6 Lietuvoje. Kilo 15 Tei
sių apskr., Stulgių parap., An
tininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime’ 

moterį Juzefų. 4 sūnus visi U. 
S. kariuomenėje William ir 
marčių Helen. Frank, Bruno 
ir Henry, broli Kazimierų, jo 
sūnų Antanų ir dukterį Ele- 
nų. švogerį Prancškų Barel- 
shį, jo moterį Petronėlę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamą. Lietuvoje paliko 
seserį ir Jos šeimų.

Velionis priklausė prie S.L. 
A. 55 kuopėte ir prie Šv. Juo
zapo draugijos West Pullmane. 

Kūnas pašarvotas namuo
se, 12129 S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
geg. 15, iš namų 9:00 vai. ry
to bus atlydėtas Į Šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnal, Mar

ti, Brolis, ftvogeris ir Giminės.

laidotuvių direktorius ‘ L. 
Bukauskas. Tel. Pullman 9661.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Atsakymas F. L. — Plau-

KAREIVIAI DAUG KARO 
BONU PERKA

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
geg. 11.—šioj saloj veikią 
amerikiečiai kareiviai nepa
prastai patrijotiškiai nusis
tatę. Daugumas savo gauna
mų algų apie 66 nuošimčius 
pavartoja karo bonų pirki
mui.

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

MALEVA

__

» A
, URŠULE PAUŽIENft 

(po tėvais Yuškaltė)

Gyveno 3045 W. Cortland, 
tel. Belmont J 632.

Mirė geg. 11, 1943, 10:30
vai. vak., sulaukus 68 metų

Gimus Lietuvoje. K'lo iš 
Mariampolės apskr., Kvietlš- 
klų valsšč. Nendrlnišklų kaim.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Petrų, sūnų Antanų ir 
marčių Pranciškų Ir anūkų 
Povilų, dukterį Marijonų Zal- 
nleraitiene, žentų Pljušų Ir a- 
nukus Marlan. Anthony Ir 
Raymond, seserį Marijonų 
Telberienę Iš Rprlng Valley,
4 pusseseres Julijonų Galskie- 
nę. Adelę Glllenę, Magdaleną 
Mickevičienę Ir Elzbietą An- 
člurienę ir daug kitų giminių, 
draugu ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko brolį Vincentų Ir Jo 
šeimų.

Kūnas pašarvotas Olson kop
lyčioje. 3234 W. North Avė.

lAldotuvės įvyks šeštadieni, 
geg. 15 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J šv. Myko
lo parap. bažnyčių, kurioje )■ 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Marti, 
Duktė, žentas. Arnikai, Sesuo, 
Pusseserės Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvlo Ir Sūnal, Tel. Canal 
2515.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s IJųuid Velvet—^uper flat malė- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvą ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liquid Lite—labai žibanti,1 virtuvėms Ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi sa vandenin—išdžiūsta Į 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sieną 
popierą Ir tt. 8 spalvą ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTALEJCAR

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis Slftal. Atsišaukite J—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Timekeeper’s ofisų.
. F.DGEWATER BEACH HOTEL .

5849 Slierldan Rd.

MINNESOTA MINING & MFG. CO.
1500 8. W(*trni MONroe 0126
TSSSTEKARO-BONi?S! > ™E

VYRAI
Dirbtuvė* DnrlMuns

Reikalingi akredituotai Defense dirb-
tuvel. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employment ofisų,

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.

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Laiayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKYVELL 1740

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL
Drug Store

__________5319 Sherklan Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo Industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sųlvgos. gera transportaclja. 
Matyklt M r. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. Westem MONroc 0126

MERGINOS — MOTERYS
Patyrimas nereikalinga, švarus dar
bas prie popieros produktų. Malo
nios darbo sąlygos.

PASTOVUS DARBAI
Viršlaikis po 4 0 valandų.

MANDELL MFG. CO.
____________ 352 \V. Ollio.__________

FOUNTAIN MOTERIS
Reikalinga prie lameli Countcr.

Vakarais nereikia dirbti.
Gera pradinė mokestis.

NEISNER BROS.
3122 W. 6Srd St. .

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

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

MOLDERIAI 
, GRINDERS

CHIPPERS

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
Chicago, Iii.

GERAI APMOKAMI
GERI DARBAI

MERGINU REIKIA t 
TARP 18 IR 35 METŲ

Dirbti prie lengvų ir švarių 
dirbtuvės darbų.

Malonios Darbo Sąlygos 
Nuolatini Darbai.

Ateikite pasiruošę stoti prie darbo.

SCHWEIZER SWISS 
& EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT

VYRAI IR MOTERYS

COREMAKI DARBININKAI Ir
WELDERSI reikalingi. Dienų ir nak
tį šiftal. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTŲRN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

FREIGHT HANDLERS

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

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. House 3.

1STH & CLARK RTS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

14th ir Clark Sts.

ĮVAIRUS PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAI i

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

GITS MOLDING CORP.
4600 W. HURON ST.

Didžiausia Lietuviu 
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 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų. Stygą. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN X. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAMI 
Pirmiems morglėlame. Nuo 3800 
Iki 910,000 nl 4%. Gaukite mū
są veltui apkainavlmų. «

JOHN O. SYKGRA 
>411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 45S.

REIKALINGAS LINOTIPISTA8 
“Draugo" spaustuvėje reikalingas II- 
nottplstaa (secerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geroa darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbų dirbti, prašome 
krelptla prie: P. P. CINIKAS. MI.C.

>334 So. Oaklcy Avė., Chioago

MILL HAND
Reikalingas rašalo (Ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

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

DEFENSE DARBAI
Patalsvmul lengvų mašinų Ir plūkiu 
galandimui.
AMERICAN MACHINERY EXCH. 

2044 W. laike St.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
1350 W. laike St. ar 

4820 S. Campbell.

DARBININKŲ.
Reikia lndustrijalinel dirbtuvei dir
bančiai defense darbus. Dirbtuvė 
arti prie gatvėkario. Darbai išlauko. 
CHICAGO FREIGHT CAR PARTS 
CO. 1531 W. 119th St.

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui ir alilantama. 
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 
šlftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PAGKERS AVĖ.

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti Ice Cream 

dirbtuvėje. Pastovūs darbai.
Atsišaukite

NONBETTER ICE CREAM CO. 
1025 8. Kedzie.

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

TRUCKERS — WAREHOUSE
77 %c į valandų—40 valandų savaitė 

$1.16 už viršlaikį.
GEROS DARBO SĄLYGOS

CROOKS
TERMINAL WAREHOUSES

2710 W. 35tk St.

VAIKINAMS ir VYRAMS
17 IKI 50 METŲ

• Patyrimas Nereikalinga. 
Dirbtuvės Darbai

Moderniškoj Spaustuvėje. - 
NAKTIMIS AUKŠTESNE MOKESTIS 

Swing šlftai—Svarbi Industrija'. 
PASTOVUS DARBAI 

Cafeteria Dirbtuvėje 
UNITED AUTOGRAPHIC 

REGISTER CO.
5000 S. Califomla Hemloclc 9000

HELP WANTED — MOTERYS

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU .

GERA MOKESTIS 
Puikios Darbo Sąlygos

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

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 Timekeepėrs. Dieną 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
3867 Arclicc A ve.

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu, W I ivig BERNAS. — Susektas su
pakuoti valgomus dalykus, kaip4mokajaa Tavaij nasaiįntj įš 
tai: suniaustvtus la&iniua. moKSias bava į pašauni istai: 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 RESTARANUl

Gera mokestis ir malonios 
darbo sąlygos.

GIBBY’S RESTAURANT
192 N. Clark. 2n«l Floor

Tel.: Dearbdra 6229.

.SVARBIOJ PRAMONĖJ 
Nepalyrusios Moterys

i^rXv,,,r -SJ3 kad iS vi8° lietuviškos tau-

Vichy vyriausybės. 150 as
menų suimta.

CHUNGKING. — Japonai 
gresia užimti Changsha, Hu 
nan provincijos sostinę.

Chicago; lietuviai 
išpirko bonu daugiau 
kaip už 2 mil. doleriu

(LKFSB) Chicagoje vei
kiančios 10 lietuviškų tau
pymo bendrovių iki Naujų 
Metų jau buvo išpardavu- 
sios bonų už 1,544,765 dol. 
šiais metais iki bal. 20 d. iš
pardavė už 485,178 dol., taip

Operatorės. Aukšta minimam mo
kestis su gera proga įaldtrblmo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

63rd St. & Archer Avė. Argo, m. 
Tel.: Summit 800, Eit. 271.

pymo įstaigos Chicagoje 
pardavė bonų daugiau kaip 
už 2 mil. dolerių.

PERSKAITĘ “DRAUGI", 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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Rooseveliui-Churchilliiti konferuojant
JŲ PENKTOJI KONFERENCIJA

Winston Churchill, energingasis Didžiosios Britanijos 
premjeras, ir vėl Vašingtone. Apie šią jo kelionę net 
artimesni jo bendradarbiai anglai nieko nežinojo. Ži
nia apie jo atvykimą į Jungtines Valstybes paskelbta, 
tik tuomet, kuomet jis jau konferavo su Prezidentu 
Rooseveltu Baltuose Namuose.

Kaip svarbi yra šių vyriausiųjų santarvininkų karo 
vadų konfereiicija, ir rašyti apie tai, berods, nereikia. 
Reikia žinoti, kad po kiekvieno šių dviejų vyrų susi
tikimo ir pasitarimo (šis yra penktas iš eilės) įvyksta 
nepaprastai dideli ir svarbūs dalykai.

NAUJŲ ĄIIUTARINIŲ jįYGIŲ IŠVAKARĖS
* ' • : * 7 ‘ ' --

i Po praeitų metų, liepos mėnesį ’ įvykusio pasitarimo 
padaryta didžioji ir sėkmingoji amerikiečių karo eks
pedicija Europon; po konferencijos Kasablankoj pra
dėta didžioji ofensyva prieš ašį Tunisijoj.

, Dabar, kai paskutiniai ašies likučiai šluojami lauk iš 
Šiaurės Afrikos, amerikiečių-anglų-prancūzų karo jė
gas reikia kur kitur pakreipti. Apie tai Prezidentas 
Rooseveltas ir tariasi su Premieru Churchilliu. Jie ta
riasi ne vieni. Prie savęs turi vyriausius karo eksper
tus, strategus. Dėl to, kas šiomis dienomis Baltuose 
Namuose bus nutarta, tas bus vykdoma. Kaip greit — 
tai pareis nuo prisirengimo, nuo suplanavimo, pagaliau 
ir nuo to, koksai žygis bus suplanuotas daryti.

Visi komentatoriai spėja, kad po Tunisijos išvalymo 
bus pradėta invazija į Europos kontinentą. Tuo klau
simu, esą, Rooseveltas su Ghurchilliu ir kalbėsis. Dėl 
to abejoti, žinoma, netenka.

Mums visiems vienodai atrodo, kad kitaip būti ne
galės: invazija Europon dabar tuojau prasidės. 

DEMOKRATINIS PASAULIS JAIS PASITIKI
I

Bet kaip nežinojo pasaulis, kad užvakar p. Churchill 
atskris į Jungtines Valstybes, taip nežinosime Roose- 
velto-Churchillio pasitarimo visų detalių.

Karas eina visuose kontinentuose. Mųaų karo yyrai 
ir p. Rooseveltas su p. Churchilliu būtų menki strate
gai, jei militarines paslaptis imtų viešai skelbti.' Prie
šai juk to ir laukia.

Mes žinome, kad tiedu vyrai kalbės apie invaziją į 
Europą, mes žinome, kad tas žygis bus pradėtas, bet 
kada, iš kokios vietos ar vietų — nežinome. Tai karo 
vyrų reikalas. Mes galime tik spėlįojimus darytį. Bet 
iš to didelės naudos nėra.

Ir amerikiečiai ir anglai pasitiki savo vadais. Ką jie 
nutars, kokius žygius pradės — tai bus gerai ir sėk
mingai atlikta.

TARPTAUTINĖS POLITIKOS REIKALAI

Nėra jokios abejonės, kad p. Churchill tarsis su p. 
Rooseveltu ir tarptautinės politikos klausimais, kurių 
yra daug, svarbių ir labai komplikuotų bei opių.

Apie tai aiškiau galima kalbėti.
Pastaruoju laiku didelį galvosūki uždavė anglų ir 

amerikiečių vyriausybėms kilęs konfliktas tarp lenkų 
ir rusų. Buvo daroma pastangų suirusieji ryšiai tarp 
šių dviejų tautų šiaip taip aplopyti, bet nepavyko. Pa
sirodė, kad šis konfliktas savyje turi paslėpęs daug di
desnį ir opesnį dalyką, negu pradžioje buvo manyta. 
Jis tiesioginiai liečia Prezidentą Rooseveltą ir Rreoaie- 
rą Churchill.

Šie du vyrai karo pradžioj susitiko Atlanto vande
nyne (žinoma — laive) ir padarė labai svarbų žygį — 
priėmė ir paskelbė vadinamąjį Atlanto Carterį, kuria
me apibrėžė šio karo tikslus- Vienas svarbiausiu tiks

lų — laisvė ir nepriklausomybė visoms tautoms, ar jos 
didelės ar mažos. Kai 1941 m. vokiečiai užpuolė Sovietų 
Rusiją, atsirado jungtinių tautų organizacija, į kurią 
įėjo ir Sovietų Rusija, kuri sutiko su Atlanto Čarterio 
dėsniais ir po jais pasirašė.

ATLANTO CARTER1S IR MASKVA

Anglija ir Jungtinės Valstybės, tikėdamos Maskvos 
žodžiu, be jokių rezervacijų teikė Sovietų Rusijai mil
žinišką pagalbą dideliais karo pabūklų kiekiais, nepai
sant net to fakto, kad bolševikai neįsileido nei anglų 
nei amerikiečių baro ekspertų. Net Amerikos Raudo
najam Kryžiui neleido ten savo veiklos išplėsti.

Kai anglų ir amerikiečių pagalbos dėka rusai sėk
mingai pradėjo pliekti nacių karo mašiną, Maskva užsi
mojo plėsti savo sienas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suo
mijos, Besarabijos ir Lenkijos sąskaitom Tuo jį atvi
rai ir griežtai išėjo prieš Atlanto Carterį ir visus tuos 
gražius šūkius, dėl kurių demokratijos kariauja. Tuo 
pačiu p. Rooseveltui ir p. Churchilliui asmeniai daro
mi dideli nesmagumai ir dėl to, neabejojama, kad šioj 
konferencijoj neturį pagrindo ir, pagaliau, neteisingi 
Maskvos reikalavimai .užims labai svarbią viętą. 

TURĖJO BŪTI IR STALINAS

Galimas dalykas, kad šioj konferencijoj turėjo daly
vauti ir patsai Stalinas. Jis turėjo dalyvauti ir Kasa
blankos konferencijoj, bet nedalyvavo. Ar tik ne tuo 
reikalu prieš kiek laiko rusų ambasadorius Litvinovas 
išskrido Maskvon? Spėjama, kad tuo pačiu tikslu ir 
Joseph Davies, buvęs Jungtinių Valstybių ambasado
rius Sovietų Rusijai, išvyko Maskvon su specialiu Pre
zidento Rooseveltą laišku? Bet ar Stalinas sutiks at
vykti į bendrą pasitarįmą, sunku yra pasakyti. Jis tu
rėtų atvykti, kad išsiaiškinti, kad prieiti prie bendros 
kalbos ne tik karo akcijoj, bet ir pokarinio pasaulio 
pertvarkymo reikaįu. Jei tokiam pasitarimui Stalinas 
nepritartų, būtų aišku, kad jis savo agresinių užsimo
jimų nemano išsižadėti. Tai būtų blogas ženklas. Tai 
žymiai trukdytų jungtinių tąutų karo pastangoms. 

SANTARVININKAI IR KINIJA

Portugalijoje gauna 
laišku iš Lietuvos

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas iš Portugalijos oro 
paštu atsiuntė laiškutį, ku
riame be kitko pasisako ga
vęs laišką ir iš Lietuvos, iš
siųstą vasario 20 dieną. Lie
tuvoje praėjusioji žiema bu
vusi negausi sniegu: rogių 
kelio kaip ir nebuvę, sniegas 
tik miškuose ir kur supustė, 
ten laikėsi. Antroji pusė va
sario mėnesio jau buvo ga
na šilta, pašaldavo tik nak
timis, Liętuyos inteligentuo
se vieningas patriotinis nu
sistatymas stiprus, nuolat 
augantis. Tarp eilinių žmp- 
nių pasitaiką kits kito įskun
dimų ir pan. Visi išsiilgę 
Lietuvai palankios taikos. 
Bažnyčiose pamaldos vyks
ta. Iš Lygumų gauta žinių, 
kad ten nukeltas kunigas Sa
bas, salezietis, klebonu gi 
kun. J. Korsakas.

Pačioje Portugalijoje gy
venimas eina normalia va
ga, tik kriminalių nusikalti
mų (vagysčių) skaičius žy
miai padaugėjęs. Portugali
jos katalikai Koimbro mies-z 
te su dideliu pasisekimu ko
vo 15 — 21 d. pravedė so
cialinę savaitę, sutraukusią 
daug aukštų dalyvių, jų tar
pe ir Portugalijos patrijar-
chą — kardinolą.‘! , ...

Po svietu pasidairius Spicpirvirvio Dumkos

-9 ***** * U-,
Be lenkų-rusų konflikto ir Baltijos valstybių klau

simo, yra, ir daugiau opių reikalų, kuriuos konferen
cija turės liesti.

Kaip žinom, Kinija yra didelis ir svarhus Amerikos 
ir Didžiosios Britanijos partneris šiame kare. Sis part
neris dažnai nusiskundžia, kad jis negauna užtektinai 
anglų ir amerikiečių pagalbos savo kare prieš japonus, 
su kuriais jau šešerius metus kariauja. Tad,.aišku, pa
sitarime bus ieškoma kelių, kuriais būtų galima prista
tyti Kinijai daugiau pagalbos: lėktuvų, tankų ir kito
kių karo pabūklų.

PRANCŪZŲ VIENINGUMO KLAUSIMAS

Konferencijai rūpės ir prancūzų tautos reikalai.

Išvalius šiaurės Afriką nuo vokiečių ir italų, ten 
turės susidaryti vieningas politinis prancūzų kūnas, ku
riam teks ne tik Afrikos vietinius reikalus tvarkyti, 
bet taip jau ir kitų kraštų prancūzus jungti Prancū
zijos išlaisvinimui.

Čia suminėti reikalai yra milžiniško didumo. Dėl to 
nesunku yra vaizduotis, kaip svarbi yra Prezidento 
Rcosevelto ir Premiero ChurchįUio konferencija Vašing
tone. Linkėtina jai geriausio pasisekimo pravesti to
kius nutarimus, kuriuos vykdant greičiau būt galima 
sudaužyti Berlyno-Romos ašis ir sutriuškinti Japoni
jos militarizmas.

(Ėktf’SBj Šį pavasarį su
laukė 50 m. amžiaus sukak
tį žinomas Lietuvos kariš
kos istorijos specialistas pik. 
ltn. Vytautas Steponaitis, sa
vu laiku redagavęs ‘ ‘Mūsų 
žinyną”, “Lietuvos Ūkį”, 
“Karo Archyvą” ir kitus pe
riodinius leidinius bei daug 
rašęs iš Lietuvos karų isto
rijos.

(Iš,“Draugo1' 1918 m. gegužės 13 d.).Suomija turės karalių?... 
Kalbama, kad vokiečiai Suo
mijos karalium nori paskir
ti Meklenburgo princą Adol
fą Fredericką.

Iš Los Angeles, Calif., va
kar gavau gromatą nuo vie
no mano tavorščių, kuris ra
šo, kad tame mieste gyvena 
lahai tikinti ex-lietuvė. Ji 
labai bijo, kad ne tik jos, 
ąle ir kitų mirusių žmonių 
kūnai nesupūtų. O kad taip 
neatsitiktų, reikia, girdi, mi
rus juos sudeginti “mazuo- 
lyje”, kaip ji sako, ir pele
nus supilti į viskės batelį. 
Taip padarius su kūnu, jis 
gyvensiąs per amžių am
žius.

Iš didelio gailesčio miru
sių lavonams, jinai kai tik 
sužino kuris žmogus apsir
go, tuojau bėga pas jį ir 
pradeda gązdinti visokiais 
kirminais, kurie ėsią jo kū
ną. “Tu klausyk manęs”, pa
mokslauja toji’ vierninkė, 
“kol dar esi gyvas, tai pasi
rašyk, kad tavo kūnas būtų 
sudegintas, o pelenai į vis
kės batelį supilti. Kitaip ės 
tave kirminai ir supusi.”

p. .-. 'J /-T-.

Ir, reikia pasakyti ,kad 
kuris žmogus sveikas būda
mas labiau brangino kūną, 
negu dūšią, tas rašosi ant 
visko, kokį tik popierį toji 
bobelė pakiša. O popierių, 
kaip žinoma, esti visokių.

Kaip pasiseka jai įtikinti 
ligonį, kad jis viskės bately 
per amžius gyvens, ir pasi
rašo ant vienokių ir kitokių 
popierių, tuomet, žmogui nu
mirus ir nuvežus į “mažuo
lių” deginti, /’bobelka pribū- 
na ir pasako graudų pa
mokslą, džiaugdamosi, kad 
nabašninkas buvęs pažan
gus, nesidavęs save kirmi
nams suėsti.

Kai kas sako, kad toji bo- 
belka iš to daro gerą biznį. 
Tik niekam neteko dar suži
noti, ką ji daro su tais pe
lenais — kcšę verda, ar ką.

Bolševikų Vilnis pasakoja: 
“visos Sovietinės tautos ly
gios”. Tai kam Maskva iš
kraustė pusantro miliono 
Pavolgės vokiečių tautelę į 
Sibiro laukus, jos neatsiklau 

8US? _ _ _ _ . j, 4il
Andrulevičius pasigenda 

“laiškų iš Lisabono”. Tik
rai nesukalbamas tas komi- 
sarukas: keikia, kada tuos 
laiškus pamato, plaukus 
rauna, kada tų laiškų nede
da!

Ispanijoj kovojęs Ulevi
čius rašo Brooklyno Miza- 
rai, kad jį, Lietuvon grįžusį, 
pasitikę “visko pilni” Tary
binės Lietuvos žmonės. Tas 
“visko pilni” reiktų plačiau 
paaiškinti. Kai kurie mano, 
kad jie, pasak amerikonų, 
buvę tik “full of prunes”.

Naciai, pasirodo, gana ak
li, nes nemato kas panosėje 

’ Wvč)?c ‘buvo Koty-
no miške ties Smolensku ir 
nematė ten palaidotų lenkų 
karininkų. Kas gali tokiems 
akliems tikėti? Bet lenkai 
patikėjo.

Kaip tai senovėje būta
Ni dakiai, Ukmergės apsk. 

Nidakių dvaro panaktinis 
naktį 3 vai. išgirdo motoro 
ūžimą. Apsidairęs aplinkui 
pamatė aukštai orlaivį, le
kiantį į pietų rytus. Prilėkus 
orlaiviui dvarą, panaktinis 
išgirdo ir muziką, kaip jis 
sako: “tokią muziką tik 
Kaune galima tegirdėti”. 
(“V.” 1909).

>
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BOMBOS PAGELBĖJO UŽIMTI BIZERTĘ

"Draugan" Acme phota

Iš Amerikos bombanešio paleistos bombos krinta (centre) ant Bizerte laike užpuoli

mo iš oro. Tai buvo parengtas kelias užimti Amerikos kariuomenei Tunisijos uostą.

Cvirka, sakoma, norįs A- 
merikon atvykti. Matyti, jau 
nebenori “ant tankų su lais
ve” Lietuvon grįžti.

Duųuesne, Pa. Moose Hali 
buvo surengtos prakalbos, F 
deklamacijos ir dainos. Po
nas vargonininkas Šv. Ka
zimiero So. Side Pittsburgh 
Jonas Grajauskas su savo 
kvartetu taip gražiai daina
vo, kad žmonės jautėsi esą 
padangėse. (“Ž.” 1910 m.).

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dU. bet paveskite mums juos perdirb- 

p|i m ai ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4149 ARCHER AVĖ TEL.: LAFAYETTE 8616

/
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PABALIUOS VALSTYBĖS 
PRIEŠINASI NACIŲ JUNGUI

Washiagton. — Nea.pykan 
ta nacių Pabaltijoje palaips
niui pasireiškė ir lietuvių, 
estų ir latvių pasipriešini
mai vis auga. Tai praneša 
švedų laikraštis Trets Ąllt, 
kovo 26 d.

“Kada vokiečiai atėjo j 
Pabalti jos valstybes, dauge- 
lis į juos žiūrėjo kaip į iš
vaduotojus n o bolševikų 
jungo’ straipsny rašoma. 
“Bet kaip tik Rosenbergo 
civilė administracija pradė
jo veikti, latviai atsidūrė fi
zinėj ir moralėj priespaudoj 
po vokiečių “herrenvolk”.

ą. Neapykanta augo diena iš 
dienos. Draugiškas jausmas 
vokiečiams pasikeitė į nea
pykantą. ”

'“Viskas turėjo būti suvo
kietinta. Rygoje nemažiau 
54 gatvių vardai buvo pa
keisti vokiškais vardais: 
militarės, istorijos ir nacių

• ‘lyderių’. Racionavimas mais 
to vokiečiams duoda žymiai 
daugiau negu vietiniams. Vo 
kiečiai visada gali gauti sa
vo kiekį maisto, bet latviai 
ne visada gauna net racijo- 
nuoto maisto. Po balandžio 
1 d., 1943 m., vokiečiai gali 

y- eksportuoti maistą į Vokie
tiją, už kurį mokama Vokie
tijoj, ir šis vis daugiau ap
sunkino žmones. Latvis ūki
ninkas priverstas atiduoti 
beveik visą savo derlių oku
pantams; žuvininkas gali pa 
silikti tiktai IV2 kilogramų

^4 žuvies. Kada derlius nuim
tas vokiečių valdininkas pe
reina ūkius ir suima visą 
derlių, ^isas pienas turi bū
ti atiduotas. Pagal specialų 
leidimą, ūkininkas gali pasi
likti tik truputį nugriebto 
pieno. Pagalios, jis ir neži
no, ar ūkis ir tėviškė jam

. priklauso, ar jis tiktai lai- 
kinai prižiūri jį vokiečiams.

“Latvių darbininkams ir
gi labai sunku. Jiems r ,r sta
tyta dirbti 10 valandų, bet 
faktinai jie dirba 12 valan
dų ir už labai mažą atlygi
nimą, apie 3,60 reichsmarkių 
per dieną. Pats darbininkas 
negali pramisti su tokiu at
lyginimu, o ką kalbėti apie 
jo visą šeimą. Darbas yra 
priverstinas, ypač lentpjūvė

se, kalkių kasyklose ir ce
mento fabrikuose. Darbinin
kų sąlygos yra baisios. Dar
bininkams paskirta truputi 
daugiau maisto, bet ne ga
rantuota, kad jie tiek gaus. 
Vokiečiams paskirti restora
nai kur valgis yra geras, bet 
pigus.

“Visa inteligentija yra 
smarkiai persekiojama. -Dar;, 
gelis jų dingo be pėdsakio. 
Gestapo nieko neišaiškina, o 
'atvių policija irgi tyli. Bu
vę valdininkai ir karininkai, 
kurie pasipriešina, Tuoj pra
puola. Studentai patriotai ir
gi persekiojami. Daugelis jų 
mobilizuoti prie gelžkelip 
darbų krauti ir iškrauti pre
kinius vagonus : 8,000 jaunų 
vaikinų ir merginų išvežti 
darbams Vokietijon.

“Vokiečių valdininkai vis
ką prižiūri. Net ir savival
dybės vadai kontroliuojami 
jaunų nacių Pabaltės vokie
čių kilmės ir jie daro visus 
sprendimus.

“Kultūrinis darbas Latvi
joj eina vokiečių- nacių pa
vyzdžiu. Latvių mokyklų si
stema pripažinta “ netinka
ma”, nes ji paliko žymes jos 
liberalo-demokratiško įstei
gėjo. Rosenbergo nauja sis
tema yra: 7 metų pradžios 
mokykla su parinktiniais 
studentais išlavinimui ama
tų mokyklose ir universite
tuose ūkininkams, girinin
kams, amatninkams, preky-į 
bininkams ir ofiso darbinin
kams. Parinkimai padaryti 
tiktai pagal vokiečių reika
lavimus. Instrukcijos vokie
čių kalboje. Labai aiškiai. I
suprantama, kodėl Vokietija 
neteko simpatijos.

“Dar prie to ateina rapor
tai apie didelius nuostolius 
latvių savanorių korpuse, ku 
riuos vokiečiai sudarė pri
verstinai. Jauni vyrai galė
jo “savanoriai” pasiduoti 
karo tarnybai, arba pasira
šyti fermą išaiškindami, ko
dėl jie atsisakė, ši forma 
pavirsta į bilietą į koncen
tracijos stovyklą. OW1

Uždaryk langą saulei, o 
atidarysi duris gydytojui 
(Iteų posakis).

“PENKIATUKAJS” LAIVŲ PALIETI VANDENĮ
1, J U I IJ VI "JZJ * t • Alaska - gamtos stebuklų šalis...

B

"Draugas” Acme photo

Į Superior, Wis., iš Kanados atvyko garsioji penketuke “krikštyti” penkių prekinių 
laivų. Ąnneįte, kadangi jos vardas prasideda A, pirmoji sudavė su buteliu vandens, pa
semtu įš Niagarą upės, į laivą. Matome kaip laivas slenka į vandenį, po to, kiti keturi 
laivai įšliaužė į vandenį.

Svetimieji pagerbė Lietuvą
Įdomi žinia ateina iš mies- mūsų vėliava čia būtų, nes 

to Cardiff, Valijoj. Tai žy-1 ir mūsų kraštas yra aplink
mus uostas. Kur didesnis 
uostas, ten ir jūreivių daug, ir jūsų kraštai, 
o šiais laikais ypatingai
daug jūreivių visokių tautų.
Atsilanko į šį uostą ir lietu
vių-jūreivių, kurie plaukioja 
su įvairiais laivais. Prieš pat 
karą, kai įsisteigė Lietuvos 
laivynas, lietuvių - jūreivių 
skaitlius sparčiai augo. Lie
tuva jau turėjo keliolika lai
vų ir visos jų įgulos, t. y. 
jūreiviai ir kapitonai bei ka
rininkai, buvo lietuviai. Lie- . L .
tnv, užgrobus bolševikams, '’leto’e- kaJp Pa3‘rodS-

Rašo kun. A. Brička

Karštieji šaltiniai 
Karštieji Alaskos šaltiniai

veršdamies iš po ledynų yra 
vienas Alaskos gamtos ste
buklų. Kai kuriose vietose 
iš žemės, apdengtos amžinu 
ledu kelių šimtų pėdų sto
rumo, veržiasi garai ir karš
tas vanduo. Tokių šaltinių 
randasi pradedant sala Pan- 
handle iki tolimiausios šiau
rės. Už 50 mylių nuo Kįtchi- 
kąn, ant Belle salos šaltinio 
vanduo siekia 164 laipsnius 
karščio. Jo vandenyje turis
tai verda kiaušinius.

Truputį toliau į šiaurę 
randasi Sitka karštieji šal-

Lietuviai nesideda 
prie S. S. Legionų

VVashingion. — čia buvo
tą pačią Baltijos jūrą, kaip į paskelbta praeitą savaitę,

kad keturi vokiečių pasiūly-

Bet klubo manadžeris pa
darė šiems sugabiems mūsų 
vyrukams dar didesnį sur- 
prizą. Štai kovo 6 d. jis su
rengė klube didelį vakarą, ir 
kaip pasirodė vėliau — Lie-

rortą iš visur suvažiuoja 
daug svečių: vieni poilsiui, 
kiti sveikatos taisyti.

Baker karštųjų šaltinių 
kurortas randasi už trijų 
mylių nuo Tanana upės, a- 
pie 100 mylių nuo Fairbanks 
miesto. Į šį kurortą karštas 
vanduo iš šaltinių bėga dū
domis pusę mylios. Karštis 
siekia 116 laipsnių Fahren- 
heit. Iš Baker karštų šalti
nių vandens išsiveržia 150 
galionų į minutę. Nors karš
tas, bet skaistus, kaip kriš
tolas.

šių šaltinių apylinkės že-
J y , mės-paviršius niekubmet lie

tiniai, kurių vandens kars- njįgaja 
tis siekia 156 Laipsnius. Tarp 
Sitkos ir Juneau randasi Te
nakee karštieji šaltiniai. Šioj 
vietoj yra daug gražių pa
statų ir įrengta vasaroto
jams atdara apskritą metą. 
Į svečių kambarių maudy
nes vanduo atbėga tiesiog iš 
karštųjų šaltinių. Į šį ku-

versti sulaikyti tą projektą
mai lietuviams prisidėti prie kovo 19 d. ir dabar įvedė 

| priverstiną konskripciją, im
dami lietuvius ‘Wehrmacht’ 
karo darbo divizijoms.

Šis pasipriešinimas Lietu-

S. S. Legiono nepavyko.

Atsakydami į kiekvieną 
prašymą, lietuvių požemių 
spauda kreipėsi į' jaunimą, 
kad jis nestotų į legioną,

tuvos garbei. Suėjo apie du Sėkmės buvo tokios, kad tik
slintai žmonių. Pirmiausiai tai tie, kurie buvo netinka- 
buvo iškilmingai iškelta nau mi, įsirašė.
ja Lietuvos vėliava ir tai Po trečio prašymo, kovo 
ne bile kur, bet pagarbos 3 d., tiktai vienas Tarybų

dingo beveik visi ir Lietu
vos laivai, nes dauguma jų 
pataikė tuo laiku būti Bal
tijos jūrose ir neturėjo ga
limybės pabėgti. Bet už tai , , , , . ....

, y, , . , tų sukaktuvių paminėjimaskituose kraštuose atsirado 1 * r j

nemažas skaitlius naujų lie
tuvių jūreivių, kurie plau
kioja iant kitų šalių laivų.
Jie dažnai atsilanko ir Car- 
diffe.

'Nelabai seniai šiame mie
ste įsisteigė naujas ir labąi 
gražus klubas Skandinavijos 
ir šiaurės Europos jūrei
viams, — reiškia Norvegi
jos, Švedijos, Danijos, Suo
mijos, Estijos ir Latvijos jū
reiviams. Visi šie kraštai

voje buvo signalas opozici 
jai kitose Pabaltės valstijo
se, rimtai paveikė vokiečių 
rekrūtavimo vajų ir sulaikė 
R vis! ingo valdžias Pabaltijo 
vokiečių bandymą įsteigti

Lietuvos generolas surastas i valstybėse. OWI
pasirižyii“ įsakymą, o vo- ( —---------------------------- R,—ta proga buvo ne tik Lietu

vos vėliavos iškėlimas, bet, kiečių generalinis komisaras 1CSE 
kaip manadžerius paaiškino, turėjo vykti Berlynan pasi 
ir Lietuvos Nepriklauspmy- tarimams.
bės dvidešimts penkerių me- Kada jis grįžo, pasiūlė lie

tuviams generolams perimti 
Manadžerius pasakė pui- I legiono vadovybę, bet gene- 

kią prakalbą apie Lietuvą,! rolai “en masse’’ atsisakė, 
pažymėdamas, kad ji buvo Pagalios, vokiečiai buvo pri-
laisva ir vėl bus laisva ir ----------------------- ———,—__
kad lietuviai yra tos laisvės Gražiai kalbėjo dar ir šve- 
verti, nes kaip pirmiau jie dų kunigas apie lietuvių ge- 
kovojo už savo ir kitų lais- rą būdą, linkėdamas, kaip 
vę, taip ir dabar kovoja ir jis sakė, “šiai gražiai Lie-
turės ją vėl laimėti. Primin- tuvos vėliavai visos Kris- į 
damas, kad šiuo laiku lietu-1 taus palaimos ”, 
viai visam pasauly švenčia Lietuvių vardu atsakė jū- 
Lieiuvos Nepriklausomybės ! rininkas Juozas Niekus, šir

dingai dėkodamas klūbo ve
dėjui ir rengėjams už toki 

kad ir susirinkusiems Lie- gražų ir malcnų Lietuvos 
tuvos prieteliams yra malo- pagerbimą ir už gerus lip
nu prie to minėjimo prisi-1 kėjimus lietuvių tautai, 
dėti ir ta proga Lietuvą bei; Po prakalbų fc.rvo šaunūs 
jos vėliavą pagerbti. Susi-! šokiai ir vakarėli?, Kurie

visų šių kraštų tautinės vė- rmkugįgjį tuos žodžius su- j surengimui pasidarbavo, be 
liavos. Tai yra jauki užeiga tiko f,r triukšmingiausių plo minėto manadžeriaus ir ku- 
atvykstMtjeiM tų krattų jilml Urai 3usirinkinle pigo, dar keletas suomių ir

jau nuo seniai turi daug jū
reivių. Klūbas vadinasi “The 
North Stąr Club’’. Jo vedė
ju arba m&nadžeriu yra suo
mis. Klūbo svetainę puošia

dvidešimts penkerių metų su 
i kaktuves, kalbėtojas pasakė

jūreiviams. .
Lietuvos vėliavos čia ne

buvo, nes Lietuvos laivams 
žuvus, nei vienas Lietuvos 
laivas čia dabar neužeina 
Bet lietuvių-jūreivių pasitai
ką. Nereniai čia užkliuvo du 
lietuviai-jūreiviai — Juozas 
Niekus k V. Mažeika. Pa
matę vkšminėtų tautų vė
liavas, jie s."maaė pasidar
buoti. Susidėję, nupirko me
džiagos, liepė pasiūti tri>! 
pąlvę žaliai-ge'tonai raudo
ną Lietuvos vėliavą ir pa
darė klūbo manadieriui taip 
sakant surprizą: padovano
jo klubui šią vėliavą, pra
šydami, kad iškabintų ją 
kiūbe drauge «u kitomis vė 
liavomis. Girdi, čia atsilan
ko lietuvių jūreivių ir mums 
būtų labai malonu, kad ir

tų buvę vieni lietuviai. estų merginų.

Guikite Pasirinkimas Jaunavedėms Į
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.
v Jaunavedžiams Šyrai ir 

Suknelėm — mūsų Specialybė.

I<ai»al goros rfižlen moters kailiniai, Cit liukai* pai> oatuį* arba 
tlotli kotai parsiduoda nužemintomis kanomis.

ATEIKITE 1U PATI te PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CIOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yarda 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės /

Didžiausios karštų šalti
nių versmės randasi ant Se- 
ward pusalio, 70 mylių nuo 
Nome, prie pat kalnų Saw- 
Tooth. šių šaltinių apylin
kės žemės paviršius visuo
met šiltas. Kasant duobę juo 
giliau, tuo darosi karščiau. 
Prakasus duobę kokių 6 pė
dų, žemė darosi taip karšta, 
kad ranką degina. Bet to
liau nuo šaltinių žemė taip 
įšalus, kad sunku kirviu į- 
kirsti.

Šildoma žemė iš apačios 
labai tinka auginimui įvai
rių daržovių. Kurortų savi
ninkai po stiklais nuo išlau
kinių oro permainų augina 
daug daržovių ir turi gerą 
pelną. Žiemą svečių atva
žiuoja šunų traukiamu trau
kinėliu.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Del Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795

2 Dailu
Parlor Seia 
P rdirlislin 
už maža 

kaina kaip

Platus rinkinys 
audeklų Ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BCKIT
SVMANCte

Prlžiūr#k!t ra
kandus ka da
bar da turite)

1 ^fes nulup- A Visus Sprln- 
alm visa se- kaus p-rlSim. 
ta Iki pat J Prlplldyslm 
frSmu- ■“811 naujais

vat-s vailo
kais.Perklljuosiin 

Ir suveržint 
visus sujun
gimus.

Atviras me
džio dalis Iž 
dalllnslm.

|95
Be .lokių Priedu, Jei ko mok A ta Per 5 Mėn.

SĄLYGOS Talp mažOH- kaipj gavaItę!

Minimalia (mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų Gvarsatija Ui Konstrukciją Ir Am at niky s t Ak Darbą.

IOSEPH J. HAAS
2328 S. 56lh Avė. '"£W'b Cicero

rr-n m.............. j
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LABDARYBĖ

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, geg. 13, 1943

Jr

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, BĮ.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodei i s ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rasti* 
ninkas.

J?

Iš centro susirinkimo
Balandžio 28 d. Šv. Kry

žiaus pa r. salėj įvyko Lie
tuvių Labdarių Są j u n g o 3 
gausingas centro susirinki
mas, kuriam pirmininkavo 
A. Valančius, raštininkavo 
Ona Jasper. Pirmiausiai bu
vo išklausyti kuopų prane
šimai.

1- ma kuopa, išsirinko nau 
ją pirmininkę, nes buvusi 
pirmininkė per daug meta 
M. Sudeikienė išsikėlė į ūk 
gyventi. Pranešė, kad kuo
pa prisirengusi prie centre 
vakaro. Į šį susirinkimą kuo
pa prisiuntė 7 atstovus.

2- tra kuopa atvežė prieg
laudai vieno mirusio nario 
palikimą sumoje $27.00.

3- čia kuopa, 6 atstovai, at
vežė $180.14 iš parengimo 
kambario įrengimui ir va
jaus knygutę. Šileikis J. $30.

• $15 aukojo N. N. Penkis do
lerius aukojo Visų Šv. drau
gija iš Cicero. Po $2.00: Stel- 
la Shamet, Frank Zajevskis.
Po $1.00: A. S. Brazauskas,
Isabel Vaisvil, Frank Šilei
kis, Bill Kelpšas, S. Šileikis,
John Šileikis.

4- ta kuopa, 2 atstovės, at
vežė pinigų, likusį vakaro 
pelną $250.00.

5- ta kuopa, 2 atstovai, at- Praėjusį sekmadienį,, kaip 
vežė dalį vajaus knygutės (gerai žinom, šv. Kryžiaus 
per U. Gudienę — $15 00. jĮ par. salėj, įvyko tikrai gra-

Frank Sluzas. Po dolerį: Rev. 
M. G. Svarlis, John Andruš- 
k.a, Jr., Kazimieras Turanda, 
Stanley Piktužis aukavo $3.

23-čia kuopa rengia vaka
rą.

Ūkio vedėjas pranešė, kad 
dr. P. Brazis aplanko visus 
prieglaudoj senelius ir jų 
sveikatą prižiūri. Centras dr. 
Braziui yra labai dėkingas.

Centras dėkoja aukoto-1 
jams, kurie prisidėjo prie į- 
rengimo senelių prieglaudoj 
koplyčios ir altoriaus. Var
dai bus paskelbti vėliau.

Šv. Kazimiero seserys au
kojo liktorius ir pasiuvo ar
notas, kuriuos buvo aukavę

IŠLAISVINO BELAISVIUS

> " Draugas” Acme puota

Amerikiečiai ir britai kareiviai, kurie buvo paimti nelaisvėn ir buvo vežami italų 
laivu į Europą, buvo išlaisvinti, kai britai sulaukė didelių pergalių Tunisą. Prancūzų 
trispalvė vėliava su Loraine kryžiumi. Kitas laivas su belaisviais išvyko prieš Tunis 
kritimą.

Juozapas Klimas, Jonas Ke- ragjnus> kad būtų gražu,
rulis, kitos sudėtinės. Vin
cas ir Agota Balsiai aukojo 
mišiolą, taipgi jų duktė Sa
lomėja. Kryžius aukavo dvi 
seserys — Rudienė ir Nevar- 
dauskienė. Kupką aukavo su 
sidėję dvi šeimos — Mari
jona Grincaitė brolio atmin
čiai (Juozapo Grinciaus) ir 
kita šeima vardo prašė ne
skelbti.

Ona Jasperas.

Satinus labdariu 
vakaras

Aukojo: Emilija Saunorienė 
$10.00, Julius Gumuliauskas 
$5.00.

6- ta kuopa, 3 atstovai. At
vežė $25.00 n’io bunco ir 
$14.25 už bilietus.

7- ta kuopa, 1 atstovas. Re
ngiasi prie pavasario darbų.

8- ta kuopa, 9 atstovai, pri
davė 3 vajaus knygutes — 
$30.50. Julija Petkūnienė su
rinko po dolerį: M. Rudokas, 
K. Zabalevičius, W. S. Jo- 
sephs, dr. O. Vaitush, Tony 
Churly, Anielė Kandrot, An- 
'tanas Verkelis, Tony Stul
pelis, Liudvikas Petkūnas, 
Joe Neniškis. Per Anna But
kus $10.00. Per Joną Bra- 
zauskį: John Brazauskis, A. 
Budsnic, Domicėlė Dovidaus 
kienė, Joe Kisielius, B. Trak- 
šelis, Antanas Trakšelis, O- 
na Rašinskienė, K. Šatas, 
ftobert Bludgen, Joe Žilins
kas.

10-ta kuopa, 4 atstovai, 
atvežė $400.00 iš parengimo 
ir vajaus knygutę. Per Pau
liną Gudžiūnas po šimtinę 
aukavo: John Urban, 12027 
Stewart Avė., Dominik ir 
Paulina Gudžiūnas, 11748 S. 
Peoria St.; penkis dolerius 
Mike Rimkus, 12258 Green 
St., po vieną: Stanley Sta- 
lnionis, Vincentas Andrulis, 
Stanislovas Stankus, Ona 
Skystimas, Frank Pranskus, 
Stella Wontek, John Gudžiū
nas, Jr., Vincentas Vikertas. 
Kita knygutė per Adomą 
Šiužą. Po penkis dolerius au
kojo: Mr. ir Mrs. Walter 
Sluzas, Mr. ir Mrs Adam 
Sluzas, Mr. ir Mrs. M. Mar
tin, Jr., Eswald P. Radavi- 
čius, Mr. ir Mrs. Albin Sabai,

žus labdarių centro paren
gimas. Šv. Jurgio par. cho
ras^ komp. Pociui vadovau
jant ir Ig. Sakalui režisuo
jant, šauniai atvaidino ope
retę “Lietuvaitę”. Vaidino 
— Ona Pieža, Antanas Ka
minskas, J. Gudas, Ona Sku
tas, K. Vešoto, Ona Budri- 
kas, Antanas Linkonis, So
fija Jurgaitė. Visi gerai vai
dino ir gražiai dainavo. At
silankiusieji tikrai maloniai 
praleido laiką.

Programą pradėjo K. Jo- 
delis, labdarių komisijos na
rys, kuris daugiausiai dar
bavosi dėl šio parengimo. 
Vedėju pristatė L. Šimutį, 
kuris pasakė vedamąją kal
bą. Pertraukoje kalbėjo apie 
statomos prieglaudos reika
lus kun. A. Linkus ir A. Va
lančius.* Nors žmonių nebu
vo daug, tačiau vedėjui pa-

jei šioj motinų dienoj sudėti 
keletą šimtų dolerių ir ka
rių motiity pagerbimui vie
ną kambarį prieglaudoj įtai
syti, susirinkusieji per ke
lias minutes sudėjo apie 
$550.00 aukų. Keli aukojo po 
šimtinę. Jų vardus netrukus 
paskelbs sąjungos iždininkas 
kun. Linkus.

Beje, prieš pradėsiant vai
dinti operetę “Lietuvaitę”, 
Elena Valančiūtė, labdarių 
Sąjungos pirmininko duktė 
gražiai padainavo keletą dai
nų solo.

žodžiu, labdarių parengi
mas visais žvilgsniais pavy
ko. Centras reiškia padėką 
visiems, kurie, bet kuo prie 
šio vakaro surengimo prisi
dėjo. Koresp.

Ruošias ir kviečia Rėmėju pramoga
ARD centras nuoširdžiai 

kviečia visuomenę iš anksto 
ruoštis dalyvauti draugijos 
seime, kuris įivyks geg. 23 
d., Gimimo P. šv. parapijos 
salėj.

Seimas prasidės šv. Mišio- 
mis, kurios bus atlaikytos 
Šv. Kazimiero vienuolyno 
koplyčioj.

Kviečiame viaua dalyvau
ti, nes šis seimas bus vie
nas iš svarbiausiu. Draugijų 
prašoma išrinkti kuo dau
giausia atstovų.

Kurie norės įsirašyti į šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų amžinus narius, ar ma
žesne auka prisidėti, prašo
mi auką įteikti seimui. Tuo 
paremsime mūsų brangią į-

Gražus palikimas 
prieglaudai

Plienis ir jo sesutė Rim
kienė pridavė labdariams sa
vo mamytės palikimą lietu
vių senelių prieglaudos kop
lyčiai. A. a. Plienienė iš In
diana Harbor, kuri mirė spa
lių mėn., supirko koplyčiai 
— baltą ir auksr.otą setą 
prie palaiminimo Švč. Sakra
mentu, velioną, kopą, arno
tus, ialbą ir ministrantams 
komžas. Ačiū jos sūnui ir 
dukteriai, kad velionės pa
likimą pridavė, kam jis bu
vo skirtas. Ona Jasper

Vargšo padėka

DABAR

ENGLISH COLUMN
Excerpts irom The 

LRCSO Bullelin

Col. William T. Colman at
leistas iš pareigų Selfridge 
Field, Mich., po to, kai nu
šovė negrą kareivį.

Su dideliu džiaugsmu dė
koju Dievui ir žmonėms, ku
rie man e, ligonį, Velykų 

i šventėse šelpė. Gausesnes 
Į aukas paaukojo: dr. P. At
kočiūnas, Stanislovaičiai, K.

t

Nartonięnė, A. Petkus, Z. 
Žekienė, J. M. Shalfcanis, Šu
kienė, Kelpšienė, Bladikienė 
Daunienė, M. Tribičius, J. 
Cernevi'čia, F. Vitkus. Kitų 
pavardžių nesužinojau. Dau
gelis aukojo smulkiais. Lab

darių 3 kuopa ;paaukojo $2.
Už jūsų aukas, kol gyvas 

būsiu, melsiu sveikatos ir 
gausių Dievo malonių. Nuo
širdžiai prašau visų lietuvių 
pagalbos pasigydymul.

J. Lapinskas,
1414 So. 50th Ct., 

Cicero, UI.

^ųmurdering ways of the Bol- 
shevik dietatorship.

Did Mr. Laukuviškis see 
that the Marian Fathers 
(who publish the daily edit- 
ed by Mr. šimutis) at Hins- 
dale, III., in corpore, went 
to donate their blood to the 
American Red Cross ? No, 
his “weakly” gaze wasn’t 
that strong! Did he ever 
ponder over this list of the 
Service Flags displayed in 
the Lithuanian churches 
showing how many Lithua
nian Catholics are defend- 
ing the U. States with their 
lives, and then compare this 
military record (many of 
them are readers of the Drau 
gas) with the military re
cord of one of the promi- 
nent Lithuanian Bolsheviks, 
Mr. Pruseika? (Let’s include 
Mr. Abekas, too). Here is 
the list, far from complete: 
St. Joseph’s, Mahanoy City, 
Pa. (264 stars); St. George’s, 
Norwood, Mass. (81); St. Ca- 
simir, Pittston, Pa. (350); 
St. Alphonse, Baltimore, Md. 
(400); New Haven, Conn. 
(92); Hartford, Conn. (87); 
St. Mary’s, Kingston, Pa. 
(205).

ry

ON THE HOME FRONT

One of the Pooh Bahs of 
the Lithuanian brand of Bol
sheviks, who hidden under 
the penname of Laukuviškis 
Ts a g r e a t witch-hunter. 
Weekly (or should we say 
“vveakly”) he hands his 
eager gaze upon the Lithua
nian horizons in this land 
of the free and sees nothing 
būt “Nazi stooges”, every- 
vvhere, yes, everyvvhere, as 

i Mrs. Pennyfeather s a y s. If 
this were true, this country 
vvould be in a sorry plight, 
būt we suspect Mr. Lauku- 
viškis has a mild case of 
paranoia iand is oppre»3ed by 
non-existing gho3ts and gob- 
lins.

Brighton Park. — ARD 6 
skyrius rengia “bunco par- 
ty”, gegužės 16 d. 2-trą vai. 
popiet, Rimkų namuose, 4348 
S. Artesian Avė.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus seselių geradarius atsi
lankyti. Rėmėjos visus pi- 
vaišins ir apdovanos.

Visos rėmėjos prašomos 
gražinti dovanų knygutes 
prieš “bunco” pramogą.

Komisija

For instance, he takes a 
look upon the up and Corn
ing city of Cleveland and1 
sees the geniai editor of the 
Dirva celebrating his 25th 
anniversary as an editor and
outhor. “Look here! LookĮThey can not produce 
here ’ ’ ’ cries the witch-hunt-1 evidence!
ing Laukuviškis, ‘ ‘Karpius is i T. . , ,

At • X .u T.T X i- 1 K 13 extremeiy strangea Nazi stooge!” Next he ,, , .... . , .77,,, , , . . that the “Nazi stoogisticbends his myopic gaze upon 1 ..... . .. activities of the editor of the bustling city of Chicago,

staigą — šv. Kazimiero vie 
nuolyną. -k_ 7VT"

E. A-

Kaip to elgiesi su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai.

Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoia Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LJTWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:80 valandos popiet

and, lo! There are two “Na
zi stooges” there, forsooth! 
Can you guess who t h e y 
are? Keep your shirts on, 
boys; one is the “horrible” 
editor of the daily Naujie-

Draugas which are “vveak
ly” deteeted by the brilliant- 
lv myopic and mildly para- 
noic Mr. Laukuviškis has no 
effect upon the Lithuanian 
Catholics who read this pa- b

. . , , . per. Just listen to this: the
nos, a specialist in his in- T ... n xv >• „„L „ , . , _, , .1 Lithuanian Catholics of She-

nandoah, Pa., bought De- 
fense Bonds for the sum of 
$207,275; St. Bartholomew 
Society of Waukegan, III. in- 
vested $1,000 in the šame; 
St. Anne’s Society of Ke- 
nosha, Wis first bought a 
$1,000 bond, then purchased 
another $400; the Immac’jr

vented kind of Lithuanian 
Sočiai Democracy who hates 
the word “ nationalist” as 
much as Satan hates holy 
water, and, therefore, by no 
streteh of imagination (if 
our Bolsheviks had any) 
could be found to favor “na- 
tional” Socialism. The other 
phiantasm of Laukuviškis is įate Conęeption pansn of none other than the portlyi^,. . ,Ai_..x:_ _jsx*_ XV J Chicago invested $10,030 m

bonds; the Lithuanian Cath
olics of Brooklyn, N. Y. ar-

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jus savo ap
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Fnrniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdair 
galą.

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAl' jūsų parlor 
seto yęa tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ulė WE8T ROOSEVELT BOAD

Mr. Šimutis, editor of the 
only Catholic daily in the 

I United States vvhose t w o 
sons are serving in the arm- 
ed forces of Uncle Sam. His 
“forte” is Christian Demo
cracy which he 1 o v e s as 
much as the Lithuanian bly
nai.

They find them everyvvhere

Why does Mr. Laukuviš- 
kis “ vveakly“ think these 
gentlemen are “Nazi stoo
ges”? You don’t hiave to 
guess twice: because they 
are one hundred percent for 
the American way of life 
and not one hundred per
cent for the Alter-Ehrlich

quintuplets
„ relieve misery of •

CHEST COIDS
this rood oM raRable way

At the flrat ilgn of the Dlonne Quln- 
tupleta catchinf cold—their ehesta and 
throata ara ruboed with Muaterole—a 
produet mada to promptly
raliavo distraaa of eotds and raaulting 
bronchini and croupy enuąha.

Tha Quints hava alvraya had aapart 
care, ao mother—be aaaurad of using 
Just about tha BEST produet mada 
whan you naa Uuatarola. It’a atora 
than an ordinary "salva”—Muaterole 
halpa b renk up local eengaationi 
IN S STRENOTHSi Childran’a Mild 
Muaterole. Alsa Rerutar and Eztra 
Strangth for rrown-upa who prefar 

‘ , Ali ’a atronger produet. drugstores.

MUSTepoiF

ranged a Victory meeting 
and sold $33,000 worth of 
bonds in half an hour; du- 
ring a Victory Supper at 
Indiana Harbor, Ind. nine 
Lithuanian Catholics pur- 
chased $5,500 bonds; St. Ca- 
simir’s Society of Westfield, 
Mass. bought $2,000; the 
Lithuanian Catholics of Bab 
timore purchased $108,000 of 
War Bonds. And so on, and 
so on. This list oan be mateh- 
by other Lithuanian Socie- 
ties, not connected with theA
Church, whose members are 
readers of the Naujienos, or 
Dirva.

Ali this is very strange 
activity, 4ndeed, on the part 
of readers of papers edited 
by (as Mr. Laukuviškis calls 
them) “Nazi stooges”. It 
seems that Mr. Laukuviškis 
is playing a very unpatriotic 
and dangerous game in 
slinging mud at people who 
are daily doing their utmost 
to rouse the Lithuanian 
Americans to greater war 
efforts. It is true, these pe
ople are against Communism 
and its works, būt so are 
130 million other American 
citizens.

The Duke of Samogitia

į
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
i Įspūdžiai iš margučiuPagerbė motinas

b
Marųuette Park. — Mūsų 

parapijos sodalietės įspūdin
gai pagerbė motinas praeitą 
sekmadienį 8 vai. ryto per 
šv. Mišias, kuomet kiekviena 
su savo motina, pasipuošu
sios gėlėmis, ėjo prie šv. Ko
munijos.

Pirmadienio vakare, para
pijos salėje sodalietės suruo
šė motinoms vaišes ir davė 
gražią programą. Vaizdelis 
“Žibutės’’ buvo pritaikintas 
Motinų Dienai. Vaidino šios 
narės: Jono rolę — Albina 
Mickaitė, Roko — Kristina 
Kuogaitė, Mortos — Leoka
dija Gudenaitė, Bronytės — 
L. Manalgaitė.

P. Pečiukaitė, I. Jankaus
kaitė, L. Rudininaitė ir L. 
Lukoševičiūtė savo dainas 
skyrė sodalietei A. Marozai- 
tei, kuri neužilgo žada ište
kėti.

Motinas sveikino ir kuni
gai — S. Petrauskas ir A. 
Zakarauskas.

Rudminaitė perskaitė eiles 
r motinoms.

Po visam lošta, kauliukais 
ir vaišintas! saldainiais, py
ragais ir kava. Motinos be
galo džiaugiasi.

Tik labai gaila, kad tokioj 
didelėj parapijoj mažai m> 
tinų joms pagerbti vakare 
dalyvavo. Apię 3Q0 mergi
nų galėtų priklausai prie 
Sodalicijos. Deja, kažin ar1 
buvo 30 atsilankiusių su mo
tinomis?

Buvusi Sodalietė

vakaro

North Side. — Gegužės 9 
d. parapijos salėj buvo su
ruoštas margas-margučių pa 
rapijos naudai vakaras, ku
riame už gražiausi ir stip
riausi margutį buvo duoda
mos dovanos.

Kleb. kun. J. šaulinskas, 
parapijos komitetas ir šv. 
Onos draugija darbavosi šios 
pramogos pasisekimui. Va
karas davė pelno.

Šis vakaras parodė didelį 
draugiškumą klebono su pa- 
lapijonais, kas parapijos gy
venime daug reiškia. Reikia 
tik palinkėti klebonui, ko
mitetui, draugijoms ir visai 
parapijai Dievo palaimos ir 
geriausio pasisekimo tolimes 
nėję darbuotėje. Namiškis

Gražūs įspūdžiai iš 

Mutiny Dienos

Cicero. — Gegužės 9 d. 
kareivių motinos buvo įspū
dingai pagerbtos ryte ir va
karę. Rytą apie 500 parapi- 
jonų susirinko prie mokyk
los eisenai pašventinti “Ser
vice Flag”. Procesiją vedė 
Altoriaus dr<jia, paskui ėjo 
Jaunų Motinų Dukterų klū 
bas, toliau keletas šimtų šv 
Vardo dr-jos narių ir ant 
galo Motinų draugija. Aš- 
tuonios kareivių motinos ne
šė puikią vėliavą. Klebonas 
jas įlydėjo į bažnyčią, pa
šventino vėliavą ir pasakė 
pamokslą, pagirdamas moti-

nas, ypatingai Kareivių Mo
tinų draugiją.

Per šv. Mišias mokyklos 
vaikų choras giedojo “An-i 
gėlų mišias”. Per Offerto- 
rium ir šv. Komuniją Algir
das Brazis solo giedojo “Pa- 
nis Angelicus’’ ir “Jėzau, aš 
nevertas Tave priimti”. Gra
žus buvo įspūdis, kai šimtai 
žmonių ėjo prie šv. Konrir 
nijes pasipuošę gėlėmis.

Vakare, Cicero Dukterų, 
klūbas suruošė parapijos sa-l 
lėj programą ir užkandį mo

tinoms pagerbti. Programoj, 
Šv. Antano parap. jaunų mer 
gaičių choras, vadovaujant 
M. Mondeikaitei, dainavo mo 
titomž pritaikintas dainas 
ir giesmes.

Tegul Dievas palaimina vi
sus, kurie prisidėjo pagerbti 
motinas, ryte ir vakare.

Narė

Patrauktas į teismą

Eugene A. Schmittling, 24 
metų amžiaus, buvo areštuo-

GARY, INDIANA LAIDOpUVię ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
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Žaisime kauliukais
Šv. Barboros draugija ren 

gia kauliukais žaidimo pra
mogą, sekmadienį, gegužės 
16 d., 3 vai. popiet, parapi
jos svetainėje. Po visam bus 
užkandis. Įžanga 35e. Komi
sija kviečia visus atsilanky
ti, nes linksmai dieną pra
leis. Komisija

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pasįklaosk.

PASKOLOS
0AROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ) 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887 
Bes. I. KAZANADSKAS 

Sekretorius

JOS. F. BUDRIK

tas po to, kai buvo užpulta 
keletas mergaičių ir mote
ris, netoli šiaurės vakarų 
Chicagos dalyje. Jis pa
trauktas į te'smą už tai, kad 
kėsinosi užpulti mergaites.

PIRKITE KARO BONUS! '

WOLK 5TUDIO
1945 West

7A. /U.M",

AIIVANCBD PHOTOtilUI’HY 

1,(1 WKST l’OSSIHI.L PKK ES 

f l. tFAYriTR 2H13

Cicero. -— Labai svarbus 
Federacijos 12 skyriaus su 
sirinkimas įvyks gegužės 14 
d., sykiu ir visų draugijų 
valdybų. Susirinkimas bus 
po lietuviškos novenos para
pijos mokyklos kambary. Vi
si prašomi dalyvauti šiame į 
susirinkime, nes yra svar
bių reikalų svarstymui. Drau 
gijų atstovai turi žinoti, dėl- 
ko šis susirinkimas yra šau
kiamas.

3241 S. Halsted St
Tel. Calumet 7237

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

URŠULE KADŽIUS
(po tėvais Jankūnaitė)

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

Mirė geg. 10 a., 2:25 vai.
popiet, 1943, sulaukus pusės 
amž„ gimus Ukmergės apskr., 
Čebiškių parap., Janionių kai
me. Amerikoje išgyveno 32 m.

Paliko nuliūdime; vyrą. Juo
zapą, 2 dukteris: Jessie ir 
Phytlis ir daug kitų giminių 
ir draugų. Lietuvoje paliko se
serį Marijoną ir Jos šeimą.

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

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
4332 Elston Avė.,

laidotuvės įvyks penktad., 
geg 14, 9 vai. ryto. iš kopi. 
J Our I^dy of Mercy parap. 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus nulydėta j St. Adal- 
bert's kapines.

Visi a-a- Uršulės Kadžius 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiame daly
vauti laidotuvėse Ir sutekti Jai 
paskutinį patarnavimą Ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
terys ir kitos Giminės.

Luid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572.

inclvdt Ftdgral Ta*

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:

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 Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

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

ToL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

U stotie* WOES (1890), su Povilu Saltlmieru.

mARCUTIZ
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 — G RO ve h iii 2242

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
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TĖVAMS MARIJONAMS ,

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
Ncntuneskit senų, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Blg Ben, LltUe Ben Ir kiti budeinlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Pachankis - Troost Paminklai
PETER troost monument company 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virė 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose 1

■ 53®

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

Workmanship 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. ESTebroek 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeStad. ii* Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
- e I

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 IR JCSV VISAI ŠEIMYNAI sąlygas apturėti 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO JUČO LYGIOS TEMPEKATCROS 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 )r 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing lt* Hcatlng, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Comnany, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comer 551h 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
2814 WEST 23rd PLACE
8K YRIUS: 42 E. 1081 h ST. 
10756 S. MICHIOAN AVĖ.

10821 80. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2516 

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 960,

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 490

I. LIULEVIČIUS
4848 80. CAIJPORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8fU»

P I. RIDIKAS
8884 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREE1

Teiephene YARDS 1418
■...........,i .i. i i . * i i ■

L I. ZOLP
1040 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
I8S19 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 11S8-8S
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Ketvirtadienis, geg. 13, 1943

Muzika ir šokiai — iki sukaitimo, alus — kiek 
kas gali pakelti, valgiai — kortelių ir be pointų. 
Šitokios linksmybės bus . . . . ;...................

Įvyksta Visu Lietuviu Mėgiamame Vytauto Darže!
Per metus dūsavę dėl sunkių dienų, nors vienų dienų suva
žiavę, sutikę gimines, pažįstamus ir kaimynus užmirškime 
rūpesčius ir pasilinksminkite.

SV. JURGIO PARAP. PIKNIKE
Sekmadienį, Gegužės (May) 16 dieną, 1943 metais!

Visi į Šv. Jurgio parapijos pikniką. Jus maloniai kviečia pa
rapijos

KOMITETAI su KLEB. PREL M. L KRUŠU.
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Naujos Gvinėjos džiunglėse galima 
atželdinti galvos plaukus

Naujos Gvinėjos frontas. 
— Amerikiečiams tenka ko
voti džiunglėse su japonais. 
Su japonais kovoja nemažas 
skaičius chicagiečių, kurių 
tarpe yra įvairių profesijų 
žmonių.

Korespondentas sutiko Do- 
nald Mason, buvusį Chica- 
gos aktorių-vaidinto  ją. Da
bar aktoriaus rolę atlieka 
miškuose su šautuvu, beko
vodamas su japonais. Ir jam 
tinka prie veido šautuvas.

Donald Mason korespon
dentui pareiškė, jog jis 
džiunglėse du dalykus paty-

tų armijoje daugiau dalykų 
išmoko, negu universitete. 
Jis sako, jog džiunglėse iš
moko ilgą laiką apseiti be 
maisto, taip pat sužinojo^ 
kad galima pamiršti cukrų, 
duoną, vištieną, steiką, cibu
lius ir kavą.

Autobusas susidūrė 
su gatvėkariu

Prie Lake ir State str., 
pereitą antradienį, ssidūrė 
autobusas su gatvėkariu. 
Vienuolika asmenų buvo su-

rė: nustojo 30 svarų ir jam žeista. Nelaimė, įvyko, kai 
plaukai ant galvos ataugo, didelis trafikas buvo.
Naujos Gvinėjos džiunglės

turi vieną gerą ypatybę, kad 
čia atauga plaukai. Tenai 
tiek daug yra vandens, jog 
bet kas turi augti, pastebė
jo aktorius.

Mason lankė North Caro- 
lina universitetą, bet jis pa
reiškė, jog per pusantrų me-

Žuvo dešimt mainerių
Birmingham, Ala. — Pra- 

co .mainose, Alabama By- 
products Co., netoli Bir
mingham, įvyko explozija. 
Dešimt anglies mainerių žu
vo, dvylika buvo išgelbėta.

KODĖL AŠ NESIELGIU PAGAL 
SAVO AVIŽIŲ

Veikti pagal savo amžių! Vai, ag veikč'au 
kaipo senas iSgveręs valytuvas, tik tinkamas nu
mesti Į laužų. Vieton to, aš esu jauna ir veikli, 
ir galiu valyti kaurus kaip ir geriausia iš jų.

Tai dėlto, kad mano šeimininką duoda man 
ekstrų speciaię priežiūrą. Ir tai y a labai 
svarbu dabar, nes materiolai kurie yra dažnai 
vartojami gaminime dulkių valytuvų dibir yra 
reikalingi gaminime šautuvų, tankų ir orlaivių.

Jei manęs paklaustumėt, aš sakyčiau, kad 
mano fteimininkč yra sumani ir patrijotč. Ir aš 
patarčiau kad jūs sektumčt jos pavyzdį. Tai iš- 
tikrųjų yra labai lengva.

Pirmiausiai Atminkit iš
kratyti dulkių ma’šų va
lytuvo po kiekvieno var
tojimo. Jūsų valytuvas 
geriau veiks.

Gerai iškratyk maiši, kad 
išėmus visas aulkes iš, 
maišo audeklo. Ir kas mč- • 
nes} Išluoklt maišų.,. bet 
neplaukite jo.

PoržlflrMUt šepetukų, kad 
būtų tinkamai nustatytas 
— apie aštuntų dalį colio 
žemiau dulkių įtrauktuvo. 
Reikta nustatyti tankiai.

BRITAI ATAKUOJA NACIŲ KONVOJŲ

&

Kaip chicagiečio peties ženklelis 
išgelbėjo bombanešj

Vienuoliktoji oro jėga Alas- j Staiga teeh. sgt. John H. 
koje. — Lakūnai turi įvai- Miller pamatė auksinį peties

"Draugas” Ayme photo

Britų lėktuvai sėkmingai atakuoja nacių konvojų olandų 
pakrantėje. Viršuje — apšaudoma# priešo mįnų šlavėjas 
iš lėktuvo. Žemai — apšaudomas laivas.
-------------------------------------------------------------------sfe---------- -—

Sekmadienį nepapras
tos iškilmės Soldiers 
Field stadione

Gegužės 16 dieną Chica- 
ga iškilmingai švęs I Am An 
American dieną. Turininga 
ir įvairi programa bus išpil
dyta Soldiers Field stadione. 
Daugiau kaip 40,000 karei
vių, jurininku ir marinų at
vyks į Soldiers Field sta
dioną.

Iškilmėse dalyvaus daug 
įvairių Chicagos organizaci
ją-

Į iškilmes įėjimas nemo
kamas.

I Am An American Day 
proga bus pareikšta ištiki
mybė Amerikos-vėliavai.

Ne, ne šeimininke! Nie
kados nevarykite valytuvų 
virš špilkų, vinių, metali
nių pinigų ar kietų daik
tų. Surinkit tai rankomis.

Nauju šepetuku švariai 
valo. Jetgu šertai labai 
nusidėvėję. Įdėkite naujų, 
įtaikykite šepetukų švarų 
nuo 'plaukų ir pakulų.

Paskutlnl.il girsūs io- 
džlal—pildyk te išdirbėjo 
nurodymus kasllna valy
tuvo allejavlmo. Lai dea- 
leris patarnauja.

t

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANT

riaušių nuotykių. Jų suma
numas išgelbsti ne tik jų

ženklelį ant leitenanto Geo
rge Moser peties. Tuojau

gyvybes, bet ir bombanešį'. Milleris paėmė šį ženklelį
Pirmasis Įeit. James A. 

Ryan, 29 metų amžiaus, na
vigatorius, gyvenęs Moose- 
heart, III., pasakoja kaip bu
vo išgelbėtas keturių moto
rų bombanešys ir dešimties 
vyrų įgula.

Lėktuvas — Old 1091 bu
vo išvykęs žvalgybos tiks
lais į Attu. Kada grįžo at
gal, iš gazolino tanko nebe
tekėjo į vyriausią tanką ga
zolinas. Gaozlinas nebetekė
jo todėl, kad atsisakė veikti 
elektrinė pompa, buvo išsi
baigę fuses.

Lėktuvo tanke buvo 800 
galonų gazolino, bet gazoli
nas nebėgo kur reikia. Buvo 
gazolino, bet nebuvo degi
mo.

Atsiradus “triubelių” su

nuo peties ir pavartojo dėl 
fuse, elektrinė pompa ėrfiė 
veiktį. Lėktuvas nusileido 
saugiai.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad 2nd Lt. George Moser, 
24 metų amžiaus, lėktuvo 
bombardierius, kurio peties 
ženkleliu buvo išgelbėtas 
lėktuvas, yra chicagietis.

Buvo skleidžiamas 
nacizmas jaunimo 
tarpe

Chicagoje, federaliniame 
teisme, nagrinėjama devy
nių German-American Bund 
narių byla. Pereitą antradie
nį teisme paaiškėjo, jog 
German-American organiza- 

elektra, negalima buvo at-i ciia Amerikos jaunimą auk- 
leisti bombų. Kad lėktuvą I lsi° naci’i dvasioje, kitaip 
padarius lengvesni nusileidi- tariant bruko * iaunimo tar-
mui, buvo rankomis išmesta 
300 svarų bombų į gilumą.

pą hitlerišką dvasią.
Pasirodo, jog Amerikos

Vyrai pasiėmė "life jAcke-1 ia™i“aa b»vo siunėiamas į 
Vokietiją lavintis, kad vė- 

galėtų būti bundo va
tus” ir susitvarkė su para
šiutais. liau

dais.

Sparčiai auga
Chicagoje Amerikos Rau

donojo Kryžiaus karo fon
dui pereitą antradienį buvo 
jau surinkta $7,812,579. Nu
matyta surinkti $8,750,000.

Pagrobė du vaikus iš 
namų

Oak Parke, pereito antra
dienio vakare, buvo pagrob
ti du vaikai. Vienas vaikas 
turi 6 metus amžiaus, o ki
tas devynis. Vaikai pagrob
ti iž namų.

Du vaikus pagrobė koks 
tai vyras ir moteris. Pa
grobtų vaikų tėvai gyveno 
atsiskyrę. '

Surasta motina, kuri 
apleido savo vaikį

Detroit.— Dorothy Braun, 
22 m. amžiaus, divorsuota, 
pereitą antradienį, policijai 
prisipažino, kad ji savo sū
nų Donald, 4 metų amžiaus, 
paliko mayoro Edward J. 
Jeffries, Jr., ofise, tikėdama, 
jog miesto pareigūnai jos 
vaikui suras namus. Jauna 
moteris policijai pareiškusi, 
kad ji vaiką palikusi miesto 
salėje (City Hali) pereitą 
pirmadienį, kai “įvyuksi pro
te audra”. Moteris sulaiky
ta klausinėjimui dėl galimo 
apkaltinimo dėl apleidimo 
mažamečio.

Naujos mėsos kainos
Raymond S. tylcKeough, 

regionalis kainų tvarkymo 
administratorius, pereitą tre
čiadienį pranešė, kad nuo 
gegužės 17 dienos įsigalios 
naujos kainos dėl jautienos, 
veršienos, avienos ir baro- 
nienos mėsos gabalų ir rū
šių.

Rerakite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau- 
Ke •

SKELBKRtS DRAUGE

If BVB I BVBVaičiulaičio rašinys

Argentinos spaudoje
(LKFSB) Mūsų korespon

dentės praneša iš Argenti
nos, kad tenai Literatūros 
Akademijos leidžiamo meno, 
istorijos, filosofijos, sociali
nių mokslų ir literatūros žur 
nalo “Estudioe” (Buenos Ai
rėse) kovo-balandžio mėn. 
numeriuose atspausdino A. 
Vaičiulaičio 22 puslapių 
straipsnį apie lietuvių lite
ratūrą. Straipsnis pritaiky
tas Lietuvos 25 m. nepri
klausomybės paskelbimo su-* 
kakčiai. Rašytojas Vaičiu
laitis, kaip žinome, dabar y- 
ra USA kariuomenėje ir at
lieka ~ pagrindinį karinį ap
mokymą Miami Beach.

Dvynuku skaičius
Manoma, jog dabartiniu 

laiku Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyvena du mili
jonai dvynukų.

Kiek buvo raguočiu
1940 metais Kanadoje bu

vo priskaityta 8,565,000 ra
guočių gyvulių.

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
',Draugą”.

X 100 lietuvių Chicagoj 
šiandie ir rytoj aukos savo 
brangaus kraujo Raud. Kry
žiui. Taigi, lietuviai kariau
ja už šią šalį ir .už Lietuvą 
visuose frontuose ir visais 
galimais būdais.

X Sasnausko vardo vyrų 
choras šį vakarą, šv. Jurgio 
parapijos muzikos kambary
je turi praktiką. Ateinantį 
sekmadienį choras dalyvaus 
“Aš eau amerikietis” demon
stracijoj, kuri ruošiama Sol- 
dier Field. Įžanga nemoka
ma. Visi kviečiami dalyvau
ti.

X J. Brazaitis, varg. Auš
ros Vartų parapijos, po 40 
vai. atlaidų praeitą antra
dienį savo hute buvo iškėlęs 
puotą svečiams vargoninin
kams. Per vakarienę pakel
ta toastas ir už parapijos 
kleboną, kun. J. Dambraus
ką, MIC., kuris parodė dide
lio muzikams prielankumo.

X Šv. Pranciškaus seserų, 
Los Angeles, Calif., koply
čios ir vienuolyno pašventi
nimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 23 d., 3 vai. popiet. 
Šventinimo apeigas atliks 
arkiv. J. J. Cantwell, D.D.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je Velykų švenčių proga pa- 
rapijonai savo parapijos rei
kalams aukų sudėjo $2,603. 
Pavyzdingas dosnumas.

X P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas su žmona, praeitą 
pirmadienį dalyvavo Angli
jos ambasadoriui Amer. Jųng 
tinėse Valstybėse lordui Ha- 
lifaxui pagerbti bankiete, ku 
rį suruošė English Speaking 
Union ir Britų Generalinis 
Konsulatas garsiame Chica- 
go Casino klube. Jungtinių 
Tautų ir neutralių valstybių 
konsulai tame bankiete bu
vo oficialūs svečiai britų ge
neralinio konsulo. Džiugu ir 
reikšminga, kad Lietuva fi
gūruoja ir atstovaujama sy
kiu su kitomis valstybėmis.

X Aplink mus praeitą ant 
radienį buvo įdėta žinutė a- 
pie Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. vakarienę. Pasaky
ta* kad progrąma išpildyta 
pastangom varg. J. Kudir
kos ir seselių mokytojų. At
siprašom, kad praleista so- 
dalietės, kurios išpildė di
džiausią dalį programos ir 
daugiausiai programos su
ruošime darbavos. Be didžio
jo parapijos gražiai daina
vo ir sodaliečlų choras.
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