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OLANDIJOJE SUKILIMAI LIEPSNOJA!
Atakuojama vokiečių kariuomenė, 
susisiekimai; sabotažas plinta

Sąjungininkų laimėjimai Afrikoj 
žmones padrąsino prieš nacius veikti

LONDONAS, geg. 13. — 
Apturimomis iš Europos že
myno žiniomis, Olandijoj 
liepsnoja gyventojų sukili
mai prieš vokiečius okupan
tus. Sakoma, sukilimai kai 
banga persimeta per sieną 
ir Belgijon.

Sukilę gyventojai atakuo
ja vokiečių kariuomenės da
linius, karinius traukinius, 
ardo geležinkelius, sabota- 
žuoja visas susisiekimų prie 
mones.

gyventojų sąjūdį prieš oku
pantus pareina žinių ir iš 
kitų Europos kraštų.

Sakoma, kad naciai siun
čia daugiau kariuomenės 
Belgijon ir Olandijon. Neži
nia, ar sukilimus malšinti, 
ar gal saugoti pakraščius 
nuo sąjungininkų invazijos.

Yra žinių, kad okupuotuo
se kraštuose naciai daug 
žmonių areštuoja ir jų dalis 
galabija už pasipriešinimus

CHURCHILL LANKOSI WASHINGTONE Paimtas nelaisvėn vokiečių generolas 
atsisakė pasirašyti pasidavimo sąlygas

Karo kampanija Afrikoj uždaroma; 
apie 175,000 karių paimta nelaisvėn

SĄJUNG. VADOVYBĖ

Apie vykstantį generalinį»ir sabotažus.

T Ministras pirmininkas Churchill kalbės 
kongrese ateinančią savaitę

c '' . “Draugas" Acme piloto

Ministeris pirmininkas Winston Churchill (dešinėje) atvyko į Baltuosius Rūmus, čia
jį matome automobilyje su prezidentu Roosevelt. šio karo metu Churchill tretį kartą 
atvyko į Ameriką.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 13. — Cape 
Bon pusiasaly, Tunisij-oj, pa
imtas nelaisvėn ašies kariuo 
menės vadas gen. von Arnim 
atsisakė pasirašyti jam iš
keltas pasidavimo sąlygas. 
Ir be to pasirašymo britai 
jj pasiuntė atgal į Tunis, 
kur jam ir Kitiems nelais- 
viams bus skirta laikina bu
veinė.

Jam buvo paduotos sąly
gos, kad jo kariuomenė ne
naikintų karo ginklų ir kitų 
karo reikmenų ir nurodytų, 
kur žemėje pakastos minos. 
Jis atsisakė tai padaryti.

WASHINGTON, geg. 13. 
— Karo konferencijos Rai
tuose Rūmuose ir toliau tu- 

'^rimos. Apie tai nepaduoda
ma nė kokių oficialių parai?
kimų.

Hitleris siunčia 
armija Italijon

STOKHOLMAS, geg. 13.— 
^Patirta, kad Hitleris jau 

ima nepasitikėti Mussbliniu. 
kurs gali nuo Vokietijos at 
simesti ir sąjungininkams 
besąlyginiai pasiduoti, o pa
skiau bendrai su sąjunginin
kais nusisukti prieš savo 
partnerį Hitlerį.

Sakoma, vokiečių gausin
ga armija sutraukiama j 

ABrenner perėjos apylinkes. 
Jei kaip, tai Hitleris bandys 
jėgomis įtikinti Muasolinį, 
kad šis nepalaužtų ašies, kad 
jis bendrai su Vokietija ka
riautų iki pat galo.

Husai smogia naciams 
Doneco linijoje

> LONDONAS, geg. 13. — 
Rusų armija stumia atgal 
šarvuotuosius vokiečius že
mutinės Donec upės frontu 
tarp Charkovo ir Rostovo, 
skelbia sovietų vadovybė.

Vakariniam Kaukaze ru
sai sunkiąją artilerija laužo 
vokiečių linijas.

f O sovietų lakūnai didelius 
nuostolius sukelia vokie
čiams jų užnugario susisie
kimų linijoms ir centrams.

Atkakliausios kovos vyks
ta Donec upės fronte.

LONDONAS. —- žiniomis 
iš Tunisijos, du ašies gene
rolai Schmitt ir Koch pabė
go, regis, Italijon.

Sužinota, kad ministras 
pirmininkas Churchill čia už 
truks dar ir kitą savaitę. 
Pranešta, kad ateinantį tre 
čiadienį‘jis pakviestas kalbė 
ti kongreso abiejų rūmų at
stovų susirinkime.

Apie prez. Roosevelto pa
sitarimus su ministru pirmi
ninku Churchilliu yra įvai
riausių spėliojimų, ypač apie 
iaromus karo planus ir nau

jus sąjungininkų žygius nu 
galėjus ašį Afrikoje. Bet tie 
visi speliojiiųai yra tušti, 
nes viskas yra karo paslap
tis.

Olandai patariami 
priešintis okupantams

LONDONAS, geg. 13. - 
Vokiečių autoritetai Olandi
joje įsakė visiems buvusiems 
olandams kareiviams, kurių 
yra apie 400,000, registruo
tis karo tarnybai.

Olandijos vyriausybė iš
trėmime pęr radiją ragina 
olandus atkakliai priešintis 
registracijai ir kovoti, jei 
bus mėginama juos areštuo
ti.

Pažymima, kad vokiečiai 
nieko negali laimėti, nes 
prieš juos didėja žmonių są
jūdžiai visuose okupuotuose 
kraštuose.

Lakūnai sunaikino 
Marsala, Sicilijoje

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, geg. 13.—Ameri
kiečiai lakūnai dviem šim
tais bombonešių atakavo 
Marsala uostą Sicilijoje. 
Anot raportų, sukelti milži
niški nuostoliai.

Sunaikinta priepl aukos 
geležinkelio stotis, kranti
nės, angarai, baržos ir įvai
rių rūšių laivai. Sunaikinta 
garsaus pasauly Maršalo 
vyno gamybos pastatai ir 
viskas, kas juose buvo. Dau
giur sukelti gaisrai viską 
nubaigė. Priede dar apie 15 
ašies lėktuvų numušta.

Kiti sąjungininkų lakūnai 
atakavo Catania Sicilijoje ir 
Pantelleria salaitę, kurioje 
ašis bandė įsitvirtinti.

Ir po karo bus
maisto kontrolė

LONDONAS, geg. 13. — 
Maisto ministras Woolton 
pareiškė, kad po karo, jo 
nuomone, Britanijoj visiems 
laikams pasiliks maisto kon
trolė. Nes tik tuo būdu pa
kankamai maistu galės būti 
aprūpinti ypač vaikai ir dar
bininkai, sakė ministras.

Vokietijos katalikų vyskupai ir 
toliau denuncijuoja nacius

t
NEW YORK, geg. 13. — 

Karo informacijų ofisas iš
kelia aikštėn,: kad Vokieti
jos katalikų vyskupai ir to
liau aštriais žodžiais denun- 
cijuoja nacius dėl nepaken
čiamo jų religijos atžvilgiu 
nusistatymo.

Vyskupai atakuoja nacius 
išleistu 1942 m. gruodžio 18 
d. ganytojišku laišku, kurio 
tekstą karo informacijų biu
ras gavo. Laiškas parašytas 
vyskupų įvykusioje Fulda 
konferencijoje.

Vyskupai pareiškia, kad 
naciai ne vien Vokietijoje

Britų lakūnai atakavo 
Duisburgą

LONDONAS, geg. 13. — 
Britų lakūnai iš naujo ata
kavo Vokietijos karo pramo 
nes centrą Duisburgą.

Daugiau kaip. 1,500 tonų 
bombų paleista iš bombone
šių.

Nėra nė kalbos, kaip daug 
tas seniau apgriautas pra
monės centras šj kartą 
nukentėjo.

KARO FRONTUOSE
Gen. Patch grįžo 
iš Solomon salų

WASHINGTON, geg. 13. 
—U. S. kariuomenės vadas 
maj. gen. A. M. Patch par
vyko iš Solomons. Jis pakei
stas maj. gen. O. W. Gris- 
wold.

Grįžęs gen. Patch paskir
tas į Fort Lewis mokslinti 
kareivius.

AFRIKA —
Šiaurės Afrikoj karas jau 

kaip ir užbaigtas. Sąjungi
ninkams dar nepasidavusios 
kelios ašies kareivių grupes 
Tuąisijos kalnuose. Jos izo
liuotos ir pasiduos.

VAKARŲ EUROPA___
Praneša apie prasidėjo- 

sius Olandijoj, Belgijoj ir 
kitur gyventojų sukilimus 
prieš vokiečius okupantus

Britų lakūnai dar smarkiau 
išgriovė Duisburgą, Vokieti
jos karo pramonės centrą.

t

RUSIJA —
Rusai atnaujino ofensyvą 

prieš vokiečius Donec upės 
fronte, tarp Charkovo ir 
Rostovo. Vakariniam Kau
kaze vokiečiams vis karš
čiau darosi. Vargiai jie ten 
ilgai atsilaikys prieš rusų 
atakas.

visą laiką atkakliai kovoja 
prieš krikščionybę, o ypač 
prieš katalikybę, bet tą 
smerktiną kovą vykdo dar 
ir okupuotuose krikščioniš
kuose Europos kraštuose. 
Tuo būdu naciai visur mili
jonus žmonių sukeldina ne 
vien prieš save, bet ir prieš 
pačią Vokietiją. Tuo keliu 
naciai visur didina Vokieti
jos priešų skaičius.

Vyskupai nurodo, kad na
ciai vietoje okupuotų kraštų 
žmones daryti Vokietijai 
draugingais keičia juos prie 
šais. *■

Vyskupai iškelia aikštėn, 
kaip naciai tik vieniam Lux- 
emburge katalikus terorizuo 
ja ir kiek daug žalos atlikę 
Bažnyčiai naikindami vie
nuolynus ir bažnytines įstai
gas.

Tūkstančiai žydu 
deportuota iš 
Prancūzijos

LONDONAS (ONA). — 
London Sunday Times padė
jo žinią, kad nesenai vokie
čiai iš Drancy koncentraci
jos stovyklos 2,500 ir iš Pa
ryžiaus 2,000 žydų deporta
vo Vokietijon.

Šia proga tūkstančiai pran 
cūzų sukėlė priešnaciškas 
demonstracijas ir deportuo
jami žydai išlydėti giedant 
prancūzų tautinį himną.

Laikraštis pažymi, kad 
prancūzų policija, kuri buvo 
įpareigota minėtus žydus 
pristatyti į traukinį, išgir
dusi tautinį himną net apsi
ašarojusi.

Laisvųjų vokiečiu
konferencija Meksikoj

♦ *
MEXICO CITY (ONA).— 

Meksikos prezidentas Manu- 
el Avila Camacho savo vy
riausybės vardu indorsavc 
nacionalinę laisvųjų vokie
čių konferenciją, nes šio vo
kiečių sąjūdžio tikslas yra- 
sujungti visus priešnacinius 
elementus Meksikoje.

Prezidentas per savo at
stovą konferencijai pasiuntė 
sveikinimus. Prezidentas lin
kėjo laisvųjų vokiečių sąjū
džiui pasisekimo. Jis sakė 
kad šis sąjūdis vykdomas 
laisvoj šaly su bendraisiais 
idealais.

Apsaugos ministras Laza- 
ro Cardenas, buvęs » Meksi
kos prezidentas, pareiškė, 
kad laisvieji vokiečiai netu
ri būti identifikuoti su na
cių gauja. Sakė, kad vokie
čių mintis yra laisve pagrįs
ta.

Dar kiti šeši Meksikos vy 
riausybės aukštieji pareigu 
nai buvo atvykę konferenci 
joj, kuriai pirmininkavo Luf 
wig Renn, vaidinimų našy 
tojas tremtinys.

Konferencija prip a ž i n c 
garbės prezidentystę keletu 
vokiečių, kurie Vokietijoje 
būdami prieš nacius kovoje 
ir nuo jų daug kenčia. Tarp 
kitų garbės prezidentystė 
pripažinta ir Muensterio ka
talikų vyskupui grafui von 
Galen.

Vokiečiai buvo įsakę 3,000 
žydų deportuoti. Kadangi 
Drancy stovykloje našta tik 
apie 2,500 žydų, tad liepta 
apie 2,000 kitų išgaudyti 
Paryžiuje ir apylinkėse. Tas 
padaryta.

Niekas nežino, kur tie žy
dai išvežti.

Š. Afrikoj, geg. 13.—Vado
vybė specialiuoju komunika
tu skelbia, kad karo kampa
nija Š. Afrikoje jau uždaro
ma. Vakar, vakarą organi
zuotas ašies, vokiečių ir ita
lų jėgų priešinimasis nu
trauktas.

Cape Bon pusiasaly, Tuni- 
sijoj, nelaisvėn paimtas a- 
šies jėgų vyriausias vadas 
pulk. gen. Jurgen von Ar
nim su visu jo štabu.

Sąjung. vadovybės komu
nikate pažymima:

Organizuotas ašies jėgų 
priešinimąsis, išėmus kelias 
izoliuotas grupes, nutrauk
tas.

Nelaisvėn paimtas ašies 
jėgų vadas Tunisijoje gen. 
von Arnim.

Apskaičiuota, kad nuo ge
gužės 5 dienos nelaisvėn pa
imta iki 175,000 ašies karei
vių.

Sąjunginihkams teko di
delis kiekis patrankų ir įvai
rių rūšių karo medžiagos, 
taip pat orinių priemonių, 
tinkamų tolesniam vartoji- 
mbi.

Milžiniškų karo grobių 
kol kas neįmanoma nė ap
skaičiuoti be jų surūšiavi- 
mo.

Sąjungininkų oriniai veik
smai Tunisijoje suspenduo
ti, išėmus lakūnų duodamą 
paramą sausumos jėgoms, 
kurios yra apsupusios užsi
likusias ir nepasiduodančias 
ašies grupes kalnuose britų 
8-osios armijos fronte. Są
jungininkų lakūnai dabar su 
simeta atakuoti Siciliją ir 
Italijos pakraščius. Daugiau 
šia tenka Sicilijos uos
tams.

Tunisijoje nelaisvėn pa
nda 16—a ašies generolų.

Per trejus karo metus Af
rikoje ašis prarado 11 vo
kiečių ir 26 italų kariuome
nės divizijų. Apie 400,000 
kareivių nelaisvėn paimta. 
Čia neįskaitomi ašies nu
kautieji ir sužeistieji.

\WASHINGTON. — Karo 
gamybos boardas paskelbė, 
kad balandžio mėnesį dau
giau kaip 7 bilijonai dol. iš
leista karo reikalams.

v

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel 

kitę | 3-člo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą J vairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš kelionės j tanių 
festivalio
KAS {DOMAUS 
CLEVELANDEa 'M .r' f

Pirmadienio dieną ir nak
tį pasilikome Clevelande, 
kad jį geriau pažintume.
Kas įdomaus Clevelande, ki
lo pas visus šokėjus klausi
mas. Stasys Gabaliauskas 
ir P. Muliolis buvo mūsų ve-1 
dėjais. Sėdome į jų automo
bilius ir ten važiavome, kur 
mus vežė. Pasukome prie 
Erie ežero. Clevelandas,
kaip Chicago yra prie Mi-«
chigan Avė., yra išsidriekęs 
išilgai Erie ežero. Cleve
lande daugiausia yra susi
spietusi plieno pramonė.

Nepasižymi Clevelandas 
labai puikiais . pastatais, 
dangoraižiais, bet yra žy
mus puikiais parkais, kurie 
tęsiasi kelioliką mylių palei 
Erie ežerą. Įdomiausias par
kas yra Gordon parkas, ku
riame visos didesnės tautos 
turi įrengusios savo kulturi- 
nius daržus. Lietuvių kultū
rinis daržas yra vienas iš 
gražiausių. Jis yra įrengtas 
1933 m. ir vietos lietuviams 
kainavo apie $10,000. , ’Kas 
tie per daržai? Tai yra pa
rinktos gražesnės vietos 
Gordon parke, palei ežerą ir 
ten padaryta atitinkami

įrengimai charakteringi sa
vajai tautai.

Lietuvių (ĮaiZas yra pa
rinktas tarp aukštojo ir že
mojo kelio prie ežero. Dar
želis puikiai papuoštas te
rasomis, visada žaliuojan
čiais medeliais, vandens fon
tanu, lietuviškomis rūtomis 
ir rožėmis. Ten yra pastaty
ti lietuvių tautos patriarcho 
Basanavičiaus ir Kudirkos 
paminklai biustai. Didžiųjų 
iškilmių proga darže gali 
susirinkti visi Cievelando 
lietuviai ir dar net lieka vie
tos svetimtaučiams. Kiek ži
noma, tokie kultūriniai dar
žai tėra tik Clevelande, tai 
vienintelis dalykas visoje 
Amerikoje.

SVEČIUOSE PAS 
SCHULČUS

Iš gražiųjų parkų tiesiai 
nuvažiuojame į City Hali su 
vizitu majorui Soche, bet jis 
buvo išvykęs į Londoną. Ci- j 
ty Hali raštinėje dirba mūsų 
rėmėjo ir draugovės garbės 
nario St. Gabaliausko žmo
na. Ji yra vienintelė lietu
vaitė Clevelande, dirbanti 
City Hali. Tai politinis dar
bas. • .f

Pietums vėl visi susiren
kame P. Šukio reizdencijon. 
Dar po pietų šiek tiek pa- 
sportuojarhe, ritiname rutu
lius (bowling). Vakare bu-

ivaietVis touo gen. Dwigbt Eisenhower (centre) ir 
maj. gen. Omar N. Brodley (dešinėje) kaip perskirti šo
kinėjančią nacių miną, kuri nukreipta prieš žmones. Kai 
mina paliečiama, ji iššokėta keturias pėdas į orą ir explo- 
duoja.

Į GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
ger^a ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar* geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
Dirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB
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Ambrosia & Nectar
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vome pakviesti į svečius pas žės 9 d. net trijose 
turtingus Cievelando lietu
viu^ — Šulcus. Charles 
Schultz ir sūnus Eddy 
Schultz yra savininkai dide
lės metalo išdiibmo įmonės 
—- U. S. Steel Wire Co. Pas 
Šulcus patekome dėka Jono 
Jurgelio, kurio sesutę yra 
vedęs Šulcų sūnus Eddy.
Pas juos nuvykome didelis
būrys: aštuoni ateitininkai Į draugovė piidė programą
šokėjai, St. Gabaliauskas su' , „ ,„ ’ x , Spaudos Koncerte, rengta-seima, akordiomstas, Jonas
Jurgelis su žmona ir E, Ša
ulienė. Čia vaišinomės visą 
pusdienį, dainavcme, šoko
me ragavome baro gėrimus, 
klausėme lietuviškų plokšte- I 
lių muzikos ir pagaliau vai- J 
gėme iki dvyliktos valandos 
vidurnakčio. Tokio clevelan- 
diečių vaišingumo ateitinin- ( 
kai niekada negalės užmirš- ( 
ti.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ POPULIARIZA- 
CIJA PLINTA

Po tarptautinės šokių 
šventės Philadelphijoj, šo
kėjų grupės pasklido po lie
tuvių kolonijas. Pa v., gegu-

vietose
įvyko lietuvių tautinių šo
kių programos. I Vaškienės 
jaunamečiai šokėjai nuvyko 
į Brooklyn, N. Y., pildyti 
“Amerikos” metiniame kon-

puikiausiai pasisekė, žmo
nių buvo pilnutėlė Liet. Pi
liečių svetainė. Draugovės 
šokėjai net gavo kitą pa
kvietimą atvykti su progra
ma rudenį. -J

GRAŽI LIETUVIŲ 
REKLAMA

Šiais metais Tarptautinių 
Šokių šventėj gegužės 5—8 
d. d., Philadelphijoj, Pa., lie
tuviai buvo labai graž.ai at
stovauti. Gegužės 7 d., penk
tadienį, popietinėje ir vaka
rinėje programoje lietuvius 
atstovavo lvaškienės vaiku
čių šokėjų grupė iš Bostono 
Pasirodė labai gražiai. Ge
gužės 8 d., šeštadienį, lietu
vių programą pildė Chica- 
gos Ateitininkų Draugovė. 
Pirmiausia, didžiulėje Aca- 
demy of Mus.c scenoje sė
dint lietuvių tautiškuose 
kostiumuose programos pil- 
dytojams, Vytautas Belia-

certe programą; V. Belia- J118’ kuris yra laikomas au- 
jaus grupė geg. 9 d. turėjo toriletu rytiečių ir europie- 
lietuvių ir ukrainiečių šokių į čhl tautinių šokių, ir kuris 
vakarą Baltimorėj, Lietuvių tuo klausimu jau yra išlei

dęs tris knygas, trumpai su
pažindino dalyvius su lietu
vių tauta ir paskui prieš 
kiekvieną dainą ir šokį pa
aiškino, ką jie reiškia. Atei
tininkai sudainavo ‘ ‘Miškų

gęlė” ir “Ant kalno mūrai”, 
šoko šiuos lietuvių tautinius 
šokius: Suktinį, Kalvelį, Ku
bilą, Voveraitę, Kepurinę, 
Sukčių, Blezdingėlę. Tarpe 
tų šokių, kol mūsų šokėjai 
atsikvėpė, V. Btliajaus šo
kėjų grupė pašoko Jonkelį ir 
Mikitą.

Lietuvių ę akiai dar bešo
kant susilaukė gausių aplo- i 
dismentų, ypač publikai pa
tiko Voveraitė ir Blezdingė
lė, kurią bešokant porą kar
tų suformavo raidę V; tą

Jei kelias į Dievą tikras 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

DR. VAITUSH, OI*T.
LfKrrVIS

Mano 20 meta praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

•kti priežastimi galvos skaudėjimo,
nepaprastai greitai publika svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

tumo, skaudamą akių karštį, atitai-pastebėjo ir ėmė ploti. Ben
drai, šiemet lietuvių tauta 
National Folk Ftstivaly bu
vo atstovauta keturis kar
tus stipriau ir geriau negu 
kitais metais. —A. S.

Ar Skauda Kojas ?

Urmo (whoiesale) kainomis pristato į alines ir ki- j 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
- ''

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Evetything in the line of 

Farniture )

AĮEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Rcpresentative.

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appoint.ment rali — 

REPUBUC 6051

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

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

AKIS EGZa^iNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535. ........ ... - ............ ..... ■ - - ........ , T --  . A... - ..........
VALANDOS: Ptrmad., Trcčiad., Pcnktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrnri. tr Ketvlrtsutk-ntals Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Acštndlculula ir SelunadicniaLi I’agaJ Sutartį

salėj, o Chicagcs At-kų

tne “Liet. žinių” red. Pitts- 
burghe, Pa. Tas vakaras

f

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 
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO. VĄLYMO’ LAIKAS—
Matykite JnuĄ kaslink' Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

....#

SKELBKITES “DRAUGE” DR> SERNER
PLATINKITE “DRAUGĄ”

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MVSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MIZlhA- 

L1NIV INSTRUMENTU 

PASINA1DOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDLOTI.

'TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI, SAKAPHONES, FLUTES 
su “caaes” — >15.00, >27.60.
>46.00 ir >76.00. Visi garartuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UIT ARAI, SPA- 
NI6KI MANDOLINAI, BANJO8, 
SMU1KOS. TENOR HANJCb — 
>0.50, >8.60, >72.60 iki >86.00.
STRIUNINIAI BASAI — >00.00, 
>126.00 ir 1160.C0. BASO U2- 
DENGALAS — >12.00. 8MICE-
LIAI SMUIKOMS. 8TRIUN1N1- 
AMS BA8AM8, VIOLAS IR CEL- 
LO — >1.60, >3 00, >6.00, >10.00 
ir >16.00. StriOnon dėl vtnų vlrS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — >18.60, >28.60, 
>36.00 ir >60.00. PEDALS. HI- 
BOT8, CYMBO1A ir » DRUM 
HEADS patalnoinl Jums palau
kiant. MOUTH PIBCE vietoms 
b rasa ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPEMTUS T1CTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Trldboms, Savaphonaa ir 
taipgi Smuikoms ir Ouitarama

GOLDSTEIN’B MIJBIC SHOP 
• 14 Maxwcll SU, Uiicago

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
» Ištaiso,4R

Io uit K RELitF WithkEW METrtOū
N«w Bunion Reducer

—for Caras aad Callasas__

išores? SHOES f*-- 25c i

FOOT E-Z SHOE SHOP 
189 NO. LA SALLE ST.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— telkia — 

SVKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris —

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiai! 
pakinkliai!. Gy
venkit lluoel nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPĖČIAU — 
Iškirpkite šį skelbimą ir prlduo

kite mums pirtį 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime7jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMANKŠTIN1MA 
J n. y Skilvio Muskulą Treatmcntą.

NftRA KO GERESNIO U4

Crsator of Custolh Appllances for 27 yri. 
M S. STATE, KM. 010, STA. 41M 
Daily 10 A.M. "T1I 8j Mon., Frl. Tll 9 PJf.

Naturdny Tll 1, Sunday 2 to 4.

šis yra specialia garsinimo bandymai 
nebus kitose lalkraSčIuosa. Taipgi, *lo 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Ofisas Ir Akinių Dirbtnvft

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy 
vsnlniul. Hangoklta Jas, leisdami 
lšegsaminuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria mgėjlmo mokslą*

gali sutelkti.
86 METAI PATYRIMO

pririnkime
- Vi ■ ■ > ąs o o

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana. Jr.

OPTOMET KIST AI
IMI So. A«hlamd Aveniu 

Kampan 16-tos
PsMaiaai GAVAU 06M, CMcngr 

orno VALANDOS! 
Kasdien 0:80 ą. m. Iki 1:80 p. m 

TrsMsĄ ir totsd. 0:84 a. m.
Brt LOO g., m.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CKMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! /
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokama 8%. Jūsų pinigai greitai (Įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 los. M. Mozeris, 8ec'y. 8288 BO. HALSTED 8T.

Z” i UPf EAHHINCS

so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomia nuo pieta O Na- 

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso 
■ooo ko akinių. Kainos pigia* kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

TABJM ĮSU
Jaunuoliai, kurie neDriimami 

karo aviacijos skyr* ‘4 priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

LIETUVIAI DAKTAhAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tol. YARdi 4787 
Namų tol. PBOapoct 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
, Antradieniais,. Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poniui.

Tai. YARds 8846

Ofi. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street '

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatslliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

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

U*lrm*diswii*ia pagal maltarim*

Tai. YARds 3146

DR, V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 We8t 35th Street

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

Šventadieniais - 11-12

Ofiso Tel...................VIRgtnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * > 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

’ OR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trvs lubos) r

TeL MIDway 8880 Chicago.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik> • 
vai. popiet ir ano 7 iki 8:30 vėl. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. diena

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RF niFNR “DRAUGU*

SKAiTTKlTJb “DRAUGĄ'

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Reeidencijos tol.: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6081.
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPabUe 7868*

. Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį
“Draugą”.

TeL CANal 0887
Rea. teL: PROipect 6651

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAR 
1821 So. Halsted Street 

Reaidsndja: 6800 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p

6 DU 6 Tai. vatouR,
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APIE LATVIU TAUTOS KANČIAS
(LKFSB) Maskvos įstai- 

ios skelbia, kad per pirmus 
savo viešpatavimo metus 
Latvijoje, naciai sušaudę* iš

ir nuo bolševikų ir nenori 
jokios okupacijos — nei vo
kiečių, nei rusų, o visomis 
jėgomis yra pasiryžusios 

korę ar kitais būdais nu- (siekti savo nepriklausomy- 
kankinę apie 120,000 latvių j bes. Ta progi prisimint'nas 
ir apie 65,000 žydų. Nors latvių ministerio A. Bilma- 

nio straipsnis anglų kalba 
žurnale “America”, paskuti
niame numeryje. Čia latvių

SULAIKYTAS ŠNIPAS
3

bolševikų statistinės žinios 
dasnai būna perdėtos, bet 
visi suprantame, kaip sun
kiai dabar kenčia ir kiek ministeris, rašydamas tema 
daug gyvybinių nuostolių “Sea Power in the Baltic”, 

pabrėžia, kad lietuviai, lat
viai ir estai yra nuo senų 
laikų tikrieji tų Baltijos pa
kraščių gyventojai, jiems tie

turi nacių okupuotoji Latvi
ja ir kitos tautos. Bet iš ki
tos pusės atsimename ir 
Latvijos Pasiuntinybės Wa-
shingtone paskelbtą knygą žemių plotai priklauso, jie 
“Latvia in 1939-1942”. čia įrodė, kad sugeba tvarkytis 
pranešama, kad raudonosios j ir ekonomiškai ir kad nie-
okupacijos metu Latvijoje 
buvo nužudyta žmonių 12,- 
000, sužeistų *— 14 000, din- 
gusių-išvežtų į Sibirą —- 45,- 
000. Be to, buvo susektas 
bolševikų planas kaip lat
vių tautą sunaikinti, išde- 
portuojant latvius į Sibirą, 

£ ir jei to bolševikai dar ne
įvykdė, tai todėl, kad nesu
spėjo. Taigi ir latviai, ir ki
tos Baltijos tautos perdaug 
jau nukentėjo ir nuo nacių,

Argentinos Vice- 
_ Prezidentas įstojo

i vienuolyną
LKFSB) Mūsų korespon-

kas neturi teisės kėsintis į 
tų tautų pasiryžimą gyven
ti laisvu, nepriklausomu gy
venimu.

Dr. Franz Ernst Paul Fie- 
dler, 59 metų, br.vo suimtas 
F. B. I., Pittsburgh, Pa., jis 
kaltinamas išdavystėje.

I

mybės paskelbimo sukakties 
minėjimą. Ta proga ir Ar
gentinos spauda prisiminė

rėjo 70 m., tai jam teko iš 
popiežiaus gauti leidimą ir
jisai gavo. Dr. Gonzaleso Lietuvą. Lletuyos mimsterio 
apsisprendimas sujaudino jo 
draugus ir šalies spaudą.

Lietuvos laisvės 
minėjimas Argentinoje

(LKFSB) Patrijotinio nu
sistatymo lietuviai, Argenti
noje susispietę apie Lietu
vai Išlaisvinti Centrą, vieno
je Buenos Aires salėje va
sario 13 d. buvo surengę di-

dentas praneša iš Argenti- ’ delį Lietuvos Nepriklauso- 
nos, kad tenai didelio įspū- ____________________________

kalba, tautinės vėliavos ir 
ypač lietuviškos dainos, cho
ro meisteriškai padainuotos, 
padarė įspūdį ne tik lietu
viams, bet, kaip praneša 
mūsų korespondentas, ip ki
tataučiams svečiams bei di
džiosios spaudos atstovams.

PETRONEL® 
PIKCCNIENft 

(po tėvais Kindcraltč)
MlrS geg. 11, 1S43, 8:45 vai. 
vak., sulaukus pusės aini, 

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Raseinių apskr., Gaurės par., 
Dargaičių kaimo.

Amerikoje iSgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdimo 

vyrų. Jonų, 2 dukteris Sophle 
ir žentų Antanų Karbauskų, 
Petronėlę ir žentų Kmil Stan- 
cik, 3 sūnus Antanų, marčių Jo- 
sephine, Pranciškų, marčių A- 
dfię ir Jonų (Pfc. IT. S. ka- 
rtuomenė'e), 5 anūkus, brolį 
Antanų Kinderį ir jo Seimų, 
Svogerj Kazimierą ir švogerkų 
Anelę Pikčūnas ir jų šeima, 
švogerkų Mareijonų ir švogerį 
Ciprijona Pocius ir ių šeima, 
pusseserį Marijonų Bartusli ir 
jos šeimų ir daug kitų gimi
niu. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6555 So. Washtenaw 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. Karimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Žentai. Sflnai. Marčios. Anū
kai, Brolis švogerls, Rvoger- 
kos, IkiM-ieiserč Ir Gimines.

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

“DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTI8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 0488-9480

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE HELP
I Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west slde svarbioj karo industri
joje sbipping departamente. Patogios 
darbo sųlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MFfi. CO.

NEW YORK. — Atvyko 
žinomas britų ekonomistas 
Sir William Beveridge. Vyk
sta Washingtonan.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

5319 Sherldan Rd.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbant) 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
j Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Timekeeper’s ofisų.
. l'.DGi;WATEK BE ACH HOTEL . 

5340 Sherldan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Dnrl»ams

Reikalingi akredituotai Pelenas dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika-

TVPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sųlvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MFC. CO. 
1500 S. Westem MONme 0120

1500 S. Besteni MęNroc OI26,lin^a- Atsišaukit į Employment ofisą

PIRKITE KARO BONUS! 1 THE CE^C5EE JACK C°*
48OO W. 001 Ii St.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

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

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVtS 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.

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 W. Olilo.

FOUNTAIN MOTERIS
Reikalinga prie Lunch Couutcr.

Vakarais nereikia dirbti. 
Gera pradinė mokestis.

NEISNER BROS.
3122 W. «Srd St.

džio padarė žygis Dr. Alpi- 
dio Gonzaloz: tasai buvusis

4 Argentinos karo ir vidaus 
reikalų ministeris ir net val
stybės Vive-Prezidentas įs
tojo į vienuolyną. Jo praei
tis labai įvairi: buvo ateis
tas, bet gyvenimo smūgiai 
šeimoje, baisus visuomenės 
dorovės kritimas privertė ta 
įžymybe susimąstyti, paieš
koti tvirtesnių pažiūrų ir 
tikslesnių gyvenimo kelių. 
Jis liko uolus katalikas, šv. 
Pranciškaus bazilikoje kas
dien patarnaudavo Šv. Mi
šioms, pagaliau paskutiniuo
ju laiku jis pasiryžo stoti į 
Asyžiaus brolių bendruome
nę, jau ir anksčiau jis buvo 
tretininkas. Kadangi tas 
kandidatas į vienuolius tu-

09 N
MALEVA

®JL

URftlJLft PAUŽIENft 
(po tėvais Viiškaitė)

Gyveno 3045 W. CorPand, 
tel. Belmont 1632.

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

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Mariampolės apskr., Kvietlš- 
kių valsšč. Nendrlnlškių kaim.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Petrų, sūnų Antanų Ir 
marčių Pranciškų Ir anūkų 
Povilų, dukterį Marijonų Zal- 
niera:tienę, žentų Pijušų ir a- 
nukus Marian, Anthony Ir 
Raymond, seserį Marijonų 
Telberienę iš Spring Valley,
4 pusseseres Julijonų Galskie- 
nę, Adelę Gilienę, Magdalenų 
Mickevičienę ir Elzbietą An- 
čiurienę Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko brolį Vincentų ir jo 
Seimų.

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

lAldotuvės įvyks šeštadieni, 
geg. 16 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Myko
lo parap. bažnyčių, kurioje J- 
vyka gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Vyrais, Sūnus, Marti, 
Duktė, žentas, Anūkai, Resno, 
Pusseserės Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chatvlcz ir Sūnal, Tel. Canal 
ISIS.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

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

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

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

Lc’ffi

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi sa vandenin—išdžiūsta 1 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų
popierą ir tt. 8 spalvų Ir balta.■...... -............... . ------- — ------  - —
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

£!£H

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

AS8UCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausio Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas- ir kitus
visokius auk
sinius daiktui 
už PRUENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Įpstrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo 0800 
Iki 010,000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmų, .

JOHN O. SYKORA 
9411 8. B2nd Avė.

s Phone: CICERO 459.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite l Colonnade kambarį 

EBGEWATER BEACH HOTEL 

5340 Sherldan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERS. DARBTNTNKAI ir 
WELDERS reikalingi. Diena ir nak
tį šiftal. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

FHETGHT HANDLERS
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai.

Gerk. mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 6. House 3.
18TH » CLARK STS.

MILL HAND
Reikalingas rašalo (ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

- FUCHS ft LANG MFG. CO.
120 W. Illinois St.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

38 iki 60 Metų
DftL DIRBTUVES DARBŲ

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

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

Chieago, III.

GERAI APMOKAMI
GERI DARBAI

MERGINU REIKIA 
TARP 18 IR 35 METŲ

Dirbti prie lengvų ir švarių 
dirbtuvės darbų.

Malonios Darlto Sąlygos 
Nuolatini Darbai.

Ateikite pasiruošę stoti prie darbo.

SCHWEIZER SWISS 
& EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gerą mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD 
14th tr Clark Sts.

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU

GERA MOKESTIS
Puikios Darbo Sąlygos

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

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

2044 W. Lako St.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
1.35« W. Lake St. ar 

4820 S. Campbell.

DARBININKŲ
Reikia industrijalinel dirbtuvei dir
bančiai defens® darbus. Dirbtuvė 
•■rtl prie gatvėkarlo Darbai išlauko. 
CHICAGO FREIGHT CAR PARTS 
CO. 150f* W. UOtli St.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
•Draugo" spaustuvėje reikalingas 11.

linotlplstas (seccrls) greitu laiku. Oe- 
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M I C.

2394 So. Oaltley A»ų, Chieago

VAIKINAMS ir VYRAMS
17 IKI 50 METŲ

Patyrimas Nereikalinga.
Dirbtuvės Darbai 

Moderniškoj Spaustuvėje. 
NAKTIMIS AUKŠTESNE MOKESTIS 

Swing ėiftai—Svarbi Industrija 

PASTOVUS DARBAI 

Cafeteria Dirbtuvėje 
United autographic 

REGISTER CO.
5000 S. Callfomia Hemlock 9000

VYRŲ
Receiving ir Warehouse departa
mentuose reikalauja seniai įsteig
ta kompanija kurios normalūs 

roduktai dabar yra vartojama 
lėl

PERGALES
Atsišaukit dabar jei nedirbate 
pilną laiką prie karo darbų.
METAL & THERMIT CORP.

415 E. 151st Street 
East Chieago, Ind.

VYRAI
18—55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, ’aivvnui ir alijantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo. Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
šiftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti lee Cream 

dirbtuvėje. Pastovūs (Išrijai.
Atsišaukite į—

NONBETTER ICE CREAM CO. 
1025 S. Kedaie.

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

SI

HELP WANTED MOTERYS

MERGINOS
18 — 40

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

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

SVARBIOJ PRAMONĖJ 
Nepatyrusio; Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Loaders Ir Line 
Operatorės. Aukšta mlnlmum mo
kestis su gera proga įsldlrblmo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

89rd St. A Archer Avė. Argo, III. 
Tel.: Summit 800. Ėst. 271.

OPERATORIAI 

KARO DIRBTUVEI

Reikalingi patyrę vyrai ir motery; 
Operatoriai prie Turret ir Engim 
Lathes, Drill Press, Profilers. Hani 
Screw Mašinų, Cleveland Automatii 
Screw Mašinų ir Turret Lathe Sėt 
up vyrai ir Timekeepers. Dieną i 
naktį šiftai. 48 vai. savaitė. Geri 
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
3807 Archer Avė.

Vyru

Vyrų

Vyrų

17 iki 50
IR

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Merginų 18 iki 35
SVARBIAI PRAMONEI

Reikia prie išsiuntimo dėžių d 
Defense produktų. Už viržiai] 
mokama laikas ir pusė.
Pastovūs darbai dabar ir po kar 
Patyrimas nereikalinga.

Gera Transportacija

2425 S. ROCKWELL ST.

Prancūzu karo laivas 
nuskandino

DAKAR, Prancūzų Vaks 
rų Afrika, geg. 13. — Prar 
cūzų kruizeris Georgea Lej 
guea praeitą mėnesį iš ši 
uioeto išplaukė jūron kovo' 
prieš ašį ir nepaprastai pi 
sižymęjo. Jis nuskandino d 
delj vokiečių laivą, kuriu 
submarinams buvo pristat( 
ma provizija, ir grįžo į Dis 
kar su 90 vokiečių jūreivi 
nelaisvių.

r



»

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. IEUNOIS Penktadieniu, geg 14, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRHEND 

{$34 South Oakley Ava. Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays «

A mebiber of the Catholic Press Association
Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months —■ $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Ęurope — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advertising in "Draugas" brings best resųlts.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt.' Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tama r- $6.00; Pusei Mėty — $3.50.; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Matams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

' ■ 1 /
Entered as second-Clasa Matter Mareli 31. 1916 at Chicago, IU.

Under the Act of March 3, 1879-

Pergalė!
Amerikiečiai, anglai ir prancūzai pasiekė galutinos 

pergalės Tunisijoj.
Paimtas nelaisvėn pats vyriausias vokiečių ir italų 

armijų Tunisjjoj vadas gen. Jurgen von Arnim, kuris 
nuo kovo mėnesio užėmė maršalo Rommelio vietą.

Apskaičiuojama, kad nuo gegužės 5 d. santarvininkai 
suėmė apie 150,000 ašies kareivių ir daug visokios amu
nicijos bei karo pabūklų.

Nacių ir fašistų kampanija Afrikoje daug kainavo. 
Nuo to laiko, maždaug prieš tris metus, kai ašis pra
dėjo savo žygius Egipte, belaisvėn paimta 400,000 vo
kiečių ir italų. Daug buvo užmuštų mūšiuose. Viso 
ašis netekusi 39 divizijas. Naciai ir fašistai prarado 
savo dvylika žymių generolų.

MILŽINIŠKAS LAIMĖJIMAS

! Jungtinių Tautu laimėjimas, kaip jau rašėme prieš 
pora dienų, yra milžiniškas. Ne tik visa šiaurės Afrika 
paimta, išvalyta nuo okupantų, bet laimėta dideli viso
kios amunicijos kiekiai. Priešų nuostoliai visais žvilgs
niais yra milžiniški.

Šie nuostoliai yra dideli vokiečiams, bet italams jie 
yra nepakeliami, tragiški. Neužmirškim, kad jungtinių 
tautų laimėjimai Afrikoje į dulkes sudaužė visus Mus- 
solinio planus išauginti didelę ir galingą Italijos impe
riją, kurią jis pradėjo steigti Etiopijos užpuolimu.

Bet ir čia dar ne viskas.
z

DIDIEJI ITALŲ VARGAI

Iš išlaisvintos Šiaurės Afrikos dabar jau prasideda 
didžioji santarvininkų kampanija, kad išvalyti visą 
Italiją nuo fašistinio raugo, šimtai amerikiečių lėktu
vų jau daužo fašistų tvirtoves. Atakuojama Sicilijos 
salos uoštai. Uostas Marsala, sakoma, jau visai nušluo
tas. Uostas Catania liepsnose. Be to, bombarduojamos 
— Pantelleria (60 mailių nuo Kelbia, Tunisijos) ir Mal
ta. Sicilijos miestas Castelvetrano nuo Tunisijos Cape 
Bon yra tik 88 mailės. Tuo būdu, reikia manyti, toji 
sala taip pat netrukus bus paimta, kad iš čia turėti 
dar artimesnį kelią tolimesniems žygiams į Italiją.

Nėra abejonės, kad Italijos pakraščiai yra stipriai 
saugojami, apginkluoti, kad ten knibždėte knibžda na
cių kariuomenė. Bet italai, kad ir su didžiausia vokie
čių pagalba savo pozicijų neatlaikys.

Tad, aišku, kad po santarvininkų didžiosios pergalės 
Afrikoj, Italija pasidaro nuolatinio bombardavimo ob

jektu. Visa italų tauta dabar turi kentėti dėl diktato
riaus Mussolinio tuščių ambicijų, dėl jo smurtiškų žy
gių Etijopijon, Prancūzijon, Albanijon, Graikijon etc. 

“NEIK SU VELNIU OBUOLIAUTI”...

Kai Vokietijos naciai užpuolė Prancūziją ir netrukus 
fašistai smogė peiliu Prancūzijos nugaron, visas civili
zuotasis pasaulis pasmerkė Mussolinį. Pasmerkėme ir 
mes jį, primindami jam, kad susidėjimas su Hitleriu 
italų tautą įtrauks j dideles nelaimes ir vargus. Prie
žodis gerai sako — “Neik su velniu obuoliauti, netekai 
nei obuolių nei terbos’’. Dabar atrodo, kad tą priežodį 
visa pilnuma galima bus pritaikinti Mussolinio susidė
jimui su Hitleriu. Muasolinis, svajojęs apie imperiją, 
didelius turtus ir garbes, paskutinių kelnių neteks. 

AMERIKIEČIŲ VAIDMUO
t

Berods ir rašyti nereikia, kad Šiaurės Afrikos per
galėje amerikiečiai suvaidino patį didžiausią vaidmenį. 
Ilgai ir garbingai ten kariavo anglai. Bet be amerikie
čių pagalbos vargu kada būtų išvalyta Afrika nuo nacių 
ir fašistų, čia ne pasigyrimas, bet faktai.

Kai 1042 m. lapkričio mėn. pradžioj amerikiečių eks
pedicija išlipo į Afrikos krantus ir pradėjo kariškas 
operacijas, tas frontas atsirado visai kitokioj padėty
je. Amerikos karo vyrų iniciatyva, energija, drąsa, ka
ro pabūklai nulėmė perbalę Tada ir anglai geriau ir drą

siau kariavo. Be to, prancūzai, amerikiečių ginklais ap
ginkluoti, stojo į frontą ir šauniai su priešu grūmėsi.

Šios pergalės proga yra sveikintinos jungtinės tautos, 
tačiau pirmoje vietoje sveikintini Amerikos karo vyrai 
ir jų vadas gen. Eisenhower.

Franco "laikos karvelio" rolėj
Nedaug kas tepatėmijo prieš keletą dienų padarytą 

Ispanijos generalissimo Franco pareiškimą, kuris, mūsų 
manymu, yra savotiškai svarbus.

Savo pareiškime gen. Franco siūlo taiką, nes esą ne
sąmonė toliau bekariauti. Jo manymu, karą nebegalinti 
laimėti nei viena, nei kita pusė.

Bet pasaulis neužmiršo gen. Franco pąręiškimą dar 
prieš Pearl Harbor įvykį. Jis tada sakė, kad Vokietija 
karą beveik jau turi laimėjusi. Nei Jungtinės Valsty
bės santarvininkų būklės nebeišgelbėsiančios.

Dabar jau jisai lygią progą abiem kariaujančiom pu
sėm duoda. Mes esame tikri, kad gen. Franco po kelių 
mėnesių vėl kitokį pareiškimą turės daryti.

Galimas dalykas, kad taip kalbėti gen. Franco įpra
šė vokiečiai ir italai, kurie, po jungtinių tautų pergalės 
Afrikoj, aišku, norėtų kalbėti apie taiką. Bet teatsime
na gen. Franco, ką Prezidentas Rooseveltas pasakė 
Kasablankos konferencijoj. Jisai pasakė, kad nei su 
Berlyno-Romos ašim nei su Tokio nebus jokios kalbos 
apie taiką, kol priešai nebus priversti besąlyginiai par 
sidruoti.

Jungtinių Tautų jėgos auga diena iš dienos. Jų pu
sėje bus pergalė. Jų žmonės savo kančiomis patyrė, 
kad visai nesutriuškinus diktatorių siautimo, nebus pa
sauly nei taikos nei gerovės.

Kaip Afrika buvo išvalyta nuo kruvino diktatorių 
siautėjimo, taip turės būti išvalyta Europa ir kiti kon
tinentai. Visos pasaulio tautos turės būti išlaisvintos. 
Atlanto Garterio dėsniai ir Keturios Laisvės turės būti 
įgyvendinta.

Ed. Benešui atsilankius
Šiomis dienomis Vašingtone vieši Edvardas Benešąs, 

Čekoslovakijos prezidentas. Savo vizitai jisai pasirinko 
tikrai patogų laiką, nes dabar Vašingtone eina svarbūs 
Prezidento Roosevelto ir Premiero Churchillio pasitari
mai, kuriuose, neabejojame, bus svarstomas Čekoslo
vakijos ir kitų nacių pavergtų valstybių išlaisvinimo ir 
atstatymo klausimas.

Prez. Benešąs savo laiku Europoje buvo pasižymėjęs 
kaipo apsukrus diplomatas, energingas mažesniųjų val
stybių ginėjas Tautų Sąjungoje, kurios jis yra buvęs 
pirmininkas.

Dabar apie jį kitokių gandų skleidžiama. Esą jis jau 
pritaręs Maskvos reikalavimams po karo prisijungti 
Baltijos valstybes, Lenkijos ir, Suomijos dalį. Būk tai 
sutinkąs ir pačią Čekoslovakiją ligi tam tikro laipsnio 
♦ ‘susovietinti

Mes tiems gandams apie Benešą vis tik nenorėtame 
tikėti. Kokią jis teisę turėtų dalinti didžiosioms valsty
bėms Baltijos ar kitas mažesnes valstybes ar jų dalis! 
Be abejonės, jis žino, kaip didelį) kryžių neša čekų tauta 
'nacių vergijoje. Nejaugi jis norėtų, kad čekams išsilais
vinus, visos kitos mažesnės tautos pasiliktų nešti sunkų 
svetimą jungą. Jis, aišku, žino ir tą, kad Atlanto čar- 
teris ir Keturios Laisvės yra skirta ne vien Čekoslova
kijai, bet visoms tautoms.

Reikia manyti, ka^d Benešąs ne tik privačiuose pasi
kalbėjimuose, bet ir viešai Amerikos visuomenei pasi
sakys stovįs už Atlanto Čarterj, už visų tautų teisę gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

INDIJOS BANANAI

»

Tumoai

Fraternalinių organizacijų 
sąjūdis Amerikoje yna pla
tus ir stiprus.

“The Fraternal Monitor” 
šio mėnesio laidoje įdėjo są
rašą visų tų fraternalinių 
ąpdraudos organizacijų, ku
rios savo ižduose turi dau
giau kaip milijoną dolerių.

Jų tarpe randame Lietu
vių R. K. Susivienymą A- 
raerikoj ir SLA.

Sudėjus tų visų milijoni
nių fraternalinių organiza
cijų turtą į krūvą, susidaro 
didelė pinigų suma — net 
$1,488,274,550.51.

•
Lietuvių R. K. Susįvieny- 

mo Amerikoj šiame žurnale 
— “The Fraternal Monitor” 
paduota — 1,517,041.09.

Tai yra gražus turtas, ku
ris priklauso keliolikai tūks
tančių narių.

Lietuviai katalikai turėtų 
kreipti didesnį dėmesį į šią 
šaunią organizaciją. Ypač 
jaunimui verta ja susidomė
ti ir jon rašytis.

Dabar yra gera proga, nes 
vedamas vajus, kurs duoda 
progų palengvintom sąlygom 
prisirašyti.

Šia proga pažymėtina, kad 
LRKSA yra jau pirkusi U. 
S. karo bonų už kelis šimtus 
tūkstančių dolerių.

Keli šimtai jos jaunų na
rių tarnauja U. S. kariuo
menėje.

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės mėn. 14 d.)

Ne be “Ateitis”, bet “San
dara”... Naujosios Anglijos 
liberalai tautininkai paėmė 
“Ateitį” savo nuosavybėn ir 
tą laikraštį dahar leis vardu 
“Sandara”.

Lietuva turės būti laisva... 
Washington, D. C„ geg. 13 
d. — Lietuviai, anot oficia-

Chicagiečiai lietuviai pagerbė kareivi
Sekmadienį, geg. 9 d., ka

reivio Leo Padžiuno draugai 
gražiai jį pagerbė su didele 
pinigine dovana ir su linkė
jimais. Atsisveikino su juo 
išleisdami jį vėl į karo tar
nybos darbą, Utah mieste.

Gramonto svetainėj buvo 
jam surengtas gražus vaka- 
ars. Atsilankė daug Leo 
draugų, pažįstamų ir šiaip 
gerų užjaučiančių lietuvių.

Programa buvo trumpa, 
bet gražiai paruošia. Vaka
rą atidarė su Star Spangled 
Banner, Amerikos himnu, 
kurį sudainavo Keistučio 
Choro nariai.

Po to buvo visiems pasa
kytas vakaro tikslas ir nu
pasakota kareivio Leo Pa
džiuno nuotykiai karo fron
te.

Keistučio Choras, vado
vaujant mokytojai Onai 
Metricks, sudainavo gražią 
dainą, “Gimtinė šalis”, J. B. 
Cižausko parašytą. Choras 
susideda iš gražaus jauni
mo, todėl gražiai ir dainuo
ja.

Duetas, susidedantis iš 
iš Keistučio Choro narių,

p-lės Aldonos Mažeikaitės ir 
pono Antano Jakučio, sudai
navo: “Atjok, Berneli” ir 
“Myliu Aš Tave Vieną”.

Choras sudainavo dainas: 
“Mačiau Besileidžiant Gire
lėj Saulelę” ir “Piauti Links
ma”, ir “Pamylėjau Vakar”.

Atsilankusiems teko taip 
pat išgirsti sesuč.ų, panelių 
Sally ir Genevieve Ruibis, 
tris gražias daineles.

Kareivis Leo Padžiunas, 
kariavęs South P^cifike, So- 
lomon salose, ir ten buvo su
žeistas, tarė visiems padė
kos žodį už surengtas pa- 
gerbtuves-išleistuves ir vi
siems už atsilankymą ir už 
linkėjimus.

Rengėjai taipgi tarė padė
kos žodį visiems, kurie atsi 
lankė arba prisidėjo prie pa
rengimo. Po programos bu
vo šokiai prie Eddie Dau- 
skurdo ir Sam Bagdono or- 
kestros. Visi gražiai links
minos ir linkėjo kareiviui 
Leo gero pasisekimo karo 
tarnyboje.

Leo Padžiunui buvo su
teiktas visas vakaro pelnas.

“Buvau Aš”

Motinos ir tėvo kova dėl vaikų
T

Mrs. Garrison Snyder, 32 
metų amžiaus, pereito ant
radienio vakare, įėjo į savo
vyro Savo
pasiėmė du savo vaikus, Al- •
bert, 9 metų ir Sandra Lee, H1GrQdltę
6 metų. Minima moteris gy- Laf InA _ Hubert
veno persiskyrusi su vyru; ~ ,Graves, 27 metų amžiaus, iš

Bandė įsilaužti kalėji-

"Draugas" Acme phoM

A'merikos kareiviai, tik atvykę 1 Indiją, perka bananus iš vietos moters. Vaisiai par
duodami gatvės turguje

jai talkininkavo vaikus pa 
imti vienas vyras ir viena 
panelė.

Kada Mrs. Garrison Sny
der pasiėmė vaikus, ji pa
skambino vyrui, jog vaikai

Lafayette, norėjo keliom 
minutėm įeiti į kalėjimą, bet 
vyras buvo nugabentas į 
valstybės bausmės farmą 
šešiems mėnesiams ir dar
nubaustas šimtu dolerių, 

yra pas ją. Kai motina pa- Graveg bandė } ka.
siėmė savo vaikus, ji užvedė 
prieš savo vyrą divorso by 
lą.

lėjimą. Jis pasakė pareigu 
nams, jog jis norėjo pama
tyti mergaitę, kuri buvo ka- 

Mr. Snyder advokatas įėjime laikoma už įsigėrimą 
(ar įsikaušimą).Barret teisme pareiškė, jog 

jam policija pareiškusi, kad 
Mrs. Snyder ir jos vaikai Minimas vyras įlipo į me-
rasti miesto viešbutyje, kar- dį ir įšoko į antrojo aukšto 
tu buvęs ir armijos karinin- porčių, kur jis buvo rastas
^as- bandant įeiti į kalėjimą.

Dabar eina tarp tėvo ir ----------------------
motinos varžytinės dėl vai- Remkite ir palaikykite vi- 
kų. ■ •1 1 ‘ i sus tuos asmenis, kurie skel-
lės depešos iš Paryžiaus, per biasi ‘ Drauge .
savo atstovus Prancūzijoje
išreiškė troškimą pasilikti Paragink savo pažįsta- 
neprigulmingi nuo Vokieti- mus, kad jie užsisakytų
jos. ‘Draugą”.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATKRIOLAS dM. bet paveskite mums juos perdirb- 

PIINAI mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

GVARANTUOJAMAS dabar ii priežasties karo mes visų sa 
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli 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 FĮJRNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516



Penktadienis, geg. 14, 1943
5

RASINIS PERSEKIOJIMAS YRA 1$ ANKSTO 
SUPLANUOTAS GINKLAS NACIU TERORO

Tūkstančiai priešų-ateivių, jų stebi visus ašies tautie- 
buvo suimti Brazilijoj ir be-! čius įvairiais būdais ir var-
veik visi pasiųsti į koncen. 
tracijos stovyklas. Civilė, mi

žingai juos kontroliuoja”. 
Kolumbijoj valdžia plačia.

litarinė ir specialė policija! tyrinėjo esptonažą. Keli Vo- 
patroliuoja Brazilijos ilgą ir! kietijos pavaldiniai suarei 
tuščią krantą. j tuoti Cartagenoj. Ragai ra

Raportai iš kitų respubli- diU BĮ Mundo, Kolumbijoj 
kų parodo, kad jos visos de- slapta policija rado įtartini 
da pastangų išrauti 5 ko’,cm1 aparatą, radio fotografijų 
ną ir šnipus. ! dokumentų ir koresponden-

Venezuela, pav., suvaržo cijU-
veikimus ašies tautiečių vid-Į Kuba neseniai suėmė 26C 
vasario mėn. atšaukdama I-riešų ateivių per dviejų die- 
skaičių konstitucinių garan- nų vajų. Policija ir ermijoi
tijų. šios garantijos apėmė 
nuosavybę ir perdavimą nuo 
savybių, išvažiavimą arba 
sugūžimą į šalį, pakeitimus 
adreso ir dalyvavimus pra
monės užsiėmimuose ypatin
gai visuomenės tarnybų į- 
staigose.

Uruguay “Committee for

ginkluotos jėgos veda areš 
tus. Daugelis ateivių įtarti 
espionažu ir pro-ašies vei
kimais buvo japonai. Prasi
kaltėlius internuos Isle of 
Pines saloje.

Ecuador Vidaus Departa
mentas neseniai pranešė pro 
vincijų valdininkams, kad

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLIN0I3

VYKSTA | BELAISVIŲ STOVYKLĄ

"Draugas” Acme phot.o

Vokiečių armijos pilnas Uokas vokiečių belaisvių vyksti, į belaisvių kempę Tuniti- 
joje, kai jie buvo paimti amerikiečių. Traką vairuoja vienas iš vokiečių belaisvių.

NACIAI - VISOS ŽMONIJOS PRIEŠAI
Investigation Anti-National! svetimtaučiai negali pakeie-
Activities’ ’ peržiūrėjo kny
gas ir kitus daiktus German 
Transatlantic Banko, kuris 
yra finansinis agentas ašies

ti gyvenimo vietas miestuo
se be leidimo iš “Office of 
Immigration and Aliens’’ ar
ba policijos. Šis žingsnis, ti-

Joseph C. Grew, buvęs Drauge su krikščionių baž- Europos kaimynų Afrikoj ii
Amerikos ambasadorius Ja- ny&omis, laisva spauda, dar Azijoj, Europos žydai gavo

Alaska - gamtos stebuklo šalis...
Rašo kun. A. Briška

Tanana miau nulio. Alaskoje 15 laip3
Alaska yra didelių įvai-'nil* žemiau nulio yra veik 

rūmų šalis. To vienodumo J mūsų 15 virš nulio, to-

čia nėra kaip kitose valsti
jose tadgi didesniam Alas- 
kos pažinimui reikalinga su
sipažinti su jos dalimis.

Miestelis pavadintas Ta
nana upės vardu randasi be
veik viduryje Alaskos. ant 
dešinio kr,arto cVdžiausios 
upės Yukon. Iš rąstų pasta
tyti namai driekiasi per 2 
mylias upės pakrančių, šio
je Alaskos dalyje vieni gy
vena nuolat, kiti šiek tiek 
pabuvę išsikelia. Bet dauge
lis pripranta prie gyvenimo 
aplinkybių ir esti patenkin
ti.

Vasaros čia trumpos, bet

dėl, kad ten oras sausas, gi 
mūsų drėgnas. Tas ir suda
ro didelį skirtumą. Taip jau 
Alaskos namai kitaip stato
mi, negu pas mus. šaltes
nėse vietose namai statomi 
iš rąstų ir tarp jų dedama 
daug samanų, kurios neper- 
leidžia. šalčio. Taip statyti 
namai yra šilti. Bet šioje 
vietoj gyvenimas žiemos me
tu yra gana nuobodus. Ilgos, 
tamsios naktys nepripratu- 
siems nepakenčiamos. Kada 
šaltis nupuola iki 60 arba 
70 laipsnių žemiau nulio, gy
ventojai neina iš namų. Nors 
turi tam tikrus drabužius

labai gražios. Vasara pra- kūnui saugoti nuo šalčio, bet 
sideda gegužės mėnesį ir bai- oras kvėpavimui tiek šaltas, 
giasi apie rugsėjo 15 d. Va- kad įtraukus į plaučius de
narą šiluma čia nuo 45 laips- gina kaip karšta geležis. To-ponijoj, svarbioje radio kai- bo judėjimo, laisvu mokslu progos pradėti naują gyve-, . . .... VgMg. « i- ., . _ mų pakyla iki 90. Vasarą čia knam šalty ir arkliai neve-

boje pagerbs Europos nepa- ir mokslo tyrinėjimais, trum mmą. Visoms toms salims, kt- - i-Wuir.j, U - - * x -
, •• x -- i •, . naKties nėra ir eile kacia. ga-1 darni iš tvartų, nes kvepuo-sidavusius vyrus ir moteris, pai, visos kultur.nes ir hu- jie atnese kilnų protą ir po- ,• L, • - , * -

veikimo. Taip daroma gauti kima, sustiprins kontrolę a- kurje nepaisant vergijos, po manitarinės jėgos Vokieti- budį. Tik apsvarstykime narį 2iem crasidpdo annlin 1 n i S°’* su£aaina
informacijų ir identifik, oti Mivių «u pnegvaiounug pa-. balsla nac ų djc pllną yra joj - žydai buvo tarpe pir-sumų Šių vyrų ir moterų: jie| ra8 atšala iki 10 laipsnių tos gyventojai turi daug var

gyvi testamentai žmonių mųjų turėti privilegiją būti pertraukė šimtmečių, ryšius, virS Iralio Daugumoje kas3nt duob mirugiam
paskirti nacių jų priešais. išbėgdami nakčia per aukš- amžinai raMęs virSutinis | palaidoti. Net vasaros me-

atskirus agentus.

Meksikos vidujinis apsi
gynimo darbas sekamai aiš
kinamas pagal Miguel Ale- 
man, vidaus sekretorių. “Vi
daus Departamentas Politi
nių ir Socialių Investigaci-

Rusija, Vatikanas ir 
lietuviškieji vardai

linkimais.
Tas rodo, kad Amerikos j dvasios pasįryžimo. 

respublikos, kartu su Ar
gentina, nepaisant tos šalies 
diplomatinių santykių su a- 
šies jėgomis, ardo ašies dar
bus. Ašies pinigai ir turtas 
suimti. Ateiviai užregistruo 
t i. Slapti agentai net dabar 
susekti džunglėse, kalnuose, 
miestuose ir kaimuose. Tas 
viskas buvo pradėta ir pas
tūmėta plačia Amerikos ko
operacija. O tai svarbu ap-

Ambasad orius Grew pa
brėžė, kad kovo mėnesį,

“Šiandien nacių valsty
bės priešai yra tūkstantis

1933 m., tai yra prieš dešimt milijonų stiprumo, tūkstan-
metų nacių valdžios dekre
tas įsakė, jog žydų vaikai 
mokyklose turi nuo kitų vai 
kų pasišalinti. Tų metų ba-

tis milionų, kuriuos vadina
me Jungt. Tautas”, Grew 
sako. “Iš Europos žydų, 
prieš kuriuos Hitleris pas-

čiausius kalnus, patroliuo-Į fihloksnis, atšyla tik vasaros 
jaučius nacių sargus, pasis-j metu, atgjus žiemai £,.jšala
lėpdami per dieną laukuose viršutinįs sluoksnis ir susi- 
ir giriose, juos nuolat grasi
no susekimas arba mirtis,

tu ten žemė atšila tik per 
kokias 2 pėdas, o giliau am
žinai sušalusi. Ir vasarą ka-

(LKFSB) Nesenia-i pa
skelbtas “Annaario Pontifi- 
cio” — 1943 m. Popiežiaus saugoti Jung. Valstybes ir 
Metraštis, atskleidžia kaip j jos piliečius, kaip ir kitas 
neteisinga bolševikų kalba j šalis, kurios veda tą darbą, 
apie religijos laisvę Rusijo- , OWI
je: Rusijoje taip sunkios są-l -----------------------
lygos katilikams kad ten Qeraj Ve|kįa lietuviu 
buvusios sesios katalikų vys- 
kupijos neturi savo vysku
pų ir 13 katalikų apygardų 
neturi savo Apašt ališkų jų 
Administratorių (Valdyto
jų), kuriuos turėjo seniau.
Minėtame popiežiaus metras 
tyje, skelbiant apie katalikų 
dvasininkų likimą sovietų 
Rusijoje, minima ir kelių lie-

mokykla Brazilijoje
(LKFSB) šiemet rugpiū- 

čio mėnesyje sueis penkeri vokieč;u piliečių, žydųtikė

jeigu būtų sugauti be popie- 
rų ir pasų. Ir nepaisant tų 
visų sunkybių tūkstančia. 
rado kelią į draugingus pa 
kraščius Britanijos, Palesti 
nos, Jungt. Valstijų ir Lo
tynų Amerikos respublikų. 

‘Tai kortkretinis pareiški-

Landžio 1 dieną naciai pra- kelbė karą 1933 m., apie 
dėjo boikotą prieš vokiečių 2,000,000, išdeportuoti arba 
žydus. nužudyti paskutiniais ketu-

“Tai buvo pranašavimas, riais metais — gal penki mi- 
kad Hitleris žengia prie lionai — negalime tikrai ap- 
valdžios”. skaičiuoti -rr.-vis priešinasi

“Iš šių pranašavimų galė- viduje nacių tvirtovės Euro- mas idealų, dėl urių šis ka 
jome, jeigu būtumėm buvę poje. ras kovojamas. Šis karas yra
išmintingesni, ambasadorius "Netekę visų ginklų, ai- Į kovojamas dėl pripažinimo 
Grew tęsė, “išskaityti ant kani, išrtemti ir išmėtinėti principų. Bet vis sunkiau 
istorijos senos žodžius mir-nežinomose kalėjimų stovyk- šiuos principus pareikšti šių 
ties, sumišimo ir pasaulinio lose, neužkariauti vyrai ir laikų žodžiais. Bagdamas 
chcoso. Nes, kaip mes da
bar žinome, persekiojimas

meiai, kaip į Braziliją nu 
vyko seserys Pranciškietės.
Jos ten dabar dirba lietuvių 
parapijinėje mokykloje. Tas 
darbas joms sekasi — mo-

talijų"'pavardės: pasirodo.I k5'klj turi aPie 600 ■“«*«• 
kad lietuvis'kun. M. Juodo "ių. tik yra vargo su patal
kio yra buvęs Kazanės, Sa- P°mis- tikėtų kaip greičiau
maros ir Simbirako apakta- , mokyklai perleisti užsidariu kentėimas turi
Ūkuoju administratoriumi, i «« lie‘“vižkų mokyklų rū- datos tr vt. yra vt.ua ti at- ^u«jm«.turi
Nuo 1929 m. jisai buvo pa-i »»’• «•» PLOJUS, kad sargiai suplanuotų ginklų ™.t. kuo greičiausia
sodintas į kalėjimą, vėliau I'* tavo turto lietuviai gali i nacių teroro ir pastangų do

i Vnmn. "netekti. Seserims mokyto- minuoti pasauly Dabar la- aesimt metų rė
joms Brazilijoje yra sunkios bai aišku, kad Hitleris tik- kor(ias n$ra ^k rekordas 
lirbo sąlygos ir vienai kitai rai jautė, jog žydų žmonės tai Y™ pasako nar-
darbas bando palaužti svei- Ijam -kelią pastojo Europos 8umo *r yūties. Ne tik nauja 
katą. ir pasaulio užkariavime. me bet tarpe jų

jimo nėra nacių gaujos sa-

moterys okupuotos Europos cituoju iš raštų Thomas Je- 
yra gyvi testamentai ištver- ffersono. “Liepsnos ’ “kurios 
mės žmonijos dvaaio3. Jei- užsidegė liepos 4 d., 1776 m., 
gu Hitleris kartą svajojo jau per plačiai išsiplatinę! 

votiškas laiko praleidimas apie užkariautą Europą, tos pasaulyje, kad jas galėtų už į
arba neišvengiamas rezulta- svajonės dingo. Ir taip pat gesinti despotizmo menkutė 
tas totalinio karo. ' pasaka apie Europos žlugi- mašina. Atvirkščiai, jo3 su-

Galima sutikti su Grew Nes Hitlerio persekioji- naikins tas mašinas ir visus, 
pastaba, kad persekiojimas mo žmonės yra per stiprūs, kurie prie jų dirba. “Aš ne-i 
ir bandytas išnaikinimas žy narsGs ir niek° nebiją. Bet mirsiu be vilties, kad šviesa 
dų Europoje buvo nuo pra- žmoniška kantrybė irgi gali ir laisvė vis eina pirmyn”.

FLIS.

iieia į vieną gabalą. Nuo pra j sant duobę už poros pėdų 
džios sp3lio cra3 eina šal I ugnis vartojama žemei at- 
tyn ir šaltis pasiekia 15 laips šildyti. Tokioje žemėj palai
mų žemiau nulio. Taip ir dotas mirusio lavonas ne- 
laikosi ištisą žiemą. Pasitai- genda: guli karste kaip ko
ko ir didelių šalčiai, kad ter 
mometras nupuola iki 73 že

kia marmuro statula, suša
lęs.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Šutau pyki t tuos ką turit karo metams ir po..

Dėl Veltui Apkainavimo
' BE JOKIOS OBLIGACIJOS

CICERO 4795

nistus grįžo į Lietuvą. Po
piežiaus metraštyje prisime
nama ir vyskupas T. Matu
lionis, kurs yra buvęs Le
ningrado apaštališkuoju ad
ministratoriumi nuo 1918 m. 
Bolševikų brvo uždarytas i 
kalėjimą nuo 1923 m. iki 
1926 m. ir kitu atveju nuo 
1029 m. iki 1933 m., kada 
buvo iškeistas į lietuvius ko- 
ntunistuz. Metraštyje mini
mas ir kun. dr. V. Ilginąs, 
kurs bolševikų buvo kalina
mas nuo 1926 m. gruodžio 
mėn. iki 1933 m.,t kada buvo 
Iškeistas į lietuvius komu
nistus. šiemet sueina 10 m., 
.kai minėtieji k.rnigai, o su 
jais ir keletas kitų, iškeisti 
į lietuvius komunistus grįžo 
į Liefuvą. Kai kurie, netekę 
eveikatos bolševikų kalėji- 

' muose, grįžę į tėvynę greit

MAKfc 
■VERI 

PeY o*'

BONO 0»'

SMARKIAI BOMBARDUOJA

Gf»MAN »rr*(4r|
ALUlDilKKAIDS I

Graiimias Pasirinkimas Jaunavedems!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Tiktai
Pašaukit

Platug rinkinys j M»-s nulup- 
aud kli, ir ma- X g)m vįs ge 
dų jums pasi
rinkimui.

"Drauvaa” Acme photo 

Sąjungininkai “ašies” kariuomenę suvarė į spąstus. 
Sąjungininkų oro jėgos bombarduoja Viduržemio jūros 
uostus, kad ašies kariuomenė negalėtų pasitraukti iš

mirė, kiti ilgus metus gydėsi. | Cape Boa.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelėo—mūių Specialybė.

laimi gcNM rftšlo tniiU-nj kaillitlal, Ka liukai* |tap 'ohUUn urltu 
clutli kutai pajrakluoda nuieiniiitonU* kalnoatte.

ATEIKITE Iii PATVH PA.MA1YK1TE ŠIANDIEN t

PE0P1ES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Y ards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

BCKIT
SUMANŪS

Pritiūrgkit ra
kandus kų. da
bar da turite!

ta Iki pat 
frfimu.
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Be Jokių Priedų, Jei Kumokčta Per 5 Mėn,

SĄLYGOS Tftlp maiO8’ ka,p* $125 j

Minimalis {mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metu Gvarantlja (Ji Konstrukciją ir Amatnlkystes Darbą

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. "HS"' Cicero

vt.ua
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Wesf Rullmano

JAN KIEPURA KONCERTE DALYVAUS IR JO ŽMONA 
MARTA EGGERT

tonas kun. M. švarlis labai 
dėkojo visiems už taip gau
sią parapijai auką. .

Geg. 14 d. palieka mus žy
mus mūsų parapijoje jtau- 
nuolis ir veikėjas Jonas An- 
druška, Jr., kuris įstojo į U. 
S. kariuomenę. Jor.vkas gie
dojo gražiai tenoru chore, 
daug dirbo parapijos komi
tete, ir, kas svarbiausia, bu
vo piešėjas ir spausdintoji?,s 
parapijos savaitinio laikraš
tėlio “Žiūrėk Žinių Žineles”.

Linkime Jonukui geriausio 
pasisekimo!

naujienos
Gegužės 2 d. parapijos sa 

Įėję ir sodelyje įvyko pava 
sarinis piknikėlis. Pelno pa 
rapijai padaryta $306.00.

Šis piknikas turėjo būt 
Vytauto parke, bet, iš prie 
žasties karo ir įvairių su 
varžymų, nukeltas į savo pa 
talpas. Ir labai gerai pada 
ryta. Žmonių buvo pilna sa 
lė ir visi linksminosi, pašo 
ko prie gero orkestro. Kare 
bonus laimėjo sekantieji: K 
Paliliūnas, Paulina Gudžiū
nienė, Antanas Mikšionis ii Praeitą sekmadienį staiga 
Mr. Ray Grahek. Klebonai mirė ilgametis West Pull- 
kun. M. švarlis labai yra dė mano gyventojas ir mūsų 
kingas visiems už pa-idar- pan3pijonas — Vincas Ra- 
bavimą ir šaunią paramą. šinskis. šeštadienį visą die-

“ ną dirbo ir gerai jautėsi, o
Praeitą sekmadienį 8-tą v. sekmadienio vakare jau gu- 

Mišiose šv. Šv. Vardo dr-ja lėjo ant lentos. Velionis pa

liko liūdesyje žmoną ir ke
turis sūnus, kurie visi tar
nauja U. S. kariuomenėje 
Apie laidotuves bus para
šyta kitą sykį.

ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos, o po visam mokyklos 
kambaryje turėjo mėnesini 
pasitarimą. Tarp kitko nu
tarta dalyvauti ARD meti
niam seime, kuris įvyks ge
gužės 23 d., Gim. Panelės 
Šv. parap. auditorijoj su $5 
auka. Atstovais išrinkta se
kantieji: Ad. šiužąs, Eval
das Radavičius, Stasys Pik- 
tužis.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
mokykla, kurią veda šv. Ka
zimiero Seserys aukštai sto
vi. Treasury Department pra 
nešė Šv. Petro ir Povilo mo
kyklos mokiniams, kad jie 
daugiausia pasidarbavo per 
Chicago Cruiser Drive. Tarp 
visų katalikiškų mokyklų 
Chicagoje mūsų mokykla

Jan Kiepura, žinomas operos artistas, sekmadienį, ge
gužės 16 d., Chicago Civic Opera House, duos koncertą. 
Pastarasis jo koncertas vasario mėnesyje šių metų Chi- 
cagoje buvo taip sėkmingas, kad daugelis pageidavo kito 
jo koncerto. Šiame koncerte, be jo, dar programoj daly
vaus ir jo žmona, žinoma dainininkė ir kino artistė Marta 
Eggert, kuri su savo koncertais prieš karą yra apvažia
vus visos Europos sčstines. Koncertavo ir Kaune. Bilietai 
yra įvairių kainų ir jų galima įsigyti Harry Zelzer ofise, 
20 N. Wacker Drive, Rcom 330, arba Marshall Field krau
tuvėj, vidurmiestyje. Koncerto dieną bus galima gauti ir 
prie tikietų langelio. Koncerto pradžia 3:30 popiet.

Gegužės 9 d.. (Motinų die
noje) Kareivių Motinų klu
bas turėjo gražias iškilmes.
Ryte 8 vai. šv. Mišiose labai 
skaitlingai bendrai ėjo prie
šv. Komunijos. Reikia pasa-| davė už $1,500.00 bonų. 
kyti, kad klubo narės abe
jose pusėse bažnyčioje už
žiebė visas “vigil” lemputes.
Kleb. kun. M. švarlis pasa-

Dainos ir muzikos

stovi aukščiausia, nes, ture- Į Parapijos choro dainų,
dama tik 82 mokinius, par-

Prieš kelias dienas mokyk
los vaikučiai gavo padėkos 
žodį iš Office Propagation

kė reikšmingą pamoksią. Po of Faith' toad jie suteikS la‘
bai duosnią auką.

Vaikučiai per gavėnią tau
pė centus, kad galėtų pagel
bėti misijonierius, kurie rei
kalauja pagalbos, ypač šiose 

Geg. 16 d. per 8 valandą' dienose ,

Mišių visos klūbietės susi
rinko parap. salėn, kur tu
rėjo gardžius pusryčius ir 
trumpą pasitarimą.

šv. Mišias bus mokyklos vai
kučių pirmoji šv. Komunija.

M (ILK 5TUDIO
1945 Wesf 35'*' Street

Praeito sekmadienio para
pijos savaitiniam laikraštė
lyje “Ž.Z.Ž.” buvo pažymė
ta, kad Velykose parapijie
čiai sudėjo siavo parapijos 
reikalams aukų $910.00. Kle- j
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vaidinimo ir šokių 
vakaro proga

Brighton Park. — žmo
gus yra tokis sutvėrimas, 
kad ne viena duona gyve
na. Jam reikalingi ir kito
kie dalykai. Žmogaus širdis 
jausmai ir protas, be duo
nos, reikalauja dar ir dva
sinio maisto, kuris yra rieap- 
čiuopiamas, bet jaučiamas. 
Skaitymas, dainavimas, mu
zikos klausymas yra žmo
gaus dvasinis maistas. Kaip 
medžiaginis maistas stipri
na žmogaus kūno jėgas, taip 
dvasinis maistas — dvasi
nes jėgas. Giesmė, daina ir

Kareivis įr daina

Sunkiausius ir pavojin
giausius darbus karo me;u 
turi atlikti kareivis. Į ka
riuomenę imami jauni, svei
ki visais atžvilgiais vyrai.

Teko matyti daug įvairių 
tautų kariuomenės, bet nie
kur nemačiau, kad bent vie
na kariuomenė ’apsieitų be 
muzikos ir dainos. Kur tik 
randasi kareivių, ten ir dai
na ir muzika. Ar jie eina, 
ar važiuoja, visuomet juos 
lydi muzika ir daina. Kodėl 
taip daroma? vienas, kitas, 
gal, paklaus. Argi taip jau 
linksmas kareivio gyveni
mas, kad jis dainuoja ir dai
nuoja. Kareivius lydi muzi
ka ir daina į pavojingiau
sius mūšius Tokiais atve
jais išrodytų, kad kareiviai

daina ir muzika yra galin
gas dvasios maistas, kuris 
stiprina dvasios jėgas ir per 
gali didžiausius sunkumus. 
Lietuvos kareiviai

Tėvynės meilės vedamas 
dažnai lankiau Lietuvą, ma
čiau jos kareivius su jais 
šnekėjau, draugavau ir gir
dėjau jų dainas. Klausiau jų 
vakarinę maldą Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose ka 
reiviams maršrojant ir dai
nuojant rinkdavosi žmonės 

! iš visų pusių. Kiti langus 
Jatsidarydavo, kad išgirsti 
galingą lietuvio kareivio ka
rišką dainą. Kareiviams dai 
nuo j ant išrodė, kad ir mies
to gyventojai kitoki. Pavar
gusio žmogaus veidas darė
si linksmesnis. Vadinas, dai
na yra toji galybė, kuri daug 
gali žmonijos gyvenime.

Priešai užpuolė mūsų tė
vynę. Nutilo ir lietuvio ka
reivio daina. Bet lietuviai 
neišnyko ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje. Ne j 
mums liūdėt ir nusiminti! 
Reikia, ©tiprėt dvasioje di
desniems žygiams — kovai 
ir laisvei savo pavergtos tau 
tos ir visų kitų skriaudžia
mų žmonių.,

Brighton Parke ruošiama1 
vakaras, kuriame bus gra
žus vaidinimas, kuriame ska 
mbės kariškos dainos ir po 
visam bus šokiai.

Artisto J. Kudirkos gerai 
išlavintas choras.

Prašomi visi brightonpar- 
kiečiai ir kitų kolonijų lie
tuviai skaitlingai atsilanky
ti. Įžanga 44c.

Vakaras rengiamas ne pei 
nui, bet sustiprinimui lietu
vių dvasioijė, kad būtų ga
lima daugiau nuveikti kil-

• LIETUVAITES’ TARŠKUS Padėka

J. Gudas, kuris šauniai 
vaidino operetėj “Lietuvai
tė’’ Tarškaus rolę, bus so
listas Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos choro 
koncerte, kuris įvyks sekma
dienį, gegužės 16 d. parapi
jos salėj.

:. > • • į/ . /
nių darbų ir drąsiau žiūrėti 

i į ateitį.
Dainų, vaidinimo ir šokių 

vakaras įvyks sekmadienį, 
gegužės 16 d., 7 vai., Nekal
to Prasidėjimo šv. Panelės 
parap. salėje.

Namiškis

Reiškiame didžią padėką 
Vargdienių Seserų Gildai už 
suruoštas tremtinių seselių 
pagerbtuves ir mūsų vienuo
lijos dvidešimts penkių me
tų sukakties paminėjimą.

Didelis mūsų dėkingumas 
priklauso visiems gildos na
riams, rėmėjams ir svečiams, 
gausiai susirinkusiems ir ta 
proga mus sveikinusiems ir 
duosniai aukojusiems, bet y- 
pač dėkojame Gildos valdy
bai ir bankieto rengimo ko
misijai, tiek daug triūso ir 
rūpestingumo įdėjusioms ir 
visa labai jaukiai ir gražiai 
paruošusioms.

Nuoširdžiai ,už visa tai dė- 
kodamos, pavedame visų mu
sų geradarių reikalus ir in
tencijas galingai Marijos glo 
bai.

Nekalto Pras. švč. Panos 
Marijos Seserys

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

TA B "D A "D 'ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
tcADAIl Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILIAVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

muzika veikia ir į kūniškas j turgtų verkti Bet priešin-
žmogaus jėgas: net ©unkiau-j gaj jįe lydimi muzikos ir 
si darbai darosi lengvi. dainų. Tai daroma todėl, kad

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

i

? J

Iš vežiojame 
po visų. 
Chicago.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-

* REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO.

3529 So. Halsted St. 
Telefonas: BOULEVARD 0014

velt Furniture Kompani
jai. Jie PER 
DIRBS ir pa
darys j{ kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

• • *

Uhicagos įvairių tautinių grupių vadai, suairlnkę pritarti Chicago Herad-American rengiamoj “I am an American” dienoj Soldier Field, gegužės lū d.
|5

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

I
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Iš Vargdienių Seserų 

Gildės susirinkimo

-y Gegužės 12 dieną, Audros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj įvyko Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo J. Mačernienė. 
Siame susirinkime įsirašė 11 
naujų narių ir 4 seni nariai 
sumokėdami po vieną dolerį 
metinio mokesčio.: Elena Ča 
pienė, Apolonija Balčiūnie
nė, Alekas Krencius, N. N., 
Salomėja Balsis, Jadvyga Jo 
cienė, Uršulė Rupšlaukienė, 
Stanislava Jucienė, Mrs. 
Anne Lentini, Miss Patricia 
Lentini, Mr. Louis Lentini, 
Miss Josephine Lentini, Miss 
Julia Kulpin, Miss Heleų 
Raskauskas. Pastarieji šeši 
nariai paeina iš So. Boston, 
Mass. Dėkojame už pastan
gas Mrs. Joseph Maso n, ir 
laukiame daugiau.

Sekė raportas iš Vargdie- 
v nių Seserų Gildos parengi-] 

mo, įvykusio gegužės 2 die
ną, kurį patiekė dvasios va
das kun. J. Dambrauskas, M. 
I.C., kad jubiliejinis 25 me
tų Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės Marijos Kongrega
cijos bankietas ir seselių-vie- 
nuolių tremtinių sutiktuvės

■y- gražiai pavyko. Daug nuo
širdžių sveikinimų ir linkė
jimų sudėta kongregacijai ir 
palinkėta gildai sėkmingos 
darbuotės ateityje. Iš rapor
to paaiškėjo, kad Nekalto 
Prasidėjimo šv. Panelės Ma
rijos vienuolijai geradariai

>4 sudėjo aukų ir pelno paliko 
$1,275.05. ’Į’ai tikrai ^riaži ir 
nuoširdi naujakuriai vienuo-

\ Ii jai parama.

Vargdienių Seserų Gildos 
vardu, valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visoms ir vi- 

i siems, kurie kokiu būdu pri
sidėjo prie šio parengimo

jL pasisekimo.

Toliau kalbėta apie pik
niką, kuris nutarta turėti au 
dovanomis. Tam tikslui Ona 
Balsienė aukojo $5.00. Ačiū 
Balsienei už auką, ir tuomi 
susirinkimas baigėsi. K.

Piknikas parapijos 

salėj
Cicero. — Didelis paren

gimas bus šv. Antano drau
gijos nedėlioj, 16 d. gegužės. 
Tai bus naminis piknikas 
parapijos svetainėj. Vietoj 
važiuoti į laukus, mūsų dnau 
gija nutarė pikniką suruoš
ti svetainėj. Naminiam pik
nike salėj bus visai taip, 
kaip ir kur nors darže. Bus 
muzika, užkandžio, gėrimo ir 
dovanų — Karo Bonas.

Kviečiam visas Cicero dr- 
gijas ir klubus dalyvauti 
tam mūs draugijos parengi
me. Kviečiame svečius iš ki
tų kolonijų. Ciceriečiai mo
ka svečius priimti ir pavai
šinti.

Komisija ir Valdyba

Rengia pramogą

Brighton Park. — Mari 
jonų Bendradarbių 35 sky
rius rengia “bunco party” 
gegužės 16 d., po adresu 
4538 S. Washtena,w Avė., I 
4:30 vai. popiet. Bus gražių 
dovanų ir “door prize”.

Kaip vietos lietuviai, taip 
ir iš kitų kolonijų malonėki
te atvykti ir paremti gražų 
darbą.

Rengimo Komisija

Per Vatikaną gautas 

sąrašas t

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
u A KAZANAU8&AS

Sekretorių*

Priešseimine

pramoga
Brightoo Park. — ARD 6

skyr. sekmadienį 16 d. ge
gužės, 2 vai. popiet, rengia 
pramogą Rimkų namuose, 
4348 So. Artesian Avė. VisosV
narės ruošias dalyvauti, bąt 
mes turim ir gerų prietelių, 
kurie tokias pramogas mie
lai lanko. Taigi ir šį kartą 
nuoširdžiai kviečiam visus 
dalyvauti. Laimingieji gaus 
gerų dovanų. Pramoga įvyks 
ta prieš ARD seimą, kuris 
įvyks 23 d. gegužės. Brigh- 
tonparkiečiai seimuose visuo 
met gražiai pasirodo.

Vienutė

PRANEŠIMA)
Bridgeport. — TT. Mari

jonų Bendradarbių draugijos 
10 skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, geg. 14 d., 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
los kambary, tuojau po pa
maldų vakare. Susirinkime 
bus svarstomi svarbūs rei
kalai ir reiks ruoštis prie 
parapijos pikniko, kuris į- 
vyks sekmadienį, geg. 16 d., 
Vytauto parke.

Draugystės Lietuvos Ūki-

ninkas mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 16 d., 1 
vai. popiet, West Side Hali, 
2244 West 23rd Place. Visi 
nariai ir narės kviečiami da
lyvauti.

Nut. rast. A. Linkus

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Franciškos Rymie
tės moterų ir merginų lai
kys mėnesinį susirinkimą ge
gužės 16 d., 1 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kamba
ryje. Valdyba

« G4RV. INDIANA LAIDOTUVIŲ) (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Town of Lake. —- Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 16 d., 12:30 
popiet, parapijos svetainėj. 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir naujų narių atsi
vesti. Taipgi prašomi grą

Musų pastatytas
MARUON.TĖVAMS ONAMB

žinti pinigus už tikietus įvy
kusio vakaro. Reikia pasitar
ti ir apie kapinių dieną, rink 
liavą ir pikniką Vytauto par 
ke. Pirm. Ii. Gedvilienė,

PIRKITE KARO BONUS!

JOS. F. BUDRIK 
tnc.,

3241 S. Holsted St.
Tel. Calumet 7237

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

Jungtinių Amerikos Val
stybių valdžia per Vatikaną, 
šv. tėvą, sužinojo apie tūks
tantį Amerikos kareivių pa
vardžių, kurie yra japonų 
nelaisvėje. Vatikanas taip 
pat pranešė apie belaisvius Į 
angliškai kalbančiu^, kurie 
yra belaisviais Italijoje.

Kunigas Hannon, jėzui
tas, aplankė angliškai kal
bančius belaisvius, kurie 
randasi Italijoje. Dviem 
tūkstančiam belaisvių buvo 
suteikti šv. sakramentai.

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

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

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.

Budriko leidžiami Radlo 
Programai:

WCFL 1000 k. Sekmad. va- 
kare 9 valanda.

WHPC 1450 k. Ketvirtai 7 
vai. vakare.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE meną Ir NaklJ

SOUTH HERMIT AOE A VENDE

Tel- YARDS 1741-1742
4SB2-S4 SOUTH CAIJFORKIA AVENUK 

TeL LAFayette 9727
RAPIOFROGRAMAS-—I:00vaLPirn»ad lrRpt virtad/v

II stoties WGES (1M0), ra Povilo Saltlmtera.

mARCHTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WH FC - 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. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

SI Firma Viri 50 Metų 
Tom Pačios Seinam

Ii

PERSONAUZED MEMORLALS AT NO ADDITIQNAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productlons. 

Workmanship and Materials Unexelled—et Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

PKITES PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeroe

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

Tel. ESTebrook 5645 Tel. REPnMic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vale; Seitad. Ir Sekm. 0-6 vai.

M

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westera Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Dariny

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisą, Ir DirbtavC: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennmeskit senu, sugedusiu Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Ldttle Ben ir kiti budelnlkai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS AFTURCTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IU LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Jums Pasitarti Sū Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4200Z. ' . W

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant caicimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — gr 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską apdengiu. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, M^tyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-5$ S. STATE ST. 6 W. GABFIELD BLVD.
N. W. Comer 55th and State Streets

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

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 25U 

Tel. PULLMAN 1270

2814 ĮVEST 2Srd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
107M S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 98*5

ANTANAS M. PHILLIPS
8B87 UTUAN1CA AVENUE Phone YARDS

I. LIULEVICIUS
80. CALIFORN1A m Phone LAFAYETTE BQį>

P. L RIDIKAS
80. HALSTED STREET 719 W. lftth 8TRC3H

Telephone YARD8 1419

L I. ZOLP
VFEST 46th STREET YARDS 9781

MAŽEIKA
Itt* MTOANICA A Va

EVANAUSKAS
PkHM. TABD* UtM.
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS Penktadienis, geg. 14, 1943

X E. Maskolaitienė, kaip 
šioje vietoje buvo rašyta, 
kad Wesley Memorial ligo
ninėj jai padaryta operaci
ja, dar kol kas išvengė chi
rurginio peilio. Dabar ran
dasi namie savo gydytoje 
priežiūroj. %

X Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas pra
eitą trečiadienį, išklausęs 
pranešimo apie ruošiamas 
Sekmadienį, gegužės 16 d. 
“I am an American” iškil
mes, Soldier Field, kur lie
tuvius atstovaus Sasnausko 
vyrų choras, ragina visus 
Chicago lietuvius dalyvauti 
tose iškilmėse. Įžanga nemo
kama.

X Iš 35 tautų žmonių, gy
venančių Chicago j, susida
ręs komitetas U. S. War 
Bonds pardavinėti, rengia 
vadinamą “Pegeant” birže
lio 20 d. Medinah Temple 
rūmuose, prie Ohio ir Mi- 
chigan Avė) Lietuvius tam 
komitete atstovauja Federa
cijos Chicago apskr. pirm. 
veikėjas V. Balanda ir audi
torius Varkala. Lietuvišką 
programą sudaryti pavesta 
komp. Pociui.

X Bruno Shatas, viena. 
Ateitininkų draugovės narių 
šiomis dienomis buvo par
vykęs atostogų. Pašauktas į 
kariuomenę jis išlaikė kvo
timus su aukštais pažymė
jimais ir buvo prisikirtas 
prie Air Force. Baigęs Basic 
Training, gavo atostogų.

X A. Skirtus, V. Balanda 
ir B. Nenartonis išrinkti Fe
deracijos Chicago apskr. at
stovais ARD seiman. Aukų 
paskirta $5.00. Federacijos 
Chicago apskritis yra tos 
draugijos garbės narys, įne
šęs visą šimtinę akademijai 
paremti.

X “Vytis”, Lietuvos Vy
čių organizacijos organas, 
perkeliamas spausdinti į So. 
Boston, Mass., “Darbininko”

. spaustuvėm Pašaukus į ka
riuomenę du vieną po kitam 
Vyčių spaustuvės vedėjus, 
negalima gauti patyrusio in- 
terteipisto ir operatoriaus 
kitoms mašinoms. Redakci
ja (“Vyties” redaktorium da 
bar yra Ig. Sakalas) palie
kama Chicagoj. Spaustuvė 
uždaryta iki centro-valdyba 
nutars: palaikyti iki karo 
pabaigos, ar parduoti.

X Jonas ir Ona Girdvai
niui, 1415 So. 49 Avė., Cice
ro, gegužės 17 d. šventė ve
dybinio gyvenimo 35 metų 
jubiliejų. Iš vakaro, sekma
dienį, Šv. Antano bažnyčio
je buvo atlaikyta šv. Mišios 
jubiliatų intencija. Jubilia
tai yra stambūs parapijos ir 
mūs organizacijų rėmėjai, 
nuolatiniai “Draugo” skai- 

' tytojai. Jubiliatų sūnus yra 
vedęs ir šiuo metu randas 
kariuomenėj. Laimingąją die 
ną jubiliatai gavo daug svei
kinimų, kurių tarpsni įpina ir 
“Draugias” savo linkėjimus
— ilgiausių metų!

"I Am An American" dienoje 
skambės lietuviška daina
SOLDIERS FIELD STADIONE DAINUOS SASNAUSKO
VYRŲ CHORAS, VADOVAUJANT MUZIKUI POCIUI

/ , *

Sekmadienį, gegužės 16 “I Am An American’' die-

KAREIVIAI SKRIDO AUKŠTAI — NUTŪPĖ KALĖJIME

-

Chicagos lietuviai aukoja savo 
kraują Amerikos pergalei

dieną, yra “I Am An Ame- 
rican” Day. Chicagiečiai tą 
dieną šauniai ir iškilmingai 
atšvęs ir viešai pareikš savo 
patriotinius jausmus.

Chicaga jau pasiruošussi 
prie “I Am An American” 
Day. Toje dienoje Soldiers 
Field stadione įvyks nepa
prastos iškilmės, kurios pra
sidės 2 vai. po pietų. Pro
gramą atliks žymūs daini
ninkai ir aktoriai.

Soldiers Field stadione 
dainuos Sasnausko vyrų 
choras, vadovaujant muiz- 
kui Pociui. “I Am An Ame
rican” dienoje skambės gra
ži lietuviška daina. Labai 
svarbu, kad kodaugiausiai 
dalyvautų lietuvių “I Am 
An American” Day iškilmė
se.

noje pirkime kodaugiausiai 
karo bonų. Tuo mes pareik
šime savo meilę Amerikos 
žydriaspalvia i vėiia\ ai.

t .

Pajuodavusi akis 
atidengė daugpatystės 
paslaptį

Madison, Ind. — Jei Her- 
bert Campbell, 32 metų am
žiaus, nebūtų savo žmonai 
pajuodinęs akį, turbūt, ir to
liau būtų galėjęs turėti dvi 
žmonas.

Pajuodavusi žmonos akis 
Mr. Campbell’ą, pereitą tre
čiadienį, nuvarė į kalėjimą, 
kad išgirsti iš jo apie jo gy
venimą- su dviem žmdnom 
(bigamija).

''Draugas” Acme photo

Du kareiviai, kurie buvo pabėgę iš sargybos namų,, Min- 
ter Field, Cal., ir skrido kelia3 valandas armijos lėktuvu, į 
kurį buvo paėmę iš aerodromo, nusileido Uplande, Cal. 
Kai jie nusileido žemyn, buvo sulaikyti. Čia kareivius ma
tome su policijos vadu G. L. Mueller (kairėje). Tie karei
viai vadinasi: Pvt. Thomas A. McDonald, Girard, III., (cen
tre) ir Pvt. Ronald Voyles, Baraboo, Wis.

Plaktukinis žmogus rastas kaltas
NUTEISTAS KALĖJIMAN ILGAM TERMINUI UŽ 
KĖSINIMĄSI NUŽUDYTI IR APIPLĖŠTI

Chicagos teisme buvo na- terminam, nuo vienų iki ke-

Dalykas paaiškėjo tada, 
Atsimink sekmadienį, ge-1 kai Mrs. Gayle Wolfe Camp- 

gužės 16 dieną, “I Am An bell, 25 metų, atėjo pas še-
American” Day ir atvyk į 
Soldiers Field stadioną.

Ateik anksčiau ir užimk 
vietą ir savo dalyvavimu 
prisidėk prie didingos ir ne
paprastos šventės.•»

Trys moterys sužeistos
s

Pereitą trečiadienį New 
Century Co. trekas sudavė 
į Bluebird autobusą, Waren 
blvd. ir Paulina str. Nelai
mėje trys moterys sužeistos 
ir#dvylika keleivių buvo su
kratyti.

rifą L. S. Bofre ir pasiskun
dė, kad jos vyras jai suda
vė. Kada šerifas nuvyko 
Campbell’ą areštuoti, jį ra
do su kita Mrs. Campbell ir 
penkiais vaikais.

Nei viena nei kita mote
ris apie tai nežinojo, nors 
Campbell antrą moterį vedė 
rugpiūčio 1 dieną, 1942 me
tais. šerifas pasakė, kad 
Campbell susiginčijęs su vie
na žmona, nueidavo gyventi 
trumpam laikui su kita.

grinėjama Eugene A. 
Schmittling 24 metų am
žiaus, byla, kurioje jis buvo 
kaltinamas, kad su plaktuku 
puolė mergaites, šiaurės va
karų Chicagos pusėje. Pasi
kėsinimas įvyko balandžio 
26 dieną. Jury, susidedanti 
iš dešimt moterų ir dviejų 
vyrų, rado, kad minimas vy
ras yra kaltas užpuolime, 
kėsinantis užmušti ir api
plėšti. Teismo eiga rėmės
Dorothy Fendrich, 14 metų*
amžiaus, 814 N. Francisco 

jav., užpuolime, kur Schmitt
ling minimą mergaitę grasi
no peiliu.

turiolikos metų, kalėjiman 
už kėsinimąsi užpuolime nu
žudyti ir apiplėšti.

Schmittling yra vedęs. 
Teisme buvo jo žmona, ji sa
kė, jog jos vyras nekaltas.

Dar kiti keturi kaltinimai 
prieš Schmittling bus nagri
nėjami kitą pirmadienį.

šimtas Chicagos lietuvių 
užsirašė Raudonojo Kry
žiaus raštinėje, 5 North Wa- 
bash avė., paaukoti savo 
kraują Amerikos sužeis
tiems kareiviams ir šiaip 
ginkluotoms jėgoms. Perei
tą ketvirtadienį dalis užsira
šiusiųjų jau aukojo savo 
kraują kareiviams, o kita 
dalis šiandien, gegužės 14 
dieną, 10 vai. prieš pietus, 
aukoja savo kraują.

Lietuviai, susiorganiazvę į 
“Lithuanian Legion of Blood 
Service”, minėdami 25 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį, vasario 16 dieną, 
jau pirmiau yra aukoję sa
vo kraują Amerikos karei
viams. šis lietuvių žygis ro
do, kad jie gyvai prisideda 
prie Amerikos pergalės ir 
pavergtos Lietuvos išlaisvi
nimo iš po nacių okupaci
jos.

Amerikos lietuviai 
kad jų tėvų kraštas 
laisvas ir nepriklausomas. 
Amerikos lietuviai yra tikri, 
kad Amerikos pergalė atneš 
nepriklausomybę ir Lietu
vai.

nori,
būtų

Z

/ .

skaičius
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse pereitais metais pa
daugėjo katalikų skaičius 
389,005 asmenimis.

1942 metais Jungtinėse 
Amerikos valstybėse, skai- 

ro, ' pereitą trečiadienį, tant Alaską ir Havajų salas.,

>f i

Teisėjas John A. Sbarba-

SKELBKITĖS DRAUGE Schmittling nuteisė dviem buvo 22,945,247 katalikai.

Apiplėšime nužudytas 
žmogus

Benjamin Feinberg, 49 
metų amžiaus, 6068 Stony 
Island avė., insurance agen
tas, buvo nušautas plėšiko 
negro prie 4008 South 
Wabash avė., pereito trečia
dienio vakare.

Feinberg rinko insurance 
mokesčius. Kai jis išėjo iš 
vieno namo, buvo užpultas 
plėšiko. Policija sako, jog 
plėšikas pagrobė iš kolekto
riaus piniginę Ir nežinia 
kiek pinigų.

Vagiliai įšoko į 
policijos rankas

Pereito trečiadienio vaka
re trys nepilnamečiai jau
nuoliai bandė apvogti Mc- 
Kinley high school. Vienas 
iš tų jaunuolių lankė mini
mą mokyklą antrus metus.

Moteris pastebėjo, kai vy
rukai lipo pro langą į mo
kyklą, ji tuojau pašaukė po
liciją. Jauni vagiliai buvo 
rasti rankdarbių kambaryje. 
Kada jaunuoliai bandė iš
šokti pro langą, jie pateko 
į dviejų policininkų rankas. 
Minimi vyrukai kavinėje su
valgė kas buvo likę. Jie ke
tino iš mokyklos pavogti 
įrankius ir šiek tiek pinigų

Ketvirtas iš jų gengės bu- 
vo areštuotas namuose.

Žemės drebėjimai
Japonijoje įvairiose vieto

se randasi 54 ugniakalniai. 
Dauguma jų neveikia. Japo
nijoje beveik kasdien įvyks
ta keturi žemės drebėjimai. 
Be to, ten dažnai pasikarto
ja dideli ir daug žalos ke- 
liantieji potvyniai.

r
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CnpuĮ^i IX J. Lkkktt * Mmi Tobacco Co.

IŠTIKIMI

Duodami Jums LENGVESNĮ 
GERESNĮ SKONĮ
Vis augantis Ghesterfields populi* 

arumas yra tikras įrodymas, kad jie įvykdo 
savo prižadą duoti jums kas cigarete dau
giausia reiškia.

Rūkytojai žino, kad jie gali pasiti

kėti Chesterfield’s Tinkamai Kombi
nacijai pasaulio geriausių cigareto 
tabakų duoti jiems Lengvesnį, 
Geresnį Skonį. Jie ištikimi savo 
prižadui ...JIE PA TENKINA.

"■Oi




