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...“and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.“

Kaina Sc voi. xxvn

BRITAI ATMUŠA ROMMELIO ATAKAS
Keletą kartų jo jėgos buvo kilusios 
prieš britus; visus kartus atmuštos

Britų artilerija sudaužė daug 
ašies tankų; sukėlė kitų nustolių

Radijo suteikia bismarck jurų paveikslą

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af- 
. rikoj, kovo 8.—Fieldmarša- 

lo Rommelio jėgų atakos 
prieš britų aštuntąją armiją 
pietrytinėj Tunisijoj (Ma- 
reth tvirtovių linijoje) vi-

Ą siškai nepasisekė.
Ašis keletą kartų buvo 

pakilusi prieš britų kairįjį 
sparną. Ir visus kartus su 
dideliais jai nuostoliais at
mušta.

Oficialiai paskelbta, kad 
britai suskaldė 33 ašies tan
iais ir priešas po to atsime- 
tė atgal j kalvas greta Ma- 
reth linijąs.

Britams didelę paramą 
teikia sąjungininkų lakūnai, 
kurie visur skaldo ašies po
zicijas.

Centralinėj Tunisijoj ame 
rikiečių kariuomenė žygiuo- 
ja pirmyn. Pranešta, kad jos 
priešakinės sargybos yra 
jau tik už 20 mailių nuo 
Sfax uosto, kurį ašis oku
puoja ir kuris jai yra did
žiai reikšmingas.

Gen. Michailovič 
liekasi savo vietoje

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af 
riko j, kovo 7.—Fieldmarša- 
lo Rommelio ašies jėgos piet 
rytinėj Tunisijoj dukart su 
kėlė atakas prieš britų aš
tuntąją armiją. Britų smar
ki artilerija abidvi atakas 
atmušė, anot čia gauto ra
porto. Daug ašies tankų su
skaldyta ir sunaikinta.

Anot žinių, ašis nemano 
pasiduoti ir netrukus sukė
lė trečiąją ataką prieš bri
tus išilgai Mareth tvirtovių 
linijos. Sakoma, vyksta ar
šios kovos ir iki šiandien tų 
kovų pesekos dar nežino
mos.

Yra žinių, kad britų aš
tuntoji armija susimetė ofen 
syvon tikslu palaužti Rom
melio jėgas.

šiaurinėj Tunisijoj ašies 
jėgų vadas gen. Armintaip 
pat susimetęs ofensyvon 
prieš britų pirmąją armiją. 
Sužinoma, kad ir ten ašiai 
nesiseka.

Stebėtojai aiškina, kad 
vienur ir kitur ašies jėgų 
nepaprastas bruzd ė ji m a s 
trukdo sąjungininkams su
kelti generalinę ofensyvą.

Ašies jėgų spardimąsis

•‘Draugas" Acme photo

Vienas iš 22 japonų konvojaus laivų buvo visiškai sunaikintas sąjungininkų bomba
nešių Bismarck jūrų kovoje. Pąveiksle rodomi kaip japonų laivas skęsta.

J. A, Valstybės "lend lease" keliu 
Rusijai pristatė galybes medžiagos

WA8IHNGT0N, kovo 8 , maisto pmtuL* buvo pa-

— “Lend lease” administra-1 siųsta Sov. Rusijai, 
torius E. R. Stettinius, Jr., šį kartą jis paduoda skai- j 

paskelbė aktualius skaičius , čius apie kitus daiktus, ypač

Planuoja Pacifike 
padaryti U. S. "ežeru

38 - 45 metų amžiaus vyrus 
drafto boardai perklasifikuos

Sakoma^ nebus šaukiami karo 
tarnybon/ bet, rasi, į farmas
WASHINGTON, kovo 8. 

—~ Karinės vyrų konskripci
jos tarnyba įsakė lokali
niams boardams perklasifi- 
kuoti visus 38 iki 45 m. am
žiaus vyrus, kurie buvo vi
siškai išimti iš karo tarny
bos ir nužymėti 4-H klase.

Dabar jie bus perklasiM- 
kuoti kaip visi jaunesnieji
ir bus nužymėti 1-A, 3-A, mose.

Vokiečiai lakūnai 
atakavo Londono 
apylinkes

4-F ir taip toliau ir kabėse 
bus įjungta raidė “H.“

Išaiškinta, kad šie vyrai 
šį kartą nebus šaukiami ka
reiviauti. Bet ateityje, jei 
prireiktų, jie būtų pašaukti. 
Sako, technikiniai Jie yra 
tinkami karo tarnybai.

Kalbama, kad gal šie vy
rai bus pašaukti darbui far-

Visos radijo stotys 
"Ostlande" yra 
nacių žinioje

LONDONAS, kovo 8. — “Deutsche Zeitung im Ost 
Praeitą naktį keletas vokie-) land” (VHI. 6 ir 8) apraši-

LONDONAS, kovo 8. —
Pasklido gandų, kad Jugos
lavijos karo ministras ir pateisinamas. Jos bando 
partizanų vadas gen. Draja Pr° kur nors prasimušti per 
Michailovič atsistatydinąs iš' sąjungininkų liniją plieni- 
užimamoa vietos. j ringę. Jei ji to nepada

rys, yra dingusi visu Tuni-
Jugoslavijos vyriansybS^ pajūriu .

iStrėmime užgina tuos gan- ui ataiekg Sąjungininkų 
* dus. Gen. Michailovič lieka- kariuomeng9 turi 8uiny. 

ai aavo vietoje. Jo atsistaty- bugiog jr nepaIeia jaj yie. 
dinimo norėtų komunistai, ar kitaj ifcilaisvinti
kurie darbuojasi Jugoslavt- js jūrio ,ajko gu 
joje po karo įvesti sovietus. mi grumOg jr Ją itjkintl 

kad tai tuščios jos pastan-

ir faktus, kiek daug visko 
pasiųsta Sovietų Rusijai 
“lend lease” programos ke
liu.

Praeitą savaitę adminis
tratorius keliais atvejais hu 
vo paskelbęs, kiek tūkstan
čių lėktuvų, tankų ir pat
rankų ir kiek tonų įvairių

RUSAI SUSIMETĖ 
ATSIIMTI VIAZMA

MASKVA, kovo 8.—Sovie 
tų kariuomenė šį kartą Mas
kvos fronte susimetė iš vo
kiečių atsiimti Viazma mie
stą ir smogti štačiai Smo
lensko link. |

SIANDIE AMERIKOS 
SVARBIAUSIA PRO-

> BIEMA YRA MAISTAS Į
WASHINGTON, kovo 8. 

—Kai kurie kongreso atsto
vai tvirtina, kad šiandie U. 
S. svarbiausioji problema 
ne ginklų gamyba, bet mais
to produkcija.

Čia pat pavasaris, o vaka
rų vidurinėse valstybėse dau 

fr gelis fsrmerių neturi žemė? 
įdirbimui nei darbininkų
nei reikalingų mašinerijų.

Yra baimės, kad daug lau 
kų nebus galima įdirbti ir 
apsėti arba apsodinti netru 
rint įrankių, kurių gamybr 
sulaikyta. Maistas gi reika

gos. Bet tas bus atsiekta ir 
ašis bus priversta kapitu
liuoti, nes kitaip visos jos 
jėgos visu pajūriu bus su
naikintos.

šį kartą sąjungininkų lai
mėjimas priklausys nuo bri
tų aštuntosios armijos ats
parumo. Jei ši armija sukė
lė ofensyvą galimas daik
tas, kad ji sukruš Romme
lio jėgas.

Centralinėj Tunisijoj ame 
rikiečiai blaško ašies jėgas 
ir užima strategines vietas, 
kad neleidus ten atsigaive- 
lioti ašiai.

VVASHINGTON. — Vy
riausias teismas išsprendė, 
kad miestai savo ordin&n- 
sais neturi teisės varžyti

susisiekimų priemones ir 
karo medžiagą. Ir taip:

•Iki 1943 m. vasario 1 die
nos Sov. Rusijai pasiųsta 
daugiau kaip 580,000 tonų 
plieno, 46,000 tonų alumino 
ir duralumino, 21,500 . tonų 
zinko, 94,000 tonų vario ir 
žalvario ir kitų pramoninių 
medžiagų, kaip tai nikelio 
molybdeno sovietų lėktuvų, 
tankų ir kitų karo pabūklų 
fabrikams.

Pasiųsta 50,000 tonų tre- 
mol ir TNT, ir 75,000 tonai 
kitų chemikalijų, reikalingų 
sovietams gaminti bombas, 
šovinius ir kitokią munici 
ją-

Sovietų geležinkeliams pa 
' siųsta 75,000 tonų bėgių ir 

Dvi rusų kolonos iš d vie- 17,000 tonų kitų geležinke- 
jų šonų apsiaučia Viazmą. Įįams reikmenų. Pasiųsta 
Numatomas vokiečių iš ten 140,000 lauko telefonų ir 
pasprukimas. Jei jie nesus- Šimtams tūkstančių mailių 
pės to padaryti, pateks į laAiko telefonų laidų. Pasių- 
rusų žnyples ir arba bus su- sta 268,000 tonų įvairių pet- 

roliejaus produktų sovietų 
lėktuvams ir s.unkveži- 
miams.

Sovietams pasiųsta: 72,- 
500 sunkvežimius (trokų), 

ir šarvuotų 
700 motori

nių dviragių ir 1,300 karinių 
traktorių.

naikinti, arba paklius nelai
svėn.

Be to rusai daug veikia 
Ilmen ežero fronte ir piet- 

i vakarų link nuo Maskvos.
Kaipo paprastai, rusai vi- 17'500 ‘'^P8'’ 

aur daug sodybų atsiima a“‘»mobilių. 7.

liūgas armijoms ir civili platinti bi kokius lapelius, 
tiiams gyventojams. f arba literatūrą.

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af
rikoj, kovo 8.—Šiaurės pran 
cūzų Afrikos komisionierius 
gen. Giraud išleistu dekretu 
panaikino visus Vichy vy
riausybės išleistus žydams 
varžymus. Tokiu būdu š. 
Afrikos žydai yra laisvi 
taip, kaip visi kiti gyvento
jai

VVASHINGTON, kovo 8.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų laivyno reikalų pakomi
teto pirmininkas, atstovas 
Warren G. Magnuson (dem. 
iš Wash.) pareiškė, kad jis

su kitais pakomiteto nariais' tuštutėlės, 
planuoja Pacifiko vandeny
ną po karo padaryti J. A.
Valstybių “ežeru.” Tas rei
škia, kad visas vandenynas 
būtų Amerikos kontrolėje.

Kad tai atsiekti, Amerika 
turi užimti visas svarbesnių 
sias Pacifike salas ir jose 
įkurti airportus.

Sako, tas teises Amerika 
būtinai turi įsigyti. Po karo 
Japonija savo salose bus už
daryta.

VVASHINGTON. — Ame
rikiečiai bombonešiais sek
madienį atakavo joponų ba
zes Solomons zonoje.

čių lėktuvų bombardavo Lon 
dono apylinkes ir Anglijos 
pakraščius.

Tik vienam priešo bom
bonešiui pasisekė prasimuš
ti į paties miesto dausas. 
Bet nesukelta nuostolių. Ata 
kų metu miesto gatvės buvo

Tokiu būdu vokiečiai nie 
ko nelaimėjo.

nėja “Ostlando” radijo sto
čių vienerių metų veikimo 
sukaktį. Visas “OstLftndp” 
stotis perėmė Vokietijos ra
dijo stočių bendrovė, kuri 
“Ostlandui” paskyrusi savo 
įgaliotinį, kažkokį Haas 
Kriegler. šis paveiksle at
vaizduotas SS uniformoje.

Laikraštis tarp kita ko 
rašo, kad “Ostlando” radi
jų vokiškoji vadovybė gau
nanti skundų iš “vietinių” 
klausytojų, kad programa 
esanti “per mažai lietuviška 
ar latviška ir t.t.” Tokie 
skundai esą “nepamatuoti.” 
Vadovybei nesą lengva su
derinti Vokietijos ir “vieti
nius” interesus. Skundų 
gaunama ir iš tų, kurie “nei 
žodžio nemoka vokiškai. ” 
Todėl kai kurie programos 
numeriai esą perduodami 
dviem kalbom.

Pasak laikraščio, esąs di-

LONDONAS. — Sąjungi
ninkų lakūnai tarp Sicilijos 
ir Tunisijos sunaikino ašies 
laivų konvojų.

U. S. KAREIVIAI 
PAĖMĖ 85 ITALUS

SU U. S. JĖGOMIS Cen
tralinėj Tunisijoj, kovo 8.—
Negausingas amerik iečių 
šarvotasis patrulis užpraei
tą naktį staigia įsiveržė į

: vieną italų poziciją ir 85, , .. , ._. „ ... . „
. . , _ , . - _T. i delis skaičius “vietinių” me

italus paėmė nelaisvėn. Ne1
LONDONAS. — U. S. la

kūnai didžiaisiais bombone- i tėjo.
šiais bombardavo nacius Ro' Tas įvyko už 10 mailių 
uen ir Rennes, Prancūzijoje^ vakarų link nuo Gafsa.

GAL PRATĘS LAIKĄ
TAKSUS MOKĖTI

WASHINGTON. kovo 8. stų taksų mokėjimo laiką 
— Kongrese iškeltas suma
nymas už 1942 metų taksų 
mokėjimui laiką nuo šio ko
vo 15 dienos pratęsti iki 60 
dienų kai kuriems mokėto
jams, jei bus rasta rimtų 
priežasčių.

Sakoma, vidaus pajamų 
(mokesčių) komisionieri u s 
Guy T. Holvering šiam su
manymui pritariąs. Jis sa-

Pagaliau pasiųsta arti 3 
milijonai porų armijos batų 
sovietų kareiviams, kurie 
kovų laukuose turi braidžio
ti per sniegą, ledus ir pur
vus. Ir apie 18,000 tonų skū- į ko, kad vidaus mokesčių ko- 
ros pusbačių padams. lektorius visoj šaly reikia

Stettinius tai visa paskel- įpareigoti, kad jie sulyg la
bi kongreso žiniai. {vo pažiūri) žmonėms pnstę-

vienas amerikietis nenuken-

ne ilgiau kąįp 60 dienų. Kas 
norėtų pratęsimo, tas turėtų 
paduoti priežastį.

Šiemet taksų mokėjimo 
nesusipratimus sukėlė kon
grese svarstomas naujas 
taksų mokėjimo metodas 
Daug kas lūkeriuoja, kad, 
rasi už 1942 metus nereikės 
taksų mokėti. Tačiau toks 
manymas yra klaidingas.

Taksai turi būti mokami 
taip, kaip kongreso pripa-

nininkų, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių nepritrau
kiami prie programos atli
kimo. Tačiau ir į juos “bus 
atsižvelgta.” žinios “vieti
nėmis” kalbomis esančios 
duodamos keturis kartun 
per dieną.

WASHINGTON. — Mrs. 
Roosevelt sako, kad šiandie 
diskusuoti apie ketvirtąjį 
terminą yra tuščias daly
kas. Sako, už poros metų 
gal mes nebūsime tarp gy
vųjų.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pašvel- 

klte į 3-člo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 

žinta. Mokėjimo tvarka iki gerai apmokamų darbų!
šiolki nepakeista.
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DIENRAŠTIS* DRAUGAS■- -■ =====

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
13 antradieniu 
novena į šv. Antaną

Kaip kas met taip ir šį
met Sv. Pranciškaus Seserų 
vienuolyne, Pittsburghe, ir 
visuose vienuolyno parapijų 
skyriuose nuo kovo 16 iki 
birželio 8 dienos bis laiko- 
rrioS iškilmingos trylika ant
radienių pamaldos į šv. An- 
tahą.

Seserys suprasdaihos, kaa 
visi šiuo karo metu turi y- 
patingai daug rūpesčių, no
ri palengvinti tą rūpesčių 
naštą pavesdamos maldoje 
prie šv. Antano, taip pat ii 
visus vargus bei vargelius. 
Lai šventasis Aritahas būna 
dangiškasai globėjas visų 
mylimųjų sūnų jūsų, kurie 
tarnauja kariuomenėje arba 
Laivyne. Lai Jis išprašo svei 
katos, šeimyninės ramybės 
ir visko ko tik daugiausiai 
reikia.

Sv. Antanas yra galingas 
užtarėjas pas Dievą. Jo už
tarymu nei vienas dar nė
ra apsivylęs. Galime būt už
tikrinti, kad ir šiuos prašy
mus Jis padės prie Kūdikė
lio Jėzaus kojų ir Jšm^idaus 
to ko prašote. ».'. <*

Per šias trylika antradie
nių pamaldas seserys ypa
tingu būdu prisimins visų 
sūnus tarnaujančius kariuo
menėje arba laivyne. Visus 
gautus vardus surašys ant 
tam Xikrų Lapelių ir padės 
prie šv. Antano altoriaus. 
Kiekvieną dieną per kiekvie
ną Šv. Sakramento aplanky
mą seselės ištrauks iš dėžu-

Šv. Pranciškaus seserys 
pas arkivyskupą

Los Angeles, Califomia. - 
Netrukus po savo atvykimo 
į naująją misiją, klebono Į 
prel. J. Maciejausko lydihibs 
seserys nuvyko į kahceliari- 
ją pareikšti savo pagarbą 
ir pasveikinti arkidiėcezijos 
ganytoją, Jo Ekscelenciją J 
J. Cantwell. Arkivyskupas 
labai maloniai seseris priė
mė, sveikindamas sū •*Wel 
come to Los Angeles*’. Džiu
gi! buvo girdėti, kad jis pri 
pažįsta reikalą palaikyti ii 
gaivinti patriotinius jaus 
mus jaunų lietuvių širdyse. 
“Gaila yra sutikti tokius, 

xkurie gėdijasi savo tautos’’, 
pasakė arkivyskupas. “Mo
kykit jaunuosius lietuviškų 
dainų, šokių, literatūros., 
Tautinių bažnyčių laikai jau' 
baigiasi, bet prigimtoji kal
ba ir įpročiai privalo būti 
palaikomi”, gražiai ragino 
Jo Ekscelencija, prie to pa
klausdamas, ar lietuviai turi 
savųjų kompozitorių para
šytas mišias bažnytiniams 
chorams, ar turi bent dali-ffl i
nai savąją liturgiją, prie ku-

TĖVO MEDALIS SCNUI Susirinkimai įvyks , šį vakarą, kovo 9 d. 
Visos narės prašomos susl- 

Vargdlėnių Seserų GMdos j rihkti. Po susirinkimo žai- 
nariai šį vakarą 7:30 valan
dą, kovo 9 d., rinksis ji Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
salę Wėst SIdėje, į lab3i svar 
bų susirinkimą. Dvasios va
das nuoširdžiai prašo ir iau
kia, kad būtinai iš visų Chi
cagos, Cicero, Melrose Park 
it apylinkių atstovės bei at
stovai kuo skaitlingiausiai 
suvažiuotų. Užtat brangio
sios ir brangieji, palaikyki
te sau Už pareigą ir atvyki
te į susirlnkinią. V-pa

West 8’de. — Moterų 9ą-

“Draugas” Acme photo
Maj. Gerald C. Brant (kairėje) ^suteikia šešių mėnesių

sūnui (jis motinos rahkose) tėvo Lt. W. W. Eumey, bom- 
bardieriaus, kutis žuvo kovoje, pasižymėjimo ženklą. Už
pakalyje yra Roabe Warittg, National Commander of the 
American Legion. Iš dešinės Col. Walter C. White, Com- 

rios, sako,’ reiktų įrisltaikin- manding officer of Randolph Field.
ti. Aiškindamas, kad Los
Angeles arkidiecezijoj nle- pradėti savo veiklą Los An-
kad nebuvo per daūg kuni-, šeles lietuvių tarpe, kuriems 
gų ir vienuolių,, arkivysku- Jau šiandie esame dėkin-
pas kvietė mus, kiek galibt, 
prisidėti prie bendrųjų ka- 
tekizacijos darbų, bent kar
tą į savaitę. Prisiminus, kad 
Los Angeles mieste gyvena 
daug lietuvių, Jo Ekscelen
cija apgailestavo, kad lietu
viai niekad neparodė užsi

tęs lapelį ir už ten pažymė- spyrimo gauti savąjį kuni- 
tą karį sukalbės ten. pat §4 ’r steigti parapiją, kaip 
maldelę. - padarė kitos tautos. Jis pa-

! sidžiaugė, kad tarp liętuvių 
Kas nori kartu su viaa1

gos už niahdagų ir nuošir
dų seselių priėmimą. Bevelk 
kasdien sutinkame jiaūjų lie
tuvių ir visi džiaugiasi lie
tuvaitėmis vienuolėmis, ap
rūpina jas reikalingais na
mams ir pragyvenimui daly
kėliais, ir neteko išgirsti nei 
vieno nemalonaus žddelio 
Tikimės susilaukti progos 
susitikti su visais lietuviais 
šioj gražiausioj mūsų tau 
tiečiu kolonijoj.

VVRITE

HIM.

Antradienis, kovo 9 d., 1949

jungos 55 kp. susirinkimas Mes nežinome salo mir
ties valandos. Taip sutvarkė 
Gerasis Dievas, nes norėjo,

Al

kad mes nesiliautumėrti jai 
sim “bingr”. Būkite tad vi-j rengėsi. (šv. Augustinas). 

Kp. valdybasos

yra daug tikinčiųjų, kurie 
mm vienuolija s-ieijungti 1 ,anko katalikiskas ^y.

čias.
Padėkojame Jo Ekscelen- 

cijai, kad pakvietė mus dar-l d“da’e7a;;”ad«są:' 
buotis jo dideles avidės lie-1
tuviškoje dalelėje. Gavusios 
leidimą steigti koplytėlę sa
vo konvente ir palaiminimą, 
atsisveikihOrtie.

maldoje, prašomi išpildyti 
intencijų lapelį ir mums pri-

ŠV. Pranciškaus Sėserys 
siiįBti prieš kovo 16 dieną.

a. M*«M——a—

Penktasis kuro 
periodas

Nuč kovo 13 dienos įšiga-l Ta pačia proga. sutikome 
li penktojo periodo kuro taip pat koadjutorių, Jo Eks 
aliejaus kuponai, jie geri iki celėnciją J. McGucken. Tai

Motina M. Aloyza,

Mūsų pažįstamųjų ir ge
radarių patogumui, Čia pi-

Slsiers of St. Francis, 
1742 IVsstmoreLand Blvd.. 
Los Angeles, Califomia.

P. 9. Prašome nerašyti A- 
venue, tik Blvd., nes kitaip 
laiškai mūs nepasieks.

rugsėjo 30 dienos.

Maisto kortelės 
kaliniams

tikras Los Augeles lietuvių 
prietelis, suprantąs ir užjau
čiantis lietuvių reikalus, Jis 
patarė m U m s pasinaudoti 
proga užimti pOziciją diece
zijoje ir užtikrino, kad bū-

New Yorko miesto kalėji- sirti patenkintos ir gerai ap- 
mų kalibiai ir su’aikymo rūpintos, kad Los Angeles 
vietose turės turėti maisto lietuviai mūsų neapleis. At- 
racionavimo korteles, o ki- sisveikinom su Vyskupu pil
taip negaus valgyti. nos vilties ir šventos drąso3

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA t
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AubtTČRIŪS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMĖT 7358

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU: MORGKRl I

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI AĖBA REFINANSAVIMUI
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/fe4 LIBIERAL iARHINGS

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų i
PANAUDOKITE PROG* DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOllS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jftsų indėliai rūpestingaiglobo

jami ir ligi 85,000.00 apdrausti pėr Federal Savings and Loan In
surance Corporatiori. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ifimoka- 
mi ąnt pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YM1AURIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I __

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TBL. CALCHBT 411* Jos. M. Mozeris, Sec'y. S2S8 SO. HALSTED ST.

rrrrii^iRiwinTtoBtoioniMtnr iiittimiiiiMMiil

Skolinant Pinigus
Ii‘'.L XMorgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MG&Ų

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
♦4

SUPREME
SAVINGS attd LOAN 

ASSOCIATION

4%
1751 W. 4?th Street

DABaRTINB
DIVIDENTV
RATA

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA "
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Ntrd 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Ulinois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
(441 Šo. 30th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7(&1

D1UKUS lAPAilB A VIMAS MIS V MILMNIhKD S’ VKO Ml ZIkA- 
LIMIV IMSTRUMENTl

PAŠINAI DOKIT PROGA DABAR
KOL DAR 8kiš PARDUOTI.
TŪBOS. CLKRINETAI, TROM

BONAI, SAKAPBONES, FLDTE8 
bu “cases" — *35.00, *S7.50,
*46.00 lr *15.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI Ot ĮTAKAI, SPĄ- 
NISK1 MANDOLINAI, BANJO8. 
SMUIKO8, TEHOR BĄNJOS — 
*6.50, *8.60, *12.50 Iki *85.00.
STKIUNINIAI BASAI — *60.00 
*126.00 Ir *160.CO- BASO U2- 
DENGALAS — *12.00. SMICE- 
L.IAI SMUIKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAM8, VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.50. *3 00. *5.00, *10.00 
lr *15.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
mlnėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —*18.50, *23.50. 
*35.00 lr *50.00. PEDALS. HI-, 
BOYS. CYMBOl-fc, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr “reed’* Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

' Atstatymas visų dailų Clarlne- 
taitis, Triūboms, Saxaphones Ir 
taipkl Smolkoms lr Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Mazwell St., Chicagn

Rešzidencija REPubilc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. UESTERN ĄVE. 
Telefonas PROėpėct 1012-0721

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

« y

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Radomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui. PRIENA
MI AUSIAS 
KAINAS.

Turime didelį

S a s i r inkimą 
uzikalifikų Inatrufnntų, Muzi

kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalias Instrumėn- 
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKKR 

— MUSIC

42J6 AĖCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8017

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Iš \ eitajame 
po
Ohliago.

REMKITK 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

B. KANTER, Mis.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefoną*: BOULEVARD 0014

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viana pora aklų vtram gy- 
SaugolTenisui. Saugokit* Jaa. leisdami 

UegMunlnuotl jas modern tik landa 
metodą, kurta regėjimo mokslts 

geli sutelkti.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.
1801 So. Ashland Avenne
WMameiKcfiSr^1«MB. CMoegt 

OFISO VALAVDOS: 
Kaedlea a. m. Iki p. to. 

Trečiad. tr legtad. »:B0 a. m.
.... ■, . a **.

1
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VtRglhia 0036 
Reaidencijos teL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
/gydytojas ra chirurgas

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

' Trečiadieniais pagal autartį

Tet YARda 6921.
Res.: KENwood 6107..

DR. A. J. BERTASH
gydytojas ir chirurgas 

Čfiso rai.: nuo 1-3; nno 6:30-8:30

756 VVest 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių* jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti Salį ge
rais laikraščiais. (Kardino- 
laa Laobre).

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dieridš!

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

August Saldukas
.4038 Archer Avė. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKtŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrittias

Tel.:' Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
IStaiso

Ofisam tr Akhrfų Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1280

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų Tel.: Abėrdeen 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. yak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

fARda 4787 .feoom irto
• t - •- r'’~

Offioe tol 
Namų toL

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniu 

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

3147 S. Halsted St., Chieago
' i Pirmadieniais, Trečiadieniai*

, ir SeStadieniais 
Vaiando*: 3 — 8 pdpiet,

— •

TaL YARda 3146

DR. V. A. MUS .
GYBtooJAB IR 0H1RŪRGAB 1 * 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35tb Strikt
Valandos: U-12: 2-4; b 6:30-8:30 rtrinaaitenii - tik 

ŽVentndtenlato — 11<12
i • i *r--. t,-,,*.,,

OfiM TeL................VIRginla IBM

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS Gt oHlRURGAS j 

4204 ATcheir Aveiitiė /
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vnl. 
Trečiad. ir Sekm. tik sasitarins.

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiri ir 7*-8 r. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVėsft Gtith ihacc 

Tel. RltPuMIc 7468

TaL CANai 0267
Rea. tel.: TROapect' 6659

OR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1621 SG. Halsted Street
Reaidendja: 6600 So. Artesian Are.

VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3 p.p. 
6 Iki 0 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI*

TaL YARd* 2246

w DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So* Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

■e... • •—
Telefonu HKMlook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 VaL; vnk. 7-9;
Trečiadieftiaie ir Sekmadieniais 

t pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
•aukite KEDzie 9868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., 8e*tad. 8:90 iki 9:30 vak. 

£Wunn(Uenįagi paėjai euailArltn^.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

472U SO. Ashland AVfc.

CMeagOk ti
TsL MllHray1

OFISO- VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak. 
Nedėliomis ndd 10 iki 12 vai. dieną

lietuvis Daktaras drfOtffeTRteTAS
Priteikiu akiflius 

atsakttihlngUl b* ak 
prieinamą kainą.

IOS. P. BUDRIK 2/
KRAnrVMK '

3241 So. Halsted SI.
TKLBJFONAS:

Calumet 4591 /
DRL RADIO PATAttYMO -*i

•stokite YAKDS 8088.ttofci.te . l iiiiUii —inr
SUPAŽINDINKITE KITUS 

8C “DBAUG1TJ *
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Antradienis, Eovo B d., 1943 DIENRAŠTIS DRATOAB n

Raudonasis Kryžius dėkoja 
lietuvių kraujo legionui

Antanas Bacevičius

■v J. DaužvardienS, kuri mi-i 

nint Lietuvos Nepriklauso-j 
mybės 25 metų sukaktį su
organizavo lietuvių kraujo 
legioną, šiomis dienomis ga
vo nuo Raud. Kryžiaus šio 
turinio Laišką:

The American Red Cross 
Chicago Chapter

Blood Donor Service 
5 No. Wabash Ave., Chicago

Re: Lithuanian Group

February 9, 1943

Mrs. Peter Daužvardis 
6400 S. Sacramento

F Chicago, Illinois.

Dear Mrs. Daužvardis:

I vvant to express my 
deepest thanks and appreci- 
ation to you and your 
patient group of donors. 
They, no doubt, vvill be 
proud to knovv their pre- 
sence was responsible in the 
boosting of our take per 
day to a new high of 427 
pint of blood.

We of the Blood Donor 
Service are alvvays a bit 
vvorried vvhen there is a 
large group for fear of their 
be ing inconvenienced by 
vvaiting būt your patriots 
understood the purpose to 
be greater than their wait 
and conducted and accomo-

dated themeselves beautiful- 
ly. It was just likę adminis- 
tering first aid to the spi
ritą of the Red Cross per- 
sonnel, aside from first aid 
to our fighting boys.

Will you in some way try 
to convey to your group my 
feeling of gratitude for a 
grand response to a purpose 
beyond the ability of vvords 
to portray. I remain,

Yours for Victory,
(Signed) Ralph A. Baier, 

Director

Blood Donor Service
Skelbdama Raudonojo 

Kryžiaus laišką, noriu pri
dėti ir savo padėką visiems 
tiems, kurie aukojo kraujo, 
ir kurie pasižadėjo aukoti 
ateity. Ačiū visiems!

Kadangi daugelis aukoto
jų pasižadėjo aukoti kraują 
antrą ir trečią kartą, ir ka
dangi kraujas bus reikalin
gas per visą karą ir net po 
karo, tai lietuviai yra pra
šomi ir ant toliaus kraujo 
aukojimą tęsti ir tuo karo 
pastangas stiprinti.

J. Daužvardienė

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAIKIAS” HELP WANTFD 
ADvmnsHn Department

121 No. Drarborn Street 
Tel. RANdnlph 0488-9469

REIKALINGA KELETAS STIPRIU 
VYR(T. nuo 25 iki T>0 metu lenumo 
prie abipping Ir recelviiur darini 
brcao ir vario warehou.sėje. Patyri
mas nereikalinga.

ST'ESKE BRASS « COPPER CO. 
13 N. Peoria.

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeepor’s ofisą. 

F.DGF.UATF.R BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Vienas išsivadavo, 
kitas mirė

Lietuvių katalikų labdarių ū- 
,ky Holy Family Vilią (Orland 
Park, III.) kovo 5 d. įvyko ne
laimė.

Senelis Jonas Martišius ėjo 
ūkio ežerėlio ledu ir įlūžo. ®- 
mė šauktis pagalbos. Tai nu
girdo ūkio užvaizdą Antanas 
Bacevičius'. Jis puolėsi vaduo
ti skęstantį senelį ir patsai į- 
lūžo ir vos ne vos išsigelbėjo. 
Senelis gi mirė.

Šiandie, kovo 9 d., įvyksta 
už a. a. Jono Martišiaus sielą 
pamaldos Šv. Kryžiaus bažny
čioje (Town of Lake). Po pa
maldų velionio kūnas bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapus.

Antanas Ęacevičius sveikina
mas, kad jam pasisekė išsiva
duoti iš mirties nagų. Ilgiausių 
metų! Rap.

REIKALINGAS PATYRIMAS ‘ 
WOOD FTNISHER. 

Pastovus ir įdomus darbas. 
SPANJER BROS. INC.

1160 N. Howe St.
OPERATOfilAT lr 8ET-UP VYRAI 
prie Acme & Rrown X- Sbaroe* Au
tomatic mašinų. ENGINE 1.4THE 
OPERATORIAI. MI!.LWRIOHT. 
HAND TRUCKERS dirbtuvėje Pas
tovūs darbai, gera mokestis. Užten
kamai viršlaikio.

J. J. TOUREK MFG. CO.
4701 W. lSHt St, Cicero

VYRAI reikalingi prie Dženitorių ir 
Porter darbų. Diena ar naktj šiltai.

WESLEY HOSPTTAL 
250 E. Superior St.

VYRŲ REIKIA
Dirbti naktini šlftą didelėie produce 
warehouse. 40 vai. savaitėje. 68 cen
tai j valandą iškylant iki 93 centą 
) valandą no 30 dienų. I.aikaa ir 
pusė už viršlaikj. Atsišaukite asme
niškai j

WAREHOUSEt EMPLOYMENT 
OFISĄ

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby St._______

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherklan Hd.

SPOT WELT)ERS TR SPRAYERS 
reikalinga. Tainei MOTERŲ DTRk- 
TUVes DARBININKU1—18 iki 40 
metų senumo. Gei'os darbo sab-gos. 
pastovūs dnrbai. L4C">vettA 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. 33nl St.

LUMBER HANDLERS
R.. T. FELTUS LUMBER CO. 

1634 So. 52nd Ave.
Cicero. III. LAVVndale 0198.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Diena Ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 S. M lel ilga n

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite į 

Timekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BF.ACH HOTEL 

5349 Rlierldan Rd.

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
ir patogių dirbtuvės darbų. Turi mo
kėt gerai skaityt ir siliubudtl ang
liškai talsykliškal.

SPANJER BROS. INC.
1160 N. HflZP St.

FREIGHT HANDLERS — natvrę. 
Gera užmokestis. Matykit Mr. Bra- 
vere, sekančiai:

1401 W. FULTON

VYRAMS
SVARBUS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOUSE 
PASTOVCS DARBAI 

VIRŠLAIKIS
Jei dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED 

16th ir Rocknell Sts. 
Atsišaukite prie Door 3.

TOOL 

I R

DIE MAKERS

LATHE HANDS

UNIVERSAL

GRINDER HANDS

MACHNISTAI
Viršminėti darbai yra modemiš
kam, šviesiam up-to-date Tool 
room’e. Gera transportacija. Auk
ščiausia mokestis ir viršlaikis. 
Randasi žemos kainos cafeterija. 
Employment ofisas atdaras kas
dien nuo 8 ryto iki 6 vakaro ir 
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 3 
popiet.
EDWARD KATZINGER CO.
Kampas — Cicero & Armitage

MOTERYS
Reikalingos prie lengvų dirbtuvės 
darbų elektros coil dept. dirbtuvėje 
kuri dirba Defense darbus. Patyri
mas nereikalinga. Išmokinsim. Gera 
mokantis, laikas ir pusė mokama už 
viršlaikj. Matykit M r. Matuszak. 
ELECTRIC CORP. OF AMERICA.

222 W. Monroe.

MERGINOS
MOTERYS

Reikalingos dirbti Cafoterijol kaipo 
Counter patarnautojos. Turi būti 
švarios, greitos ir mandagios. 17 iki 
45 metų senumo. Patyrimas ne-et- 
kalinga. Valgis ir uniformos duodu- 
mos.
HARDING’S 21 S. Wabaslį.

VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS

.t

PETRAS PLAU6KA
Gyveno 4450 S. Talman Ave 

Mirė kovo 5. 1943. 9:50 vai.
vale.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žigaičių parap., 
Prismontų kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Paliko dideliame, .nuliūdime 

3 sesers sūnus —- Joną lr Jo 
žmoną Sofiją Kairls ir jų Sei
mą. Antaną Kairį. Tetrą Kai-‘ 
rj ir Jo šeimą, sesers dukterį 
Oną Augustanavlčlenę ir jos 
vyrą Pranciškų, giminę Zofi 
ją Ir Jos vyrą Vincentą Žvin
gausiu). ir jų dukterj Esteris, 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio kopi., 4330 S. Califor- 
nta Ave.

Laidotuvės jvyks trečladien), 
kovo 10 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Svenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Sv. Kazmlero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Schops Kiniai. Se
sers Duktė, Giminaitė Ir kiti 
Gimlnf-s.

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

JONAS RUDAUSKAS 

(RUDDY)

Mirė kovo 6, 1943, 5 vai. popiet, sulaukęs 41 metų amž.
Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Josephinc (po tėvais 

Lekavičiūtė) ir sūnų-Jack. broli Leo. U S. Armv, tris sese- 
Pauline ir švogefį Paul Baltuti. Sknily «: švęgeii .John

F. Eudeikis, Ona ir švogerį Dr. Stenhen Biežis. tfu sesers 
sūnus Jack Eudeikis. U. S. Army ir Steve Biežis U. S. Ar
mv. 4 sesers dukteris Constance ir Angeline Baltutis. Do- 
rothv Jakubs. jos vyra Liet. Dr. Stanley Jakubs U. S. Navy 
ir Yolanda Biežis. tetą Ona Kamiene ir jos vyrą Juozaną ir 
jų šeimą: du dėdes Pranciškų Waitekūną ir iąmoteri Lucy 
ir Antaną Waitekūną ir jo moterį Ona ir jų admdt;' dėdienę 
Marijoną Waitekūną ir jos šeimą ir daug Įpušbrolaj. .iįtDUS- 
seserių, dvi švogerkas Stella HawkswortRTr jos vyrtrT’aul 
ir Alice Burbą ir jos vyra Bruno ir jų šeimas; švogerį Juo
zapą Lekavice ir daug kitų giminių, pažįstamų ir draugų. 
Hermitage Ave.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 11 d. iš koolyčios 

8:30 vai. rvto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus narai), bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris. Sūnus, Brolis, Seserys, švogerlai, Sesers 
Sflnal, Sesers Dukterys,z Teta, Dėdės, Dėdienė, Pusbroliai, 
Pusseserės, švogerkos lr Giminės.

BERNIUKŲ REIKIA
Darbu randasi (vairiuose 

depart ment uose.
RAYNER I.ITHOGRAPHING CO. 

_________2054 W. Ijtke St._________

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS -DARBAI 
KEIČIAMA SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.
Victor Mfg. Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.
VYRAI prie Puneh Press ir Kiek 
Press Dept. darbų. Patyrusi. 100% 
Defense darbai. Drafto paliuosuoti. 

ACCl’RATF, SPRING MFG. CO. 
3811 W. Ijtke.

PILKI,V TEKINTOJAI
Defense darbai. Patyrimas nereuca- 
llnga. Pastovūs darbai, gera mokes
tis.

AMERICAN MACHINERY 
ENCHANGE. 2044 W. Lake St.

FREIGHT HANDLERS
Prie svarbiu transportaciios dar
bu. Gera mokestis. Matykit Mr. 
Foley.

C. & E. I. R. R.
55 W. Roosevelt Rd.

Geras Maistas Tai Gera 
Sveikata

Ir švarumas yra svarbu patarna
vime gero maisto.

THE MARQUIS CO.
turi vietos CLEAN UP vyrams 
mokant aukštą alga. Gera proga 
tiems vvrams. kurie nėra užimti 
KAPO DARBAIS nrisidėti ir pa
gelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKŲ kasdien.

Pasitarimai nuo 3 iki 5 popiet 
Pirmad.. Antrad., Ketvirtad. ir 
Penktadieniais.

2652 MONTROSE AVE.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną ar Naktį Darbai 
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 W. Potomac.
VYRAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. $35 iki $50 galima uždirbti 
dirbant piece work j savaitę. Va
landinė rata nuo 45 iki 60 centų 
j valandą.

AMERICAN BRFRH CORP. 
n 13 N. Franklin St.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidlrbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
1 2743 W. 36TH PLACE

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding ama*a. Patyrimas 
nereikalinga. Labai jdomus darbas. 
Dieną ir naktj sliiftai, greitas jsidlr- 
bimas.

PLASTIO BINDINO CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų .dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski TUI.

Lengvi Dirbtuvės Darbai
Patyrimas nereikalinga. 

Pastovūs darbai.
COMET MODEL AIRPLANE 

COMPANY 
129 W. 29th St.

MERGINOS ir MOTERYS reika
lingos. Lengvi a8sombly. spaustu
vės departamento ir nunch presą 
darbai. Matykit Mr. Todd.

TABI.ET * TICKET CO.
1021 W. Adams St.

SINGER SEWINO MACHINE O- 
PERATORES reikalingos prie skū- 
rinių zipper brlef oases.

SINGER BROS. CO.
700 N. Cnrpcnter St.

MOTERYS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. $25 iki $30 galima už
dirbti dirbant piece work j savai
tę. Valandinė rata nuo 40 iki 50 
centų j valandą.

AMERICAN RRUSH CORP.
1113 N. Franklin St. ____

TARNAITĖS
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS ir MOTERYS — 18 iki 
35 metų senumo reikalingos Išmokti 
nudimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOF.NIX TRIMMING CO.
2000 N. Raelne.

A. t Dėl tolimesnių informeijų šaukite: Yards 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos. 

ET _

DIRBTUVĖJE IR 
RASTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIU elerks. akuratlškų skai- 
čluotnių. Tvplsts Ir Stenografisčtų. 
MECHANIKU, abiejų—vyru ir mo
terų. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis tr geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės lr SĮ SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

FIREMAN $85.00 — PUODU VA
LYTOJAI $75.00 — VYRAI DIftIŲ 
PIzOVIKAT $65.00 — MOTERYS
DIftIŲ PLOVĖJOS $60.00. 6 dienos 
j savaitę. Sekmadieniais ir šventė
mis nereikia dirbti. Valgis veltui.

UNIVERSITY CLUB 
76 E. Monroe St.

VYRAI✓

IR MOTERYS
Reikia Dirbtuves Pagelbininkij

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS 8AVAJT15.IE 
LAIKAS IR PUSE UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

SHERMAN KLOVE CO. 

3531 W. 47th St.
, RATE KLERKAS reikalingas kuris 
i yra patyręs su troku transportacijos 
I srity. Taipgi Mergina prie abelnų
ofiso darbų. .

ROYAT. TRANSJT, INC.' * 
j 560 W. Masto eJI St.

VYRAS ar MOTERIS — dlšfų plovi- 
kas-kė, 6 dienos savaitėj. $75 j mė
nesj lr valgis.

CHURCHILL HOTEL.
Pitone VVHItehaU 5000.

SKELBKITES "DRAUGE"

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakt|.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

JUOZAPAS BUBNIS
Gyveno 3247 8o. Union Ave. 

Mirė Kovo 6 d. 1943 m.. 3:45 
vai. vak. sulaukęs pusėn amz.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ma- 
rlampolėn apskr.. Kalvarijos 
parapijos. Susnikų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Antaniną <po tėvais 
Krutuliflke); 2 alinus Juozapą 
(U.8. Merchant Marines) Ir 
Viktorą (U.S. Army): dukterj 
Antaniną Rtočkua; 2 anukus 
Edward Ir Theresa, ir daug 
kitą giminių, draugų lr pažįs
tamų.

Velionis priklausė prie flv. 
Juozapo Ir ftv. Kazimiero drau
gijų Ir Piliečių kliūbo Rheboy- 
gan, Wls. Chicagoje prlo Pa 
laimintos Lietuvos draugijos

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3119 8o. Utuanlca 
Ave. Laidotuvės jvyks ketvir
tadieni. Kovo 11 d. l»43m. I* 
koplyčios 8:60 vai. ryto bus 
atlydėtas j ftv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kartoje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė 
tas j flv. Kąalmlero . kapines.

Nuoiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažis- 
tamus-as dalvvautl šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Sūnai. Ruletė, 
Antikai Ir Giminės.

Latdot. direktorius Mažeika 
Ir Evanauskas. Telef. YARda 
1111—1133.

NULIŪDIMO VALANDOJE
-

> Kreipkitės i -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

* 6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mū«ų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 0081

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone VARDS

4348 SO. CALIFORNIA A^E.
I. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 3571

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4003-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFayettą 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

U atoties WGES (1900). au Povilu Saltimieru.

P. J. RIDIKAS
SSiM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone VARDS 1418

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE

EVANAUSKAS
Phone. VARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E lORth ST. 
2314 MEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2318

Z
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų, 
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus 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.

K

Šio mėnesio pradžioj jau du kartu iž Vatikano ra
dijo stoties buvoi transliuojamos kalbos jį Vokietiją. 
Kalbose buvo aiškiai ir griežtai pasmerktos pagoniško
sios nacizmo idėjos. Vienoj kalboj tarp kitų dalykų 
buvo pabrėžta, kad

visuomenė, kuri'atsisako pripažinti pagrindinį vienin
gumą visam tam, kas žmogiška Dievuje, yra pakelyje 
į didelę klaidą... Jei neito. vietos ir pagarbos indivi
dualu gyvybei, visuomenė Imk skaudžiai pažeista.

/ Toliau pranešta, kad Jo šventenybės popiežiaus Pi
jaus XII ketverių metų popiežiavimo sukakties minėji
mo proga, Vatikanas labai griežtai pasmerkė privers
tiną darbą, žudymą nekaltų žmonių, regimentavimą 
žmonių etc.

Iš to aiškiai galima suprasti, kad šventasis Tėvas 
užstoja už persekiojamuosius žmones ir gina jų teises.

'lumpai

GUADALCANALE SUŽEISTAS LIETUVIS 
PASAKOJA FRONTO NUOTYKIUS

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879. Lietuvos drangų žygiai

Baltijos laiilos ir kai kurie 
Amerikos žurnalistai

The Chicago Sun praėjusio sekmadienio ir pirmadie
nio laidose gana plačiai svarsto Sovietų Rusijos sienų 
klausimą. Ernest von Hartz rašė apie Stalino užsimo
jimus atstatyti senąją Rusijos imperiją. Pirmadienį pat
sai redaktorius tuo reikalu parašė vedamąjį straipsnį.

Ernest von Hartz, be kitų dalykų, primena gegužės 
mėnesį pasakytą Stalino kalbą, kurioj lietuviai, latviai, 
ukrainiečiai ir kiti vadinami rusų broliais, kuriuos rei
kia išvaduoti. Dėl to rašytojas mano, kad tuo išsireiš
kimu Stalinas aiškiai pasisakė už prijungimą prie Ru
sijos Baltijos valstybių ir kai kurių kitų kyaštų.

Tasai pate rašytojas, darydamas savo rašinio išvadą, 
sako, kad “reali padėtis yra tokia, kad vargu Jungti
nės Valstybės xir Britanija eis karan prieš Rusiją, kad 
apsaugoti tų Baltijos valstybių sienas“. Šių valstybių, 
kaip ir sienų klausimą su Lenkija, geriausia būsią gali
ma išrišti plebiscito keliu.

The Sun redaktoriai mano, kaip sprendžiame iš pir
madienį įdėtos editorijalo, kad dėl Stalino pretenzijų į 
Baltijos valstybes aliarmo kelti nereikia. Mat, jis nie
ko daugiau nereikalaująs, kaip tik atstatyti tokias Ru
sijos sienas, kokios jos buvo prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. The Sun net yra linkęs užtikrinti: “Faktas, kad 
Rusija viešai iškėlė pretenzijas prie tų kraštų, kurie 
visi buvo inimti caristinėj Rusijoj, dar vis tik nepa
rodo jokio teritorinio grobimo noro išskynus senąsias 
sienas

Toliau tasai Laikraštis skaitytojams nori įkalbėti, 
kad Sovietų Rusija tai yra “viena tauta“, paveldėjusi 
Rusijos imperijos teritorijas, kurion socialiniais sume
timais jungiasi daug tautų, “turinčių kultūrinę auto
nomiją’’.

Mūsų manymu, ir pati “Pravda” negalėtų geriau pa
teisinti Stalino pretenzijas į svetimas teritorijas, kaip 
teisina “The Chicago Sun”. Vis tik gaila, kad “Sun” 
dar vadina save demokratišku laikraščiu. Jis, pataikau
damas Maskvos užgaidoms, prieštarauja tiems tiks
lams. dėl kurių Jungtinės Valstybės ir santarvininkai 
kariauja. Jis paneigia ir Atlanto Čarterio dėsnius, ku
rie visu griežtumu stovi už visų mažųjų tautų išlais
vinimą, neišskiriant ir Baltijos valstybių.

The Sun turėtų žinoti, kad caristinė Rusija huvo 
imperialiste. Ji, susitarusi su kitais agresoriais, užpuolė 
ir pasidalino Baltijos kraštą, kuris jokiu būdu jai ne
priklausė. Mūsų tėvų kraštą, Lietuvą, per 125 metus 
persekiojo ir rusino. Lietuvių tauta visais laikais troš
ko laisvės ir kovojo su savo pavergėju. Ji daug nu
kentėjo, tačiau savo gyvybę išlaikė ir, pagaliau, po pir
mojo pasaulinio karo sau nepriklausomybę išsikovojo. 
Ir tikrai yra nuostabu, kad Stalino valdžia, kuri įeina į 
Jungtinių Tautų, užgyrusių Atlanto Carterį, sąstatą, 
užsimojo eiti imperialistinės Rusijos carų keliais, ku
rie yra kruvini ir baisūs, kurie yra huvę daugelio tau
tų didelių skausmų ir karų priežastimi.

Lietuvių tauta jau seniai yra apsisprendusi. Jai jo
kio plebiscito nereikia. Ji nenori būti nei Vokietijos 
nei Rusijos valdoma, bet gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu. Dėl to yra gėda tiems demokratiško
sios Amerikos žurnalistams, kurie laisvės trokštančioms 
Baltijos tautoms nenori pripažinti teisėa į laisvę ir 
nepriklausomybę. Nejaugi tie ponai nežino, kodėl mū
sų sūnūs lieja savo kraują įvairiuose karo frontuose, 
kodėl Amerika deda didžiausias pastangas, kad laimė
ti karą ir agresorių, tautų pavergėjų siautimui padary
ti galą. Bent tiek gera, kad Amerikos žurnalistų tarpe 
nedaug tėra imperializmo, ar jis bus naciškas ar ko* 
munistiškas, šalininkų.

Džiugu yra pranešti visuomenei, kad Jungtinių Val
stybių kongresas, minėdamas pirmojo prezidento Jur
gio Vašingtono gimtadienį, pažymėjo ir Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sidabrinį jubiliejų, įtrauk
damas į Congressional Record: New Yorko Lietuvių 

Tarybos rezoliuciją, priimtą minint Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Šį žygį atliko kongresmanas Jo
seph E. Talbot iš Naugatuck, Conn. šis mielas kongre

so atstovas, kaip rašo “V-bė”, siūlydamas priimti aną 
rezoliuciją, kalbėjęs: “Labai tiktų, kad šiandien, kada 
šie Rūmai mini mūsų valstybės tėvo gimtadienį, pagal
votume ir apie tuos kitų valstybių žmones, kurie sie
kia tos laisvės, dėl kurios mes ir Jungtinės Tautos da
bar kovojame”.

/
Be to, kovo 1 d. senatorius Gillette senate priminė 

Lietuvos reikalus. Kongresmanas Woodruf irgi kalbėjo 
užstodamas Baltijos valstybes. Dėl to “Amerika” tei
singai sako:

“Tegu neriasi iš kailio dar lietuviškai šneką bolše
vikai! Jų išdavikiška veikla nubluks prieš Lietuvos 
draugų darbus’’.

Bent didžiųjų lietuvių centrų veikėjai neturėtų už
miršti reikalo surengti šį mėnesį Klaipėdos krašto at- 
plėšimo nuo Lietuvos paminėjimą. Labai yra svarbu 
priminti Amerikos valdžios pareigūnams ir , spaudai, 
kad po Čekoslovakijos Lietuva buvo pirmoji, nukentė
jusi nuo Vokietijos nacių imperialistinių žygių.

Rusų-lenkų ginčai dėl pokarinių sienų nustatymo 
tiek paaštrėjo, kad Anglijos spaudos karo cenzūra pa
darė pastabą yisiemą laikraščių redaktoriams susilai
kyti nuo visokių komentarų, liečiančių tą ginčą.

SPAUDOS APŽVALGA
Primena pareigas

“Liet. žinios” rašo:
*^Pirmutinė ir pati didžiausioji kiekvieno šios ša- 

lies piliečio ir gyventojo pareiga beabejo yra remti 
Amerikos karo pastangas ir padėti išlaimėt! šį karą. 
Jei nebus laimėjimo, tai niekais nueis ir mūsų lietu
vių pastangos atsteigti Lietuvos Nepriklausomybę. 
Darbuodamiesi dėl Amerikos pergalės neapleiskime 
ir Lietuvos vadavimo darbo. Atminkime, kad du treč
daliai mūsų tautos žmonių pavergti, o tik vienas treč
dalis lietuvių tautos Išeivijos gali laisvai, ne tik ne
kliudomi, bet dar šios šalies vyriausybės remiami, 
darbuotis dėl savo gimtosios žemės išlaisvinimo. Jei
gu mes Amerikos lietuviai turėdami tokias puikias 
sąlygas veikti dėl savo tautos, neužtenkamai pastan
gų dėsime Lietuvai išgelbėti, tai kas gi ją išgelbės?

• “Daugelis mūsų brolių lietuvių Amerikoje numpjš 
ranka ant visų Lietuvos reikalų tardami: “tesižino 
ji sau — aš niekad ten nevažiuosiu..,” Taip broli lie
tuvi, tu gali ten nevažiuoti, bet dėl to Lietuva nenu
stoja buvusi tavo ar tavo tėvų gimtoji šalis, kur gy
vena tavo kraujo broliai ir seserys, kurių tu neturi 
teisės užmiršti ir apleisti. Kaip yra skaudu tau, ka
da tavo sūnus ar duktė tave senatvėje ar nelaimėje 
apleidžia, taipgi bus skaudų, tavo tėvams ir tavo gi
minėms, jeigu jie sužinotų, kad tu juos paniekinai 
ir apleidai, jų didžiausios nelaimės valandoje. Todėl 
šalia savo ‘didžiosios pareigos gelbėti Amerikai lai
mėti šį karą, laikykime taipgi savo didele pareiga 
prisidėti prie Lietuvos Nepriklausomybės atateigi- 
mo”.

Dar kartą norime pasi
džiaugti ‘‘Studentų žodžio” 
vasario mėnesio laida. Ji tik
rai turiningai

Rašo pats redaktorius An
tanas Vaičiulaitis, kapitonas 
P. Labanauskas, J. Km i tas, 
kun. dr. A. Deksnys, komp.
J. Žilevičius, pulk. Grinius,
K. J. Prunakis ir kiti.

Straipsniuose keli a m o s
svarbios ir aktualios šių die 
nų problemos, kurios visiems 
geriems lietuviams turi rū
pėti.

•

Pasiskaičius šią “St. žo
džio” laidą, taip ir norisi 
nuoširdžiausiai parekomen
duoti visiems šviesesniems 
lietuviams šį šaunų ir šian
dien vienintelį lietuvių žur
nalą užsiprenumeruoti. ,

Tokį žingsnį padarę nesi
gailėsime.

Ir patiems bus labai nau
dinga jį skaityti, ir, be to, 
tuo pačiu prisidėsime prie 
gražaus lietuvių kultūrinio 
darbo.

(Iš “Draugo’ 

kovo 9* d.)
1918 metu

Suomiai nori. karaliaus?... 
Suomijos vyriausybe prašiu
si vokiečių kaizerio, kad šis 
savo penktąjį sūnų princą 
Oskarą paskirtų Suomijos 
karalium.

•

Vokiečiai žudo belgus..^.. 
Pabėgusieji iš Belgijos pa
sakoja, kad vokiečiai žudo 
belgus. Paskutinėmis žinio
mis, net keli gydytojai buvo 
nužudyti.

9
Revoliucija prieš Austri

ją.... Gauta žinių, kad suki
lo prieš Austriją Bosnijos 
ir Gercogovinoe gyventojai. 
Austrija ten paskelbė karo 
stovį.

Rusijos sostinė perkelia
ma Maskvon... Bolševikų vy
riausybė yra sumaniusi 
Maskvą paskelbti Rusijos 
•ostine. Petrogradas pasitik
siąs atviru uostu. Vėliausio
mis žiniomis, bolševikų vy
riausybė visa jau persikėlė 
Maskvon.

•
(Suomiū-rusų sutartis.......

Sulyg vėliausios sutarties 
Rusija atsisako visokios nuo 
savybės, telegrafų, gelžkelių, 
rekvizuotų laivų ir tvirto
vių. Veikiai bus pravestos

(Bus daugiau)

Japonų suktos gudrybės

Tada mūsų atskiri batali- 
jonai pradėjo staigius puo
limus įvairių vietų, kur ja
ponai kitose salose buvo įsi
tvirtinę: su valtimis nuplau
kiame, sunaikiname kokį ja
ponų įsitvirtinimą ir vėl il
simės kokią savaitę. Darbuo
jasi gi kiti, kol vėl mūsų ei
lė prieina puolimui.

Vėliau pradėjome kauty
nes Guadalcanaloj. Kartą čia 
sprogstanti granata mus ap
krėtė žemėmis ir purvais. 
Nekartą teko naktimis eiti 
taisyti suardytų telefono li
nijų. Išsikasę mažus apka- 
sus-foxholes — gulėjome per 
naktį. Neramios naktys: tai 
artilerija ima šaudyti, tai 
kulkosvaidis prapliumpa. Ja
ponai nelabai paiso savųjų 
gyvybių, tai jie kartais į- 
slinkdavo už mūsų linijų. 
Tas jiems ne per sunku, nes 
džiunglėse tiek krūmų ir tiek 
vijoklių, kad negali kiekvie
nos pėdos apsaugoti. Įsėlinę 
už mūsų užnugario po vieną 
ar po du japonai įkopia į 
medį, užsimaskuoja lapais, 
tinklais ir laukia, kol pasi
rodys koksai pavienis mūsų 
karys, o tada prisitaikę pa
leidžia kulką. Toksai Japo
nas žino, kad jis vistiek bus 
sugautas ar nudėtas, bet jie 
nori ardyti amerikiečių mo
ralę ir vistiek eina į šį sau- 
žudišką žygį.

Nukauna pirmą japoną
— Ar teko susidurti su ja

ponais akis į akį?
— Tose džiunglėse fronto 

linijos taip arti, kad kar
tais tik keli šimtai, o kar
tais tik keliasdešimts jardų. 
Kai kada japonai naktimis 
net užrėkia: “Marinai, šią 
naktį jums eilė mirti”.

Išėjus į žvalgybą tenka 
su priešu susidurti iš arti. 
Kartą mes T.ulagi salose tu
rėjome nuo priešų apvalyti 
vieną dalį žemės. Būrelis 
slinkome labai atsargiai. Pa
mačiau už medžio užsislė
pusį japoną. Jis žiūrėjo į 
priešingą pusę ir mūsų ne
matė. Prisitaikiau ir iššo- 
viau. Japonas parvirto. Ja
ponai turi gana silpnas a- 
kis. Už poros šimtų jardų 
dažnai neįžiūri. Del to b ne
taiklūs. Kartais betupėdami 
medy paleidžia šūvį į kokį 
mūsiškį, bet pro šalį — ir 
mūsiškis suspėja jį taikliu 
šūviu nuo medžio nuimti. 
Aš pats aiškiai žinau, kad 
keletą japonų jau nebepuls 
daugiau mūsiškių: juos nu
tildžiau savu šautuvu, bet 
tie dalykai sunkūs, nenoriu 
apie tai kalbėti.

— Kaip laikosi ty saly 
vietiniai gyventojai?

— Jie nekenčia japonų. 
Japonai pagrobia jų nuosa
vybę, jų turimus gyvulius 
(kiaules) ir išsivaro žmonas. 
Todėl vietiniai gyventojai 
laukia amerikiečių, jie pra
neša, kur yra japonai, nu
veda, sugavę japoną atveda 
pas mus. Iš vietinių net yra 
susidarę būriai, kuriems va
dovauja iš jų pačių parinkti 
karininkai. Valgo tie žmo
nės bananus, painaples, — 
vis tokius pietų vaisius, kar

tais savotiškai paruoštus. 
Kadangi tenai nuo anksčiau 
valdė anglai, tai jie kalba 
angliškai ir parodo mums 
daug prielankumo.
Malda apkasuose

— Didelės paguodos, — 
pasakojo toliau Džimis — 
mums duoda fronte religija. 
Mes turime savo kapelionus, 
kurie laiko Mišias arti fron- 
to linijų. Kartais atlekia 
priešo lėktuvai ir mes turi
me nutraukti pamaldas, kad 
mesta į tirštą būrį bomba 
perdaug neišmuštų. Mes my
lime pamaldas. Į jas ateina 
net ir nekatalikai ir gauna 
daug dvasinės stiprybės. Aš 
tikiu, kad vyrai kurie grįš 
iš fronto linijų, tie labai 
brangins ręligiją. Aš visada 
su savimi nešioju motino# 
dovanotą -rožančių, malda
knygę ir medaliką. Nekartą 
apkasuose išgirdę bombos 
švilpimą vyrai meldžiasi ir 
labai labai nuoširdžiai. Aš 
manyčiau, kad ir visi turė
tų labiau religiją vertinti, 
melsti pergalės ir taikos, -r- 
baigė savo pasakojimą kor- 
poralas Džimis.

Grįždamas atostogų į na
mus jisai parašė savo na
miškiams, kad būtų • užpna- 
šytos Mišios ir kad jisai 
drauge su tėvais ir sesutė
mis nori visų pirma nuošir
džiai pasimelsti. Ir tikrai 
ankstų rytą visa šeima bu
vo prie altoriaus, kai kuni
gas meldėsi jų prašyta in
tencija. K. ,4» Prunakis

ENGLISH COLUMN
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Our president is in t 
Itie armed Service *
8 MEMBERS FROM 
CHAPTER GONE

The Lithuanian Roman 
Catholic Studentą’ Organiza 
tion is doing it’s share in 
the war effort. Our Organi- 
zational preeident, VlUcent 
Medonis, of Detroit, has 
been called to the armed 
Service of Uuncle Sam. He 
left Detroit during the lašt 
week of February.

Our own Chicago Chąpter 
has lošt eight members 
during the lašt year. All 
branches of the armed 
Service have chosen a mem
ber or two from our ranka.

During tbe lašt year the 
following Student Organina- 
tion members have left for 
Army Air Corp: Phil Kli- 
kūnas, Leonard Simutis. Jr.; 
John Evenauskas has joined 
the Navy; and other five 
members: Paul Baltinis, Al 
Davidonls, J. Dolan, A. Ge 
draitis, and Ray Stasiukal- 
tis have joined the reguLar 
army. \( ' J |

During the eurrent mee 
tings many others of our 
regular Chapter ranka are 
enpected to disappear sud- 
denlv for the inevitable date 
wlth IJnole Sam.

i*

■
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DIBNRAftTIS DRAUGa,

Anglų spauda apie lietevį 
tautinius rištos

Chioago Sunday Tribuhė, dis explainel that her cos-
vasafio 26 laidoj, SoOietV 
Septinti,, įdėjo J. DaUžvaf- 
dienės paveikslą ir gražų

tume vas more thah šimely 
Lithuanian: it sas reįjre- 
statkt&tiVe of1 a certaih part

aįirtaytfaą jea tautidių* rūbų, 'of the dountry, the “šėmai 
kuribea ji dėvėjo LietUVuri tija", or 16wlanda. The iden-

Troost - Pachankis Paminklai
PtffER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI

, rtAtaot&>Ai
ženklai

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ ŠEŠIOLIKTOJO 
SEIMO AUKOTOJAI

A. a. kun. J. Navicko Seminaristo 
Fondo garbės nariai ir rėmėjai:

NejJriklausbmybės ntihėjh tifying charscteristics; shė
mo* proga. Rtactfna': aaid. weHe the subdued ver-

“Whta‘Mrs. Peter Daili- tifcal stripea in her plaid 
vtordis, vrife of the Lithua^ skirt atitt the three comered 
nian1 eorisul for thė midvrest starf attathed* to the tiara 

appėaffed at «'■ LithUfeihcn of her headdresa: In addi- 
Independence allhlVėrsfcfy! tiOh, tHeheaddfeta indenti- 

celebration attired in native' fied Hei* aa a married woman, 

dress she was kept biiay. for single Votnen could only 
explaining the details of her wear the tiara. The entire 
stunning costume to admi- Outfit of* full-skirt, apron and 
rera. It seemed odd to the* tight fitting ttlduse WaS 

present day American wd- madė df hkild įvbven wool' 

man that f ashions coūldhavesof t to the toufch ahd eftpė- 
been so localized that onfe’s cially enticing this cold 
hbihfe tbW edttldttė riknlfed Chlckgb wintfer. fhe entire' 

aeeufhtdy afttef a' glahfcė at ehšfeltiblfe appearėd tb be a 
onfett clttthferi. Thaiį ffcfct ih riot* of fedlof , bUt the grėens, 
trae of some forelgh landa, bluės and rėdė of each part 
hdvrėvef, fdr Mto. Dtažvaf- h&rtriūrtizėd perfectly”.

Pasitikėjimo 

Milinis 

Rekordas—

at vnt Metu
Pačios Šeimos

ii

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS 

VVorknianship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

C. ir E. Druktenis, Chica
go — $100.00.

j Aušros Vartų parap. TT. 
Marijonų skyrius, Chicago

Į -i $100.00.
N. N., Cicero, III. $100.GŠ. 
N. N., Cicero, III. $100.00. 
Juozas ir Agota Sabaliaus

kai, Chicago — $100.00.
N. N., St. Charles, III. —

$100.00.
Stanislovas ir Juozefa Ra

gauskas, Chicago — $100.00.
J., Melrose Park — $50.00.

Cicero. Kiti visi aukotojai 
yra pažymėti, kokiuose mies 
tuose gyvena.

Po $10.00i Mrs. Anna 
Mench, Detroit, Mifch.; Caė- 
par Matulaitis, VVest Frank- 
fort, I1L; Eva PečiokaS, 
Springfield, Iii., M. Veizgi- 
lienė, Camden, N. J.; P. Ur
ban; Ona Stankus; Ona Ba- 
nįonienė, Detroit, Mich.; ŠV. 
K. Akad. Rėm. 10 skyr., Auš 
ros Vartų parap.; Ona ir 
Vlad. Kavallaudan; Anthony

Seniausia demokratiš
ka valstybė

Šveicarija yra seniausia 
demokratiška šalis, Šveica 
raf nepriklausomybę išsiko
vojo nuo Habsburgų 1291 
metais.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

■ ni '

Linksmi žinia Autos 
Vartų pampijonams 
k jos pieteliams

Werit Sidė. — Praeitą Sėk-- 
ihadienĮ Aušros Vartų* para- 
pijdriai išgirdo labai links
mą’ if netikėtą žinią; Klebo* 
nta kuh. S. Dambrauskas 
pranešė, kad praeitą eavaa-

Tėvų klaidos

J..joz3.pas ir Pranė Janč.ai phim Ona Osienž 
H — $40.00.

Simonas Blaškevičius, De
troit, Mich. — $100.00.

O MODERNI išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

O Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. va

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street .*1 

Tel. REPubiic 4298 l^įl
ik.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai.

nardas Nenartonis; Jonas ir 
Veronika Miciūnai; Frank 
ir Marcelė Norbutas; Wm. 

°nLK1Ubien5, ChiCag0 —| Buikai. Jr.; dr. Atkočiūnas;

Stella Stulgaitis, Kenosna, 
Wis.; TT. Marijonų Bendr. 
10 skyr.; Šv. Jurgio moterų 
choras $10.50.

tifiįęhtoti Park. — *‘Ėi, te- 
vai. gulti! Tegul vaikai il- 
gik'i pasikalba;” Taip rhoti- 
nk sako tėvui, kuris kalba 
ėn jaunu kfcreitHii’ Jdftuku ir 
rtėdtlbda progos dukrelei Ai- 
dutei likti Vienai if paUikal-

JdhUku:

Tai truiripa ištrauka iš ke
tą atmokėjo’ parapijos skb*| tūrių veiksmų gyvenimo vaiz 
los g2-.5O0.D0 ir arti $500.00 do “Tėvų klaidos”, kur vis-
nuhšdihė(UK Tai begalo džiu
ginanti itaujiena;

Reiškią, parapijos* zfcola 
per du metus kun; J. Dam
brausko klebonavimą, suma
žėjo nuo $82,600.00 iki $14,-

kas piritai meilė; jtiotas if 
tragedija. Visa tai bus ga
lima pamatyti kovo 14 d., 
parapijos salėj. Pradžia 7 
vai. vak. Vakarą rengia Lie
tuvos Vyčių 36 kuopa. Vei-

Šiurpi nelaimė 
Labdariu Sų-gos ūkyje

Praeitą penktadtenį Labfi.
Sąjungos ūkyje įvyko neti
kėta ir šiurpi nelaimė, paė- 
rtiilši vieną gyvybę.

Ūkio vedėjas A. Bacevi
čius, išėjęs su reikalais į lau 
ką, pamatė ant kūdros žmo
gų ir šaukiantį pagalbos.
Nubėgęs pamatė, kad į kūd-
rą įkritęs Jonas Martišius. Motinų Dieną mi
tams prieglsadoj ėjo dženi-i nės Bridgeporte. visos na- 
toriaus pareigas. A. Baee-1 rės maloniai sutiko pasidar- 
viėiui puolant gelbėti, jis ! taot' kad viešnias gerai pn-

Kas naujo Motery 
Sąjungoj!

Bridgeport — Kovo 2 d. I $100.00.

; $100.00.
Ona Vaitkienė, Melrose 

Park, III. — $100.00.
Dievo Apvaizdos TT. Ma

rijonų 26 skyr. — $100.00. 
N. N., Chicago — $100.00. 
N. N., Cicero — $100.00. 
Katariha Plekšite, Chica

go — $100.00.
Vladas ir Ona Bukauskai,1 

Cicero — $100.00.
A. S., Melrose Park, III.

M. S. 49 kuopos mėnesinis 

susirinkimas dėl šalto oro 
nebuvo skaitlingas, bet nu
tarimais tikrai pavyzdingas. 
Susirinkęs būrys veiklių na
rių ir vis ką nors naujo su
mano. Pirm. Mazelicivskienė 
pranešus, kad šįmet Chicago

Marąuette Park 5 skyrius, 
Chicago — $100.00.

Gūdžių šeima, Melrose 
Park, III. — $100.00.

Kazimieras Kant autas, 
Melrose Park, III. — $100.00.

Marąuette Park TT. Ma
rijonų 5 skyr. — $100.00.

P. Šukienė. Chioago — 
$100.00.

(Daugiau bus*

Suezo kanalo reikšmė
Suezo kanalas turi 104 

mailes ilgio. Ir Suezo kanalo 
104 mailių ilgis sutrumpina 
kelią vandeniu nuo Londono 
iki Bombay, Indijoje, nuo 
11,220 iki 6,332 mailių. Be
veik sutrumpina kelią pu
siau.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

500.00. Tai negirdėtas daly- vaidiM ku°P08 dramoa

kas. O kiek* įvairių didelių 
darbą atlikta, tai kitą tiek- 
būtų galima priskaityti, o 
gal ir daugiau.

Vadinėta; ristas taftd ei
na* — parapijos skola tirps
ta fif ptthopijož ptatotnota 
atliekami bttttoi (fertAl li* pA 
tobulinimai. *

Garbė mums, Aušros Var 
tą parapijonanis, kad turi
me tokį darbštų ir energin
gą kleboną, kuris būdamas 
dar jaunas, bet gabus admi
nistratorius. Užtat, su šiais 
1943 metais, mes, Aušros 
.Vartų parapijonai, dar smar 
kiau susiglauskime Į vieny
bę fėhikhhė ktekviimą pata
ptu pMRgMR ««WWhe IŠ 
.vam ta savo myiiiftMfe <tvk- 
Jrioh vadais, o sveiki. luldtt- 
ktp baidos riietiį-, pSMrtdyfe 
Ar dldtahi iv gėlėtai vsuMki

darbuotės
SVai, arttafei UbVb 21 die

na. Tą dieta *fe« Perėtame 
(progos pagerbti nė rita kle

boną koh. Juozapą Dambraus 
ką jo vardinių proga, kurios 
pripuolu kovo 19 d., bet, mes, 
skaitlingai susirinką jį pa
sveikinsime ir pagerbsime 
dviejų metą sėkmingo kle
bonavimo proga.

Taigi, brangūs parapijo
nai ir jūs plačios Chicagos 
kūh. DftmbraujSkč pHėtfelttl. 
kttrife ntattttai priSMedUTė 
ir* paTfemirfte. riehfuklte pta * 
Mūttriėk dlfenčto, bet dabar 
įsigykite saū bfttetą. 0 SVėl-

ratelis.

Virt kViečikmi pamatyti 
šį veitalą-far«ą. Kareiviams, 
jūfriiViknttf if klttemš Jungt. 
Valst. tarnybų įėjimas dy
kai. Visiems kitiems 44c su 
tSkSaiB

Užgavėnių balius.
Ėižvilktt Sbdkl klūbta fe- 

ngia UžgkVėhhį partilihtanii'- 
rilfco sftttaVą ahtradiehį, R0- 
vb ti d; Vėttgdiabsfco Salėj’ 

4500 So Talman A^fe. Pfa- 
dfck 8 vfci. vštaro.

RviėČiami visus rtariUs ir 
drabgūs atsilankyti į ŠĮ va
karą linksmai laiką praleis
ti sū savo draugais ir kai

mynais prie geros riiuzikos, 
slcariaus kugelio ir kitų mar

gumynų.
Nut. rašt. W. P.

Ratft>

pradėjęs šaukti, kad neitų 
arti, nes ledas plohas. (Vė

liau pasirodė, kad toje vie
toj esama šaltinio). Nepai
sydamas to vienok A. Bace
vičius šoko nelaimingąjį gel
bėti. Bet ledas lūžo ir Ba
cevičius taip pat įkrito. A-

Red rnai į - biem pradėjus šaukti pagal- 
jj ūkį0 atbėgo kiti dar- 

i bininkai ir numetė virvę A. 
! Bacevičiui, kuris paskui sa-

Dievo Apvaizdos parap. T.
Mar. 26 skyrius, Chicago —

, . iai $100; Cicero 21 skyr. $150;
Nutarta dalyvaut prelato I L. , ' .

x Melrose Park, III., 1 skyrius

ėmus ir pavaisinus.

Krušo, mūs dvasios vado, 
pagerbtuvių vakarienėj ko
vo 14 d. ir sveikins su dova
na.

Kadangi didžiuma narių 
priklauso prie S. Bartkus ve 
damo Raud. Kryžiaus vie
neto, kuri nesigaili pagar
sint orūs parengimus, narės 
žadėjo dalyvauti ir jas pa 
rengime ir daugelis jau ti
kietus įsigijo.

Svarbiausia — tai meti
nis parengimas, kuris įvyks 
17 d. kovo, parapijos svetai
nėj. Ruošiama bunko ir bin
go žaidimas. Bus gražių do-

$100 ; Šv. Jurgio par. 10 sky
rius $226; ŠV. Kryžiaus par. 
8 skyrius $45; Nekalto Pra
sidėjimo par. 35 skyrius $70.

žemiau dedame sąrašą, po 
kurio vardais nėra padėta 
miesto vardas, reiškia tie au
kotojai yra ifi Chicago, ar

BEGEMAN'S,
4184 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncnumcsklt senų. HtiKCtVotHų RudrlninkŲ. Jų ite^iiKnut. atstatyti, nes 
(lauRiau Jų fbclirtMima. Juos gailinti. ĮMitalsytl, kati diHtlų Jums daug 
metų pataniavim*. JUaų Hlg Ben, Little Bon •• kiti bntfc-lnlkai gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

ve ištraukė ir jau nuo van
dens šalčio ir išgąsčio apal
pusį J. Martišių. Nunešus į 
prieglaudą, tuoj buvo pašau
kti gaisrininkai su pulftio- 
toriu. Per pusvalandį Mar
tišiuje dar buvo matyti gy
vybės ženklų, tačiau neiš- vanų įr užkandžio. Kas ne 
laike ir mirė. i ateis, tikrai nesigailės

Ko velioniui reikėjo eiti 
ant kūdros, nieks nežino.

Kabthdamafeis arti ledo if 
ledui lūžtant A. Bateevičius 
irgi sunkiki susižeidė rah- 
kas ir galvą ir dabar rimtai 
serga.

Veliohls J. Martišius il
gus metus gyveno Tovvn of

U. Galeckieh?
— —

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE KITIEMS

GERKIT TIK GER^ ALŲ, 
geria lf mėgsta AMBROSIA

!! NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKTOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVŲ  A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

niARCUTI/
,RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS IMenomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2243

WHFC-I45O kil.

bet, prie to,

Peoples Furniture kompa
nijos reguliarė antradienio ! Lake. Buvo arti 70 metų 
programa įvyks šiandie, 7 amžiaus, šiandie laidojamas 
vai. vakare. Be žavėjančių įfi gv. Kryžiaus bažnyčios, 
dainų, bus gražios muzikos,
niūkfingų įtarimų ir pfa- 
tafitihą. Ptašctai pta*hW- 
d. IMįk XX*

ro.litn.

.. ■ ;..-k ati

nftttritaite iwu viefcą lr taf
tų pagerbėme ir pavveikin 
tane, taip pat palinkėsime 
klebonui kun. J. Dambraus
kui sveikatos, Dievo palai-

Rap.

BI1M1HM) Mšitvrci*:

PAtAIROM PIUKLUS — vlaeklua 
Naminiai plflklhl mflnų CrectalfhS ' 
RaAykttn dėl veltui kataloginio k/iv I 
nų HantUo. DIAMOND POINT RAŪ 1 
FTUNT; M'Arks, SS n. I ramti a, 

*-j t’hk-ago. PaatųakltA plflkltia parcel 
IKikt nt p«*iuklt telefonu — MON- 
roe II17.

Al. 1. . A.', t ■ I. t.H <-------U

nios lr sėkmingos dafbūo- 
ki sulaukę kovo 21 dfenbs, tės. ,. K.

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

jai nusprendė padirbti dar gereemį alų, kurj užvardi- 
NECTAR. Šis Alūs yra pMHnlnm li importuotąno nevTAR. 

pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, k
MBTRIBUTDHot

Ambrosia t Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomto pristoto į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tai. Monro* 08M

■

Gražiausias Pasmakimas Jaunavedėms
e *
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

pilnas pasirinkimas
RUKNEIJŲ — SERMfcGŲ — 

SICTŲ IR KAIMŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsą Specialybė

l«h*l gero* rSMe* moterų kailiniai, kailiukai* papuoAlala arba 
cloth kotai pamdukl* niik-mintomi* kainOnun. 

ATEIKITE |R MfTYH SASlATVKfTE AIANDIRNI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mrs. K. P. Dzlubak lr Duktė, Sav.
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DIENRASTIS DRAUGAS Antradienis, kovo 9 d., 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

DU BROLIAI IR SESUO 
D£D£S ŠAMO TARNYBOJE

16 metu amžiaus 
jaunuolis valdo 16 
liūtu ir 16 tigru

Iš Londono Reuters pra
neša, jog čia yra Leonard 
Yaxley, 16 metų amžiaus 
jaunuolis, kuris Londono 
zoologijos sode prižiūri 16 
liūtų ir tigrų. Jis yra vienas 
iš 12 jaunuolių žvėrių lai
kytojų, turinčių nuo 14 iki 
18 metų amžiaus. Vilkų na
me yra Ernie SwaineJ 15 me 
tų amžiaus, kurio tėvas dir
bo 23 metus soduose.

500 karvelių

DABAR ŠVENČIA KALĖDAS

Leit. Algirdas J. Rauktis 
(kairėje), tarnaująs U. S. 
kariuomenėj. Prieš įstosiant 
tarnybon, Lankė Art Insti
tute, Chicagoj, ir turėjo ten 
mokslo stipendijas. Ir kari
nėj tarnyboj įrodė savo pie
šimo gabumus: nupiešė po
rą didėlių muralų karininkų 
bei kareivių salėse; jo nu
pieštos karikatūros buvo at
spausdintos kariniuose ir ci
viliniuose laikraščiuose. Chi-' 

cago j buvo nariu LUC klu
bo, ir buvo veiklus Liet. 
Skautų judėjime.

♦. Juze Daužvardienė (vidu

ryje), Lietuvos Konsulo Chi 
cagoj žmona. Daug dirba 
Am. Raud. Kryžiui, kaipo 
kalbėtoja ir Kalbėtojų Biu
ro pareigūnė.

Lietuvis kareivis, artimas kunigo 
draugas, japonų nelaisvėje

KAIP CHICAGIETIS LIETUVIS SUSIDRAUGAVO 
SU KUNIGU. BUVO SUŽEISTAS.

Kada Joe Petrošius įstojo 
į armiją, jis neturėjo Af tinių 
giminių. Joe Petrošius blan
ke po klausimu kas yra tavo 
artimieji giminės parašė:
“draugas” ir padėjo kunigo 
Vincent Cook, director of 
the family«.division of the 
Catholic Charities of Chica
go, vardą.

Karo departamentas pas
kelbė U. S. kareivių belais
vių Pilipinuose sąrašą, ku
riame pažymėta, jog japonų 
belaisvėje yra: Petrošius,
Pvt. Joseph J.; friend, the 
Rev. Vincent Cook, 126 No.
Desplaines str.”

Kunigas Cook atsimena
Joe kada jia pirmą k»rt4 je rado skylę ir ėmė'tyrinėti 
sutiko 1927 metais našiai- kl8 a, toliau 8trado
ėių name, St. Mary s Train- įįauduofle urvą. jįa ėmė juo 
ing school for Boya in La 8ekkį akrado dvj kiaules.
Grange. Kunigas ir našlaitis j{uriO8 šiauduose buvo tamp 
Joe Petrošius susidraugavo. riai 8U8iglaudusio8 ir uip 
Kada kunigas Cook persike- j šiaudu8. jog ne
lė į Missioų of Our Lady of lgjo ifi Siaudų iieiu
Mercy, 1140 W. Jackson 
blvd., 1933 metais, tai į šią 
vietą kartu atvyko ir Joe.

Joe įstojo į Natioal Guard 
ir nuvyko į Bataan prieš 
Pearl Harbor užpuolimą. Joe 
dalyvavo kovoje. 1941 me
tais, sausio 22 dieną kun. 
Cook gavo žinią, iš karo de- 
partametno, jog Joe yra sun 
kiai sužeistas. Po Bataan 
kritimo kunigas Cook jokių 
žinių neturėjo apie savo 
draugą Joe. Tik dabar suži
nota, kad Joe patekęs į ja-

Leit. Jokūbas A. Rauktis 
(dešnėje), tarnaująs U. S. J 
Laivyne. Lapkričio mėnesy į 

buvo pasiekęs Casablanca, 
Afriką, viename didžiojo 
U. S. A. transporto laive. Da 
bar išplaukęs į kitą pasauli
nio karo frontą. Prieš įsto
siant tarnybon, jis dirbo di-' 
dėlėj apdraudos firmoj Ohio 
valstijoj, kaipo inžinierius- 
inspektorius. (Jo žmona ir 
sūnus tebegyvena Ohio). Jis 
yra baigęs Massachusetts 
Nautical School ir North- 
eastern University.

Jų tėvai, pp. Jokūbas ir 
Juzė Raukčiai, seni Worces- 
ter Mass. gyventojai daug 
atsižymėję darbuose dėl Lie
tuvos bei lietuvių labo, 16 d. 
vasario minėjo 40 metų ve
dybų sukaktį.

ponų nelaisvę.
Kunigas Cook pareiškė,

kad Joe yra geras vyras, da 
bar turįs apie 2l metus am
žiaus, ir yra geras katali
kas, praktikuojąs savo tiky
bą.

Kiaulė įlindusi į šiau
dus per mėnesį nusto 
jo-250 svarų svorio

Albion, N. Y. Kaip numes 
ti svorį. Tai yra lengva.

Viena kiaulė, Will:am J. 
Engall farmoje, netoli Lyn- 
donville, per mėnesį nustojo 
250 svarų.

Mr. Engall šiaudų kruvo-

Viena kiaulė buvo dingusi 
prieš kelias dienas. Kita 
kiaulė buvo dingusi prieš 
mėnesį, ji svėrė 300 svarų, o 
kai ją rado, tai gi svėrė tik 
50 svarų — buvo dar gyva 
ir dar šiek tiek kriuksėjo.

Paragink
Paragink savo kaimynus 

ir draugus, kad jie užsisaky
tų dienraštį “Draugas” 1943 
metams. “Draugas” yra įdo
miausias laikraštis.

išvyko į armiją
Penki šimtai Chicagos na

minių karvelių, pereitą sek
madienį, išvyko į armiją. 
Tie karveliai išvežti į Camp 
Crowder, Mo., jie tarnaus 
Army Signal Ccrps.

Gražiai pagerbtas
Indiana Harbor, Ind. Per

eitą sekmadienį Indiana Har 
bor, šv. Pranciškaus lietuvių 
parapija turėjo dideles iškil 
mes. Buvo minima Kun. K. 
Bičkausko 36 metų kunigys
tės sukaktis. Buvo šauni ir 
graži vakarienė. Vakarienė
je dalyvavo daug parapijie
čių ir kunigų. Išpildyta gra
ži meninė programa, Vaka
ro vadėju buvo kun. Nau
džius. Apie Kun. K. Bičkau
sko kunigystės sukakties iš
kilmes plačiai parašys Indi
ana Harbor korespondentas 
Motiejus.

Nemažai pagauta 
įvairių žvėriukų
. Madison, Wis. Wisconsin 
gaudytojai, 1941-1942 metų 
sezone, pagavo 819, 639 van
denines žiurkes (muskrats), 
34.606 mink ir 4,896 raccoon. 
Tai praneša State conserva- 
tion department, kovo 7 die
ną. Kitų žvėriukų buvo pa
gauta: 54,271 šeškų, 24,443 
vveasel, 2,430 raudonų lapių, 
1,896 pilkų lapių, 726 bad- 
gers, 203 > otter, 2,561 opo- 
ssum, 283 laukines katės ir 
924 vilkai.

Belgijos kunigas 
nužudytas

Iš Londono pranešta, jog 
kunigas Emmanuel de Ni- 
cker, Liege, Belgijoje (šv. 
Kryžiaus parapijoje), buvo 
nacių nužudytas kaltinant 
špionažu ir teikimu sąjun
gininkams pagalbą.

Jr

Ež* . 7 *

“Draugas" Acme photo

Lt. Wilbur P. Collins, U. S. N. R., atidėjo progą priimti 
sidabrinę žvaigždę, kuri buvo jam teikiama už heroizmą, 
laike Murmansky konvojų bombardavimo. Jis grįžo “vė
lai” švęsti Kalėdas Chicagoje su savo žmona ir sūneliu.

Lakūnas šešias dienas klampojo 
iki pažastų per džiunglių pelkes

KUNIGAS IŠGELBĖJO
GYVYBĘ. PAILSĖJĘS
PRIEŠ PRIEŠĄ.

Kur tai New Guinea. Ne
mažas skaičius U. S. lakūnų 
buvo išgelbėti misijonorių, 
kurie neapleido savo vietų 
Papua saloje, ir nepabūgo 
japonų šliaužimo pakrantė
mis. I •

Lt. Donald L. Suttliff, Ar 
my Air Forces lakūnas, iš 
Blackwęll, Okla., buvo išgel
bėtas kunigo misijonoriaus.

Užpuolė JAPONŲ 
LĖKTUVĄ i

1942 metais, lapkričio mė
nesį, Suttliff buvo nugaben
tas į misijų stotį vietos gy
ventojo po šešių dienų pra
leidimo džiunglių pelkėse. 
Jis skrido kartu su kitais 
lėktuvais. Pamatė japonų 
Zero ir Suttliff atsiskyrė 
nuo kitų savo lėktuvų ir už
puolė jis japonų lėktuvą. 
Suttliff pataikė japonų lėk
tuvui į “uodegą”. Bet jis ne 
pastebėjo kito japono lėktu
vo, kuris sugadino jo lėktu
vo šaldymo sistemą. Suttliff 
turėjo kokią minutę nusilei
sti į žemę prieš paskęstant 
jo lėktuvo motorui liepsno
se. Lakūnas iššoko iŠ lėktu
vo į Mambare upės apylinkę, 
jis nusileido į pelkes. 

KLAMPOJO PER PELKES
• I

Lt. Suttliff buvo pelkių 
vandenyje iki pažastų ir 
klampojo per pelkes 6 die
nas. Nakties metu jis išlys-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
'Everythlng ln tbe line of

J Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUC 6051

o

AMERIKIEČIO LAKŪNO 
VĖL IŠVYKO KARIAUTI

davo iš pelkių ir būdavo 
ant aukštesnių išsikišusių 
žolių šaknų, kad išvengus 
mėšlungio ir krokadilų.

Pagaliau lakūnas pasiekė 
upę, kur pelkės įteka. Jis 
buvo labai nusilpęs. Pateko 
į upėsi srovę. Vargais nega
lais spėjo sučiupti medžio 
gabalą ir su to medžio ga
balo pagalba pasiekė vietos 
gyventojų kaimą.

Vietos gyventojai su ja
ponais turėjo didelių nesma
gumų. Kai tik pamatė vie
tos gyventojai lakūną, upės 
viduryje, jie tuojau pabėgo.

LABAI IŠVARGĘS 
IR IŠBADĖJĘS

Lakūnas pasiekė žolėtą 
pakrantę. Jis buvo taip iš
badėjęs ir išvargęs, kad ne
turėjo jėgos nusimušti ko- 
kanosų iš aukštų medžių. 
Jis gavo vietos gyventojų, 
laivelį ir buvo nugabentas 
pas kunigą misijonorių.

Vietos gyventojai cocoa- 
nut telegrafo pagalba pra-, 
nešė apie amerikietį lakūną 
kunigui. Kada Lt. Suttliff 
atvyko į misijų stotį, jo lau 
kė švariai paruošta lova.

, Amerikietės lakūnas sus
tiprėjęs ir pasilsėjęs misijų 
stotyje vėl grįžo kariauti 
prieš priešą.

šis įvykis rodo kaip vie
tos misijooriai ir gyventojai 
gelbsti Jungtinių Tautų ka
rius iš priešo nagų.

Ginkluoti banditai laukė 25 minutes
Trys ginkluoti banditai, 

pereitą sekmadienį, laukė 25 
minutes Yellow Cab Co. ga- 
radžiuje, 16 So. Morgan str., 
kol atvyko kasininkas. Kai 
kasininkas atvyko, bandida- 
tai atėmė iš jo raktus nuo 
seifo, pagrobę $2,500 pabė

go-
Banditai į garadžių atvy

ko apie 8 vai. iš ryto ir įsa
kė Abe Boock, relief super- 
intendent, ir Al. C. Pepin, 
vairuotojui, atidaryti kasi
ninko klėtką. Kada Boock

Gary lietuviai minėjo 
Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį

Gary, Ind. Pereitą sekma
dienį šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje įvyko Lietu 
vos Nepriklausomybės pas 
kelbimo dekliaracijos pami
nėjimas, kuriame dalyvavo 
miesto mayoras ir kiti žy
mūs asmenys. Gražiai išpil
dyta meninė dalis. Nutarta 
pasiųsti rezolfuciją į State 

departamentą Lietuvos Ne
priklausomybės reikalais. 
Apie šį paminėjimą plačiai 
parašys Gary koresponden
tai.

Reikia eiti kalbėti, o 
kelnių nėra

Springfield, III.- Istorija 
apie Australijos ministerio 
kelnių dingimą pereitą sek
madienį baigės gerai. Kada 
Owen Dixon, Australijos mi 
nisteris Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, buvo pasi
ruošęs kalbėti čia Lincolno 
gimtadienio programoje, pa 
stebėjo, jog jo išeiginės kel
nės yra dingusios. Joseph 
Roberts, Springfield clo- 
thier, atnešė naują porą kel
nių. Pereitą sekmadienį 
krautuvininkas gavo $45,90 
čekį iš Dixon, kuris papra
šė Roberts, kad jis atsiųstų 
švarką (coat) pritaikintą 
kelnėms.

m \
Naciu kalėjime mirė 
profesorius.

Iš Londono gauta žinia, 
kad kunigas R. H. W. Re- 
gont, 46 metų amžiaus, Jė
zuitas vienuolis, tarptauti
nės teisės profesorius kata
likų universiteto Nijmegen, 
Olandijoje, mirė nacių Da- 
chau koncentracijos stovyk 
loję.

Pirk karo bonus ir štam
pus.

X Lietuviai ir Am. Raud. 
Kryžiaus rinkliava. Praėju
sio penktadienio vakarą į- 
vyko tautinių grupių prie 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus susirinkimas, kad ap- J 
tarti vajaus reikalus. Tauti- 
nėš griipės savo vajų Am., 
Raud, Kryžiaus pradės ko
vo 20 d. ir tęsis iki mėnesio 
pabaigos, šiame susirinkime 
lietuvius atstovavo šeši as
menys, kurie komiteto var
du pažadėjo stipriai pasidar
buoti.

pasakė, jog raktai yra pas 
kasininką, banditai jam ir 
Pepin liepė dirbti darbą, o 
jie laukė kasininko.

Arthur Schmeyr, 45 metų 
amžiaus, kasininkas atvyko 
25 minutes vėliau. Banditai 

į atidarė seifą kur buvo laiko
mi pinigai gauti naktį. Ban
ditai pinigus sudėjo į pašto 
maišą ir pabėgo, — taip sa
ko Boock. Kitas seifas, ku
riame buvo $1,000 buvo ne
paliestas.

mu
X Arkivyskupas Samuel 

Strįtch pasveikino prelatą 
M. Krušą sidabrinio klebo
navimo šv. Jurgio parapijoj 
sukakties proga. Ekscelenci
ja linkėjo prelatui sveikatos 
ir žadėjo, jei aplinkybės leis, 
tą dieną dalyvauti jubilieji
nėse iškilmėse.

X L. Vyčių Chicago aps
krities dvasinei puotai, ko
vo 7 d., pakenkė didelis šal
tis. Iš tolimesnių kolonijų 
atvyko tik po keletą narių. 
Skaitlingiausiai pasirodė Ci
cero 14 kuopa.

X Kastas Sabonis yra ne 
tik geras dainininkas, muzi
kas, selsmonas, bet ir artis 
tas-mėgėjas. Dievo Apvaiz 
dos parapijos Victory ba
liaus programoje komedijoj 
“Elgeta ir žydas” (kurią 
pats yra, parašęs) elgetos ro 
lę taip atliko, kad nei pro
fesionalas artistas nebūtų 
geriau atlikęs.

X l Onos ir dr. Petro At
kočiūnų namus, Ciceroje, at- ' 
silankė garnys ir paliko svei 
ką ir gražią dukrelę. Tai bu
vo praėjusį šeštadienį, po 
pietų. Motina randasi Loret- 
to ligoninėj. O. Atkočiūnie- 
nė yra uoli veikdja moterų 
rateliuose. Jinai Ciceroj su 
organizavo ir vadovauja lie- 
tuvaičįų Am. R. Kryžiaus 
vienetui.

X Marijona Puksmis, Die 
vo Apvaizdos parapijos cho
ristė, yra nauja Chicago lie
tuvių dainos meno žvaigž
dė. Parapijos Victory baliu
je praeitą sekmadienį ji pil
ną salę parapijonų ir dauge
lį svečių žavėjo solo daina
vimu. Kita sulaukusi karštų 
aplodismentų dainininkė bu 
vo Arlauskaitė. Abi turėtų 
lavinti savo balsus.

X “Iron man” — Talonu, 
kuris yra 6 pėdų ir 7 colių 
aukščio ir sveria 303 svarus, 
domisi visi Chicago lietuviai. 
Kovo 11 d. jį bus galima pa
matyti Darius-Girėnas salėj 
ritantis su kitu milžinu — 
Pete Schruh. Talunas yra ne
seniai atvykęs iš Vilniaus.

X Teresė Raštutls yra vie 
na pavyzdingų Marąuette 
Park mergaičių. Priklauso 
prie parapijos choro, soda
liečių ir visur pasižymi vei
kimu. LRKSA 163 kp. vaka
re kovo 14 d., ji “Pyraguo
se” vaidins Juozienės rolę 
Ji yra. baigus Šv. Kazimiero 
Akademiją.

X Silvestras lr Stanislo
vas Mėliniai, 3404 S. Union 
Avė., gavo laišką iš Las 
Vegas, Nev., kur gyvena Jų 
žentas Juozas Gedvilas ii 
duktė Aleksandra. Rašo, kad 
dirba valdžios darbą ir ge 
rai sekasi.

X Kazimierui Pūkini, 2424 
West 24 St., šįmet nebuvo 
linksmios vardinės. Jauniau
sias jų sūnus Kazimieros 
šiomis dienomis šaukiamas 
į karą.
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