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from the earth.“

—Abraham Lincoln
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AMERIKIEČIAI LAIMĖJO TUNISIJOJĘ
Amerikiečių kariuomenė užėmė 
Kasserine perėją centrai. Tunisijoję

Rommelio šarvuotosios jėgos ir
toliau stumiamos į pajūrį

SU AMERIKIEČIŲ JE- SĄJUNG. ŠTABAS 6. Af- 
GOMIS Tunisijoję, vas. 26. rikoj, vas. 26. — Sąjunginin 
— Kasserine perėjoj kovos kų kariuomenės centralinėj 
pasibaigė visišku amerikie- Tunisijoj nugalėjo fieldmar- 
čių laimėjimu. šalo Rommelio šarvuotąsias

Britai ir prancūzai gelbė- jėgas, kurios buvo susimetu- 
jo amerikiečiams. Vokiečiai sios prasilaužti per ameri- 
nublokšti vietomis iki 15 kiečių liniją ir per Thala įsi-
mailių tolio.

Sąjungininkų vadovybė 
spėja, kad išsivadavusios iš 
karštos pirties fieldmaršalo 
Rommelio šarvuotosios jė

veržti Algerijon. Amerikie
čiams pagalbon atvyko bri
tai ir ašies jėgos įveiktos. 
Atblokštos jos atgal į pajū
rio koridorių ir amerikiečių

atsimeta į kariuomenė apvaldė Kasse-

MATOSI, KUNIGAIKŠTIS NEBUVO PATENKINTAS TADA

•‘Draugas" Acme piloto

Šis paveikslas buvo nutrauktas gruod. 18 d., 1942 m., kai kunigaikštis Ciano buvo

Lietuvoje naciai dėl menkniekių
žudo jaunus lietuvius darbininkus

• — *
“Kauener Zeitung” (X., “Kauener Zeitung” (X

16) praneša, kad vokiečių 16) persispausdina straips- 
“ypatingasis teismas” Vii- nį, paskelbtą vokiečių peda-

gos skubotai 
pajūrį.

niuje nuteisęs mirties baus
me du jaunuolius: 17 metų 
amžiaus Stepą Kerulį ir 20 
metų amžiaus Joną Breivą.

Kai dėl Jono Breivos, tai 
jis dirbęs Vilniaus kailių fa
brike “Kailis” kaipo siuvė
jas. Jis buvo apkaltintas 
tuo, jog iš fabriko keliais 
atvejais išsinešęs po kailių 
šmotelį, iš kurių rengęsis 
pasisiūti sau pamušalą* ap
siaustui. Pats vokiečių lai
kraštis pamini, kad J. Brei- 
va niekuomet nebuvo baus
tas ir “nedaro nusikaltėlio 
įspūdžio”, Pasak laikraščio, 
jeigu “nusižengimas kai 
kam atrodo menkas”, tai, 
esą, reikią kovoti su “kraš
te įprastu nuolaidumu”, to-

goginiame žurnale “Die deu- 
tsthe Volksschule” (Vokie
čių liaudies mokykla). Strai 
psnyje sakoma, jog šio meto 
vokiečių mokyklų uždavinys 
esąs išugdyti vokiėčius "va
dų tauta” (Fuhrervolk). Vo
kiečių mokykla turinti krei
pti jaunimo žvilgsnį “į ry
tus”. Busimoji vokiečių kar
ta turinti pasidaryti “gyva 
vokietybės atrama Rytuose, 
kuri savo uždavinį atliktų 
sąmoningai”. Jaunimas tu
rįs pasirinkti tokias profe
sijas, kurios turėtų plačių 
perspektyvų “vokiškuose 
Rytų kraštuose”. Tarp tokių 
profesijų pirmoje eilėje mi
nimas žemės ūkis.

Vokietijos reicho komisa-

rine perėją. Sąjungininkų la paskutinįi sykį apsilankęs pas Hitlerį prieš tai kai pats Museolini atstatė jį. Vaizde 
Ciano matd3i kairėje ir išrodo ly.g nekantriai laukia atsakymo nuo Goering (dešinėje)kūnai ir toliau skaldo fieldm. 

Rommelio užnugarines pozi
cijas ir neleidžia ataimetu- 
siems ir išblaškytiems vo
kiečiams pasitvarkyti.

Iš Cairo pranešta, kad bri
tų aštuntoji armija yra tik 
už 4 mailių nuo Mareth 

daugiau siunčia kariuome- tvirtovių Tunisijoję. Sako- 
nės Tunisijon, nepaisant są-| ma trumpu laiku tos tvirto- 
jungininkų aštraus budėji- ės buB apgulamog. 
mo Viduržemio jūroje.

• (Iš Berlyno per radiją
Vienas Amenkcs kovinio prancša kad vokie£iai ir

italai centralinėje Tunisijo- 
je nutraukę kontaktą su

Daugis u kariuomenės 
ašis siunčia Afrikon

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. — Sužinota, kad 
aąįes valstybės kaskart vis

iš kalbamo Hitlerio dalyko. Ribbentrop matosi paveikslo fone tarp Hitlerio ir Ciano.

Iškelta aikštėn, kad Amerika 1944 m. Rasai spaudžia
■ • i - i ir* aaa i • • ' atkirstus vokiečiusužsieniuose turės 4,750,000 kareivių Kaukazo vakaruose

3-..Be to, oro jėgos bus padaugintos 
— iki 900 eskadronų

lėktuvo skridikas, kurs su 
kitais koviniais lėktuvais ly 
dėjo bombonešius į atakas, 
pasakoja, kad tarp Sicilijos 

-A ir Afrikos jis pastebėjęs di
delį ašies konvojų, plaukian
tį Tunisijos link. Be to, arti 
Bizerte jis matęs iš 40 vo
kiečių didelių transportų 
lėktuvų iškėlimą.

priešu ir pasitraukę į tinka
mesnes ginimosi ir atakų 
pozicijas. Tiesa, yra ta, kad 
ašies jėgos nepasitrauku

LONDONAS, vas. 26
i Rusai susimetė veikiau apei
į dirbti su vokiečiais vakari-

_ niam Kaukaze Jie atkirstiWASHINGTON vas. 26. — oro jėgas — 900 eskadronų, * ‘ . 7
’ J * nuo Rostovo, susispietę apie

Armijos štabo viršininko kuriems bus reikalinga 2,- 
pa vaduoto jas maj. gen. I. H. 400,000 vyrų. Tai norima at
Edwards senato apropriaci- likti iki šių metų galo. Šios
jų pakomitetui pareiškė, 
kad J. A. Valstybių karinė 
jėga auga taip, kad ateinan-

sios, bet buvo iSblaškytos ir {iais metaia f visaia žvil«a'
nustumtos atgal).

dėl “netenka stebėtis sun
kiausia bausme”. Kaipo kai- ro įsakymu, “Ostlande” (£ai 
tis apsunkinančią aplinkybę gi ir Lietuvos “generalinėje 

__ laikraštis mini tai, kad kai- srityje”) veikiančioji bau
bai buvę skirti frontui. j ūžiamoji teisė esanti pritai

kinta Vokietijos baudžia* 
Jau buvome rašę, kad vo- mosios teisės nuostatams, 

kiečiai uždarė Lietuvos Pre- Vokietijos teisė už įvairius
kybos ir Pramonės Rūmus, nusikaltimus numato žymiai 
kurių vietoje įsteigta “Lie- griežtesnes bausmes, 
tuvos generalinės srities
ūkio rūmai”. Šių vadovybėm Vokiečių laikraščiuose 
paskirti vokiečių generalinio Kaune skelbiasi “Vokiečių 
komisariato valdininkai. į prekybos namai” ir R. Tar- 
Dabar patirta, kad uždary- novo “pirma vokiečių mėsos 

ti taip pat žemės ūkio Rū- dirbinių įmonė Lietuvos ge- 
nešių. Kiekvienam eskadro smarkiai kovoja ir visur pa- mft. vokiečiai įs- nėr alinė j e srityje”. Abi

Novorossiiską ir priešais sa 
ve turi Kerčio sąsiaurį, per 

7? kurį gali pasprukti Kryman.
jėgos viršys visas ašies jė
gas. j Rusai ten atsiėmė du svar

Jis išaiškino, kad eskad- bius miestelius ir bando at- 
roną sudaro 25 koviniai lėk- siimti Novorossiiską. 
tuvai ir 12 iki 13 bombo-! Kituose frontuose rusainiais pralenks ašies karines 

1 jėgas, kaip sausžemy, taip 

;ore. nui reikalinga 200 vyrų že- žangiuoja. 
mėje ir 60 skridikų, jų pava
duotųjų, navigatorių ir bom 
bardierų.

6 japonu lėktuvai 
numušti BarniojPopiežius priėmė 

Kinijos pasiuntinį.
NEW YORK, vas. 26 

Berlyno radijas pranešė

Jis išaiškino, kad šių 
1943 metų gale Amerika už- 

NEW DELHI, Indija, vas. 8ieniu08® turės 2,700,000 ka-
26. - U. S. koviniai lėktų- rcivh»’ ° 1944 m- *ale “ 

~ vai, atakavo japonų Assam į ^»T50,000 reivių.

i8 airfieldą Burmoje. Numušė Į šiemet, sakė jis, planuo-
Vatikano žinią, kad šventa- g japonų lėktuvus. 'jama sudaryti galingąsias

sis Tėvas Pijus XII vakar____________________________________________________________________

priėmė pirmąjį šventąjam »■ ■ ■ ■ w ■ ■■ I
sostu, skirtą Kmuos pasius NaCia, pnes invaziją nusprendė
tinj dr. Cheon Kank-sie, ■ r-

įgaliojimo dokumentus (kre- Europą paskirstyti j penkias zonas
dencijalus).

Dabar Vatikanas turi di-1 LONDONAS (ONA). — nei Prancūzijai, 

plomatinius santykius su Reynolds News praneša, kad Fieldmaršalas Dietl —

Japonija ir Kinija.

Karo gamybos boardas 
suvaržo apatiniu 
marškiniu rūšis
WASHINGTON, vas. 26. — 

Karo gamybos boardas pas
kelbė, kad pradėjus, balan
džio 1 diena suvaržoma apa
tinių mėgstinių marškinių 
rūšių gamyba 75 nuošim
čiais. Marškiniai (union 
suits ir shirts ir shorty) ne-

Kariai išmokslinti, 
bet neišbandyti 
aktualiose kovose

WASHINGTON, vas. 26. 
— Karo sekretorius Stim
son pareiškia, kad amerikie
čių kariuomenė, kuri Tunisi 
joje išblaškė vokiečius, pil
nai išmokslinta (ištreniruo
ta), bet iki šio laiko nebuvo 
išbandyta aktualiose kovose 
su priešu.

Dabar ji išbandoma ir 
virsta galingąja jėga kovų

teigia “Vyriausiąją žemės krautuvės pabrėžia, kad jos 
parduodančios tiktai Vokie
tijos piliečiams.

Kaune per vieną naktį su
rašyti protokolai 53 asme
nims, kurie nepakankamai 
aptemdinę savo butus. Jie 
būsią nubausti. Jiems, be to,

Naciai įkalino 
28 danus

fieldmaršalas Wilhelm Kei- Norvegijai ir Suomijai.
tel, vokiečių vyriausios karo' Italijai, kur labiausia ' bi- turi bQti visokiais'prie-

vadovybės štabo viršininkas, joma sąjungininkų invazi-’dinio audekio padailinimais, 
sudarė planus s okupuojamą jos. sujungtosioms italų vo- viskas turi būti suprastinta r

Europą paskirstyti į penkias kiečių jėgoms vadu paskir- mažiau audeklo II C I A KANAI
mnao i»» Iriolrviortai noa1rit*fi foa oron Ifoaaolrinar iinnmofl . ■ «. U» Js LMI\UlvHIzonas ir kiekvienai paskirti! tas gen. Kesselring, žinomas būtų gyvuota. "Tas liečia 

STOKHOLMAS, vas. 26. — gabiausią Hitlerio generolą, tankų ekspertas. dar ir moteris, vaikus ir kū- ATAKUOJA REICHĄ
Žiniomis iš Danijos, tenai laukiant galingųjų sąjungi- Reynolds News pažymi,* dįkįus ’ i i

naciai įkalino 28 danus, ku- ninku jėgų invazijos 
rie tomis dienomis davė Vokiečių karinė konferen- 
prieglaudą nežinia kokios cija, sakoma, zonoms pasky 
tautos parašiutininkams, rė šiuos generolus: ,
staiga iš dausų nusileidu- Fieldmaršalas List — Bal
siems. * ’ * kanų zonai.

. Tarp įkalintųjų yra ir stu Fieldmaršalas Rundstedt su ašimi Afrikoje. Tad ir CAIRO. — Amerikos bom bombonešiai vartota. Nerei- 
dentų. Nacių teismas juos — šiaurinei Prancūzijai,

kad vokiečių vyriausioji va- to Ug boardas skel- LONDONAS, vas. 26. — 
dovybė kampaniją Tiinisijo- bia kad pra(jgjus kovo 27 — Oficialiai paskelbta, kad 

je laiko didžiai reikšminga. d degtukų mediniai ir po- galingos amerikiečių oro jė

gos šiandie smarkiai ataka
vo šiaurvakarinę Vokietiją. 

Didieji keturių motorų

Vadovybė yra nuomonės, purinui koteliai sutrum- 
kad sąjungininkai imsis in- pjnarnį. 
vazijos žygių tik apsidirbę

nuteisė kalėti. Kai kurie nu- Belgijai ir Olandijai, 
teisti net 10 metų. I Gen. Blaskowitz — pieti-

darbuojamasi kuo ilgiausiai bonešiais Liberators bom- kia nė aiškinti, kaip dideli 
sąjungininkus užtrukdyti barduota Neapolio ir Creto-’ naciams išnaikinimai sukel- 
Tunisijoje. . |ne uostai. I ti.

ūkio gamybos valdybą”.

ŠIANDIE POPIEŽIUS 
PRIIMA ITALIJOS 
AMBASADORIŲ

BERNAS, Šveicarija, vas
26. — žiniomis iŠ Romos, ^8ia uždraudimas visam 
rytoj, Šeštadienį, popiežius karo metui naudotis elektros 
Pijus XII priims naują Ita- šviesa.

lijos ambasadorių Šventa- Laikraščiai rašo, kad žuvo 
jam Sostui, buvusį užsienio 
reikalų ministrą grafą Gale- 
azzo Ciano.

Iš Vatikano radijo praneš 
ta, kad vakar popiežius an
trąjį kartą priėmė New Yor
ko arkivyskupą Spellman.

Be to priimtas Raffaele 
Guariglia, buvęs italų am
basadorius Vatikanui.-

Švedai stato 
laivus vokiečiams

LONDONAS, vas. 26. —
Britų admiraliteto viršinin
kas A. V. Alexander parla
mente pranešė, kad Švedija 
statydina ir

Jonas Perlys ir Vincas-Ma- 
taušas Gudaitis.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas į Baltuosius Rū 
mus kovo 10 d. vakare pa
kvietė visus naujus demokra 
tus senatorius ir kongresme
nus. Nori su jais susipažinti 
ir pasikalbėti.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel- 

taiso vokie- kR® I ®^lo poslapio “Clas-
čiams laivus. D. Britanija, 
sakė jis, pasiuntė protestą 
Švedijos vyriausybei.

dfled Sekciją”, kur rasite 
tepaprastą sąrašą įvairią, 
gerai apmokamų darbų!
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Lietuvos 25 metų nepriklausomybės paminėji
mas. Kalbės Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, 
miesto majoras Frank Wallin, No. Chicago 
majoras John Dromey. Įvairi programa.

Šį vakarą, vasario 27 d. 
Lietuvių Auditorijoj, prie £ 
ir So. Lincoln gatvių, 7:3C 
valandą, Waukegano ir apy
linkės lietuviai minės Lie 
tuvos 25 metų nepriklauso 
mybės sukaktį. Programą iš 
pildys Sv. Baltramiejaus che 
ras, mokyklos vaikučiai ii 
Waukegano Lietuvių Mote 
rų choras. Kalbėtojai bus: 
Lietuvos konsulas dr. Pet 
ras Daužvardis, klebonas 
kun. J. Čužauskas. majoras 
Wallin ir majoras Dromey 
kun. Alb. Kiškūnas ir kiti.

Lietuviai, pasirodykim šį 
vakarą skaitlingai, nes Lie
tuvos ateitis priklausys nuo 
mūsų. Kaipo geri Amerikos 
piliečiai mes galime pakelti 
balsą dabar ir reikalauti mū 
sų tėvynei Lietuvai pilnos 
laisvės po šio karo. Ateikit 
visi: seni, jauni; pasirody
sim, kad ir ši maža lietuvių 
kolonija yra dvasia stipri ir 
stoja už laisvę ir nepriklau
somybę visų tautų, neišski
riant ir Lietuvos. Įžanga ne
mokama. katras tik nedirbs 
ir liuesas bus, lai ateina šį 
vakarą į Lietuvių salę.
Šv. Teresės ‘ bunco’’

Rūpesčiu veikėjų moterų 
ir mergaičių neseniai suor
ganizuota šv. Teresės Alto7 
rių Puošimo draugija, kuri

ti šv. Teresės, draugijos glo- 
oėjos, statulą. Tam tikslui 
/aBario 28 d., Lietuvių Au- 
iitorijoj 7 vai. vakare, ren
gia *‘bunco-card party”. Pra 
aeša, kad turi gražių ir nau
dingų dalykų dovanoms. Pra 
šo visų paremti savo atsi- 
lankymu. Komisiją radaro: 
Emilija Kuzmickienė, Ona 
Gilbartienė, Mikalina Zavas- 
kienė, Adelė Matulėnienė, L- 
milija Kačinskaitė.

EnrH(la.ą

Atvyksta j paminėjimą 
ir vajos reikalais'

Kuų. P. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” administratorius 
ir Andrius Daugirdas, dienr. 
“Draugo” specialus agentas 
atvyksta į Waukeganą šian
dien, vasario 27 d. Dalyvaus 
Lietrlvo3 Nepriklausomybės 
paminėjime, Lietuvių salėje 
ir pradės dienraščio vajų pa
rapijoje.
Fij;

Pamokslai kataliki š k o s 
spaudos reikalais bus sako
mi per visas šv. Mišias ry
toj, šv. Baltramiejaus lietu
vių bažnyčioje,- o pirmadienį 
prasidės “Draugo” vajus.

Vaukeganiečiai, praneški
te kitiems apie šį “Draugo” 
vajų ir patys prašomi kiek

ČEMPIJONAMS REIK PAGALBOS

FIATK*6t

Šf <!

••JJi-augras” Actne photo 

Pirmą sykį baseball istorijoje, kad reik skelbtis žaidi- 
k’u. Vaizde matosi, kaip Frank Crespi, buvęs St. Louis žai
dėjas, žiūri į iškabą, kuri turi surasti reikalingų žaidėjų.

*4$ ivaĄV' ,*

IMU, I
- J

r

miausia dr-ja nori atnaujin- naus darbo.

IPVHlflII 4HIIA6WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
{spūdžiai iš Vasario 16 
paminėjimo

Racine. —■ Bendro Drau
gijų Komiteto suruoštas Lie 
tuvos Nepriklausomybės ak
to 25 metų sukaktuvių pa
minėjimas pavyko. Tai bu
vo vamario 21 d., parapijos 
svetainėj 3 vai. po pietų. Iš
pildyta sekanti programa. 
Tvarkos vedėju teko būti 
man, žemiau pasirašiusiam.

1 hhv trr** f
"IMI MUMCAl MILKWAOON" 
M»n. Ihmugh Fri.
1*30-1100 AM. WwwTC 
AM mušiesi! Your favorites,old and nant

Programa atidaryta Ame
rikos Himnu,'

Pirmu kalbėtoju buvo ku
nigas Antanas Ignotas, M. 
I.C., kuris nupiešė Lietuvos 
grožį, pasižadėjo pats dirb
ti už atgavimą Lietuvos Ne
priklausomybės ir kitus prie 
to«raginti.

Antru kalbėtoju buvo gar
bės svečias iš Chicago Lie
tuvos konsulas Petras Dauž 1 
vąrdis, kuris išdėstė Lietu- 

i vos Nepriklausomybės 22 
metų atliktus darhus, pada
rytą didelę pažangą ir kvie
tė lietuvius vieningai laiky
tis su viltimi, kad Lietuva

po šio karo vėl taps nepri
klausoma valstybė.

Danutė Kasparaitytė pa- į 
deklamavo ‘‘Mes Lietuvą iš- į 

vaduosim”.
Pakviesti aukų rink;kai: 

M. Zeleckienė, A. Grimalie- 
nė, Šamas Gibbs ir Antanas
Vasiliauskas. Geraširdžiai■
lietuviai aukojo: po $1.00: 
C. Grimai, S. Grimai, Zokas, 
A. Vincevičienė, Ona Dok- 
šienė, B. Vaičkus, Ona So- 
kelienė, P. Philips, Navic
kienė, M. Balsevičius, Du
rnas, A. Vasiliauskas, J. Si- 
monavičius, Dzvinglis, J. Ka 
nočius, A. Petronis, D. Dau
kša, Kumpienė ir M. Kas
paraitis. Su smulkiomis vi
so aukų sudėta nukentėju
sių lietuvių nuo karo nau 
dai $32.88. DadėjU3 pelną 
vakaro susidarė viso labai 
$60.00.

Dainų programą išpildė 
Juozapo K&iliukaičio

Didžiausio Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
PInnirmM niorjflė'lnni-. Niki. SKOO 
*1 Oin.uon ut Gaukite mū-
"M veltui apkaitui v imą.

JOHN O. SYKORA 
2411 8. R2n<l Are.

Phone: CICMKO 4SS.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius^ Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A KASS
JBWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARC HER AVENUE 
I I Phone: LAFAYETTE 86J7II

st

nė, Kasparaitienė. prie gė- čioj. Norima įgyti tarnau-, Kviečiame visus tėvus ir 
rimo J. Kapočius. Tyllo, S. tojų vėliavą, ant kurios bus žmonas, kurios turi savo vai 
Gibbs, A. Petronis, A. Vaši- mėlynos žvaigždės su nume- Į kus ar vyrus, prie įtaisymo 
liauskas ir kiti. riu, kiek yra jaunuolių ša- ■ tų vėliavų prisidėti aukomis.

, Vardu rengėjų tariu nuo-į lies tarnyboje. Taipgi bus Gali ir kiti, kurie šį suma- 
širdžią padėką aukotojams, ir nurodoma, kiek yra žu- nymą mato vertingu, prisi- 
kalbėtojams, šv. Cecilijos vusių už Amerikos lai3vę. dėti. Norima prieš šv. Vely- 
chorui ir visiems už atsilan-,0 šv. Petro parapijoj yra kas tas visas vėliavas iškil- 

arti 80 išėjusiųjų, ši vėliava mingai pašventinti mūsų pa
bus prie grotelių, kur visi rapijos jaunuomenės pager- 

stotis pranešė apie šį reikš- ggjės pamatyti ir pažiūrėję bimui. Kurie aavo aukas ne- 
į ją pasimelsti už visus ka- įteikėte, prašomi tai kuo 
rius. Prie altoriaus bus pa- greičiausiai padaryti. Gali- 
statyta Amerikos ir šv. Tė- te atnešti klebonui arba į- 

M. Kasparaitis į vo vėliavos. Bažnyčios prie- teikti sodalietėms.
—»-------  j angyje bus pakabinti Honor--------------------------------------

Roll. REMKITE “DRAUGI”

kymą.
Vasario 22 d. vietos radio

mingą įvykį, o vietos dien
raštis “Racine Journal- 
Times” įdėjo aprašymą.

Iš sodaliečių 
veikimo

Kenosha. — Sodalietės 
rengiasi prie vakaro, kuris 
bus kęyo 7 d. 7 valandą vak., 
parapijos svetainėje. Bus at 
vaidinta dvi komedijos ‘Su-I 
mani teta” ir ‘‘Dėdė Anup
ras parvažiavo”. Vaidinti 
mokina sesuo Mary Celeste, 
ir 3e£uo Anne Marie.

Bo visam bus šokiai. Vis: 
prašomi neužmiršti tos die
nos — kovo 7 d.!

Sodalietė

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasjteiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

dainavo daug dainų. Progra
ma baigta Lietuvos himnu.

Po visam prasidėjo šokiai 
ir vaišės. Stasys Shepikas 
dykai patarnavo už muzi
kantą.

Klebonas kun. A. Ignotas, 
MIC., per tris savaites laike 
pamaldų bažnyčioj kvietė 
lietuvius dalyvauti šiame pa 
rengime. Vakare darbavosi 
kaip šeimininkė T. Petkie-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-
se atsitikimuose egzaminavimas da 

veria - romas su elektra parodančia 
I žiausias klaidas. Special* atyda 

mas SV. Cecilijos choras, pa- ' kreipiama į mokyklos vaiku*.
Kreivos akys

Kam Reikalingi 
Pinigai,-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
Cž PRIEINAMA KAINA 
BE JOKIO VARGO, e
Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS $6,000.000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000

Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CMICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

Kareiviams pagerbti

Klebono kun. Pr. Skrode- 
nio, MIC., rūpesčiu, bus įtai
sytos vėliavos mūsų bažny-

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS ISTIRINfcIA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois 
(prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, 111. 
Tel. Cicero 7681

VALANDOS: nuo 10 ryto iki t ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Na- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

YAJU8 1373

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr" š priežas- 

J ties spalvų neregejuuo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Ja* leisdami 
Uegsamlnuotl Jm moderaliklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali ratelktt 
U METAI PATYRIMO 

kurie

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

OPTOMETRIKTAI
1801 So. Ashland Avenne
Tetego

Tempą, lt-toe 
H GAMAIIAU 0M1. Chloagc 

OFISO VALAMDOS: 
Kasdien a, m. lkl l:tt p. m.

Trečiad. Ir Mtad. »:18 a m. 
iki V:0< p. tu-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VIRglnia 0036 
Residencijos teL: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
OYDYJOJAS IB CHIRUROAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvrood 5107.

, DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR' CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:30

756 VVest 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šai| ge
rais laikraščiais. (Kardino 
Las Laobre).

Rešzidencija BEPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek- 
madieniaiB nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
4038 Archer Avė. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo'10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

^įki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1930

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS .PRITAIKO

744 VVest 35tb Street
Valandos: U-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tsl. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublte 7868

TaL CANaI 0217
' Res. tel.: PROspeet 6659

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

Residendja: 6600 So. Artesian Avė.

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tat YARdi 2246

DR. G. VEZELIS •
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiiiepama — 
šaukite KEDsie 2868 

VALANDOS:
Pirm.. Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Bšknadjenįaįs Į1*Į** susitarimą.

Ofiso Tel..................... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboti)

Tel. MIDvray 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki s:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

A

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akintus 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
D£L RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

KU DIENR. “DRAUGU"
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Lietuvos pranciškonų 
padėtis nacių 
okupacijoje

PRANEŠI M AR

(LKFSB). — 1941 m. bir
želio 22 d. prasidėjus rusų- 
vokiečių karui, komunistai 
sudegino Kretingos pranciš
konų vienuolyną, Kolegiją, 
Šv. Antano namus, klierikų 
namus. Bažnyčios viršus vi
sas sudegė: stogas, labai 
brangūs vargonai, dideli 
varpai. Šv. Antano namų, 
kur gyveno amerikiečiai, li
ko sienos. Taip pat ir Šv. 
Antano kolegijos. Kretingos 
vieuolyną pranciškonai no
rėjo atstatyti, buvo jau ir 
medžiagą susivežę, bet na- 
ciai nedavė leidimo ir, ro
dos, visą medžiagą konfis
kavo. Dabar Kretingoje gy
vena privačiame name pen
ki kunigai ir penkiolika bro
liukų. Bažnyčios stogas yra 
uždėtas ir bažnyčioje yra 
laikomos pamaldos, tačiau 

Ą Šiaip jau religinę veiklą Lie
tuvos pranciškonų naciai 
siaurina. Dar kolkas abu 
vienuolynai Kaune veikia ir 
pranciškonai klierikai lanko 
Kaimo Kunigų Seminariją. 
Kaune vienas vienuolynas 
yra prie Vytauto bažnyčios, 
kitas Žaliajame kalne. Nau 

T jokyno vienuolyną Pajūryje, 
kurį pranciškonams buvo 
dovanojęs Nausėda, naciai 
negrąžino. Ten dabar yra 
žemės ūkio mokykla. Ne
grąžintas ir pranciškonų 
ūkis Kretingoje. Užsienyje-. 
Italijoje yra 10 Lietuvos Šv.| 
Kazimiero Provincijos ku-' 
nigų pranciškonų, Jeruzalė- 
je-vienas, Vokietijoje du ku
nigai ir 14 klierikų. Jie visi 
negauna leidimo grįžti į Lie
tuvą. Amerikoje yra 4 Lie
tuvos pranciškonai: 2 kuni
gai, vienas klierikas ir vie- 

v nas broliukas.

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums Ir gausite greitą, manda
gų Ir veiklų pardavimo patamavl. 
mą. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogreičiausiai. 
JOH\ O. SYKORA Realtor. 28 me
tai kaip Real Kstate blsnyje. 2411 
8. 52ND AVE., Phone CICERO 453.

ATDARA PAiMATYMVI — Sekma
dieni, nuo 1 Iki 5 vai. popiet — 
5404 KO. MERRIMAC AVE. (0250 
We»t) — 4 kambarių mūro bungn- 
low tiktai 2 tr pusė metų senumo. 
I.otas 33x125. Kaina tiktai $6,400.

CLASSIFIED ADS

— ATDARA PAMATYM IT —

ATDARA PAMATYMUI — Sekma
dieni nuo 1 iki 5 vai. popiet — 
2620 SO. KAKOI. AVE. — Income 
medžio cottage concrete pamatai, R 
kambariai i-mum aukšte ir S kam
bariui atike. Fumaco šiluma su 
stokeriu. 2 karams garadžius. Kaina 
tiktai $5,900.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PUIKIAIS — visokius. 
Naminiai plūkiu 1 mūsų speelalybfi. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FII4NO \VORKS. 28 N. Ixx>mls, 
l'libago. I'asiųskilV plūktus parcel 
post nr puAuukit telefonu — MON- 
rou 1397.

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Rearlmrn Street 
Tel. RANdoIph 9488-0480

HOTEL HOUSEMEN
Atsišaukite J Housekceplng Dept. 

BISMARCK HOTEL 
Randolph Ir Wells.

HOUSEMEN
šeštu dienų savaitėje. PatvrlmnR Ir

Schob,

iavni t 
irtu.

Housekeeplng Dept.
KREVOORT HOTF.Ii

ATDARA PAMATYMUI —""Sekma - 
dieni nuo 1 iki 5 vai. popiet — 
lino SO. HIGHI.AND AVE.. BER- 
WYN — 2 fletų mūro, 5 ir 6 kamb. 
karšto vandens šiluma abiejuose 
lietuose. naujas boileris, nauji ra
diatoriai ant antro aukšto. Išlygin
tos (sanded) grindos ir pakraščiai. 
Porčal apdengti. 2 knrains garadž. 
Namas laimi geroj padėtyje. Kaina 
tiktai $10,950.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 11 kambarių, 2 
aukštų cottage. štymo šiluma, ga
lima lengvai permainyti j 2 fletų 
namą. 4 kambarių namelis užpaka
lyje. Savininkas -parduoda už pri
einamų kainą. Atsišaukite ar tele
fonuokite po 6:30 vai. vakare:

ANTHONY TOMASZEWSKI, 
2185 W. 22ml PI. CANAI. 5105.

SKELBKITES “DRAUGE”

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—r

61 Firma Virš 50 Mėty 
Ton Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
- THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commeroe

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite | Timekeeper's ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5840 Khcrtdan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl

100 NUO8. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liudijimus.
Victor Mfg. <£ Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRl’CKIMG CO.
1401 W. Fulton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj.

F.DGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

DARBININKŲ
(Paprastiems Darbams)

Turime darbo keletai vyrų kurie 
gali atlikti dirbtuvės paprastus 
darbus. Pastovūs darbai su gera 
mokesčia ir proga įsidirbimo. Tu
rime taipgi vietos dėl keletos se
nesnio amžiaus vvraros. TURITE 
ATSINEŠTI PRIRODYMUS PI
LIETYBES.

WM. WRIGLEY JR. CO.
3527 S. Ashland

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dienų ir naktimis. Pa
stovūs darbnt. KROLI. BROS. CO. 

. ' 1801 S. Michigan

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktį Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 

( 3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
-numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

MERGINŲ
REIKIA

Su nr be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

SHOTWELL 
CANDV COMPANY 

3501 W. Potomac
LANUDRV HELP 

REIKIA
Presser ir Mangler. Atsišaukite 
į Employment ofisą tarp 9:;30 
ryto ir 4 vai. popie^

WIEBOLDTS
Ashland, Monroe ir Ogden

SALES KEPORT CHEPKER. Pri
rėš, Extensions, etc. Good at fig
ūros.

CITTES SERVICE OIL CO. 
3200 R. Westem Avė.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragaičių (coo- 
kies). Patyrimas nereikalinga.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. louis Avė.

VYRAI IR MOTERYS

50 — ROOFERS — 50
Roofers reikalingi. Atsišaukite 8:00 
valandą ryto.

M. W. POWEI.I. CO.
1035 8. State St.

RAILROAD
Freight Handlers, Machinistu Pa- 
gelbininkai. Foundhous-’ Darbi
ninkai. Prie Tiltu ir Budinku Pa- 
gelbininkai. Storehouse Darbinin
kai. Karų Valytojai ir Trekių Dar
bininkai.

Atsišaukite į

C. B. & Q. R. R.
Room 200 547 W. Jackson

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite į Linen 

kambarj.
SOITHMOOR HOTEL 

87th ir Stony Island Avė.

10 MERGINŲ REIKIA 
LENGVI ASSEMBLY DARBAI 

DEFENSE DIRBTUVE
Patyrimas nereikalinga. Nereikia ki
loti daiktų. Darbai dienomis. Atsi
šaukite i, —
AVATI.ING MANI'FAfTl’RTNG CO. 

^4850 W. Fulton

MOTERYS IR MERGINOS reika
lingos prie lengvų dirbtuvės darbu. 
Patyrimas nereikalinga. 4 5 centai ir 
55 centai j valandą pradedant. 
F.AGI.F. C,BINDING WHEEI. CO.

2510 W. Fulton

Raud. Kryžiaus vieneto 
šokiu vakaras

Brighton Park. — Raud. 
Kryžiaus lietuvių vienetas 
šį vakarą, vasario 27 d., Ven 
geliausko salėj, 4500 S. Tal-

4^ man Avė., rengia šokių va
karą, kuriam yra pasamdy
ta gera orkestrą. Kiekvienas 
atsilankęs galės dar tikėtis 
laimėti gerų 'door prizes”.

Koresp. ’jj

Prez. Rooseveltas 
sveikina gn. McArthur

SĄJUNG. STABAS Aus
tralijoje, vas. 26 — Gen. 
Douglas Mac Arthur vadovau 
jant sąjungininkų lakūnai 
iki šioliai atlikę didelius iš
naikinimus japonų bazėse, 
pietvakariniam Pacifike, ir 
ten pat sunaikinę daug prie
šo įvairių rūšių laivų

Atsižvelgus į tą nepap
rastą sąjungininkų veiklą 
Pacifike, prez. Rooseveltas 
prisiuntė sveikinimų vy
riausiajam vadui gen Mac- 
Arthur. Nuoširdžiai ačiuoja 
vadui, karininkams vadams'

, ir visiems vyrams už jų pa-Į 
stangas priešo jėgų triuški-1 
nime. |]

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

VYRAI 18 DU 45
Reikalingi Popieros baksų dirbtuvė
je. Patyrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.
________ 2435 S. MOCKWHJj_______

REIKIA VYRŲ
MAŽIAU 50 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI MAISTO 
DIRBTUVĖJE. 48 VALAN
DŲ SAVAITĖJE. PASTO
VŪS DARBAI, GERA M(> 
KESTIS. ATOSTOGOS SU j 
UŽMOKESČIU. DIENĄ IR 
NAKTĮ ŠIFTAI.

DEWEY FOOD 
PRODUCTS, INC.

2251-53 N. KNOX AVE.

MACHINISTAI
Surface Cyllndrlcal Cutter Grinders. 
Mllling ir I^the Hands. Heat Trea- 
ters ir Sand Blasters. Turi dirbti 
šiite nuo vidurnakčio iki 8 vai. ry
to. Gera mokestis, pastovūs darbai. 
100% Defense dirbtuvS.

CARBIDE TOOL CO.
818 N. Koster

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ARC WELDERS

Kelly—O’Leary Steel Works
5757 W. 65th St.

Atdara Sekmadieniais
MAISTO GAMINTOJAI reikalingi. 
Diena ir naktį šiltai. Patyrimas ne
reikalinga. Viršlaikis.

SQITRE DINGF.E CO.
1018 Ristom Avė.

BERNIUKAI 16 — 17
Reikalingi prie lengvų warehouse 
darbų. Orderių išpildyme ir stock- 
mom. Patyrimas nereikalinga. 5 
dienas, 40 valandų savaitėje. Atsi
šaukite asmeniškai j—

NATIONAL TEA CO. 
\Varcboii-x' Employment Office 

HMM) N. Croshy Št.

FACTORY LABOR 
Gera mokestis, nestovūs darbai. 

CITU.Y KATE CORP.
210 N. Clinton St.

LAUiNDRY DARBININKES
Patyrusios Hand Finishers, Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite j Employment ofisą. 3 
aukšte. —

MARSHALL FIELD A CO.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks, akuratišku skai 

I čiuotoių. Tvpists ir Stenografisčių.
1 MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo- 
. teru. Turi turėt savo įrankius. 

MESSENGERS. Bendram dirbtuvė, 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštų 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Įrodymus pilietybės ir fi| SKELBI
MĄ Į —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY

4401 W. 26th Street

HELP WANTEI) — MOTERYS

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

PHONE: SEELEY 6103

NULIODIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

OPERATORES reikalingos — prie 
kotų. kelnių ir dresiu. Gera mokes
tis. darbo mtvgos. Ijiikas ir pusč 
mokama už šeštadienius.

OTTENHEIMER * CO. 
401-407 S. O-cen St.

TARNAITRs reikalingos — $2.54
rentai j diena. Pastovūs darbai, ma
lonios aplinkybės.

SHERIDAN PLAZA HOTEL 
4807 Sheridan Rd.

MERGINOS IR MOTERYS
18 iki 35 Metų

Reikalingos išmokti audimo amato. 
Lengvi dirbtuvės darbai. Turi būt 
pilietės.

PHOENIX TRIMMING CO.
2000 N. Racine

FACTORY MERGINOS — 17 ki 25 
metų. 4 5 centai J valandą prade
dant, 50 ce9tų | valandą po 2 sa
vaičių. Turi norėt gerai dirbti.

1750 CARROI.L AVE.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS

merginos — moterys išmokite Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
plastic binding amatą. Patyrimas EDGEWATER BEACH HOTEL 
nereikalinga. Labai Jdomug darbas.
Dieną ir naktj shiftai, greitas |sidir- 5349 Sheridan Rd.
bitnas.

pijAstio binding corp. SKAITYKITE “DRAUGĄ 
732 S. Sherman St.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

[ PHONE 9000 1117 RČOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAPayette 0727
RADIO PROGRAMAS— 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad- vak. 

U stoties WGE8 (1390). au Povilu ftalUmieru.

SPOT WELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo sąlvgos, 
pastovūs darbai. LAPayette 2456.

STONE ASSOCIATE6.
1833 W. 33rd St.

VYRAI ir MOTERYS reikalingi prie 
warehouse ir dirbtuvės darbų. Pa
ryšimas nereikalinga. Prirodymas 
pilietybės nereikalinga.

SPRAGUE WARNER KENNY 
CORP. 2853 W. Arthington.

(LKFSB) Vilniaus krašte 
yra smarkiai padidėjęs prieš 
vokiškas ūkininkų sabota
žas. Von Renteln neseniai 
vėl pagrąsino konfiskuosiąs 
visas karves, jei ir toliau 
pieno pristatymas būsiąs 

. taip menkas. Dabar pieno 
ne tik nepakanka miesto gy
ventojams, bet negaunama 
nė vaikams.

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (Mahomedas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2515

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4909

4348 80. CALIFORNIA A^E.
I. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

Z

\
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

DIENRABTIS DRAUGAS

Išstumti ašį iš Tunisijos, matyti, pareikalaus daug 
aukų, bet sąjungininkai nė kiek neabejoja, kad pradė
tos kovos prieš ‘‘ašį” pavyks. Tunisiją išvalius nuo 
“ašies”, Viduržemio jūros salos bus okupuotos, arba 
priešo oro ir submarinų bazės bus sudaužytos, kad už
tikrinus saugų kelią sąjungininkų laivams. <

Bus sustiprinti Europos bombardavimai iš Britani
jos ir Afrikos ir prieš 1943 metų pabaigą tikimasi, kad 
Amerikos ir Britanijos jėgos įžengs įi kontinentą.

- 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 laikraštin ne
dedamos.

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

Vokietija artėja prie pralaimėjimo
Visiškas Vokietijos nugalėjimas yra 1943 metais ga

limas, bet yra gana sunki problema. Vokiečių moralė 
ir daug kitų priežasčių turės reikšmės. Pergalė 1944 
metais yra labiau galima, tas yra taip arti prie tikru
mo, kaip bet kas yra tikri kare.

VOKIEČIAI ŽINO
Karo žinovai teigia, kad Vokietijai kritus, dar teks 

su Japonija kovoti nuo vienų iki trijų metų kol ji bus 
nugalėta.

Visi ženklai rodo, kad vokiečiai žino, kad jie negali 
laimėti karo. Jų problema yra išvengti visiško žlugimo. 
Vokiečių esminė kovos žymė gynimasis ir jų noras, kad 
kuo daugiausia išvargintų Jungtines Tautas mūšio lau
ke, kad tuo galėtų išvengti besąlyginio pasidavimo.

Karo specialistai mano, kad vokiečiai negalės sukelti 
ofensyvos, kokią jie pirmiau turėjo, bet svarbiausias 
dalykas pasiruošti taikos sąlygoms.

SENIAU IR DABAR

Vokietijoje pirmojo didžiojo karo metu mokyklos per 
savaitę du kartus, o kartais net tris kartus švęsdavo 
pergalės šventes. Atėjo 1918 metai ir Vokietija pasi
juto esanti pralaimėjusi. Kai vokiečiai 1939, 1940, 1941 
metais turėjo laimėjimų, bet Vokietijos gyventojų tie 
laimėjimai perdaug nedžiugino. Akylesni vokiečiai 1939- 
1941 metų laimėjimų akivaizdoje turėjo drąsos pasa
kyti; “pirmojo didžiojo karo metu mes turėjom laimė
jimų ir tie laimėjimai būdavo atžymėti šventėmis, bet 
galų gale mes pasijutom pralaimėję, tas pat gali įvykti 
ir dabar.” Dabar vokiečiai kaskart vis labiau įsitikina, 
kad jie žingsnis po žingsnio eina prie pralaimėjimo.

Rimta problema su submarinais
Z

Jungtinėms Tautoms yra rimta problema vokiečių 
submaiinai. Penki keliai yra susidoroti su submarinais. 
Keturi priklauso nuo lėktuvų, o vienas dalinai, irys 
pirmieji keliai kovoti su submarinais, tai bombarduoti 
dirbtuves, kur dirbamos svarbios dalys submarinams, 
bombarduotį vietas, kur submarinai statomi ir bombar
duoti bazes, iš kur submarinai veikia. Ketvirtas kelias 
(būdas) sučiupti submarinus, tai juos sekti įeinant ir 
išeinant iš bazių. Ir penktas kelias kovoti su submiri- 
nais, yra sustiprinti konvojų laivais ir pagelbiniais lėk
tuvnešiais. Penktasis kelias (būdas) kovoti su subma
rinais yra tikriausias, nors kiti keturi būdai gali pa
gelbėti, ypač sunaikinant tas sąlygas, kurioms pade
dant gali būti pastatyti submarinai ir jie veikti (faci- 
lities), įskaitant darbininkų gyvenamas vietas ir bazių 
apylinkes.

Naujoji karo produkcija duoda sąjungininkams į ran
kas raktą padidinti prekybinių laivų tonažą, bet tai 
nereiškia, kad vėlai šią vasarą bus išlyginta nuostoliai, 
kuriuos sukelia submarinai, ir dar pakeltas prekinių 
laivų tonažas.

Jei laivynas ir toliau kęs nuostolius nuo submarinų, 
nežiūrint to, Amerika šiais metais už jūrų galės pa
didinti vyrų skaičių iki dviejų milijonų.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA

Pokariniai planai
Amerikos atsakomingi politikai (čia turima galvoje 

State Department) ruošia planus pokariniam susitari
mui. Labai yra geras ženklas, kad pokariniai planai 
yra daromi karo metu, o ne prie taikos stalo. Kariški 
ir ekonominiai sluogsniai su didžiausia atyda studi
juoja klausimus dėl svarbių oro ir laivyno bazių.

Pacifiko sąjungininkai tariasi dėl Jungtinių Ameri
kos strateginių vietų, įskaitant ir japonų užimtas salas. 
Panašūs pasitarimai bus dėl bazių prancūzų ir britų 
Vakarų Afrikoo teritorijoje. Pagal dabartinę mintį, vi
sas bazes norima padaryti galimas panaudoti, koope
ruojant Jungtinėms Tautoms, prieš agresorius.

Vokiečių nukritusio ūpo nebeįstengia pakelti nei Hit- _ . , ( t
lerio fanatizmas, nei Goebelso propaganda, nes vokie- DCidISYlŲ KlClUSHlIdS 
čiai mato, kad sąjungininkų jėgos diena iš dienos auga
ir stiprėja.

Japonu ragai aplaužyti
Sąjungininkams, ypač Amerikai, tenka rimtai grum

tis su japonais. Japonų ragai aplaužyti, bet jie bando 
vėl atauginti.

Japonų prekybinis laivynas apžalotas nuo Amerikos 
eubmatinų ir sąjungininkų oro jėgų. Japonų prekybi
nis laivynas yra gana stiprus, bet sekančiais metais 
jis buvo silpnesnis, jie bus priversti naudoti trumpes
nes susisiekimo linijas. Yra ženklų, kad japonai stip
rinasi imperijos viduje. Jei japonams pasiseks išlaikyti 
imperijos vidus, tai jų pastangos šį tą, gal būt, ir reikš. 
Japonai kaip ir vokiečiai išvyti iš .užimtų vietų steng
sis laimėti sąlyginę taiką.

Amerikiečiai Guadalcanal saloje laimėjo. Tai rodo 
didelį amerikiečių ryžtingumą kaskart didesnius smū
gius sudrožti japonams.

Atrodo, kad japonai turi dar gana stiprų laivyną dėl 
kito didesnio užpuolimo Pacifike. Tai bus išvengta, jei 
sąjungininkai pasirodys teisingu laiku ir tinkamoje vie
toje.

Amerikos pastangos suteikti medicinišką Ir maisto 
pagalbą Amerikos ir sąjungininkų belaisviams Japo
nijoje nedavė reikiamų rezultatų. Per šešius mėnesius 
vyko pasitarimai amerikiečių su japonais ir japonai 
U. S. penkis sėkmingus planus atmetė. Manoma, kad 
dabar yra daugiau vilčių susitarti Amerikai su Japo
nija dėl belaisvių.

Mažiausia yra vilčių amerikiečiams iš Vichy, kurie 
laikomi Baden-Baden, Vokietijoje, kaipo įkaitai (host- 
ages) dėl nacių pareigūnų (officers) paėmimo šiaurės 
Afrikoje, kad jie būtų iškeisti prieš Hitlerio žlugimą.

Nacių pasielgimas su amerikiečiais iš Vichy yra ly
gu “cheap blackmail”.

Italijos žmonės nori taikos

Tunisiją išvalius nuo "ašiestt

Tunisijoje Rommel bandė atsigauti ir jis amerikie
čiams sukėlė nuostolių. Dabar Rommel kenčia nuo ame
rikiečių atakų ir jis turi nemažai nuostolių.

Tunisijoje amerikiečiai turėjo nuostolių ne tik dėl 
nepatyrimo, bet taip pat ir dėl siaurų linijų pristatyti 
medžiagos. Amerikiečių pusėje koncentracija buvo ma
žesnė, palyginus su britų Pirmąja Armija šiaurėje ir 
britų Aštuntąja Armija pietuose.

Buvo pasklidusių kalbų dėl Italijos atskiros taikos. 
Kokia yra padėtis Italijoje? Italijos žmonės nori atski
ros taikos, bet naciai smarkiai kontroliuoja Italijos 
gyvenimą, todėl sunku atsirasti grupei, kuri imtųsi ini
ciatyvos taikai sudaryti su sąjungininkais. Skilimas 
(skizma) tarp Mussolini ir karališkos šeimos, atrodo, 
perdėtas. Industrialistai ir politikai laikosi įsikibę fa
šizmo skvernų ir palaiko ašį, nes kritus Italijai, jie ne
besitiki atgauti imperijos veido, o juo labiau tektų savo 
veidą pakeisti Graikijos ir Jugoslavijos atžvilgiu.

Įžengus sąjungininkų armijai į Pietų Europą, gali Ita
lijoje papūsti kiti vėjai.

“Draugo” vajus Chicagoje sėkmingai vyksta. Para
ginkite savo pažįstamus ir kaimynus užsiprenumeruoti 
dienraštį “Draugas”.

Karo bonų pirkimu ir savo kraujo aukojimu, per R. 
Kryžių, prisidėsime prie Amerikos pergalės.

■R*

c
__ _____

(“Draugais?, 1^18 metų, 

vasario 27 d.)

Dalyvaus... Chicagos lie
tuviai gausiai dalyvaus sei
me, New Yorke.

Karas..., Rusų kareiviai iš 
šiaurinio fronto bėga Mask
vos link.

Uždarbis.1917 metais 
Chicagoje skerdyklų darbi
ninkas per metus uždirbo 
nuo $810 iki $849.

Už nepriklausomybę... Ru
sijoje gyvenantieji lietuviai 
aiškiai pasisakė už Lietuvos 
Nepriklausomybę ir nenori 
rusų globos.

Puls Sibirą.... Iš patikimų 
šaltinių patirta, kad Japo
nija yra nutarusi pulti Si
birą.

Taika.... Vokietija priima 
Amerikos taikos principus, 

bet turi savotiškus išroka- 
vimu8.

Seimas..,. Kovo 13 ir 14 d. 
New Yorke šaukiamas Ame
rikos lietuvių seimas Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės reikalams apsvarsty
ti.

MAKE
EVERY 

PAY DAY

f X* BONO DAY

Šeštadienis, vas. 27 3., 1943

IŠPLĖŠTOS ŠIRDIES ŽODŽIAI
«

Kur gi tu, kur gi tu, o širdis išplėšta,
Be namų, be šeimos?
Gal palūši tenai, nesvetingam krašte, —
Ar begrįši namo?

Laukdama motinėlė sulinko varguos, —
Ar sugrįši, sūnel?
O sugrįžk, tolimasis, močiutės paguost,
Nors vylingam sapne!

Ji narplioja rožančių jau tūkstantį kart,
Dėl tavęs nerami.
Tu sugrįžk ir jai mylimą žodį ištark:
— O mamyte, mamyt!...

— Mamyt, tu viena težinai, kaip kenčiu 
Aš krašte svetimam!
Panešiok vėl mane prie širdies, o močiut, 
Pasūpuok, mylima!

— Aš sugrįšiu visad pas tave vakare,
Su saldžiuoju miegu;
Mes užmiršim tada, kad baisesnis yra 
Net už žvėrį žmogus...

r- Nebešaldys širdies man Sibiro laukai 
Žvėrimis staugdami....
Ant krūtinės karštos šaltas veidas užkais,
Tau niūniuojant: “Užmik”...

— Pražydės akyse vėl gimtoji šalis, —
Visas skausmas užgis;

I Tu vėl būsi sveika, ir linksma, ir žvali,
0 mamyte brangi!...

Leonas Kuodys

Lietuviai globoja not ir negrų našlaičius
(LKFSB) Waterbury, S v. 

Juozapo parapijoje veikia 
viena iš nedaugelio lietuviš
kų prieglaudų. Ji buvo įstei
gta 1918 metais, taigi prieš 
25 metus, kada siautė influ- 
enza. Šioje vaikų prieglau
doje būdavo po 30-40 naš
laičių ir kitų globos reika
lingų vaikų. Dabar toje prie
glaudoje yra apie 15 vaikų, 
jų tarpe trys negriukai. Gai
lestinga lietuviška širdis pa
gelbsti net ir negrų našlai

čiams. Prieglaudoje dirba 

dvi seselės. Seniau prieglau

dos išlaikymui buvo gauna-
....

Ūkininkai ir karas

ma žymesnė parama iš vy
resnybės, dabar beveik nie
ko negaunama ir jos išlai
kymu rūpinasi parapija, va
dovaujant klebonui Valan- 
tiejui, kurs neužilgo švęs 60 
metų amžiaus sukaktį.

Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidėsi prie Ame
rikos pergalės.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

SKELBKITĖS “DRAUGE” 4'

(flutrd bv Keynont ’nc a

I
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SAVAITES APŽVALGA IŠRINKTA

Savaitė VVashingtone Su Kharkovo fabrikais,
Svarbiausias pareiSkimas ginklų <*fWuvžmB ir cuk-

». ... . , raus industrija”, vienas našios savaites buvo padary- J ’
Tr. D i* a. cių radijo pranešimas sakė," tas prez. Roosevelto, Aura- * J r
.__ T • , . . , . “bolševikams netenka dides-homo Lincolno gimtadienio
proga, kada jis aiškiai pa- nės daliea aav0 karo indu5’ 
reiškė, kad Jungt. Valstijų tri«' Ukra“108 
pergalė Tunisijoj bus pasek- ,tūr08 rcko™trak<i\j“8 Kha„r; 
ta “tikroms invazijoms“ Eu
ropos. Jis pranašavo “svar
bius oro įvykius Kinijoj ir 

-^net pačioj Japonijoj”.
“Rusijos armijos rytuose

užduoda sunkius smūgius
.... lūnas, Robert Best, pranešėsa vo priešams. Mes turime ’/ * r

4. . .. . . per Berlyno radiją: “kaiptą padaryti ir vakaruose. J *
Priešių turi būti duota smū
gis po smūgiu iš visų pu
sių”,* prezidentas pabrėžė.

>Jis sakė, kad Jungt. Valsti- Gūadalcanal kova 
jos pasiryžę “iškovoti šį ka- pasibaigė 
rą ligi pabaigos — iigi tos 
dienos kada Suv. Tautų jė
gos, triumfu maršuos gat
vėse Berlyno, Romos ir To- 
kyo.”

si triuškina stipriausias vo- Ateina gavėnia. Badaujan riara valdo kūno negeistinus 
kiečių dalis. ! čios tautos, kariuomenė, rei- palinkimus. Silpnybės ir y-

Viršminėti dalykai vaiz- kalauja žymią dalį pagamin- dos pasninko dėka lieka silp 
doja svarbią tikėjimo ’iesą to maisto. Žmonės nenorint nomis, taigi neturės savyje 
— žmogaus sielos prie a; priversti taikinti pasninko jėgos priešintis kilniems 
gali jam visados paKenati; dėsnius. Bažnyčiai maža’ te- žmogaus idealams, 
blogi palinkimai silpsta, bet reikės žmones raginti prie 8toka pa8ninko
ne dingsti, laukia geros pro- pasninko ir atsilaikymo, neš ,ajka8 g,ažiaj o)a Mū. 

ėl veik.i. Reikia mums pati valstybė parūpino visą 5. t___,___gos vėl sų darbuose ir bandymuose

Kharkov

kovas vokiečių rankose yra 
svarbus faktas”.

Gegužės 26 d., 1942 me
tais, kada rusų pavasarinis 
ofenzyvas atimti Kharkovą 
nepavyko, amerikietis atsk.a

Kharkove įvyko taip ir vyks 
visas kanas Stalino sovietuo
se.”

Gūadalcanal kova, k u r i 
pasibaigė trečiadienį vasa
rio 10 d., vakare, reiškia vi- 
sapusinę Amerikos pergalę. 
Po šešių mėnesių po mari
nų atvykimu'ir invaziją tos

4 Reikšmę, kurią vokiečiai sal°8' Amerikos j**08 aP’ 
., - vu i 4 • • ' supo pasilikusius japonus,pridavė Kharkov miestui, ir r r ,

, , , paėmė daugelį ginklų ir reikkurį rusai vėl iškovojo, ga-1 ° 1 ° ■
Įima suprasti pagal vokie
čių džiaugsmingus radijo 
pranešimus, kada jie Khar
kovą paėmė

menų ir perėmė kontrolę vi
sos salos. Maj. Gen. Alexan-

Marydeth Cox, 21 melų amžiaus, buto išrinkta Ft. She- 
ridan kareivių “už kurią verta kariauti”. Ji buvo išrinkta, 
iš 19 mergaičių universiteto metinės knygos išleidimo pro
ga. Jai buvo suteiktas garbės sergeant laipsnis.

der Patch, vadas Artierikos Mes negalime turėti vii-| prieš kitą siūlys da'.giau pi-
a,Jie oc Pajėgų Solomonose pranešė' t*es’ ^&d laike karo galėsi- nigų.’ 

me spalių 25 d», . Į me prašalinti tikras arba j- “Mes turime stabilizuoti1941 m. ir vėl kada RaUdo-,1 g. ^rga,g neseniai buxro 1 sivaizdintas žmonių nelygy- gyvenimo iškasėtas.”
noji Armija neįstengė atsi

įvertinta Laivyno Sekreto
riaus Knox, Amerikos do- 

\ minačija Gūadalcanal sakė 
Pranešimai, kurie buvo Knox, turi negatyvas ir po- 

banguoti į užsienius tą die- zityves vertes: ji priartina 
ną, kada naciai paėmė Khar- Jung. Valstijų pajėgas prie 
kovą, Berlyno radijas pabrė- Japonijos svarbių bazių, ir 
žė Kharkovo svarbą, kaip neduoda japonams progos 

* gelžkelių centrą, kur susiėjo užpulti ir bombarduoti Jung.
7 gelžkelių linijos. Jie sakė, Valstijų komunikacijas ta- 
kad “dauguma anglies ir in- me rajone.
dustrijos gaminių visos Do- ....... i
nets Basin gabenama per sj r ”
miestą”. i Praeitą savaitę ekonomi- j
_________________________ nės stabilizacijos direktorius '

•* James F. Byrnes kalbėjo per 
Į radiją apie infliaciją. Reikš
mingesnės mintys p. Byrne3 
kalbos:

“Diena kada galima buvo

imti miesto praeitą pavasa
rį-

BERWYN BARGENAI 
SEVfcH OKITE! 

MATTklTE .HOS ftlAMDIĖK!

gerai žinoti, kad atbudusios eilę suvaržymų. . —
biaunos ypatybe- gal mus Dera tačiau mums visiem^ *
sunaikinti. <Kas daryt, kad prisiminti, kad pasninkai cii-į *r Pareif>W Viešpačiui pa.au- 
tuoa ne’emtus pa'inaimus dėlę naudą atneša. Sielai tei- koti. Ką tik darome Jo var- 
laikytum pažabot.us? kia įrankį, kuriuomi ji gedan darykime. A.B.CJ.

Metln,; Vasario Menesio Rakandų
SPSRC4VIM4S
250 GRAŽIŲ PARLOR SETŲ 
325 BEDKOOM SETAI

250 DINETTE SETŲ
509 MATRASŲ IR SPRINGSŲ

DINING ROOM SETAI turi būt išparduoti neatsižiūrint į kainas, nes Budriko 
dvi krautuvės yra užverstos prekėmis, kurios turi būt išparduotos, nes būti
nai yra reikalinga vieta kitoms prekėms, kurios yra užpirktos, kada kainos bu
vo prieinamos ir prekių buvo galima gauti.

bes.” i “Turime pasekmingai kon!
“Mes negalime atsisakyti' traliuoti visas maisto kai-1

pripažinti pavojų dabartinio nas. Turime išbaigti jucduo- 
padėjimo ir ypač grasinan- sius turgus”, 
čios infliacijos.” “Turime laikyti liniją

“Aukštesnės kainos ir prieš infliaciją ir defliaciją, 
aukštesnės algos mums ne- į šį kartą turime laimėti tai- 
atneš daugiau maisto... dau- ką dėl savęs ir visos žmoni- 
giau kenuoto maisto arba jos.”
cukraus... ž iri ori ė s viens Washington Informacija

RIMTIES VALANDĖLEI "
1 —.

Blogi palinkimai silpsta, bet nedingsta
Trobesiai smarkiai degė. gudrus nelauktas prasiver- 

I Ugniagesiai pavėluotai at- ’ žimas į amerikiečių saugo- 
vykę, nebegalėjo išgelbėti jamas dalis ryškiai parodė, 
namų. tad bent malšino lieps kad su juomi dar rehaigtas 
nas. dabojo jog kylančios ki- karas. Ji3 kaip karšta žari-![ 
birkštys nesukeltų kito gaiš ja, atsigaivina, vėl degina.

Visi galime prisiminti 
kaip prieš keletą mėnesių 

rint i arba pakeisti mūsų da- vaikštinėdami per peienus buvo spėliojama ar truks 
bartinį gyvenimo standartą gerokai apsvilino padus, nes savaitė kol vokiečių kariuo- 
ateinančiais metais.” būta karštų žarijų. menė nelaisvėn paims visus

“Mes turime prisirengti _ , . sovietus. Beveik pranašauta,
priimti spartaniską gyveni- laimėjančių britų divi. kad Stalinas bus priverstas Į
mo standartą ligi karo pa nen,,stojo viltie3 galė. taikintis. Deja, Hitlerio pla-

aigos, ir pa no is ai di- dar iškiratį kokių nors nai sugriuvo. Bejėgė rusų
dziuotis juomi.” • i--. -i-- . j, 4. . netikėtų šposų. Ištikrųjų jo> armija otsipeikejo; pabudu-“Nera būdų duoti vienai -r r -r -.j-r j ■ r , , r

-i <

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampus. Pirkite rakan
das iš Budriko dabar ir 
sutaupysite pinigu* h ga
lės©: i pirkti nors metams 
išmokėti.

KROFHIFR

OAK PAHK AVĖ.
Mūro rezidencija. Tik 2 metų se
numo. 5 kamb. Mūro garadž. Na
mas insultuotas. Furn. Šiluma Ve- . , - »
netian blinds. Lotas 33x125. Kaina Sakyti, kad H1USU Žmones ne
tik $9.300. Turit pamatyti kad iver- . , . . . __ ,. ,,
tinti! 12.300 įnešti. . įsigilinę į karą jau praėjo”. , . . . . ,moiii.AND a’” -toli cermak' , ... ,. ro. Greit viskas virto pele-

road . Mes turime pnpazinti, r
2 n. mūro nau.«.. Karšto vandens , . . , . . „iiAi.n nooo nais. Sekantį rytą vaikai be-ftllutna abiem fl. 5 tr 6 kamb. Nau- laktą, kad neid, VllCių pHge-| • “
Jas boileris Nauji radiatoriai, insu- I 
liuotas stogas. Shlngled porčiel. Ir
1 kamb. beismente. 2 kar. garadž.
Kalba tik $10.960. Namas labai ge
roj padėtyje. $2.800 (nešti. .

BERUYN SPECIAL 
5 kamb. mūro cottage, ir vienas 

•-kanlb. atike. Garadflus. Kaina tik 
$4,850. Mokėkit rendą patys sau.
$1.20(1 Įnešti.

GROVE AVĖ.
Grafcl 6 kamb. stuceo rezidencija.
Furn. šiluma. Naujas stogas. Nau
jas 2 kar. garadž. Kaina tik $6.800.
Veiklt greitai! $1,700 (nešti.

MTSCON'KIN AVĖ.
2 fl. mūro, 4 ir 4 kamb. Lot. 50x125.'
Kaina tik $7.500. Gyvenkit vienam
nanmta"$i'soo rin^šti”’tt 1*"'ok6t' *’ grupei žmonių pakankamaiI

2«TH ST. TARP
IR RIDGELAND AVĖS.

'Mūro biznio nuosavybė. Didelis »♦«- 
ras. Nrfmas tik 7 metų senumo. Kai
na greitam pardavtmpl tik $4,850.

tautos reikmenų be skriau
dos mūsų visų.”

I
t JOH\ O .

5VKORA
REA L T O R 

afii s<>. saND avė. 
IT/ONE — CICERO 458 

Gyvos Vielos OrgiWTl«<llH. 
8l«-š Va«l<n aiipinic GreitifciHc 

Parda\Imtiose
28 molai Real Katate biznyje.

N'
Atdara HckniadlenJals 

Ao t iki A vai. popiet.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ
Balsuotojams 21-mo Wardo

PILDO
INCOME TAKSUS

SU 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTA8 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL CALUMET 7358

3UPREME
SAVINGS and IA)AN 

ASSOCIATION

Dėl suteikimo man jūsų nuo
širdžios paramos ir ko-opera- 
cijos praeity antradienio rin
kimuose ir\ vėl išrinkdami 
mane jūsų asmeniniu atsto
vu miesto taryboje.

Išreikšdamas gilią padėką 
visiems balsuotojams, orga
nizacijoms. draugijoms ir 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie mano poli
tinės kampanijos, aš prižadu 
nenustojančiai patarnauti 
VISIEMS žmonėms VISUO
SE kraštuose 21-mo Wardo.

Ir Vėl Tariu ACIŲ.

3 ŠMOTŲ PARLOR SETAS, šviesios spalvos, drūto padarymo, garantuo
jamas, ceiling kaina $98.00 ....................................................................... už $68.50

3 ŠMOTŲ RIEŠUTO MfcDŽlO miegamojo kambario setas..........už $72.50
8 ŠMOTŲ DINING ROOM SETAS vertas $119.00 .......................  už $69.00
5 ŠMOTŲ DINETTE SETAS vertas $62.00 ..................................... už $38.50
CEDER CHESTS, vertė $48.00 ....................................................... už $29.50
GRAŽIOS, DIDELES ELEKTRINES LEMPOS ...........................  po $7.96
VAIKAMS LOVELES........................ ............................................... po $14.95
VAIKŲ LOVELĖMS MATRASAI ....................................................... po 3.95
KLIJONKES 9x12 ................................................................................... po $3.95
KARPETAI 9x12 .................................................................................... už $37.50
DIDELES KALDROS ............................................................................. po $3.95
DIDELI VILNONIAI BLANKETAI..................................................... po $8.50
VIDUTINIO DYDŽIO BLANKETAI..................................................... po $3.75
RADIOS gražiuose kabinetuose, PHILCO, RCA VICTOR, ZENITH $69.50 
AUTOMATIŠKOS RADIO Kombinacijos, pačios permaino rekordus $119.00 
ANGLINIAI PEČIAI, Porceleno aptaisymai, Moore’s ir kitų išdirbysčų 
................ .•.................................................................................... po $29.00 r $59.00

4 ir 4 GAZUI IR ANGLIMS BALTI PEČIAI................................... po $149.00
GAZINIAI PEČIAI su kotfoliuojama šiluma................................. po $89.00
GERI MATRASAI didelės miefos, ar mažos, grynos vatos..........po $12.00
SPRINGSINIAI MATRASAI ............................................................. po $19.95
DRŪTI ŠPRINGŠAI ....................\...................................................... po $12.95
25 ŠMOTAI ROGERS gvarantuoti ant visados stalui setai .... už $19.50 
RANKINIAI laikrodėliai ELGIN, BULOVĄ, WESTFIELD .... po $19.50
»/4 dališ karato DEIMANTINIAI ŽIEDAI ................................... po $69.00

Pirkite dabar, nelaukite, nes dabar yra didelis pasirinkimas ir kainos žemos

Perkančių patogumui krautuvė būva atdara ir sekmadieniai* nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Pirkinius pristatėm visur.

JOSEPH F. BUDRIK Į

IIMIAKTINP

DIV1DKNTI
KATA 4%
1751 W. 47th Street

Jūsų Aldermanas

JOSEPH F. ROPA
21-mo Wardo

' RAKANDŲ. RADIJŲ IR JEWELRY KRAUTUVE 
PO VIENU STOGU SAVAME NAME

3241 So. Halsted St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3409 So. Halsted St.
Teisingam radijų pataisymui telefonuokite: CALumet 7237

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI: WCFL, 1000 kil., 9:00 valandą Sekmadienio 
vakarais; WHFC, 1450 kil., 7:00 valandą Ketvirtadienio vakarais. Pasiklausykite.
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JURGIO PARAP. CHORAS
TUVAITE 99 SV. JURGIO PARAP. SVET.

SEKMADIENĮ, VASARIO (FEB.) 28 D., 1943 M. PRADŽIA — 6 VAL. VAK.

32-tro Place & 
Lituanica Ave. i

—-------------------------------------- i

ĮŽANGA 75c SU TAKSAIS (!)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sėkminga TMB skyr. Vaišėse pas 
veikla 'BrazauskusI

Marąuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5 
skyr. susirinkimas buvo va
sario 21 d. Susirinkimas bu
vo skaitlingas. Komisijų ra
portai buvo labai malonūs. 
Pirm. Ona Kazragienė pra-

Marąuette Park. — J.’ir- 
gis ir Barbora Brazauskai 
vasario 21 d. minėjo 40 me
tų sukaktį laimingo ir sėk
mingo vedybinio gyvenimo.

Ryto Šv. Kryžiaus bažny
čioje buvo užprašyta iškil-

nešė, kad skyrius tapo gar- mingO3 šv. Mišios, kurių iš- 
bės nariu a. a. kun. dr. J. klausyti jubiliatai atsilankė
Navicko Seminaristo Fondo, 
nes įmokėjo šimtų ($100.00)

su visu pulku sūnų, duktė 
rų, žentų, marčių, anūkų ir

seimo dienoje ir skyrius svei pažįstamų. Varg. V. Daukša
kino seimą su $50.00.

Sekantis raportas buvo iš 
vakaro, rengto skyriaus nau

įeinant jubiliatams į bažny
čią pasitiko ir po visam iš
einant palydėjo maršu var

dai, sausio 31 d., Mikulėnų1 ^ona“-
namuose. Komisijos pirm. A I Šeimyniškoj puotoj visiems
Rimidaitė ir vedėja laimėji
mo A. Kilienė pranešė, kad 
pelno liko $125.00.

Skyrius yra labai dėkin
gas geradariams — Mike
lėnų šeimai už vietą namuo
se vakarui. Komisijos pirm. 
A. Rimidaitė taipgi dėkojo 
savo pagelbininkėms: komi
sijai ir bendradarbėms už 
pagalbą ir visiems už gau
sią paramą.

Įžangos tikietai, pagamin
ti rėmėjos T. Petroševičie- 
nės minėtam vakarui, nieko 
nekainavo. Lėšas tikietų jau 
kelintą kartą aukoja T. Pet- 
roševičienė.

Dar kiek pasitarus sky
riaus reikalais, visi skubėjo 
palošti “bingo”, kuris buvo 
didžiojoj parapijos svetainė
je. Koresp.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

buvo linksma dalyvauti. Be
sikalbant paaiškėjo, jog J. 
Brazsr.skas į Ameriką — 
Chicago atvyko 1899 met. 
Apsistojo vadinamoj Town 
of Lake apylinkėj pas bro
lius Praną ir Kazimierą. Tuo 
metu dar nebuvo Šv. Kry
žiaus parapijos.

Pirmas J. Brazausko dar
bas buvo gyvulių skerdyk
lose — Swift Co.

1903 metais sausio 25 d. 
Šv, Jurgio parapijos bažny
čioj, kai klebonavo a. a. kun. 
dek. Kriaučiūnas, surišo mo
terystės ryšiu su Barbora 
taip pat Brazauskaite. Šliū- 
bą davė tuomet buvęs šv. 
Jurgio parapijos vikaras ku
nigas J. Gerdžiūnas.

Abu jubiliatai yra kilę iš 
Šilalės parapijos.

Po kiek laiko Brazauskai 
sumanė įeiti į biznį, ką ir 
padarė. Town of Lake ati-

Paulina Russian and Turkish Baths
8avo Sveikatą Paderinsite Atsi’ankydami 

i šia Modernišką Lietuviu įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiienlate.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas MA55ACL

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St

VARGDIENIŲ SESERŲ GUDA PAGERBS SESERIS 
VIENUOLES, ATVYKUSIAS IS ARGENTINOS

Bankietas įvyks gegužės 2-trų dieną,
Aušros Vartą parapijos salėj (VVest Side)

Jos. Budriko radio 
programa

Sekmadienį, vasario 28 d. 
9 vai. vakare radio klausy
tojai atsisukę radio ant sto-

J. Romanas, didžiulė orkes
trą ir bus tęsinys dramos 
“Baublių šeima”, šis iš di
džiulės radio stoties progra
mas leidžia savo lėšomis J. 
F. Budrik, Ine., Rakandų, 
Radijų ir Jewelry Krautuvė, 
kuri randasi adresu 3241 S.

REMKITE “DRAUGĄ”

VVOLK STLItlO
1945 VVest 35* Street

ties WCFL, 1000 kil, galės'
Vasario 16 d. susirinkime trėmime, na, ir žinoma, pa-; pasiklausyti gražios Jos. F. j

Budriko programos, kurioj Halsted St, Chicago, III. Vi- 
dalyvaus dain. J. Gricaitė,

Aušros Vartų parap. salėj, į sidžiaugti jų atvykimu ir ar- 
Vargdienių Seserų Gildą nu- zčiau supažindinti plačiąją 
tarė pagerbti atvykusias se- Chicagos lietuvių visuomenę 
seris-vienuoles iš Argenti- su šia naujai įsikūrusia šioj 
nos. Pagerbimo bankietas į- Illinois valstybėj Nekalto 
vyks gegužės 2 d. A/.šros Prasidėjimo P. Šv. Marijos 
Vartų parap. salėj. ' seserų kongregacija.

Bankieto tikietai tuojau, Taigi vargdienių Seserų 
bus gatavi. Vargdienių Se- Gildos narts bei nariai at. 
serų Gildąs narės bei nariai ,ikome graių ,r šventą dar. 
būkite pasirengę pradėti di- .bą. Dabar belieka jis apvai
delį darbą. Atsiminkite bran nikuoU abejon5Si kad 
giosios ir brangieji, k a d paj6gsime ir t a, padaryti 
daug buvo sielotasi šių dvie- kuQ p.jikiau8iai ir 8ekmin.

giausiai, nes mūsų kilnio-jų seselių kelionės lėšomis, 
o dabar kada jau mes šias 
seseles turime šioje laisvoje 
Amerikos šalyje, negalime 
praleisti progos jų nep3ger
bę, jų nepamatę, išgirsti as
meniai jų pergyvęnimus iš
darė valgomųjų daiktų krau 
tuvę, kurią išlaikė 15 metų. 
Paskui biznį perkėlė į nuo
savą namą, prie 59 ir S. Ca
lifornia Ave, kur taip pat 
per 15 metų patarnavo įvai
rių tautų skaitlingiems kos- 
tumeriams.

Jubiliatai džiaugiasi savo 
atliktais darbais Dievui ir 
savo tautai. Išaugino ir iš
auklėjo sūnus, dukteris, ga
vo gerus žentus, geras mar
čias, kurie eina tėvų pėdo
mis.

VeseHajęs

organizacij-os priekyje turi
me energingą ir nenuilsta
mą dvasios vadą, kun. Juo
zapą Dambrauską.

Visi į darbą! Laikas. J. K.

si kviečiami pasiklausyti.

MOST

MODLItN

ADV VNCKD PHOTOGRAPHY 

I.OU ES I POSSIBI.E PRK'Ctf 

PHONE I O Al EITE 2X13

&• ••

SS--------------------- --------
GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria tr mėgsta AMBROSIA Aly, bet. prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotu 
pirmo* rūšies produktu

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

urmo twholeaale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
......... #

WHOLESALE 
iiquor 
IŠTAIGA

Išvežk) jame 
no vl«s 
CblcagO

RKMKTTE 
SENA

t TETHVTU 
riRAUOA

«. KANTER. SSV 

MUTUAL LIQUOB CO.
4707 So. Halsted St.

Telefoną.- BOTTLEV ARO MI4

Nuoširdus Padėkos 
Žodis Lietuviams 
Balsuotojams

CICERO BARGENAI
NEVELCOKITEt 

MATYKITE JCOK ŠIANDIEN! 

59TH AVE.
Income asbestas shlngled rezidenci
ja. 6 kamb. Taipgi 3 kamb. fl. Kar
sto vandens Sil. 2 kar. garadž. Kai
na tik $6,250. Netoli Morton High 
school. $2,000 įneSti.

•DTH CT.
Netoli Morton High school. kampi
nė 6 kamb. mūro bung. Taipgi ir
1 kamb. atike. F\irn. Šiluma. I.otas 
36x125. Kaina tik $7.000. Nevėluo
kite! $1,800 įnešti.55TH er.
5 kamb. mūro bungaloiv. Tvotas 
50x125. Furn. Šiluma. 2 kar. garadž. 
Kaina greitam pardavimui tik $5,400. 
Kur gali* pralenkti Sj bargeną! 
$1,400 įnešti.

23RI> KT. netoli 52ND AVE.
2 fl. mūr. 6 ir 6 kamb. Karšto vand. 
Šiluma. 1 boileris. Naujas stokeris. 
Izitas 47x125. šoninis įvažiavimas. 
2 kar. garadž. Kaina tik $10.700. 
laibai geroj vietoj. $3.000 įneSti.

49TH AVE. netoli S2ND ST.
4 fl. medžio S fl. po 4 kamb. ir 
vienas fl. 6 kamb. Garadžius. Kaina 
tik $4,500. Proga laukia! $1,100 }- 
nešti. ■*

AUSTIN RUVD.
2 fl. mūro, 6 ir 6 kamb. Plieno kon
strukcijos. KarSto vand. Šiluma. 2 
boileriai, botas 33x125. .Apdengti 
porėtai. K»ln» tik 1.300. Matykit 
Šiandien! $3,500 įnešti.

JOH\ O

SYKORA
REALTOR

2411 8. RJNlf AVE. 
PHONE — CICERO 453 

Gyvos Vielos Organlssclja
Mes Vadovaujame Greituose 

Pardavimuose
28 METAI REAL ESTATE 

BIZNYJE
Atdara Sekmadieni*** 

Nuo 1 iki 5 vai. popiet.

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ

12-to Wardo 
Balsuotojams už 

Balsavimą 
Vasario 23 d. 

Už Mane ir už Vėl 
Išrinkimą Manęs 

12-to Wardo 
Aldermanu.

ALD. BRYAN HARTNETT

Nors man neteko tapti 
išrinktam Aldermanu 13-to 
Wardo, bet esu nuoširdžiai 
dėkingas visiems, kurie už 
manę balsavo. Ypatingai 
linksmi man žinoti, kad be
veik kiekvienam Lietuvių 
apgyventam precinkte Mar
ąuette Park apylinkėje, did
žiuma lietuvių balsavo už 
mane. Tą jūsų pasitikėjimą 
manyje giliai įvertinu ir nie
kuomet neužmiršiu.

Laikas nenusiminti, kad 
mes lietuviai negalėjom iš
rinkti savo tautos atstovą 
miesto taryboje, bet laikas 
subrusti ir daugiau veikti, 
stoti į vienybę ir tada at
sieksime tą ko mes lietuviai 
teisėtai reikalaujam. Broliai 
Lietuviai — pirmyn!

Ir dar kartą tariu visiems 
nuoširdų ačiū.

ALEX ALESAUSKAS
(Skelb.)

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!t

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies narnos, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinti} jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERLAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

J
-r

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINAN8AVIMIT1

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
E23

/tt/A LIBfOAl [ARMIN6S

rANACDOBTR PROGĄ DABARTINĖM? ŽEMOM? 
troOMMČIO ŠATOMS

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

— M Metai Sėkmingo Fstsrna ilmn i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Moteris. Soc'y 8288 SO. HALSTED ST

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

Ir Lietnvlžkų GArimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernama. 
Užsakymai Uvežiojami 

8ekančia Dieną. 
Valandos: 9 lld 5 P. M. 

Uždaryta kožna Aežtadlen) FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL REPubUe 1888—9
J
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13 <1 DIENRAŠTIS DRAUGA^

Sekmadienį pas 
Šv. Kazimiero seseris

Ryt lygiai 6:30 vai. val
gius duodant stalan {vyks 
tradicinė, metinė vakarienė 
fiv. Kazimiero Akademijos 
auditorijoj. Po vakarienės 
bus įdomi ir nepaprastai gra 
ži ir reikšminga programa.

Tąja pat proga, bus vie
šai pagerbti brangieji gera
dariai ir palaikytojai Šv. ka 
zimiero Akademijos, būtent 
amžinieji nariai, kuriems 
bus išduoti dailūs liūdymai 
jų narystės ir kilnios aukos.

Už praeitį, už sėkmingą 
ir taip dosnų rėmimą mūsų 
kultūros židinio, galime tik 
nuoširdžiausiai dėkoti, taip 
brangioms rėmėjoms, kurių 
darbas ir pasiaukojimas tę
siasi per eiles metų, kaip ir 
šimtams geros valios ir gra
žios širdies lietuviams kata-

MEDINIAI GINKLAI PYKINA KONGRESĄ SKELBKITĖS DRAUGE
ii

£

HumI

VVASHINGTON. — Laivy 
nas praneša, kad U. S. lakū
nai atakavo 'japonų pozici
jas Solomons ir Aleutians.

Sveiksta
IK

Mykolas Vertelka, pla
čiai žinomas biznierius, 440G 
S. Talpian Ave., jau grįžo ii» 
fiv. Kryžiaus ligoninės na
mo ir kasdien eina sveikyn. 
Ligonis yra dr. S. Biežio gy
domas. J Rap.

, / “Draugas” Actrte photo

Rep. H. D. Cooley, N. C., sužinojo, kad kongreso rūmų apsaugai Luvo pastatyti ne 
lik ams^ kurie savo lankymu j-^ mediniai ginklai ir kareivių atvaiz žinojo apie medinius ginklus, bet nssisakė

i j-. r^Jg ir j£aro Departamentas aiškinosi, kad žinojo apie medinius ginklus bet nesisakc Kas laisve brangina,
kodėl paliko juos ten.

pramogų vienuolyno naudai 
surengtų ir aukomis tose 
prarhogose teiktomis, pade
da išlaikyti lietuvaičių kon
gregaciją ir jų vedamas į- 
staigas.

Tad rytoj, v ė 1 tariame 
‘ ‘ welcome ’ ’ visiems svete
liams, kuriems prirengtos ir j 
skanios vaišės ir graži prog- j 
pama, kuriąja susirinkę tu- j 
rėš progos pasigerėti — ir „LL___ 
savo atsilankymu parodys J m
pritarimą ir atjautimą sese- No. Sidc.~— ARD 3 sky- 
rų Kazimieriečių kilniems rius susirinkimą laikė vasa- 
darbams. Cent žalė rio 18 d. Jame pirmiausiai

-------------------- ; ir daugiausiai buvo kalba-

Kas laimėjo lenktynių
dovanas? i rapijos salėj. Vakaro prog

rama* bus įvairi; Bus atvai-
Buvo paskelbta, kad dnr. dinta “Disputas vienuolio su 

“Draugo” koncerto tikietų i žydu”, Laura Yucius .pagrieš 
pardavinėtojams skiriamos ( akordinu, dainininkės bus iš 
dovanos. Dovanas gavo se-; gv Kazimiero Akademijos, 
kantieji daugiausiai iš ank- Taigi, programa bus tikrai 
sto pardavę tikietų: br. VIa- įdomi ir verta visiems pa
dui teko Barskis Furniture matyti. Kalbas pasakys kle-

pat Belunskių ūkio dovana, pranešimų apie visų drau- 
— lietuviškas berželis. gijų veikimą ir pranešimas

Visiems iš anksto koncer- iš vasario 16 dienos minėji- i 
to tikietų platintojams nuo- mo, iš labdarių centro apie 
širdus ačiū. j rengiamą vakarą, iš Mari-1.

jonų Bendr. seimo, apie pa-. 
rapijos rengiamą vakarą, * 
kovo 7 d.. A. Valančius ‘Ruošias prie vajaus

tas
perka War Bonds.

A.

Co., 1748 West 47 St., do
vanotas staliukas, Izabelei

bonas kun. J. fiaulinskas ir 
kun. K. Barauskas. 

Vaišvilaitei, žinomai Cicero Visi northsa-idiečiai -iš an 
vaistininkei teko B. ir S. ( kato kviečiami dalyvauti šia 
Belunskių, 4530 S. Honore me vakare. V. D.
St., dovanotas viedrukas me ______________ y
daus iš jų pačių ūkio Mo-
mence, III., o J. Lebežinskui,
1615 N. Wood St., teko taip

Bridgeport. — Labdarių 1 
Są-gos 5 kuopos mėnesinis 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 28 d., 2 
vai. popiet, fiv Jurgio par. 
svetainėj. Prašoma skaitlin
gai dalyvauti. Kun. S. Gau
čas duos paskaitą, temoje 
“HB^artngutfrtts”/ ”

Valdyba

Marųuette Park Liet. Am. 
Piliečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyk3 sekmadie
nį, vas. 28 d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėje. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti 
į susirinkimą. Metams pra 
sidedant turime daug daly
kų svarstyti. Valdyba

ELENA SIREVICIENE 
(po tėvais Mikuliūtė)

Mirė Vasario 25 d., 1943 m., 5:30 vai. vak., sulaukus 30 
metų amžiaus.

Gimė Severance, Colorado.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, tėvelius Juo

zapą ir Marijoną Mikulius, seserj Louise, 2 tetas Kotryną 
RfVlienę, jos vyrą Joną ir jų šeimą ir Jievą Brown ir jos 
šeimą, dėdę Juozapą Karpų, jo moterj Oną ir jų šeimą, 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 1609 So. 49th Court, Cicero, III.
Laidotuvės įvyks antradienį, Kovo 2 d., 1943, iš namų 8:30 

vaį. ryto bų^. atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos paihaldos UŽ* vebonės sielą. Po . pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

•’ »Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Tėveliai, Sesuo, Tetos, Dėdė, jų šeimos Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Antanas M. Phillips ir Charles 
3yrewicz, Telefonai Yards 4908 ir Cicero 7371.

INCOME TAX 
BLANKOS 

Pildomos "Draugo” 
Ofise Šia Savaitę! 
p. A. Valūnas iš val
džios gelbsti "Drau
go" Skaityojams!
•e::

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MllRV 
MILŽINIŠKO Sr\KO MF7IRA- 

LINIV INSTRIi MENTI

PASINAUDOKIT PROGA DARAK
KOL DAR N EI SPAUDUOTI.

TŪBOS, CLAIUNETAI, TROM
BONAI, SAXAPIJONES. FLUTES 
su ••cases" — $35.00, $37.50,
$45.00 lr $.'5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUITARAI, 8FA- 
NISKJ MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8 50. $12.50 iki $25.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12 00 SMUK
LIAI SMUIKOM.S. STRIUNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00. $5.00, $10.00 
u $15.uu. striunua dėl visų vlrft- 
minėtų intstrumenl ų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50. 
$36.00 tr $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS.’ CYMBOIfc, Ir DRUM 
HEADS- pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braslf lr ‘'reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms. Saxaphones lr 
taipgi Smulkoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maiuell St., Chicago

-a

PASKOLOS
DAROMOS

j ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKftJTMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

V

PILNAS PASIRINKIMAS 
•SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

I ji bal geros rnftlee moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsidulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2»88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav. I

L A WN DALE BARGENAI
NEVIU. VOKITE! 

MATYKITE J VOS ŠIANDIEN 1 
A VERS AVE.

2 fl. mūro. 5 lr 5 kamb. Taipgi 4 
kamb. mūro cottage au furn. Šilu
ma užpakalyje, t’aslūlyklt tiktai $4.- 
400 * ir Sis bargenas bus jūsų. $1,100
Jnefttt.

KARLOV AVE.
3 aukSt. ir beism. mūro namas. Tik 
18 metų senumo. Kaina tik $5,950. 
Virinas atėjęs, pirmam patarnavi
mas: $1,4 00 jneSti.

Sl*,\l I.DING AVE.
2 fl. mūro Ir b kamb. Belamentaa. 
Furn. Šiluma. 2 kar. garadžius. Kai
na tik $4.500. Kur galit pralenkti 
Si bargeną? $t,000 Įnefttl.

13 FLETV
Netoli Cermak Rd. lr California 
Ave. 7 fl. po 4 kamb.. 3 fl. |>o 5 
kamb. Ir 3 f. po 6 kamb. kiekvie
nas. Kaina tik $83.000. Atnefta ge
rą rendą: $8,500 įncSti.

MILLARD ATT:.
3 fl. mūro. 2 fl. po 5 kamb. tr vie
nas 4 kamb. fletas. Naujas stogas. 
Nauji gutters. Apdengtus porėtus. 
Garadžius. Kaina tik $4.700. Nevė
luokite: $1,600 JneSti
CERMAK Rl). netoli HAMLIN AVE. 
3 aukštų mūro rezidencija, var
tojama kalpcf roming namas. 10 
kambarių. Furn. Šiluma, luotas 53 
pėdų platumo. 4 kar. garadžius. 
Kaina tik $5.400. Tikras bargenas: 
$l.$00 JneSU.

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai]] 
kys susirinkimą sekmadienį. 

Cicero. — Federacijos 12 vasario 28 d., parapijos sve- 
skyriaus susirinkimas bus tainėje 1:30 vai. popiet. Vi- 
vasario 28 d., 1:30 valandą si kuopos nariai ir narės ir 
popiet parapijos mokyklos labdarybės darbuotojai kvie- 
kambary. Visų draugijų at- čiami laiku atsilankyti, nes 
stovai būtinai dalyvaukit yra svarbių reikalų svarsty-

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvės

Susirinkimą’
• «,

šiame susirinkime. Bus daug mui. Valdyba

ATSILANKYKITE PAS

JOHN W. ZACHAREWICZ
INCOME TAKSŲ REIKALAIS 

Išrišame Painius Klausimus 
903 VV. 33rd St. Chicago, Illinois
--------------------------------------------------

r. J O H \ O

SYKORA
REALTOR

ailt S. B3ND AVE. 
PHONE — CICERO 4U 

GyvtiN VteloH Organizacija 
Mes Vaitot anjnmc Greltiiaar 

■*&•<< lavintuose
28 METAI KKAL ESTATE 

BIZNYJE
Atdaru Mekniailtetiiato 

Nito 1 Iki 3 vai. popiel.

STANISLOVAS
KAZLAUSKAS

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti...
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — IHnette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.
Pasirinkit Savo Audinį------

Pasirinkit Savo SI ylių 
MES PEKDIRBSIM JCSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D E LU X E
4315-17 ARCHER

+ pRRlrinkimafl gp> 
dengalų Iš puikių 
audinių.
it Nauji materlol&l 
ir geflaunlua darbaa 
atitekamas kiekvie
no užsakymo.
■A- VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at- 
kyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, Stanislovą Kazlauską.

Netekome savo mylimo Kovo 2 d., 1942 m. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Kotryną, po tėvais Bacelaitė, 
sesers dukterį Josephine Pzytula ir jos vyrą Frank, 
švogerį Frank Gudas, jo moterį Oną, švogerką Veroni
ką Raubuniehę, jos vyrą Vietor ir jų šeimas, švogerį Jo
ną Stenson, jo moterį Marijoną ir daug kitų giminių, 
draugus, pažįstamus, o Lietuvoj senus tėvelius, seserį ir brolj.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gerasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis, 
antradienį, Kovo 2 d., 1943 m., Nekalto Prasid. Švenč. 
Panelės Marijos parap. bažnyčioje, 3-jas visas kartu, 
8-tą vai. ryto.

Kviečiame visus, gimines, di augus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stanislovo sielą. Po pamaldų kvie
čiame į namus po numeriu 2555 VVest 45th St.

Uliūnai Atminčiai Vienų Metų Mirties Snkaktnvių
Ant kalnelio tarp medelių ramiųjų kapų,

Ten mano brangusis ilsis amžinai.
Prabėgo meteliai, prabėgs ir kiti 

Jau vysta gClelės rausvos, geltonos.
Gaivinsiu gėleles, kad visad žydėtų

Raminsiu sau širdį, kad taip neskaudėtų.
Pluoštais gėles skinsiu ir kapą dabinsiu,

Saldžiais prisiminimais sau širdį raminsiu.
Ant tavo kapo paminklas pastatytas,

Amžinom raidėm vardas išrašytas.
Kas sekmadienį kapą aplankysiu,

Gailioms ašarėlėms gėles aplaistysiu.
Nuliūdę Moteris, Sesers Duktė, švogerką, Avogerlai, Giminės.

i NEŽIŪRINT' KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINfiJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

mARGUTIJ'
i RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2243

WHFC-I45O kil.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

%

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051
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& Lietuviai kariai kovoje už U. S.J
fflf laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

Lietuvis kunigas pakeltas j kapitonus
gimė Lukšijoj, Lietuvoj. Jo 
tėvai užsiėmė plačiu ūkiu. 
Kap. kun. Poška yra pirmos 
rūšies kalbininkas. Moka 
gražiai lietuviškai, prancū
ziškai, lotyniškai, graikiš
kai, ir itališkai. Studijavo 
filosofiją Romoje ir teologi
ją Lavai universitete, Que- 
bece.

Kap. kapelionas kunigas 
Tarnas Poška

Kapelionas Tarnas B. Poš
ka, Bazės Kapelionas, buvo

Apleistas lėktuvas skrido 2000 maiių
Aštuoni iššoka. Lėktuvas sudūžta 
Meksikoj.

Keturių motorų C 87 pre
kinis lėktuvas, Consolida
ted Liberator bombnešis, 
pradėjo savo skridimo ke
lionę vasario 9 d., iš pieti
nės Floridos į Pietų Ame
riką. Jame buvo šeši įgulos 
nariai, du pasažieriai, ir 
daug prekių. Lėktuvas skri
do apie 80 mailių kuomet 
2-ras Lieut. C. K. Knutson 
iš Dės moines, Ia., ir A-E 
Lloyd, iš San Diego, pilotui

šokus pakreipė lėktuvo kur
są jūrų link ir pats iššoko.

NUSILEIDŽIA
VANDENIN

Kap. Kun. Poška savo liuo pastebėjo kad lėktuvo uode- 
slaikiu užsiima fotografija. i8a “nepadoriai” elgėsi.

Redakcijos pastaba. Kap. LĖKTUVAS SLENKA 
kun. Tarnas Poška yra re- ŽEMYN 
dakcijai gerai pažįstamas.
Kiek laiko praleido Lietuvo- Lėktuvas nuo 9000 pėdų

pakeltas į kapitonus, taipjje Grįžęs iš Romos ėjo mo-
praneša Colonel Frank W., lytojo pareigas Marianapo

lio kolegijoj, Thompson,Wright, Commanding Offi 
cer of the Army Air Base, 
Salt Lake City, Utah.

Kapelionas kun. Poška, gi
mė Newark, N. J. Gegužės 
22 d., 1942 metsis, buvo pa
keltas į First Liuetenant. 
Trys savaitės vėliau, įstojus 
į Air Corps, atvyko Oro Ba
zėj pareigoms.

Kap. Kun. Poškos tėvai

Conn. Aktyviai veikė Profe

Vyrai nusileido pakran
čių vandenyje. Kiekvienas iš 
jų turėjo “life preserverį”
Bet Brannon įgulos narys 
dar nėra surastas. Gutows- 
kis, vienas iš lėktuve skri- 
zoliną, bet visiems reikalin- 
dusių prarado savo “preser- 
veri” Tada Lt. Lloyd laikė na 
jį per tris valandas, bet 
Gutowskis susirgęs nuo sū
raus vandens prarijimo, ne 
galėdamas ilgiau plaukti, 
pradingo. Pats Lt. Lloyd

Planuoja nusavinimą 
A - korteliu 
automobiliu

Office of Defense Trans
portation planuoja “nusavin 
ti ar pasiskolinti” daugumą 
A-kortelių automobilius, šis 
paėmimas automobilių bus 
iš tų, kurie yra dabar pasta
tyti ir niekad nebūna varto
jami. »

J. Eastman, viršininkas 
Defense Transportation sa
ko, yra geriausia kai savi-

Jei negavote racijona- 
vimo knygą No. 2 tai 
negausite be kovo 15.

Vakar 8 vai. vak. užsibai
gė antrų racijonavimo kny
gučių išdalinimas ir jei iki 
šiol dar neturite tai turėsite 
laukti iki Kovo 15 d.

Šeimos kurių pavardės 
prasidėjo su vardėmis S, T, 
U, V, X, Y, Z, vakar turėjo 
užsiregistruoti iki 8 vai. vak.

Kovo 15 d.. 1943 m. vėl

mu

ninkai vartoja savo šutomo- bus registruojami visi kurie 
bilius tiek kiek gazolino tu |negal6jo prieiti ar dėl kitų

Iri, nes tokiu būdu palengvi- prįežasčių negavo racijonavi 
transportacijos padėtį, mo knygutę No. 2. Tokie ne 

kuri yra labai kritiška šiuo gajės gauti kenų kol neužsi-
laiku. Eastman vistiek grą- regįgtruos,

' sina, kad negalima vien tik 
pasivažinėjimams vartoti ga 
goms . kelionėmsLėktuvas nuo

aukštumo savaime leidosi sustingo ir nebegalėjo ilgiau 
žemyn iki 5,300 pėdų. Įgula laikyti Gutowskio. 
ir pasažieriai išmetė visas Pakrantinė pasarga išgel- 
prekes. Bet ir tas nieko ne- bėjo Lt. Knutson, Ulmes, C.

SKAITYKITE “DRAUGĄ**

sionalų ir Studentų organi- pagelbėjo. Lėktuvas dar la-jW. Hauth. R. H. Bigby, ir

zacijoje. Kap. kun. Tarilas
Poška turi daug draugų. 
Kas jį pažino rado jį malo
nų ir geraširdį kunigą ir 

draugą.

PERSKAITĘ “DRAUGA’ 
DUOKITE JĮ KITIEMS

CHICAGIETIS TECHNIKAS 
KARO TARNYBOJ

C. J. p. Kukenis

biau pradėjo vibruotis. Pilo- Pvt. Riddle.
tas, lst Lieut. R. C. Ulmer, 
iš Atlanta, Ga., bandė pa
laikyti lėktuvo nosį į viršų C-87 sudužo kalnuose šiau- 
ir lygiai skristi. Savo kursą rinėj Meksikoj. Meksikos 
pakreipė Floridos link, ir autoritetai neišmanė nė ką 
įsakė visiems pasiruošti spręsti iš tos nelaimės. Nes 
šokti, kadangi nusileisti ne- patys žinojo kad tokios rū-

__________ Į buve įmanoma. ' šies lėktuvo šioj pasaulio
Kada Ulmeriui atrodė kad dalyj nesitikėjo. Suradę lėk- 

Į jie buvo pasiekę pakrantę tuvo numerius pagaliau su- 
I jis įsakė visiems panaudoti siekė su Amerikos valdžia ir 

mokyklą ir sav0 Parašiutus- Visiems iš- paslaptis paaiškėjo.

Po piet Meksikos autori
tetai pranešė .kad lėktuvas

Japono laimė zero lėktuve yra 'zero'
PAIMTAS JAPONŲ ZERO KOVOS LĖKTUVAS

ATSKLEIDŽIA DAUG PASLAPČIŲ.

Kiek, laiko prieš, buvo pa- kulka padega jo gazolino 
imtas japonų . Zero kovos tanką. Kur tik kulkos jį pa- 
lėktuvas ir atgabentas Ana- siekia ten penetruoja. 
costia laivyno , oro bazėj.
Ten ekspertai apžiūrinėja 
kiekvieną to lėktuvo dalį.
Jie randa, kad tai pagelbsti

Kada šio lėktuvo pilotas
paleidžia ugnį jis tai padaro
ne tik literatiniai, bet ir ak-

x. tualiai. Nes jam paspaudussuprasti netikėtai niponiską , , .x , ,* v ė. • • -u i mygtuką is visų patrankų
techniką, bet ir jų psicholo-

parap. pradinę 
lankė Tilden Tech aukštes-1
nę mokykla. Toje mokyk- Bokso ČaiPpijonas, 
loję P. F. C. Juozas Kuke- p q .v
nis įgijo labai praktiško pa- j Barney koss, grizo
tyrimo, kuria Dėdės- Šamo jj Guadalcanal 
armijoj yra sunaudojamas. . ,.T , . . ... -1 Šiomis dienomisJuozas taip pat priklausė'

me urve su penkiais sužeis-

grįžo

pasileidžia ugnis.

Puolant priešą, Zero pilo
tas padidina lėktuvo skridi
mo greitį ir tolydžiai pas- 

Šis lėktuvas buvo paim- pau(j2iaz mygtuką ir dvi 7.7

giją-

LĖKTUVAS PAIMTAS 
ALEUTŲ SALOSE

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” admin. ir Andrius 
Daugirdas, specialus “Drau
go” atstovas, šiandie vyks
ta į Waukegan, kur vakare 
dalyvaus Lietuvos Neprikišu 
somybės sukakties paminė
jime. Rytoj kun. P. Cinikas 
bažnyčioje sakys pamoks
lus apie kat. spaudą, o pir
madienį prasidės “Draugo” 
vajus, kurį ves A. Daugir
das.

X Sof. Martinkienė, 3433 
W. 61 Place, šiomis dieno
mis per Raud. Kryžių gavo 
laišką iš Lietuvos nuo bro
lio Klemenso. Tai vienatinis, 
tur būt, džiuginantis laiš
kas. Rašo, kad jo šeima ir 
visa giminė gyvena vietoje, 
sveiki ir nenukentėję nuo 
praėjusių tarp rusų Ir vo
kiečių.

X Viktoras Naur e c k i s, 
Brighton Park biznierius, 
4359 S. Talman Avė., va
sario 25 d. savo namuose tu
rėjo svečių, kurie atsilankė 
kad pasveikinus jį varda
dienio proga. Atsilankusiejl 
vakarą praleido prie šaunių 
vaišių.

X Kun. J. Dambrausko, 
Aušros Vartų parap. kleb> 
no rengiamam bankietui ko
vo 21 d., parapijos salėj jam 
pagerbti, tikietų jau galima 
gauti pas komiteto narius, 
veikėjus ir klebonijoj pas vi
karą kun. M. Jodką. Parapi
jiečiai pasistengkite įsigyti 
ir dalyvauti.

X Komp. A. Pocius jau 
pradėjo ruošti meninę prog
ramą prelato M. Krušo kle
bonavimo Šv. Jurgio para
pijoj sidabrinio jubiliejaus 
iškilmėms, kurios bus kovo 
14 d. Prasidės rytą bažny
čioje ir baigsis vakare sa
lėje dideliu bankietu.

X F. ir R. Gubistai, 4355 
S. Mozart St., rengiasi prie 
didelių iškilmių —* jauniau
sios dukters Jadvygos ves
tuvių su Edvardu Majum. 
Jungtuvės įvyks kovo 6 d.. 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos bažnyčioj.

X Konstancija Skelly, Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
choro solistė, dainuos choro 
koncerte vasario 28 d. Po 
koncerto bus atvaidinta ko
medija “Jaunimo šposai”. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

X Operetę * ‘ Lietuvaitė’' 
rytoj vėl bus galima pama
tyti šv. Jurgio parapijos sa
lėj, Bridgeporte. Vaidinime 
dalyvauja tie patys artistai- 
mėgėjai.

X Ant. Mališauskas, 5541 
S. Paulina St., per Lietuvos 
Nepriklausomybėš paminėji
mo bankietą, Blakston Hotel, 
gavo širdies ataką ir dabar 
serga.

Z

tais marynais ir dviem ka-itas Aleutų salose, Šiaurinia patrankos paleidžia “tracer” 
reiviais buvo vienas iš sun- me Atlante. Tai mašina be kulkas. Kada mato kad
kiaušių mūšių jojo gyveni-' jokių kompromitų, neturintį “tracer” kulkos jau siekia 

me. — v. įjosiu žmogaus gyvybei ap- priešo lėktuvą pastumia sa-
saugančių pabūklų. Kartą vo nykštį kiton mygtuko pu 
lakūnui įžengus į Zero lėk- sgn įr tuomet kanuolės pa- 
tuvą jis neturi pasirinkimo, leidžia savo ugnį. Kanuolės 
Jis arba turi nukauti savo įššauja 60 eiles kulkų, ir 7.7 
priešus arba pats bus nu- machine guns net 500. 
kautas ĮSiame atveji lakūnas žuvo.' 0RANATV HARI-KARI

Laivyno departamentas
prie šv. Vardo draugijos. [Bokso čampi jonas, Barney gtato j0j0 var(ją pagerbi-

Armijon įstojo liepos 2 d., Ross, kuris užmušė 22 japo-' mui, nes manoma suteikti
1942 metais, 
adresas yra:
Service Unit,
Texas.

Jo tėvai, Juozas ir 
Kukenis gyvena Brighton

Private First Class Juoza
pas Kukenis gimė 1916 me-

' tais. vasario 12 d., Chicago,_______ o„.__
W., baigė Dievo Apvaizdos Parke, Chicagoj.

Dabartinis jo nus vĮen^ na-ktį Guadalca- jam, buvusiam bokso čampi- 
llth Special na^ mūšyje. Jis buvo s eis- jonuį Distinguished Service
Camp Bowie, tas kelius 3ykius Srapnelž’ Medai 

mis ir buvo penkius sykius
Ona apsirgęs malarija.

Barney Ross sako, kad to 
ji naktis Guadalcanal viene

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Rytu ligi Vakaru
JIE DAUGINASI GREITAI

OlčGoto
CIGARĖTAI

Iš kalėjimo prie 
vagystės

Piloto parašiuto juostelė
yra prisegta prie lėktuvo
Jei jam reikia šokti parašiu-

. , , . tas automatiškai atsidaro,
yra mažas, lengvai mamev- .
17 -x .... Jei lėktuvas nušaujamąs jis

APGINKLUOTAS 4-IOMIS 
PATRANKOMIS

Šis Zero kovos lėktuvas

ruojamas, greitas lėktuvas 
skirtas ore sukimušio kovai. 
Veikia panašiai kaip mažas 
mūsų kariuomenės “jeep”

A V

GERKLĘ ERZINANČIŲ 
TARS IR RESINS 

NIKOTINO
Kaip įrodoma bepriele- 
Hiikų, bešališkų , ir ne
prašytų tyrinėjimų 7 va- 
dovaumjančių — rūšių— 
padaryta dėl Reader’H 
Digest.

Reader’s Digest nebando padidinti 
pardavimą Old Gold, ar iškelti vir- 
šystę bile katro iš 7 cigaretų. 
Apart to, pirm ir po paskelbimo 
šio straipsnio tūkstančiai rūkyto
jų palinko prie Old Gold gėrėda
mies skonio neprilygstančio La- 
takia lapo.

Tą pačia dieną kai buvo 
išleistas iš kalėjimo “ant iš
bandymo", jaunas krimina- chine guns” kurie paleidžia 
listas Wenthworth Crombie, ■ kulkas • pro propelerį, šonuo- 
apvogė krautuvę. se įtaisė dvi 22 milimetrų

Užvakar jaunasis Crom- kanuolės-kurios šauja greti- 
bie buvo nuteistas kalėti 20 mais sir lėktuvo sparnais, 
metų, kaipo nuolatinis kri-Į Zero lėktuvas gali skristi 
minalistas. Jis buvo paleis- 300 mailių į valandą. Bet 
tas iš kalėjimo Gruodžio 9 viena paleista “tracer 
d., už vogimą, o užvakar su
sekta, kad Crombie tą pačią 
dieną, kai buvo išleistas iš 
kalėjimo “ant išbandymo” 
apvogė krautuvę. Tai vakar, 
kai jis pateko Teisėjo Sbar- 
baro teisme, jis buvo nuteis
tas kalėti 20 metų, kaipo 
nuolatinis kriminalistas.

apsiverčia, pilotas iškrenta, 
ir parašiutas atsidaro.

Pasitaiko kad kartais ja-
ant žemės. Jis turi du “ma- ponas lakūnas su savim turi 

granatą. Nusileidęs žemėn 
jis laukia iki kol prie jo pri
eina išgelbėtojai. Jiems pri
siartinus ištraukia grana
tos “kuolutį” ir nužudo sa
ve ir aplink esančius. Kita 
japoniškos rūšies “hari-ka- 
ri” savižudystė.

Arkivyskupas ragino 
prisidėti prie Raldono- 
jo Kryžiaus sušelpimo

Sekmadienį, Vasario 28 d., 
1943 m., Raudonasis Kry-

Ix>rlllnr<1 Company—Kntabllahod 176d

ES SAMMY KAYE’S BAND AND GUESTS! TREČIADIENIAIS—
7 vai. vak. _ VVBRM

BEGEMAN'S<
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 68RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
NenanMNklt amų. mųmAiMų Budri ninku. Jų negalim*. atMatytl. ne. 
daugiau jų nedirbama. Juoa galima patalaytl. kad duotu junta daug 
metų patarnavimų. JOaų Rlg Ben, Mttto Ben Ir kiti budelnlkal gali
ma patalaytl. , ,

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

žius pradeda savo vajų rin
kimui aukų tęsti savo dar
buotę. Ypatingame laiške 
klebonams Arkivyskupas S. 
A. Stritch, D. D., ragina vi
sus arkidiocezijos žmones 
prisidėti prie šio vajaus au
komis ir kitais darbais.

Jo Ekscelencija, sako, kad 
Raudonojo Kryžiaus darbuo 
tė yra labai artima kiekvie
nai šeimai, nes kiekviena 
šeima turi savo atstovą ka
riuomenėje. Raudonasis Kry 
žius neša daug pageltos 
kiekvienam Dėdės Šamo tar 
nytoje.

-4 >

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.

Fer Victory...

V. S.DEFENSE
BONDS
STAMPS

z


