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" ...“and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Sąjungininku lakūnai smogia vokiečiams

Amerikiečiai suskaldė vokiečių 
laivyno bazę Brest, Prancūzijoje

Per tris paras dienomis ir naktimis 

atakuoti nacių įsitvirtinimai
LONDONAS, vas. 28. — 

Papildomomis žiniomis apie 
amerikiečių ir britų lakūnų 
žygius prieš nacius Vokieti
joje ir okupuotuose kraštuo
se reikia pabrėžti faktas, 
kad per praėjusias tris pa
ras dienomis ir naktimis be 
pertraukos buvo atakuoja
mi nacių įsitvirtinimai pa
krantėmis nuo Šiaurių jūros 
iki Biskajaus įlankos.

Nereikia nė aiškinti, kaip 
visur sukelti dideli nuosto
liai.

McNitt aiškina, 
kaip didelė vyry 
jėga reikalinga

WASHINGTON, vas. 28. 
— Vyrų jėgos direktorius 
McNutt senato apropriacijų 
pakomitetui įteikė apakai-
Čiavimus, kiek ir kokiems ^8" Northern Indiana fe

deralinio distrikto teisėjas 
T. W. Slick išsprendė, kad 
Office of Price Administra- 

Anot jo, šiemet J. A. Vai- tįon (OPA) potvarkis butų 
stybėms bus reikalinga 65,- nuomų nustatyme yra ne-
655,000 vyrų: teisėtas (nelegalus) — prie-

Karo tarnybai 10,755,000. šingas šalies konstitucijai, 
pramonei 10,-

tikslams šiemet bus reika
linga turėti" vyrų skaičius.

Municijos 
500,000.

Žemės ūkiui 
metus 8,900,000.

Sezoniniams darbams že
mės ūkiuose 3,100,000.

Būtiniems civiliniams ak
tyvumams 8.000,000.

Mažiau būtiniems akty
vumams 23,400,000.

McNutt sako, kad šiemet 
ginkluotosios jėgos bus pa
didintos 3,976,000 vyrų, pa
lyginus au praeitais 1942 m.

Lend lease programa
— gyvas reikalas

WASHINGTON, vas. 28
— Kongreso žemesniųjų rū
mų užsienio reikalų komite-■
tas atstovų rūmams reko
menduoja lend lease progra
mą dar vieneriems metams 
pratęsti. Sako, yra gyvas 
reikalas tuo keliu remti są
jungininkus, nes tas tamp
riai surišta su karo laimė
jimu.

Suomiai reikalauja 
pašalinti premjerų

STOKHOLMAS, vas. 28.
— Suomių seimas reikalau
ja respublikos prezidente ... , . •
Risto Ryti pasalinti minis »P>8 !»•»-

tn, premjerą Johan Wiihelir Jos talkinguoehi. žygius.
Rangell, kurs “šiems lai
kams netinkamas.”

LONDONAS, vas. 28. — 
I^er praėjusias dvi paras «a- 

merikiečių ir britų oro jėgos 
keliais atvejais naktimis ir 
dienomis atakavo nacių ba
zes Prancūzijos, Olandijos 
ir Vokietijos pakrantėmis, 
taip pat kai kuriuos svar
biuosius karo pramonės 
centrus.

Kliuvo Brestui, Dunkir- 
kui, Nurembergui, Lorient, 
St. Nazaire, Wilhelmshaven 
ir kitiems nacių kariniams 
centrams ir geležinkeliams.

Nė vienas U. S. bombone
šis nenukentėjo tose išvy
kose. Tik keletas kovinių
lėktuvų negrįžo.

» '

OPA butų nuomų 
potvarkis neteisėtas

SOUTH BEND, Ind., vas.

Teisėjas sako, kad kongre
sas neautorizavo to ofiso 

per ištisus įmtis tokių žygių ir negalė

jo to daryti, nes tas nesu
derinama su konstitucija.

Vienas nuomininkas pa
šaukė teisman namų savi
ninką už nuomos padidini
mą ir, kaip paprastai, rei
kalavo trilypio atpildo. Tei
sėjas atmetė reikalavimą.

LONDONAS. — Sąjungi
ninkai Tunisijoje ir toliau 
sėkmingai atakuoja atsime- 
tusias Rommelio jėgas.

WASHINGTON. — U. S. 
lakūnai atakavo japonų ba
zę Munda, Pacifike.

GANDAI APIE ITALIJOS 
TAIKINGUOSIUS ŽYGIUS

BERNAS, Šveicarija, vas. 
28. — Užsienių diplomatai 
stebėtojai pareiškia, kad Ro
moje ir Vatikane vyksta 
kažkokie slapti pasitarimai, 
regis, Italijos atskiros tai
kos su sąjungininkais klau- 

; simu.

2iniomis iš Romos, ten 
viskas virduliuoja. Kyla {-

Tačiau ką nors tikra nie

kas negali pasakyti.

ŽIAURUS NUOTIKIS IR MIRTIS
.....

Draugas' Acme phuio

Gazolino sunkvežimis susidūrė su St. Louis traukiniu prie Verden, III., ir tas greitasis 
dvigubas traukinys nuo bėgių numestas. Buvo užmuštas vairuotojas ir traukinio inži
nierius.

Maskva savinasi Pabaltijį, 
ir kai kurias Lenkijos teritorijas

Iš Maskvos pranešimai sukrėtė 
milijonus Amerikos lenkų
AVASHINGTON, vas. 28.

— Sov. Rusijos ambasados 
leidžiamas oficialus infor
macijų biuletinis pakartojo 
iš laikraščio Pravda rašinį, 
kad Sovietų Rusija po šio 
karo pasisavins buvusias 
Lenkijos pramonės ir žemės 
ūkio teritorijas, nes, girdi, 
jos priklauso Rusijai. Tos 
teritorijos, yra Lvovas au 
apylinkėmis ir Gudijos že
mių dalys, kurias prieš šį 
karą Lenkija valdė ir kurias 
raudonoji armija 1939 me
tais buvo okupavusi, kai 
bolševikai su naciais suskal
dė Lenkiją.

Prieš pora savaičių sovie
tų ambasados informacijų 
biuletinis sukėlė nepaprastą 
diplomatiniuose sluoksniuo
se susidomėjimą paskelbęs 
iš to paties Laikraščio Prav
da editorijalą, kad Besara
bija ir Pabaltijo valstybės
— Lietuva, Latvija ir Esti-

Gandai apie taikos žygius 
praplito, kai Vokietijos am
basadorius Šventajam Sos
tui vakar staiga išvyko Vo
kietijon, o Italijos naujo 
amsasadoriaus Vatikanui 
grafo Ciano pas popiežių 
priėmimas atidėtas iki ry
tojaus, kovo 1 d. Popiežius 
ambasadorių buvo nuspren
dęs priimti vakar, vasario 
27 dieną.

šie ir kiti gandai apie I- 
taJijos žygius nacius stačiai 
sukrečia.

». * »

ja, esą priklausančios So
vietų Rusijai. Tas tarp Pa
baltijo tautų sukėlė triukš
mą.

Maskvos laikraštis Prav
da yra komunistų partijos 
organas. Kas šiame laikraš
ty skelbiama yra sovietų 
vyriausybės oficialus nusis
tatymas.

Čia diplomatiniuose sluok
sniuose aiškiai pažymima, 
kad Maskvos nusistatymas 
yra griežtai priešingas At
lanto čarteriui, kurį prez. 
Roosevelt ir min. pirminin-
kas Churchill paskelbė. Šiuo dviejų aukštų mediniai na-

čarteriu proklamuota ketu- 
‘ rios ypatingos pasaulio tau
toms, kaip didžiosioms, taip 
ir mažosioms, laisvės, šios 
laisvės yra tautoms: gyven
ti be baimės, turėti nevar
žomą žodžio laisvę, be jokių 
kliūčių garbinti Dievą ir iš
silaisvinti iš skurdo. Gyvent 
be baimės reiškia kiekvie-

z
nai tautai įgyti nepriklau
somybę ir savitai valdytis

Visgi paskutinis Prav- 
dos rašinys Lenkijos klau
simu sukeldino visus Ame
rikos lenkų kilmės piliečius, 
kurių yra apie penki milijo
nai. Jie protestuoja prieš 
Maskvos užsimojimus. Rei
kalauja, kad, apart Prav- 
dos, Maskvos vyriausybė 
tikrai pasisakytų, ką ji sie
kia savintis po šio karo. Pa
žymima, kad Rusija turi 
pakankamai savo žemių, tad 
ji neturėtų svetimų terito
rijų savintis ir gyventojus 
pavergti sovietizmu. Tas 
būtų nepakenčiama.

REMKITE “DRAUGI”

Ištirs U. S. prekybą 
su Ispanija

AVASHINGTON, vas. 28. 
— Kongrese iškeliamas rei
kalavimas ištirti U. S. ve
damą prekybą su Ispanija. 
Iškelta aikštėn, kad Ispani
jai pristatoma daug alie
jaus, medvilnės, maisto, 
pramoninių chemikalijų ir 
kitų produktų. Bijoma, kad 
tuo keliu gali būti teikiama 
parama naciams.

Vyriausybės pareigūnai 
tvirtina, kad Amerika tuo 
būdu palaiko Ispanijos ne- 
utralybę.

z

Gaisre žuvo motina 
su 4 vaikais

DAYTON, O., vas. 28. — 
Arti New Lebanon sudegė

mai. Žuvo moteris su ketu
riais vaikais, kurie miegojo 
antrąjam aukšte. Spėjama, 
kad aliejinis šildytuvas nak
tį apačioj susprogo ir gais
rą sukėlė.

Sprogimas kasykloje 
užvertė angliakasius

BEARCREEK, Mont., vas„ 
28. — Smith anglies kasyk
loje vakar įvyko sprogimas 
ir užvertė 72 angliakasius. 
Iš jų vienas rastas užmuš
tas. Vakar rasta du kiti la
vonai. 71 angliakasio liki
mas dar nežinomas. Bando
ma prie jų prisikasti.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Maskvos, kai kuriose Ru
sijos fronto dalyse vokiečiai 
sukelia pašėlusias kontra
takas. Bet rasai apsidirba 
ir eina pirmyn.

Kvailys gali daugiau už- 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

NACIAI PLAČIAI UŽSIMOJĘ
KOLONIZUOTI LIETUVA

“Kauener Zeitung” įdėjo tiems vokiečiams apsaugo- 
vokiečių komisaro Kauno, ti.”
miestui Cramer straipsnį, Aiškiausia apie lietuvių 
kuriame jis rašo, kad grįž-j pažiūras Dr. Duckart į “re- 

tantiems vokiečių “repatri- patriantus” pasako tokiam 
antams” Kaune esą paliuo- išsireiškime: “Įdomu maty- 
suojami butai ir kad kai ku- ‘ ti, kaip visai nedidelis kurs- 
rie kauniečiai iškeliami iš Į tytojų būrys nuolat mėgina, 

butų. Koks didelis tų vokie-' skleisdamas klaidinančius
čių “repatriantų” atplūdis 
dabar Kaune yra, galima

sios iš Kauno išsikelti.
“Ūkininko Patarėjas” per

eitų metų spalio mėn. 23 die
nos numeryje įdėjo ilgą 
straipsnį kokio tai Dr. Duc
kart, kuris esąs “SS Šturm- 
bannfiureris ir vokiečių ko
lonizacijos štabo (Ansiedlu-

spėti ir iš to, kad net kai į ir varydamas šnibždėjimo 
kurios valdžios įstaigos dėl I propagandą, tik gadinančią 
repatriantų grįžimo turėju- abiejų tautų santykius, į-

. . . . , i vadovaujant, pamažu taptųgsstab) prie generalinio ko-! J fantastai kurie
• __ • w« • « •• i A. CL Ul L CL O • Lul X CLI1 VCU9 Ldl, JVLXX JLO

mionm MOimn tt, fnivAinlrn o "z I • zmisaro Kaune viršininkas 
Straipsniui duotas nekaltas 
pavadinimas “Lietuvos vo
kiečių ūkininkų grįžimas į 
jų buvusią tėvynę,” bet iš 
to kas jame rašoma aiškė
ja tikroji padėties prasmė. 
Vienoje vietoje Dr. Duckart 
tame straipsnyje taip išsi- 
reiškia: “Vokiečių repatri
antų grįžimas yra visiškai 
pagrįstas ir jokiu būdu ne

laiką buvo kalbama: “Žiū-
. » . rėkit, jau ateina vokiečiai,ra ginčytinas, nes juk rei- į , . . . x ......, , . . v , . dabar visi lietuviai iš čia

kalas eina apie žemę, kun , .. „, r ,, i bus išvaryti.”
Iš pacituotos straipsnio 

vietos matyt, kad lietuviai 
visomis priemonėmis prieši
nasi kolonizacijai ir lietuvių 
žemių grobstymui ir kad vo
kiečiai turi vargo įtikinėda
mi lietuvius, kad tai tik gan
dų skleidėjų darbas, kuriuos 
Dr. Duckart vadina “būriu 
kurstytojų.”

450,000 negrų yra 
U. S. armijoje

AVASHINGTON, vas. 28. 
viai juos sutinka su nepa-' — Karo departamentas pas- 
sitenkinimu ir susirūpinimu, kelbė, kad J. A. Valstybių 
Iš pacituoto posmo matyti, armijoje yra apie 450,000 
kad “grįžtą” ne visi išvež- negrų. Iš jų daugiau kaip 
tieji, o tik dalis. Juk yra ži- 60,000 yra užsienių tarny-

anksčiau buvo valdoma vo
kiečių. Kiek buvo preten
duojama vokiečių grįžimo 
būvyje į buvusią žydų že
mę, lietuvių pretenzijos į že
mę kompensuojamos ta pra
sme, kad apskrityse," į ku
rias vokiečiai negrįš, lietu
viams bus perleisti taip pat 
ir anksčiau vokiečiams pri
klausę ūkiai.”

Jau vien tas faktas, kad 
vokiečiams prireikė teisinti, 
jog vokiečių ‘ ‘repatriantų’ ’ 
grįžimas esąs pagrįstas ir 
neginčytinas rodo, kad lietu-

noma, kad nuo bolševikų 
gelbėdamies okupacijos me
tu ir daugelis lietuvių užsi- 000 karininkų, 
rašė ir išvyko į Vokietiją, 
kaipo vokiečiai, bet tiems, 
deja, grįžti neleidžiama. Va
dinas, grįžta tik parinkti ■
vokiečiai, patikimi koloni
zatoriai ir neabejotinai iš
ėję tam tikrą kursą specia
liai parengtose stovyklose, 
kur jie buvo laikomi nuo iš
vykimo iš Lietuvos. Apie 
tą kalba ir Dr. Duckart tam 
straipsnyje: “Savaime sup
rantama, kad savo laiku į- 
vykęs vokiečių iškėlimas iš 
jų ilgametės tčvynės, patal
pinant juos į stovyklas, bu
vo tik laikina priemonė

gandus, dalindamas mela
gingo turinio proklamacijas

nešti nerimą į vietinių gy
ventojų lietuvių tarpą. Jė
gos, kurios stovi už tų gan
dų skleidėjų, pernelyg ge
rai žinomos. Tatai amžinie
ji rimties trukdytojai, kurie 
nenori, kad naujoji Europa, 
Didžiajam Vokiečių Reichai

iš viso neturi jokio aiškaus 
tikslo, bet visuomet savo 

į uždaviniu laiko bet kokios 

tvarkos griovimą. Minint tik 
l keletą ypatingai ryškių pa- 
I vyzdžių, galima nurodyti, 
kad Nemuno kil^poje, ypač
Šakių, Tauragės, Vilkaviš
kio, Raseinių ir Mariampo-

J lės apskrityse prieš kurį

boję — Pacifike ir Afrikoj. 
Juodukų tarpe yra apie 2,-

10 vyrų žuvo 
su bombonešiu

EL PASO, Tex., vas, 28. 
— Arti Biggs Field nukrito 
didis bombonešis. Dešimts 
juo skridusių vyrų žuvo.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite i 3-čio puslapio “Clas
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!



dienraštis draugas Pirmadienis, kovo 1, L 943 4>

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Vasario 16 minėjimas

Sbenando&h, Pa. — Mūsų 
miesto vietos laikraštis 4<Ev-, 
ning Herald”, kuris tūri a-| 
pie 30 tūkstančių skaityto
jų, vasario 16 d. laidoje pir- 
oaame puslapyje didelėmis 
raidėmis antgalvki “Lithua-1 
nians Mark Independence 
Day” labai palankiai apie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį aprašė. Patalpino 
Lietuvos Nepriklausomybės 
deklaraciją su vardais tų, 
kurie deklaraciją 1918 m. 16 
d. vasario, pasirašė. Laikraš-; 
tis pažymėjo, kad šiandie S. 
V. lietuviai Lietuvos Nepri
klausomybės 25 m. sukaktį 
apvaikščioja. Pasakė, k ą d 
kai kurių valstijų guberna 
toriai, ir daugelio miestų 
majorai apecialėmis prokla
macijomis Lietuvos Nepri
klausomybės dieną savo val
stijose bei miestuose paskel
bė primenant lietuviams ir 
jų prieteliams atatinkamai 
tą dieną švęsti.

Laikraštis perdavė Šv. Ju
rgio parapijos klebono pra
nešimą, kad Shenandoah lie
tuviai Lietuvos Nepriklau
somybės dieną formaliai mi
nės sekmadienyje, vasario* 
2-1 d., atatinkamomis pamal
domis bažnyčioje ir koncer
tu bei prakalbomis vakare 
bažnyčios svetainėje.

Laikraštyje buvo pareikš
to, kad lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną mi
nės su liūdesiu, nes Lietu
va, jų tėvų ir protėvių kraš
tas, kenčia baisią nacių prie
spaudą. Lietuvių tauta visą 
savo viltį deda S. V. karo 
laimėjime. Jie tvirtai tiki, 
kad po karo teisėtumas ir 
teisybė ims viršų ir kad pil
na laisvė savo gyvenimą 
tvarkyti bus duota visoms 
tautoms, taip kaip Atlante 
Oarteris reikalauja, tai reiš 
kia ir Lietuvai.

Klebonas pareiškė, kad S. 
V. lietuviai uoliai ir garbinsi remia visas karo par 
tangos. Pavyzdžiai, Sbenan- 
doah lietuviai nno Amerikos 
jojimo į šį karą iki šių 
metų pradžios nupirko karo 
bonų už $207,275.00 ir tau
pymo ženklų už $7,575.00. 
Kariuomenėje Shenandoah 
lietuvių jaunuolių yca 521. 
Net ir mokyklos vaikučiai 
kas mėnuo parduoda taupy
mo ženklų už $800.00.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 21 d Sv. Jurgio 
bažnyčioje per visas 5 Mi
šią* šv. žmonės buvo ragi
nami melsti* už Lietuvą, 
prašant laisvės ir nepriklau
somybės. 7:30 vai. vakare 
susirinko į bažnyčios sve
tainę koncertui ir prakal 
boms, kad baigus sukakties 
minėjimų.

Konoertas ir prakalbos

Vakare žmonių prisirinko 
pilna svetainė. įžangos ne
buvo. Svetainėje tarpe kal
bų padaryta Lietuvos reika
lams rinkliava Vakaro ve
dėju buvo viešų mokyklų 
mokytojas Edmundas Sle- 
zauckas. Muzikalę programą 
išpildė Šv. J.nrgio parapijos 
choras, vadovaujant prof. J.

Sahaičiui. Programa suaidė
jo iš: Amerikos ir Lietuvos 
himnų, ir iš sekančių dainų: 
1. “Sužadinkim Lietuvą”, 2. 
“Kur giria žaliuoja”, 3. “Va 
žiavau dieną”, 4. “Kur bėga 
Šešupė”, 5. “Gimtinės gar
sai”, 6. “Tykiai Nemunėlis 
teka”, 7. “Kanklininko dai
na”, 8. “Sveiks mėnesėli”, 
9. “Serenada”, 10. “Lava- 
nadt”, 11. “Star Spangled, 
Banner”. Kalbas pasakė Ed. 
Slezauckas, kun. J. Karalius 
ir dr. Marijona Remeikytė. 
Priimta rezoliucija, kurią 
perskaitė vakaro vedėjas Ed. 
Slezauckas. Visa programa 
išėjo puikiai. Lietuviškas ū- 
pas buvo pakilus. Pranešta, 
kad Lietuvos reikalams su
rinkta $180.00. Visu nepri
klausomybės minėjimu rei
kia. pasidžiaugti.

Hinėjimo atgarsiai

Vietos anglų kalba einan
tis laikraštis “Evening He
rald” pirmadienyje, vasario 
22 d. laidoje, Lietuvos Ne
priklausomybės 25 m. sukak
ties minėjimą ir programą 
gražiai aprašė. Patalpino ir 
rezoliuciją, kuri buvo *pa- 

sihpta prezidentui, Valsty
bės departamentuiPennsyl- 

vanijos senatoriams ir kon- 
gresmonams.

įspūdingai paminėk
Kepriktaomybės
sukaktis

Du Bois, Pa. — Šv. Juo
zapo parapija yra vieninte
lė lietuvių parapija. Ęrie di
ecezijoje. Čia klebonauju 
kun. Mykolas J. Urbonas, 
garsus pamokslininkas-misi- 
jonįerius, didysis tėvynainis, 
literatas, publicistas. Jis jau 
000 1915 metų lietuviams 
vadovauja dvasiniuose rei
kaluose, palaiko lietuvybės 
židinį, esti visiems geras ga
nytojas ir tėvas. Be pasta
tymo didžiules puošnios, mū
ro bažnyčios, jis dar įkūrė 
pradžios ir aukštesnę (High 
School) mokyklas.

Būnant žiūrovu, 
reikia stebėtis

Vasario šešioliktoji, 2 v. 
po pietų. Programa, kurią 
Lietuvos Nepriklausomybės 

j 25 metų sukakties proga iš
pildė šv. Juoza(po pa.r. mo
kyklos mokiniai ir studen- 
tai-ės, buvo trumpa, bet me
niška, lietuviška, tėvynainių

-
"TH* MUM C AL MJLKWAOON" 
Men. thrsugh Frf. IgStegĮ 
YO30-11OOA.M Wl>r| 
Ail MNtiMtl Ymt fivarlteaiK art mw(

Rožė Marija Skunda ir Bat- vo 7 ir 8 skyriaus mokiniai-SPECIALUS KONGRESO KĄC1JONAVIMO BORDAS

•'Draugas-' Aciua pauto

Sakoma, kad šis virš vaizduojamas slaptas racįjonavimo bordas vien tik kongreso 
rūmų nariams veikia 24 vai. į dieną. Vaizde matosi, Mrs. F. Shayler, Misa H. Sugar, 
Jane High kurios sudaro racijoaavimo bordą.

-i—
ka. Būnant žiūrovu, turėjai {vado kalbą “Lietuva bus choras šauniai dainavo dai- 
stebėtis, iš kur čia tokia nepriklausoma” žavinčiai pa ną “Buvo kalvis turtingas”, 
karšta tėvynės meilė, kuo- sakė studentė Evelyne Bru- po ko sekė “Mano Tėvynė”' 

met dalyvaujantieji lietuvis- j zga.
koje programoje visi moki- Po. kalbos student^ai-ės pa

kurtą vaizdingai įscenizavo 
šios mokinės: Lois Mikelio

niaį ir atudentai-ės čia gi- dainavo himną “Pergalės nis, Dolores Leson, Joanna
mūsieji Gi ta jų kalba to
kia skoningai lietuviška, o

Karalienei”, o paskui “Ačiū 
Dievui”. Po jto “Mūsų Lie-.

ryški dikcija tiesiog tėvy- tuvos” puikiai padeklamavo nas Garsais.

Rakosky, Bernadeta Urban 
ir Donaldas Margolis, Pra

ricija Crist. 1 ės: Mykolas Skunda, Anta-
Iš eilės gražiai atliktas , nas Rusonis, Agnietė Ko- 

vaizdelis “Į mokyklą ’, po'lash, Irena Brūzga ir Juo- 

kurio mergaitės ir berniukai zefina Žukauskas.
puikiai išpildė šokį “Klum
pakojis”.

Paskui sekė vaizdelis “Žą
selė”. Po to mokinių choras, 
vadaujant Marytei Bružas, 
šauniai įscenizavo “Bobu
tę“. Čia Marytė Bružas pa-' likta, 
sirodė tiaras talentas.
Tėvynei kenčiant

Vaizdelį “Tėvynei ken
čiant” eilutėmis su tikra tė
vynės meile šauniai vaizdą-

Sekamai mokinių choras 
šauniai dainavo “Plauk, dai
nele, plauk”, ir “Prašom, 
prašom, paklausyti”.

To to sekė trispalvė plas
tika, kuri buvo meniškai at-

Patrijotinga klebono
kalba

Kleb. kun. Mykolas J. Ur- 
(Tęsinys 3 pusi.)

>

J
GAILESTINGIEJI BROLIAI

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street

%

Buffalo, N. Y.
4*

namiškai klasiška. Už tai 
garbė priklauso klebonui, 
kurio rūpestis nuo pat pra-

st^udentės: Viviana Brūzga, 
Stella Skunda, Ona Rusonis 
ir Antonetta Zurinskas. Jas

džių jaunoje kartoję yra ku- sekė 11 ir 12 skyriaus stu- 
renti lietuviškąją ugnelę, 
kuri niekada neužgęstų, bet 
liepsnotų tėvynainiška lieps
ima ir tarptų begaline tėvy
nės meile.

dentės su klasiniu šokiu 
“Suktinis”.

1 ir 2 skyriaus vaidmuo
Vadaujant mokinei Patri

cijai Sūnalytei, pirmo ir ant
ro skyriaus choras žaviai 
atliko vaizdelį “Marytė ėjo 
grybų rinkt”.

Mokinės Patricijos Lom-

Liefruva bus nepriklausoma

Vadaujant seselėms rran- 
ciškietėms, Šv. Juozapo pa
rapijos svetainė buvo patri-
jotingaį išpuošta. Estrada vadovybėje mokinių
papuošta trispalvėmis lietu- choras įscenizavo dainą “Šo

ka žvirblis”.
Po ko sekė deklamacija 

“Mamytė” ir choro “Tam- 
ta rr-ra-ras-ką.”

3 ir 4 skyriaus mokinių

viškomis juostomis ir gir
liandomis. Scenerijoj atvaiz
das Vytauto Didžiojo daly
viams rodos kvėpė tvirty
bės ir drąsos mylėti ir ginti 
brangią mūsų tėvų žemę.

Scenoje pasirodė aukštes
nės mokyklos studentai-ės Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!

‘GarChoras padainavo 
nys”.

Lietuvos šventė

5 ir 6 skyriaus mokiniai 
ės įkvepiant;:! vaizdavo 
“Lietuvos šventę” eilutėmis 
kurias deklamavo: Elena 
Laukaitis, Rita Mikelionis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Rešzidencija REPublic 5647
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. Ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1612-6721

Pildom Income Tai
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Šalčiukas
4638 Areher Avė.

Lafayette 6719

DR. G. SERNER a
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas *

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3461 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: 6 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare. įr
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

PILDO
MCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VĄRKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

32A1 Sk HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

Didžiausia Lietuviu
JemlryKrautuve

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunka
nt ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ut PRIENA
MI A U 91 AS 
KAINAS.

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Piunk- 
spaa ir Muzikalius Instrumen
tus.

IOHN A. KASS
JKWfclBY — tVATCHMAMER

— MVK1C
4216 Altf HER AVENUE

Phone: LĄPAXE'KT$ 8617

Tik visas pora aklų visam gy
venimai. Saugokit* Jsa lels«nn»l 
lflegssrelnuotl Jos moderalūklnusl* 
metodą, kuria regėjimo ipokslse 

galt sutelkti.
U METOI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie patelk 
vtsg akių “

Dr. John J. Smelana 
Dr. i 1 Smelana. Jr.

OFTOMKl RISTAI

F1801 So. Asblaod Avenue 
Kmnpaa fc»-too

Telefoną* i OaYAL (MUI. ( 
VAIAKDOR:

1X1 *■ **•

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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
romas su elektra parodančia buk 
šiaušia* klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivas skys atttalssasoa. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v, 
vak. Seredomis nuo pietų o Na- 

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

4712 South Ashland At.
Phone YARDS 1171 

Phone: YARDS 1378

Jaunuoliai, kurie nepriiųuuni 
karo aviacijos skyrių Iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiio teL VIRginia 0036 

Rezidencijos tpl.: BSVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Res.: KBNwood 5107.

DR. L J. BERTASU
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofiso vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽ&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA '

3241 West 6flth Ptacc 
TeL REPubllc 7868

Laikai statymą bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rąja laikraščiai*. (Kardino
las Laobre). <

Tel. CANal 0267
Res. tel.: PROipect 6659

08. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Arteeįan Avė.

VALANDOS: 11 v. lyto. Iki. 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

platinkite "draugą-

DR. STRKOL’lS
• VVlllGlKS AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offlųs tat YABds 4787
Namų tek TKOspeet 1980

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -4'

' IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos; 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 St>. 4dth 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,

Tel. YARds 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street

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

Telefonas HEMJoek 5848

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Weatoan Avė.
OFISO VALANDOS:

Popįgt nuo i, iki 3 vai,; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KBDite 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.Įf
Penkt., šešted. 8:30 iki 9:30 valą. 
Bakmadigoiale pa«a> euaiterimą.

Ofiso Tek..................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

BR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tek MIDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai, popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OTEOMETKISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVCJE

3241 So. Hakted SL/
TELEFONAS: J

Cahimet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU”
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Reikšmingas žodis 
apie Lietuvę

(LKFSB) Buvęs USA mi- 
nisteris Lietuvoje Oven J. 
C. Norem sidabrinių Lietu
vos nepriklausomybės sukak 
tuvių proga pareiškė, kad 
“visi tikri amerikiečiai turi; 
vilties, jog šio karo pabai
goje Lietuva atgys tikrovė
je su tokiomis sienomis, ko
kios buvo apibrėžtos iškil- 
mingoje sutartyje, pasirašy
toje Maskvoje 1920 metais. 
Prie to — lietuvių tautai 
turi būti suteiktas pakan
kamas ir geras priėjimas 
prie pasaulio jūrų, nes Lie
tuva ir vėl norės užimti vie
tą tarp gerai besitva-kan-

e čių tautų... Mano įsitikini
mu, lietuviai neturi bijotis 
dėl savo ateities, nes savo 
praeities ir dabarties veiks
mais jie taip aiškiai pabrė
žia savo meilę tų dalykų, 
dėl kurių kovoja jungtinės 
tautos. Politinė klaida, kad 
lietuviai nėra priskaitomi 
drauge prie tokių tautų eilės, 
kaip norvegai, lenkai, bel
gai, olandai, kinai, rusai, 
britai ir amerikiečiai, nes 
lietuvių reikalas yra taip 
teisingas ir jų siekimai taip 
aiškūs”.

’ Reikšmingas 
minėjimas

(Atkelta iš 2 pusi.)
bonas tikrai iškalbus kalbė
tojas. Patrijotinga gražia 
savo kalba sužavėjo visus4 ir visi jo klausėsi su įtemp
tu dėmesiu. Turbūt, dėl to 
visi jam atsidavę, dėl to jį 
myli ir gerbia.

Pabaigus klebonui kalbė
ti, visi sustojo ir bendrai su
giedojo “Lietuva, tėvynė mū

Vilniaus universiteto 
profesoriai Lukiškių 
kalėjime

(LKFSB) Iš Londono pra
neša, kad naciai yra suareš
tavę buvusį Vilniaus univer
siteto rektorių kun. Česlovą 
Falkovskį ir profesorių Leo
ną Puciatą. Abu jie buvo 
uždaryti Lukiškių kalėjime. 
Paskutiniu metu jie esą per
kelti į koncentracijos sto
vyklą į Wyszki. Ta pati in
formacijų agentūra pranešė, 
kad naciai sušaudė keletą 
kunigų, jų tarpe kun. Za-1

Ginklu kontrole 
nebus galima

LONDONAS, vas. 28. — 
Dr. J. von Broek, olandų 
finansų ministras, per ra
diją kalbėdamas į Afriką 
pareiškė, kad po karo kont
roliuojant ginklavimosi ne
bus galima vokiečių sutu
rėti sukelti kitą karą.

Anot j p, rasi, būtų galima 
tai atsiekti Vokietiją kaip 
nors padarius antraeile val
stybe.

vadskį Paneriuose ir vikarą 
Maslonį.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP iVA.VTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph 9488-9489

HELP WANTED VERAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą. 

F.DGEWATER RF.ACH HOTEL 
5840 Sheridan Rd.

M

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Mėty 
Tos Pačios Šeimos

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. & Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRl’CKING CO.
1401 W. Eulton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite J Colonnade kambarj. 

EDGEWATF.lt BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Rankose!

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commerce

VYRAI 18 IKI 45
Reikalingi Popieros baksų dirbtuvė
je. Patyrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.

2435 S. .ROCKWELL

BUSINESS SERYTCE

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING U’ORKS. 28 N. Looniis, 
Chieago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

"T

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. YVash ington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

HOTEL HOUSEMEN
Atsišaukite , Housekeeping Dept.

BISMARCK HOTF.L 
Randotph ir Wells.

HOUSEMEN
Šešių dienų savaitėje. Patyrimas Ir 
amžius nesvarbu. Matykite Mrs. 
Rehob, Housekeeplnr Dept.

BREVOORT HOTEL

DARBININKŲ
(Paprastiems Darbams)

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

WM. WRIGLEY TR. CO.
3527 S. Ashland

VAIKINAI IR VYRAI
Abelnl dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 K. Michigan

FREIGHT HANDLERS. patyrę. Ge

ra mokestis. Matykite Mr. Bravere.

1401 W. Fl’LTON

KELETAS VYRŲ * _
Reikalinga prie lengvo pakavimo, 
išsiuntimo lr abelnų warehou.se dar
bų.

CENTRAI) GROCEKS 
CO-OPFRATIVE 

1001 S. Califomia Avė.

MACHINISTAI
Surfaee Cylindrieal Cutter Grinders, 
Milling ir lathe Hands, Heat Trea- 
ters ir Sand Blasters. Turi dirbti 
šlfte nuo vidurnakčio iki 8 vai. ry
to. Gera mokestis, pastovūs darbai. 
100% Defense dirbtuvė.

CARBIDE TOOI) CO.

818 N. Kostner

FACTORY MERGINOS — 17 kl 25 
metų, 45 centui J valandą prade
dant, 50 centų , valandą po 2 sa
vaičių. Tnrl norit gerai dirbti.

1750 CARROLL AVĖ.

MOTERYS
PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 

FOUNDRCJE

TARNAITES
• IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATF,R BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

Mes išmokinsiu). AtalSauklte bile 
dieną. Nuo 7 Iki 9 vai. ryte.

NATIONAL MALLEABLE 
& STEEL CASTING CO. 

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

Tie. kurie dabar dirba svarbiose 
karo dirbtuvėse neatsišaukite.

MERGINOS reikalingos prie leng
vų dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Pastovūs darbai. gera 
mokestis. Nereikia dirbti naktimis.

SI’PERIOR ELECTRIC CO. 
2111 S. VVabash

SIUVĖJOS
Siūti matrosams apdengalus. Pas
tovūs darbai, gera mokėsi is.

SI’PERIOR SI.F.EPRITE CORP. 
2229 S. Halsted St.

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite J Linen 

kambarj.
SOITHMOOR HOTEL 

67tli ir Stony Island Avė.

10 MERGINŲ REIKIA 
LENGVI ASSEMBLY DARBAI 

DEFENSE DIRBTUVE
Patyrimas nereikalinga. Nereik’a ki
loti daiktų. Darbai dienomis. Atsi
šaukite j —
WATLING M.ANl'FACTI'RING CO. 

4850 W. Eulton

MOTERYS IR MERGINOS reika
lingos prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Patyrimas nereikalinga. 45 centai ir 
55 centai i valandą pradedant.
EAGI.F, GRINDING WHERl. CO. 

2519 W. Eulton

MERGINŲ
REIKIA

Su ar be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

SHOTWELL 
CAN D Y COMPANY 

3501 W. Putomae

LAUNDRY HELP 
REIKIA

Preaser ir Mangler. Atsišaukite 
j Employment ofisą tarp 9:;30 
ryto ir 4 vai. popiet.

W I E BOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

MERGINOS lr MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragaičlų (coo- 
kies). Patyrimas nereikalinga.

DF.ER PARK BAKING CO.
4U0 N. St. Ix>uJs'Avc.

VYRAI IR MOTERYS

sų
Tėvynės Lietuvos meilės 

M kupini visi išsiskirstė malo
nia išraiška veiduose ir tė
vynainiška nuotaika. Iš vi
sų veidų galėjai skaityti pa- 
trijotingą jų meilę ir hero- 
jingą pasiaukojimą ginti nu
mylėtą mūsų Lietuvą nuo 
priešų — prispaudėjų ir tol 
kovoti kol brangioji Tėvynė 
bus vėl laisva ir nepriklau-A. soma valstybė.

A. T.

SKELBKITES “DRAUGE”
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Mūsų pastatytas 
.TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 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.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Merė).

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertes su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ARC WELDERS

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

Atdara Sekmadieniais
MAISTO GAMINTOJAI reikalingi. 
Dieną ir, nakti šiftui. Patyrimas ne
reikalinga. Viršlaikis.

SUVIRK DINGF.F, CO.
1918 Elston Avė.

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

NATIONAL TEA CO. 
Warelmiise Empiovnient Offiee 

1000 N. Crosby St.

FACTORY LAROR 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 

KI RLY KATE CORP.
210 N. Cllnton St.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastlc binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus darbas. 
Dieną lr naktj shiftai, greitas Jsldlr- 
bimas

PLASTIO BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” PLATINKITE “DRAUGĄ’

OAKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

A. I-
MAGDALENA

KAI.VAITIENft
(Keller; po tėvais Gernlčhitė) 

Oneno Downera Grove, m. 
M)r<5 Rekmft'i., vakari o 28 d..

1943 m., 3:30 vai. ryte, su
laukus pusėn amžiaus.

Gimus Lietuvoje Kilo IS 
Vilkaviškio apskr., fti nakių pa
rapijos. Vaitų kaimo.

Paliko dideliame nulifldtmcį 
vyrą Adomą; 2 dukteris Mari
joną Motuzas Ir žentą Bene
diktą, ir Margaret Cortis ir 
žentą PrancISkų; 3 sflnus Juo
zapą Ir marčią Eleną. Vincen
tą, Petrą lr marčia Marijoną;
6 anūkus Ir kitas rimines Am
erikoje; o Lietuvoje paliko se
serj Oną Margaitienę lr kitas 
rimines. '

K (Inas paSarvotas Ant. M. 
Phlllllps koplyčioje, 3807 Li
tuanica Avė. LaldotuvAs Jvyks 
trečiad.. kovo 3 d. IS koply
čios 8 vaT ryto bus at'vdčta , 
ftv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulinros pamal
dos už velionės sielą. Po Pa
maldų bus nulydėta J ftv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
rimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvvautl Šiose lnldotuvAne.

Nu'IOde-— Vyras, Dukter?,. 
S<ln«l. Marčiom, lentai, Anūkai 
Ir visi kiti Giminės.

T aid. dlrcktoyiis; Ant M. 
Pbllllpa, tel. YABds 4908.

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

PHONE: SEELEY 6108
čoS

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

LAUNDRY DARBININKftS
Patyrusios Hand Flnlshers. Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite J Employment ofisą, 3 
aukšte.

MARSHALL FIF.LD & CO.

OPERATORES reikalingos — prie 
kotų. kelnių ir dresių. Gera mokes
tis, darbo sąlygos. Išlikas ir pusė 
mokama už šeštadienius.

OTTF.NHF.TMER * CO. 
401-407 S. Gretai St.

TARNAITftS reikalingos — $2.54
centai j dieną. 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.

PHOENIN TRIMMING CO. 
2000 N. Racine

SKELBKITES “DRAUGE”

Jr

NULIŪDIMO 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©„ Chieago
Telefonai Grovehill 0142

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4505-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAPayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGK8 (1390). au Povilu ftaltimieru.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks. akuratiškų ekai- 
čluotojų, Typists ir Stenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų- Ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Įrodymus pilietybės ir šf SKELBI
MĄ f —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street
SPOT AVELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 4rt 
metų senumo. Geros darbo sąlygos, 
pastovūs darbai. LAFayette 2 4 56.

STONE ASSOCIATES.
1883 W. SSrd St.

VYRAI ir MOTERYS reikalingi prie 
warehouse lr dirbtuvės darbų. Va
ry rimas nereikalinga. Prirodymas 
fūlietybės nereikalinga.

SPRAGUE WARNER KENNY 
CORP. 2653 W. Arthlngton.

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau- 

Įgas”. Tai yra įdomiausias 
i laikraštis.

ATSILANKYKITE PAS
JOHN W. ZACHAREWICZ

INCOME TAKSŲ REIKALAIS 
Išrišame Painius Klausimus 

903 W. 33rd St. Chieago, Illinois
.........  J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EDGEWATF.lt
warehou.se


naiNBAgTB DRAUGAS Pirmadienis, kovo 1, 1943

DRAUGAS

O
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

*34 South Oakley Avė. Chicago, IlUnoia
Published Daily, except Sunday*

A member of the Catholic PreM Association
Subarrlptlonn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Drauga*** brings best results.
DRAUGAS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mė'^eeiams — $2.00; 
Vienam KRneaiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Pereitos savaitės gale britai bombardavo Nuremberg, 
industrijos centrą, pietų Vokietijoje, kur buvo išmes
tos dviejų ir keturių tonų bombos. Britai ir kanadie
čiai dienos metu bombardavo Dunkirk.

Sąjungininkų atakos naciams kelia rūpesčių. Atei
tyje dar didesnius smūgius naciai pajus.

Kada bus atsiimta Burma

iumD<u

- 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 March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pereitos savaitės svarbesni įvykiai
Pereitoji savaitė buvo svarbi ne tik kovos lauke, bet 

ir politikos dirvoje.
Pereita savaitė amerikiečiams Tunisijoje buvo reikš

minga tuo, kad Rommel armijai buvo suduotas smar
kus smūgis. Pereitos savaitės sąjungininkų laimėjimai 
gerokai pakėlė amerikiečių nuotaiką.

KALBOS APIE SUOMIJĄ IR ITALIJĄ

Pereitą savaitę daug buvo kalbama apie Suomijos at
skirą taiką a’i Rusija ir taip pat Italijos atskirą taiką 
su sąjungininkais. Kiek tos kalbos buvo realios — pa
matysime vėliau.

Pereitą savaitę prezidentas Roosevelt, Washingtono 
dienoje, pasakė reikšmingą kalbą, kuria į tautą žiebe 
dideles patftikėj irfto mintis ir kartu ragino į didesnį 

pasiaukojimą ir vieningumą, ypač ragino įsigyti savo 
gyvenime daug meilės. . /

Pereitą savaitę Stalinas, Raudonosios armijos dvide
šimt penkerių metų sukaktuvių proga pasakė kalbą ir 
davė savo armijai įsakymą kovoti nepaliaujamai su 
naciais.

tf/pSTALINAS NEPASAKfi
Stalinas aavo kalboje pabrėžė, kad visą karo sunku

mą Rusijai tenka nešti ant savo pečių. Bet jisai nesu
minėjo fakto, kad sąjungininkų įsiveržimas į S. Afriką 
nemažai vokiečių jėgų atitraukė iš rytų fronto.

Stalinas taip pat neturėjo drąsos Raudonajai armijai 
pasakyti, kad Rusija gavo iš britų ir amerikiečių apie 
9,400 lėktuvų, 8,200 tankų ir netoli 90,000 sunkvežimių 
ir nemažai maisto ir medikamentų.

Stalino kalba daugeliui amerikiečių sukėlė neskanų 
jausmą. >

Pereitą savaitę daug buvo rašoma apie Spellman, 
New Yorko arkivyskupo, kelionės tikslus į Vatikaną. 
Daugelis jo kelionei suteikė ir politinę reikšmę. Nevv 
Yorko arkivyskupijos kanceliarija ir Vatikanas prane
šė, kad arkivyskupo kelionė į Vatikaną turi grynai re
liginio ir bažnytinio pobūdžio.

Pereitą savaitę nemažai buvo kalbama apie "Jaut
rius” santykius tarp Lenkijos valdžios in exile ir So
vietų Rusijos.

Ilgą laiką nebuvo girdėti Hitlerio balso. Pereitą sa
vaitę paaiškėjo, kad jis yra Rusijos fronte ir jis nega
lėdamas dalyvauti* nacionalsocialistų partijos metinėse 
sukaktuvėse, atsiuntė laišką, kuris buvo perskaitytas 
jo sekėjams. Hitlerio raštas buvo tipiškai hitleriškas 
ir jis pasiryžęs savo karo tikslams panaudoti pavergtų 
tautų vyrus.
NėPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI

Džiugu taip pat konstatuoti, kad šiais metais Lietu

vos Nepriklausomybės akto paminėjimas buvo reiaš- 
aingiau ir vieningiau atžymėtas, negu kada yra buvę. 
Daugel vietų Lietuvos Nepriklausomybės minėjimai dar 
įvyko užvakar ir vakar. Taip pat malonu konstatuoti, 
kad anglų kalba spaudoje vis kaskart daug atsiranda 
palankių atsiliepimų apie Lietuvą ir kitas Pabaltijos 
valstybes.

Pereitą savaitę gauta žinių apie Lietuvos gyvenimą, 
bos žinios sako, kad naciai smarkiai išnaudoja* lietu
vius visokiausiais būdais.

BOMBARDUOTA VOKI5TIJA IR OKUPUOTA 
PRANCŪZIJA

Berašant pereitos savaitės svarbesnius įvykius, gau
ta Žinių iš Londono, kad pereitos savaitės gale ameri
kiečiai dienos metu bombardavo didžiulę Vokietijos rub- 
marinų bazę Wilh*dmshavene. Tai jau yra trečias kar
tas, kai amerikiečiai dienos metu bombardavo Vokie-
tu».

Burma yra reikšminga strateginė vieta. Todėl sąjun
gininkai čia kreipia dėmesį. Palengva stumiamas! pir
myn į Akyab. Sąjungininkų jėgos stumiasi į Bu rmą, 
/užimama kaimas po kaimo. Taip pat kai kurios jėgos 
stumiasi į rytus gauti informacijų iš vietos gyventojų, 
kurie yra gerokai išvarginti japonų okupacijos ir vie
tos gyventojai daug suteikia pagalbos sąjungininkams. 
Taip pat sugaunami Bunnos šnipai ir kovojama su ja
ponų sargybiniais. Keliai pradėti statyti, medžiagai pri
statyti linijos tikros ir kariuomenė lavinama kaip ko
voti atskirose užimtose vietose.

Anksčiau kaip rudenį nėra galimybės pradėti dides
nius žygius atsiimti Burmą iš japonų. Greitai prasidės 
lietūs (gegužės mėnesį dideli lietūs prasideda). Kol 
nebus atidaryta Viduržemio jūra, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ii Didžiosios Britanijos laivynas labai sun
kiai gali pristatyti pagalbą Bunnos kovoje. Viduržemio 
jūros reikalai pagerės, kai bus ašis išvalyta iš Tūnisi- 
jos. •

Manoma, kad sekančiais keliais mėnesiais kariška me
džiaga į Kiniją bus gabenama daugiausia oru. Amerika 
Kinijoje oro jėgas stiprina iki tokio laipsnio, kuns ne
pakenktų kitiems frontams.

Vis dar savinas!
Stalinas vis dar savinasi 

Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Tai aišku iš jo įsakymo Rau
donajai armijai, kurį jis da
vė vasario 22 dieną.

Stalino pretenzijos į) Lie
tuvą yra visai nepamatuo
tos ir neteisingos.

Jungtinės Amerikos Val
stybės niekuomet nepripaži
no Pabaltijos valstybių pri
jungimo prie Sovietų Rusi
jos, kuris buvo atliktas 1940 
metais. Taip pat malonu pa
brėžti, kad Amerika šio nu
sistatymo ir dabar nėra pa
keitusi.

Mes pasveikĮntumėm

Kai kurie Chicagos lietu
viai komunistai, atsižadėję

Planai dėl Vokietijos
Amerikos atsakomingi vyrai (turime gaivoje State 

Department) tikisi dėl pokarinių planų Europoje grei
tai sueiti į susipratimą su Rusija, kad ji įsijungtų į 
Jungtinių Tautų politiką. Yra galimybė įsteigti Jung
tinių Tautų karišką tarybą kontroliuoti Europos reika
lus pokariniam periodui arba sukurti politinę tarybą, 
tais pačiais pagrindais. Tie planai lies daugiausia nu
galėtą Vokietiją.

Washington sluoksniai mano, kad jungtinė sąjungi
ninkų kontrolė reiche turės tęstis keletą metų ir turės 
būti išsklaidytos jos industrinės ir politinės jėgos.

Dėl pokarinio plano Europoje pirminės diskusijos su 
Britanija yra jau kelyje ir manoma greit tai padaryti 
ir su Maskva.

Nacizmas ir komunizmas
Baisus yra nacizmas, baisus ir komunizmas. Ir vie

nas ir kitas paneigia žmogaus esmines teises. Tose sis
temose žmogus paverčiamas kokiu tai daiktu, su ku
riuo diktatoriai visokiausius eksperimentus išdarinėja 
ir šposus krečia.

Nacizmas ir komunizmas atima iš žmogaus laisvę ir 
paneigia Dievą.
NENORI SUSITIKTI SU KRISTUMI

Nei nacizmas, nei komunizmas nenori susitikti su 
Kristumi. Kartą vienas nacis buvo vedęs prancūzę. Ji 
laukė kūdikio. Nacis savo žmoną nuvežė į ligoninę, kur 
tą ligoninę tvarkė vienuolės, okupuotoje Prancūzijoje. 
Ligoninės kambaryje, kur buvo patalpinta nacio žmo
na, buvo kryžius. Nacis įsakė kryžių nuimti nuo sie
nos ir jis pasakė: "aš nenoriu, kad mano vaikas pa
žvelgtų į kryžių”. Prievartos būdu kryžius buvo nuka
bintas. Nacio kūdikis gimė aklas.

Nacizmas ir komunizmas ne tik kryžius nukabina 
nuo sienų, bet taip pat išplėšia Kristų iš žmonių širdžių. 

REIKIA DAUGIAU VEIKLUMO
Kada kiti kovoja prieš Kristų, neigia jo gražųjį moks

lą, kuris neša pasauliui palaimą, mums katalikams lie
tuviams reikia giliau ir sąmoningiau persiimti Kris
taus mokslu, kad mūsų gyvenimas ne vieną ištrauktų 
iš nacizmo ir komunizmo nagų.

Kada kiti aršiai kovoja prieš Kristų, mes turime sa
vo gretas labiau r«tiprinti, kad kuo daugiausiai mūsų 
asmeniniame, mūsų organizacijose ir viešame gyveni
me būtų daugiau Kristau® dvasios.

Su Kristau^ mokslu ir Jo pagalba mes galime visas 
sunkenybes nugalėti ir kartu sukurti gražšsnį ir tei
singesnį gyvenimą. Mes tai galime padaryti, tik reikia 
noro, galingo, tvirto ir patvaraus noro.

Katalikybe yra toji jėga, kuri gali apsaugoti pasaulį 
nuo nacizmo ir komunizmo siautimo. Tik katalikai turi 
būti tikri katalikai, o ne iš vardo lr metrikų.

AŠIES KARIUOMENĖ TRAUKIASI TUNISIJOJE

••Draugas” Acme photo

Amerikiečiai iniršę kovojo prieš Rommelio tankus ir at
stūmė juos. Berlynas prisipažino, kad jųjų ofensyvą Tu
nisijoje baigiasi.

savo motinos Lietuvoe, la

bai nepatenkinti kodėl mes 

nepasveikinom Raudonosios 

armijos. Mes turime pasa
kyti, kad mes sveikinam 

tuos, kurie pripažįsta Lie

tuvai laisvę ir nepriklauso

mybę. Tegu sovietų arini j a

nešime pažymėjo šiuos davinius:
1941 metais ir pirmais šešiais mėnesiais 1942 me

tais Chicagoje buvo daugiau plyšimų įvykdyta, negu 

kituose miestuose.
Laike 1941 metų ir pirmais šešiais mėnesiais 1942 

metų vagysčių buvo įvykdyta Chicagoje daugiau negu 
kituc^e..Jungtinių Amerikos Valstybių miestuose.

žmogžudysčių skaičiumi Chicaga stovi antroj vieto
je, po New Yorko miesto, skaitant žmogžudystes 1941 
metais ir pirmais šešiais mėnesiais 1942 metų.

Taip pat pastebima, kad laike penkių metų plėšikų, 
vagių ir žmogžudysčių Chicagoje buvo mažiau sugautu, 
negu kituose 25 miestuose, su palyginamu dydžiu.

Taigi Chicagai reikėtų daugiau atkreipti dėmesį į re
liginį ir dorovinį auklėjimą.

Koks skaičius vyrų, tarp 18-38 metu 
amžiaus, tinka į ginkluotas jėgas

Pasiruošimas imti į kariuomenę šeimos vyrius rem
sis tuo pagrindu: iš 22,000,000 vyrų tarp 18 ir 38 metų 
amžiaus imtinai, 13,200,000 fiziškai tinka į ginkluotas 
jėgas. Tas skaičius kas mėnesį padidės apie 6b,000 
stipriais 18 metų amžiaus jaunuoliais. Iš 13,200,000 vy
rų, 8,600,000 yra pavieniai (single) ir vedė vyrai, be 
vaikų, ir 4,600,000 yra tėvais.

Ginkluotos jėgos dabar skaito 6,400,000 vyrų ir 1,500,- 
000 yna paleisti užimti svarbias pareigas; iš 7,900,000 
vyrų daugiausiai yra bevaikiai vyrai. Apie 700,000 ne 
tėvai paliks. Pagal dabartinę indukcijos ratą, laike tri
jų mėnesių bus imami bendrai ir tėvai.

Kad sudaryti ginkluotą jėgą šiais metais iš 10,700,000 

vyrų, tai bus priimta. 1,300,000 iš 4,600,000 tėvų skai
čiaus, pV» 800,000 jaunuolių, kuriems sukaks 18 metų 
amžiaus.

ir jos vadas Stalinas atsisa
ko nuo pretenzijų į Lietuvą, 
tegu leidžia jai nepriklauso
mai tvarkytis, tai mes pir
mieji Raudonąją armiją pa
sveikinsime. Žinoma, jei Sta
linas tai padarytų, tai klau
simas kaip pasielgtų visokie 
lietuviški tautos niekintojai. 
Oi būtų tada jiems galvo
sūkio.

Atsiranda daugiau
prietelių

Vis daugiau ąfcsįranda iš 
amerikiečių, kurie kaskart 
labiau ir labiau stoja, kad 
Pabaltijo valstybės būtų 
laisvos ir nepriklausomos.

Lietuva nenori nei Hitle
rio, nei Stalino "globos”, ji 
nori būti laisva ir nepriklau
soma valstybė. Lietuvos no
ras yra teisingas ir šventas, 
todėl ji. bus nepriklausoma.

Karas bus ilgas

Kapitonas Edward V. Ri
ckenbacker, žymus lakūnas, 
keturis kartus sužeistas, pe
reitą ketvirtadienį, New Yor 
ke pareiškė, jog karas bus 
ilgas. Pasak Rickenbackerio 
pasakymo, karas tikriausiai 
tęsis iki 1944 metų rudens 
ir galimas daiktas, jog ka
ras gali dar tęstis per 1945 
metus ar net per 1946 met.

Rickenbacker yra žymus 
karo vyras, todėl jo balsas 
turi nemažai reikšmės.

SKELBKITfiS "DRAUGE”

ORLAIVIŲ DARBININKAI PROTESTUOJA

Chicagos veidas
V irgi! W. Peterson. operating director of the Chicago

Crime CommisBion, vasario 18 dieną, metiniame pra- prieš WLB nusistatymą nekelti jųjų algas

_ , , , . 1 1« •’DraujAd" Acme photo
Darbininkai iš milžiniškos orlaivių Boeing dirbtuvės eina į Senator salę protestuoti
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Pirmadienis, kovo 1, 1943

I VISUS, KURIUOS VUJOJA PASKOLOS MAŽI 
NUOŠIMČIAI

(Frances Sadauskas, vienos Chicago Sav>«g» and 
Loan Assn direktorių, kalba, pasakyta vasario 23 d. 

per radio stotį WHFC).

Metinis ščrininkų davėjas nelauktų ilgai neį
traukus į legališkus nesuai-susirinkimas

lr vėl pasitaiko maloni , „
•VIIV

man proga į jumis prabilti.
Sį vakarų suteiksiu žinių a- 
pie Chicago Savings and 
Loan Association ėėnninkų 
metinį susirinkimą, kuris hu

DIENRAŠTIS DRAUGAm

apdraustas valdžios, ir rei
kėtų mums visiems jas rem
ti ir turėti pasitikėjimą, kad 
ten gausime teisingą patar
navimą ir patarimą.

Kuriems patogu, kviečiu 
atsilankyti į Chicago Sav
ings and Loan Association 
raštinę 6816 Sl Western Av.,

pratimus'ir net j “foreclo^ Prikalbėti paskolų reika
lais arba pasidėti pinigus

Taupymo ir skolinimo ben 
drovės per daug metų yra 
sa ve parodžiusios tikrais 
draugais skolintojams savo 
pastangomis pagelbėti sko
lintojui užlaikyti namą, o ne 
iš jo atimti. Ta.upyma ir sko 
linimo bendrovės nėra biz
nyje namų pirkime, tik pi
nigų skolinime.

Rūdas atmokėjimo pasko
lų padarytų taupymo ir sko
linimo bendrovių yra savo-

vo praeitą vasario 15 d., ben 
drovės raštinėj, 6816 South 
Western Ave. '

Iš raporto išduoto valsti
jos registručto auditoriaus i 
J. P. Varkalos pasirodė, kad Į 

bendrovė gražiai paaugo per' 

praeitus metus. Nuo mažo 
turto $39,000 pabaigoj 1938 .
metų, kada buvo įsigyta te-, tisk»i Plankus skobnio,m. 
detalė apdrauda iki $5,000 !K»d ir Pabr4ztas nuimtas 

kiekvieno šėrininko ind4iių,, didenmu ui kitų pa-
bendrovė paaugus kuo m , siūlymus, visvien per kebs 
šešeriopai, pasiekiant $224,- metus ^oUntojas . smok a
000 au pabaiga 1942 metų. ; raaže8n« sum’

Išgirdę tokį raportą. | kai paskola turi is taupymo
rininkai nutarė išrinkti k bendrovės su menesrnta.s at- 
vėl tuos pačius direktorius i m°kėjimais ant 
ir toliau dirbti bendrovės la- ^uction plan

saugiai ir pelningai. Kaip 
minėjau pirmiau, šioj ben
drovėj pinigai yra apdraus
ti iki $5,000 kiekvieno šėri
ninko. Taipgi galite nusi
pirkti United States Savings 
Bonds bendrovės raštinėj.

Visuomet, kreipkitės prie 
lietuvių bendrovių

Spauda yra viena stip 
riaušių priemenių: ji barstė 
gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

Paaukok, per A. R. Kry* 
kių, karo reikalams savi 
kraują. '

“direct re- 
nes kas mė

nesį jis numoka ir pačią pa- 
skolą, ne vien nuošimtį.

Nuošimtis mažesnis 
negu skamba

Pavyzdžiui, ant paskolos 
$5,000 ant 5 nuoš., skolinto
jas užmokėtų $250.00 į me
tus ant ‘straight mortgage’, 
bet mokėdamas į taupymo 
bendrovę kas . mėnesį, šaky-Į 

kime, po $50, jis užmokėtų, 
iš viso tik $241.87 nuošim- ' 

čių į metus ir tuo pačiu lai
ku numokėtų savo paskolą 
$358.13. Antrais metais nuo
šimčio užmokėtų tik $223.56, 
kas aišku, kad nuošimtis jau 
numažėjo net iki 4* nuoš., 
palyginus su $250 ant 5 nuo
šimčių turint “straight mort 

Be abejo, daugelis esame gage”. Panašiai suma nuo- 
gavę vieną ar daugiau taiš- • gįmčio kasmet taip eitų ma- 
kų su paaiūlynfais, kad im- jyn ant paskolos iš taupy- 
tumėm paskolas iš kokios mo bendrovės. Taigi ne vis

kas taip yra kaip iš greitu-

bui. Taigi, direktoriatas su
sideda iš sekančių:

John Gregg, Michael Nar- 

vid, B e r n a r d Nenartonis, 
John Pakei, Aiphonse Pana
vas, Frances Sadauskas, 
Bernice Stephon, Anthony 
Valonis ir Joseph Venckus.

Vienas svarbiausių daly
kų, apkalbėtų šiam susirin
kime, liečia visas taupymo 
ir skolinimo bendroves, tai 
yra, stoka naujų paskolų. 
Kad palaikius lietuvių ben
drovių gerą stovį ir nuola
tinį; augimą, noriu priminti 
kelius faktus apie paskolas.

Saugokitės viliojančių 
pasiūlymų

nors finansinis įstaigos ant 
labai mažo nuošimčio. Ku
rie iš mūsų, pertaisę savo 
namą arba dėl kitų priežas
čių, reikalaudami paskolos, 
gal, ir atsikreipiame prie tų 

, viliojančių paskolos siūlyto-

Taigi visiems tiems, kurie 
mano imti paskolą iš nepa
žįstamų įstaigų bei žmonių 
patartina apsvarstyti, ar iš 
tikro tas mažo nuošimčio pa 
siūlymas yra toks naudin
gai. Pirmiausia, tos pasko
los greičiausia bua duoda
mos ant taip vadinamo 
“straight mortgage”. Ir da
vėjams, be abejot rūpės la
biausia iškolektavirraa nuo
šimčio, o numokėjiraas pa
skolos tai tik antras rūpes
tis, nes kaip tik skolintojas

mo pasimato ir su nuošim
čiai*.

Svarbvs dalykas ir kiek 
laiko sugaištumėt pildant vi
sokias formas, daugybę apli
kacijų ir po to jūsų žinioms 
ar nežinioms kiek tos nepa
žįstamos įstaigos ar asme
nys tyrinėja apie jūsų stovį 
ir praeitį prieš negu užgiria 
tą paskolą su tuo* pagarsin
tu mažu nuošimčiu. Taupy
mo bendrovės yra prisiren
gusios patarnauti greitai ir 
“no red tapė’’.

Taigi klausytojai, kaip pa- 
tvs, taip ir draugams patar
kite, kad neliktų apgautais 
imdami paskolą iš kokių ne- 
pažįptamų vietų.

Mes, lietuviai, turime ge-
atsiliktų su nuošimčių mo- ras taupymo ir skcHnhno 
kėjimais, tai, tas paskolos bendroves visose kolonijos^,

BEGEMAN'S-
4184 ARCHER AVE. 3142' W. 63RH ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncniinirsldt Mitų. MUgcikodų HuUtiliihikt). .h, ncgnllma, iM-4«4**ll, itce 
(langiau Jų iMilirlMtma. 4imw galima |>aiai->ti, kad ilimtii Junta daug 
metų iialiu-iiatinių. JTihų Blg Ben, IdUJo Ben tr klU btiiltdnlkal Sali
ma patalMyM.

Apkaiaavimsa Veltui be Obligacijos

Kas myli savo tėvynę ir. Skaniausia duona yra to-tM
, , . , , I
kovoja už jos laisvę — tas ji, kurią uždirbame savo ran- 
yra kilnus žmogus. komis.

rr

A.t
JUOZAPAS GABEL

Gyveno 4316 S. Arteslan Ave. 
Mirė Vakario 27, 1943, 7 vai. 
vak., sulaukęs 60 metų amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr. Žemelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Marijona, P° tėvais 
iJMg|gul. sūnų Arn-oid. marčią 
"Mary, anūkų. WiHiam. dukterį 
Miklų. brolj Kazimierų ir jo
moterį Emiliją ir šeinių ir 
daug kitų giminių, draugų Ir, 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4332 So. 
California Avo-

Laidotuvės Jvyks trečiadie
nį. Kovo 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Svenč. Pa
nelės parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 

"kapines. •'

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Suarus, 
Duktė, Brolis ir kiu Giminės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

+
A | A

VINCENTAS PETRAITIS
Mirė vaaarlo 26 (L, 1943 m., 

9:40 v. v., sulaukęs puses amž.
Gimęs Lletuvo-je. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Krakena- 
vos paiap,, 2 meilų kaimo. A- 
merikoje .šgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
pmiieaecį. Mai-Ųų, Witanows(ki 
ir Jos vyrų Dr. Telesfor Wita- 
notvski ,r ^ų sūnų Henry; J 

■ pusbrolius k,eb. kun. Augustą 
Petraitį (Woice>t4r, Mass.) ir 
Joną Petraitį ir Jo moterį A- 
gotų; pusbroiknį Manįonų Pe- 
traiuenę ir jos Ae.u.ą ir daug 
kitų giminių Ameiikoj; o Lie
tuvoj paliko seserį Kastanciją 
Podgurski ir .os šėlu ą ir 2
brolienes Ir Jų šeimas.

Kūnas pušarvvtas J. F. Eu
deikio koplyč-oj, 4605 S. Her
mitage Ave. lusidotuvėa įvyks 
antrad kovo 2 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
iv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingus pamaldos 
už velionio sielų. Pu pamaldų 
bus nulydėtas į Av. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstunus 
dalyvuutl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Pus.stwrč Ir jos
Vyras Ir Jų Seimų, Ihisbrollai, 
l'iiMbrolienū Ir kitos Giminės.

Laid. direktorius J. K. Eu
deikis. tol. YAKds 17.41.

JONAS RADZVILAS
Gyveno 819 No. Ashland Ave. 
Mirė Vas. 27, 4943, 2:10 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kalvarijos apskr.

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

5 sūnus: ltalph, Juozapų, mar
čių Sofiją ir aliukų Juozapų, 
kariuomenėje Pvt. Jurgį, Vin
centą. marčią Florence lr du 
anukus Vincentą ir Patrtcią 
Eilėn; ir Pranciškų, dukterį 
fc*yu 8chwartz. 4smtą Atois ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wiez kopi., 2314 W. 23 Place.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Kovo 2 d. iš Hop. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Mykolo 
parup. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuloūdę: Sūnai, Marčios, 
Dnkliė, Anūkai, žentas Ir Gimi
nės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

JURGIS GEDR1K1S
Mirė Vus. 26. 1943. 3 vai. 
p., sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Prievakščio kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi pusseseres: Kazimierą
Priedls, švogerį Karolį Ir A- 
gotą Senevlch, švogerį Petrą 
ir jų šeimas Ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė prie VVest Side 
Lietuvių Piliečių Kliubo.

Kūnas pašarvotas Laehawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23 pi.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Kovo 2 d. Iš kopi. 8: SU vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Pusseserės, švoge- 
riai lr G tiltinės. ,

Laidotuvių Direktoriai I-a- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

Z 
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Moterų Triūsas 
Ciceroj

Komedija Moterų Triū- 
e&a” pirmą kartą bus Cice
roj Labdaringos Sąjungos 3 
kuopos vakare balandžio 4 
d. parapijos salėj. Pradžia 
7 vai. Įžanga 50c su taksais. 
Pelnas skiriamas senelių 
prieglaudos kamb. įtaisymui.

Veikalui vadovauja Lietu
vių šeimininkių Raudonojo

DIDELIS IŠPARDAVIMAS M CSV 
MILŽINIŠKO STAKO M U ŽIBA

LINI V INSIKI'MENTt

PASINACDOKIT FRO4JA DABAR 
KOL DAJR N Kiši* AHD (JOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su "casoa” — 135.00, >37.50,
>45.00 ir >15.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OLITARAI, 8PA-
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
16.50, $8.50, $12.50 Iki $36.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 ir $150.60. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS), 8TRIUN1NI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3.00, $5.00. $10.00 
tr $15.Uu. 3tr,unos dėl vizų vlrš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.60, $23.50, 
$35.00 lr $50.00. PEDALS, HI- 
BOY8, CYMBOUs, i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 

. pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR 

kitų PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarine- 

tams, Trlūboms, Saxaphones ir 
l taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
>14 Maxwell SL, CUcagu

Kryžiaus vienetas, vadovys
tėj Maskolaičių.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
"ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius
BARBORA ROMIENE 
(po tėvais Patlahaitė)

Mirė vasario 26 d., 1943 m., T:00 vai. vak., sulaukus 62 
metų amžiaus. Amerikoje buvo išgyvenusi 44 metus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kaltinėnų par., Varsėdžių sodo. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyra Antaną; sūnų Stanis

lovą ir marčią Jean ir anūką Richard; dukterį Olesę Kretch ir 
žentą Edward ir anūkę Adeline; brolį Stanislovą Patlabą; se
serį Elzbietą Motuzienę ir jos šeimą; ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų; o Lietuvoj paliko 3 seseris Agniešką, Oną ir Jo- 
hanną «• 2 brolius Juozapą ir Antaną.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių dr-jos.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridikas koplyčioj, 710 W. IStb St. 
Laidotuvės įvyks antrad., kovo 2 <£, 1943 ra. Iš koplyčios 

8 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, Anūkas, An
ūkė, Seserys, Broliai ir Giminės.

Laidotuvių direkt. P. J. Ridikas, tel. YARds 1419.

ELENA SIREVHiENR
(po tėvais Mikuhūtė)

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

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

zapą ir Marijoną Mikulius, seserį Louise, 2 tetas Kotryną 
RtlUienę, jos vyrą Joną ir jų šeimą ir Jievą Brovvn lr jos 
šeimą, dėdę Juozapą Karpų, jo moterį 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 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap, bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j- šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugdb-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Tėveliai, Sesuo, Tetos, Dėdė, jų šeimos ir 
G iminės.

Laidotuvių Direktoriai Antanas M. Phillips ir Charles 
Syrewicz, Telefonai Yards 4908 ir Cicero 7-371.
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

^PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIETŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelė* 

Mūsų Specialybė

lih»l geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais |«imo<l»ta 
clotto kotai parsldulda nuacuiinlomis kainomis. 

ATEIKITE LR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dsiubak ir Duktfc, Sav.

! NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IURCUTIZ
j RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausiao 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 va!, p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehilI 2243

WHFC-l450kil.

I

WHOLESALE

MvrMnJanM 
po vl-ą. 
Chhagta.

f.lQ<7OB
ĮSTAIGA

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
_ », drauoau. KANTEB. EM.

MUTUAL LIQLOR CO.
4707 So. Halsted St.

Teltfonaa: OOULEVARD MK

imnmmmR

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikan pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražus 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetal ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas. t
Pasirinkit Savo Audin)-------- j-

Paairlnkit Savu Sėyliy 
MES PEKtMRBSIM JŪSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS Į

Paslrlnklmaa ap
dangalų Iš puikių 
audinių.
# Nauji matnrlolal 
Ir geriausia* darbas 
atliekamas kiekvie
no užsakymo.

VELTUI paftml- 
mo putarnavitnag 
netoliu u 30 mailių 
tolumo.
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Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

UPHOLSTEBINO &
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

D E L UX E
4313-17 ARCHER

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Keprekentativa,

SHOWK4M)MH IN 
MEKCIIANDISE MAKT
For appointment call — 

KEPI BUC 605 L *



n DtBNRASTO DRAUGES Pirmadienis, kovo 1, 1943 &
<8f Lietuviai kariai kovoje už U. S.|
ft laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

Antanas Sanouskis, Petty 
Offieer — Master-at-arms 

Force
Antanas Sanovvskis. gi

męs 1916 metais, balandžio 
7 dieną, Chicagoje, III., bai
gė Lau son pradžios mokyk
lą Quigley Prep. Seminary 
ir Mundelein seminarijoje 
filosofijos kursą. Pasižymė
jo Basket-Ball, plaukime, 
trejus metus buvo Life 
Guard. Dirbo National Tea 
Co., buvo knygvedybos sky
riuje (accountant).

Antanas Sanovvskis į Na
vy įstojo 1940 metais, gruo

džio 6 dieną. Kovo 28 d., 
1941 metais iš Great Lakęs 
išvyko į Brooklyno (N. Y.) 
ligoninės korpusą mokytis. 
Balandžio 6 dieną, 1941 me
tais gavo jūrininko 2-trą lai
psnį. Gegužės 28 dieną, 1941 
metais tapo 2 ro laipsnio li
goninės padėjėju gaudamas 
96.16% egzaminuose. Sava
noriu įstojo į Newport Na
vai Training Stoties Dispen- 
sary. 1941 metais, rugpiūčio 
mėnesį tapo ligoninės Ap- 
prentice 1-mo laipsnio. 1942 
m., sausio mėnesį tapo far- 
macistu 3-c. Rugsėjo 1 die
ną, 1942 m. buvo pakeltas 
2-ro laipsnio farmacistu. 
Antanas Medikaliniame kor
puse yra ir kaipo kvalifi
kuotas typist. Dabartiniu 
metu Antanas yra mastet- 
at-arms force. Dabartinis 
jo adresas: U. S. N. Recei- 
ving Station, Bath, Maine.

Antano Sanovvskio motina 
Helen Sanovvskis gyvena 
Chicagoje, tėvas yra miręs.

Stalinas suerzino Chicagos lenkus
SOVIETAI REIŠKIA PRETENZIJA NE TIK Į BAL-
TIJOS KRAŠTUS, BET IR Į LENKIJOS TERITO

RIJOS DALĮ.

Iš Lonodono, vasario 26 
dieną, gauta žinia, kad so
vietų rusai aiškiai lenkams 
pareiškė savo pretenzijas į 
Lwow ir teritoriją, kuri yra 
prie ‘‘Baltosios Rusijos-.

Prieš 13 dienų Sovietų 
ambasados biuletenis, Wa- 
shingtone, paskelbė, kad 
Estija, Latvija, Lietuva ir 
Besarabija turi priklausyti 
Rusijai. Šis įvykis diploma
tų sluoksniuose sukėlė neri
mą Biuletenio pareiškimas 
yra laikomas oficialiu sovie
tų balsu.

žodžiu Sovietų Rusija at
sisako atiduoti lenkams tas 
vietas, kurias rusai buvo už 
ėmę 1939 metais rudenį.

Rusų prętenzija į Lenki
jos teritorijos dalį Chica
gos lenkų sluoksniuose su

kėlė didelį nerimą.
F. X. Swieltlik, Marąuette 

universiteto teisių dekanas, 
kuris atstovauja lenkų tau
tinį susivienijimą Ameriko
je, pareiškė, jog “mes pasiti 
kime “Atlanto Carteriu”, 
uris užtikrina okupuotoms 

šalims jųjų nepriklausomy
bę, Jei tas ne tiesa, tai mū
sų pastangos ir pasiaukoji
mai yra veltui. Nemanau, 
jog buvo mintis derėtis dėl 
užimtų vietų”.

John J. Olejnicza, lenkų 
katalikų susivienijimo pirmi 
ninkas, pareiškė, jog Sovietų 
pretenzijos į Lenkijos teri
torijos dalį priešinasi tiems 
tikslams už kuriuos mes ka
riaujame. Olejniczo pareiš
kė, jog lenkai tenkinasi se
nais rubežiais ir nieko sve
timo nenori.
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INSORE YOUR HOME
AGAINST HITLERĮ

Racijonavimas suma
žino automobilių 
nelaimės

Kada gazolino racijonavi
mas įsigalėjo Chicagoj gr. 
1 d., automobilių nelaimės 
trečdaliu sumažėjo.

Nuo gruodž. 1 d. iki vasa
rio 24 d. įvyko 2,946 nelai
mės, 3,59^ sužeisti, ir 111 
žuvusių; palyginus su 4,589 
nelaimių, 5,693 sužeistų, ir

mu

SAVINGS BONOS &STMMPS 160 žuvusių pereitų metų.

$40,000 suklastuofa du nuteisti
KASIERIUS, SUIMTAS ČEKIŲ APGAVYSTĖJ.

Generolo laiškas pasižymėjusio 
sūnaus motinai
AGNIEŠKOS YUŠKIENftS, GYVENANČIOS CICEROJE, 
SCNUS PAGERBTAS DFC KRYŽIUMI

se skridimuose, pristatyda
mas maisto atsargas, ir 
transportuodamas kareivius 
virš teritorijos kuri nuola
tos buvo priešų lakūnų pat- 
truliuojama. Dažnai savo 
lėktuvu nutūpdavo tokiuose 
laukuose, kurie tik keletą 
mailių skyrėsi nuo japonų 
bazių, šie jo veiksmai di
džiai pagelbėjo paskutinių 
dienų pasisekimuose.

Kone kiekvieną dienos va
landą jūsų sūnus, ir sūnūs

Vėl tikrins jaunuo
lius nepriimtus dėl
širdies trūkumų

Yra vedamas bandymas 
vėl ištirti sveikatą tų jau
nuolių, kurie buvo atstatyti 
nuo kariuomenės dėl širdies. 
Sakoma, kad visoje Ameri
koje beveik 100,000 jaunuo
lių buvo atsakyti nuo ka- 

I riuomenės iš priežasties sil
pnos širdies. Kaikurie gydy
tojai mano, kad nors trečda
lis tokių būtų galima įtrau
kti į kariuomenę po geres
nio sveikatos tyrinėjimo.

Lieit. Victor Yuška 

Paduodame laišką ištisai
. . kitų amerikiečių motinų, to-kaip ponia Yuskiene gavo iš. _
Lieut. Generolo. ikius zyg,us atl,eka Pietų Pa

I cifike.
Brangioji ponia Yuškiene: | Jų tokg pasišventimas yra 

Jūsų sūnus neseniai buvo tikra ir gyVa kontribucija
apdovanotas DFC kryžiumi, i pergalei įr taikai.
Jis buvo pagerbtas dėl savo Norėčiau jums pranešti 
narsaus, drąsaus patarnavi- kaip nuoširdžiai didžiuo- 
mo savo kovos organizaęi-' juos, kad turiu tokius vy- 
jai, sivo bendradarbiams j-ug ka(j turiu tokius vy- 

komandoj, kaip dėkingas 
esu kad toki jauni ameri
kiečiai su tokia narsa ir ta-

aiįnerikiečiems lakūnams, sa
vą šaliai, ir jums.

* Jūsų sūnus buvo apdova
notas už nepaprastą žygį, ka- lentais kovoja mūsų šalies 
da jis kaipo lakūnas pilotas kovas prieš šalis užpuolė- 
dąlyvavo skridimuose Nau- jas.
joj Gvinėjoj nuo balandžio,
1942 m. iki lapkričio 1942 
metų.

IZ ’M ,w 1 vcKrito is trecio aukšto 
ir sveikas liko

Mažasis Teddy Greiner 
tikrai nustebino visus. Te
ddy gyvena ant trečio aukš
to ir jis ten darinėjo langą. 
Bedarinėdamas langą jis iš
puolė ir krito iš trečio auk
što žemyn. Motina patėmijo 
ir greitai nubėgo laiptais su 
didžiausia baime. Kai ji at
bėgo ant gatvės ji rado ma
žąjį Teddy vaikštinėjant ant 
gatvės lyg nieko nebūtų at
sitikę. Motina vistiek pašau 
kė gydytoją kuris nuvežė jį 
į St. Francis ligoninę ir 
smulkmeniškai ištyrė jo \svei 
katą. Rastas visai sveikas.

XXX.

Antrasis vairuotojas 
sulaiko autobusą

San Francisco mieste įvy
ko keistokas dalykas su vie
nu autobuso vairuotoju an
truoju ar “backseat drive- 
riu”. Važiuoja “busas” ir 
užpakalinėje sėdynėje vie
nas važiuotojas pradėjo ko- 
lioti ir šmeišti vairuotoją. 
O, “buso” vairuotojas taip 
užpyko, kad nutarė neišleis
ti nė vieno važiuotojo tol, 
kol jie gražiai pasakys 
“please”. Matydamas, kad 
laimėjimas tikrai bus leng
vas, tai, buso driveris “pa
didino savo reikalavimus ir 
prašė, kad žmonės sakytų, 
“pretty please”. Kai jis pa
reiškė tokius reikalavimus, 
tai važiuotojai pašaukė poli
cininką ir jis paliuosavo 
juos.

Policija nesulaikė autobu
so vairuotojo, nes nė vienas 
važiuotojas nenorėjo forma
liai pareikšti skundą.

Federalinis teismas pas
merkė, Charles J. Staff, 36 
metų amž., 10351 S. Lea
vitt St., medžių kirtėjas — 
lumbermanas, iš Mississippi 
buvo apkaltintas už sudoro
jimą $40,447 East Side 
Trust ir Saving banko, 101- 
00 Ewing avė., kur Staff bu 
vo kasierius.

Charles Staff, kartu su 
William Fredlin visu pir
miausia buvo kaltinami su 
naudojimu $25,080. Abu ke
turiais atvejais parašė če
kius Citizens National Bank 
iš Meridian, Miss., ir juos 
išmainė Chicagos ' bankai 
Fredlin pasirašė čekius ir 
Staff juos išmainė.

KNYGOS SUKLASTOTOS9
Pirmuosius du čekiu $6,- 

000, išmainė baland. 7, 1942 
ir vėliau išmainė $5,000, 8,- 
500, ir 10,580 čekius.

Staff taip pat kaltinamas 
už knygų suklastavimą East 
Side Banke, gruodžio 11, 
1941 m., kredituodamas
Parkside Street metai 
Works $10,665 depozitu. 
Šiuos pinigus Staff suvarto
jo savo tikslams.

Kitame atvejį Staff sutai
sė knygas taip kad rodytų 
kad $4,732.50 depozitų pa
daryta. Ir vėl jis tuos pini
gus sau sunaudojo.

72,000 TRŪKSTA

P. Fredlin kaltinamas už 
dalyvavimą, klastoje kartu 
su p. Staff Mat, jis pasira
šė ant nelegalių čekių.

Suv. Valstybių advokatas 
J. Albert Woll, ir jo asis
tentas, Maurice Walsh, sa
ko kad Staff ir Fredlin su- 
sudorojo banko $72.030.

Jis dalyvavo net 50 tokiuo

rrii

Su gilia pagarba, 
George C. Kenney, 
Lieutenant General, 

Commanding.

Religija, kada ji yra tik
rai pažinta ir praktikuoja
ma, nėra žąslai, bet syvaG, 
kurie teka mumyse ir gai
vina mūsų gyvybę.

Pietą Pacifike Lietovis 
chicagiefis sužeistas

Karo departamentas pa
davė 570 sužeistų kareivių 
vardus. Šio skaitliaus tarpe 
buvo 35 oficieriai, ir 535 ka
reiviai.

Sužeistųjų tarpe buvo Chi 
cagietis, Pvt. William Shim- 
kus, 4529 So. Honore St.

Kareivių vardų tarpe ran
dasi Pvt. Joseph Siūba, 8710 
Marąuette avė., kuris galia
mai yra lietuvis.

Bus milijonas
"pergalės darželiu"

t
Eina vajus paraginimui 

Illinois valstybės piliečių su 
daryti virš vieną milijoną 
“Pergalės Darželių”. Lester 
J. Norris vedėjas “Victory 
Garden” vajaus sako, kad 
Illinois valstybės daržai 
duos ' 87 milijonus dolerių 

vertės daržovių jei tikslas 
bus atsiektas šiais metais.

Manoma lengvai atsiekti 
milijoninį daržų skaičių nes 
kenų racijonavimas privers 
nevieną susirūpinti šviežio
mis daržovėmis. Namie ke- 
nuoti dalykai nėr racijonuo- 
jami.

Astuoni sūnūs 
kariuomenėje

Iš Local Board No. 21 
šie lietuviai pripažinti 
tinkami kariuomenei

Iš Local Board No. 21, 
2517 West 69th str. (Mar
ąuette Park kolonijos) šie 
lietuviai šaukiami į kariuo
menę: Joseph A. Urbonas, 
Bruno P. Gudenas, Edvvard 
A. Yucis, Raymond Kubilis, 

Į Albert D. Gricius, John A. 

Totulis, Edvvard J. Wenckos, 
Raymond A. Yooskis, An
thony B. Šimėnas, John P. 
Laskis, Richard A. Zelnys, 
Charles R. Globis, Anthony 
J. Alešauskas, Frank šlikas, 
Louis A. Dalto, Elmer J. 
Valentinas, Vincent G. Dan- 
to, Stanley B. Astrauskas, 
Joseph E. Žylius, Raymond 
J. Kalinauskas ir Alexander 
J. Butvilas.

X Prelatui M. Kručui pa
gerbti 25 metų klebonavimo 
Šv. Jurgio parapijoj proga 
kovo 14 d. rengiamos iškil
mės. Ryto 11 vai. jubiliatas 
laikys iškilmingas šv. Mi- > 
šias, o vakare parapijos sa
lėj bus bankietas jubiliatui 
pagerbti. Į bankietą įžanga 
$2.50.

X Lietuvos šventojo — 
šv. Kazimiero dienoje, kovo 
4 d. vakare Šv. Jurgio par. 
salėje bus graži programa 
su linksmąja dalimi, ypač 
kviečiamas jaunimas, o taip 
pat ir visi lietuviai.

X Ant. Pūtis, vienas Atei
tininkų draugovės narių, ra
šo iš kariuomenės, kad tar
nyba jam labai patinka. Jau 
pakeltas į seržantus, taip 
pat atžymėtas už taiklų šau
dymą. Kariuomenėj yra vi- 
rėju-instruktorium ir, be to, 
vakariais gamina valgį ka
rininkų klube už tai gauda
mas $100 į mėnesį.

X Darius-Girėnas postas, 
American Legion, turi labai a 
gražių vėliavukių su žvaigž
dėmis. Šeimos, kurios turi 
sūnus kariuomenėj, laivyne, 
marinuose, ar air corps, ga
li pigiai tas vėliavukes pos
to rūmuose.

X Vilniaus vaizdus. šv. 
Kazimiero kapą, Aušros Var / 
tus pamatysite atvykę kovo ,
4 dieną 7:30 vakare į Šv. 
Jurgio parap. salę, kur bus 
orkestras, pasilinksminimas 
ir trumpos, bet gyvos pas
kaitos. Įėjimas visiems ne
mokamas.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS IEMOM8 

NUOŠIMČIO BATOM&

1 k
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u ueIfRAl EARNINGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai {Įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIET L VIŲ) FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 82M SO. HALSTED ST.

Neskuba mokėti 
taksus

Carter Harri son, Collec- 
tor of Intemal Revenue, šio 
mis dienomis praneša, kad 
žmones neskuba mokėti tak

aus šiais metais. Matosi, 
kad žmonės laukia iki pas- 

' kutintos dienos užsimokėji
mui ir tikisi, kad naujieji įs 

į tatymai palengvins padėtį 

kokiu nors būdu. Mr. Harri- 
son praneša, kad žmonės ne
galės išsisukti niekaip. Ge
riau, kad tuojaus užmokėtų 

'nors dalį taksų.

Vienas ūkininkas arti Mil- 
vvaukee miesto turi devynius 
sūnus ir aštuoni iš tų yra 
Dėdės Šamo tarnyboje. Jū- 
jų tėvas Herman. Verville pa 
siliko su vienu 28 metų sū
numi kuris tvarko 80 akerių 
ūkį. Tai yra rekordinis re
gistravimas sūnų iš vienos 
šeimos. Jie visi tarnauja ka 
riuomenės dalyje.

Yra ir kitas tėvas su aš- 
tuoniais sūnais Dėdės Šamo 
tarnyboje bet jie yra pasida 
linę tuomi, kad du tarnauja 
Laivyne trys Marynuose, o 
kiti trys kariuomenėje. Tų 
aštuonių tėvas yra Mr. Ho- 
ban iš Monesson Penn.

I Tos dvi šeimos vienos be
veik sudaro mažą kariuome 
nę.

Roselando valkai mi
nės Lietuvos 
Nepriklausomybę

Roselande, Visų šventųjų 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklos vaikai minėjo Lie 

! tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Bažnyčioje 
klausė Šv. Mišias ir po šv. 
mišių sugiedojo šv. Kazi
miero giesmę Marijai už ko 
vojančius lietuvius.

Mokykloje buvo įvairi 
programa, kurioje mokyk
los vaikai gražiai sudainavo 
lietuviškas dainas.

REMKITE “DRAUGĄ*

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

X Kun. Valančius, jauni
mo pamėgtas kalbėtojas, pa
sakys kalbą šv. Kazimiero 
dieną, kovo 4 d. Šv. Jurgio 
svetainėje.

X M. A. Pesanka, nese
niai pašauktas į kariuome
nę, šiuo metu randasi At
lantic City, N. J., aviacijos 
technikų mokykloj. Rašo, 
kad už trijų mėnesių gaus 
pilietybę ir tuomet prašys 
perkelti į officers training 
school. Pesanka Lietuvoj y- 
ra baigęs aukštesnę mokyk
lą ir atvykęs į Ameriką lan
kė kolegiją.

X Mondeikienė, gyvenan
ti 4347 S. Campbell Avė., 
sako, kad kai buvo dedamas 
pirmas boileris Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčiai, 
niekam nei nesisapnavo, kad 
jis bus sunaudotas karo rei
kalams. Prieš 53 metus ji 
atvykus iš Lietuvos apsigy
veno 18-toj ir daug darba
vos parapijos reikaluose, 
taip pat ir įrengime to boi
lerio, kurį kun. Martinkus 
dabar “sudaužė”. Mondeikie
nė yra plačiai Brighton Par
ke žinoma vestuvių puotų 
šeimininkė. Pasakoja, kad ne 
vieną vestuvių puotą yra su
ruošus jau antrai. Nežiūrint 
seno amžiaus, dar yra judri 
moteris.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“
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