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r ...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, sh&ll not periah 

from the earth.”

■—Abraham Lincoln
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Sukilę prancūzai susimeta žudyti nacius
Sukėlė maištus pasipriešinę juos 
siųsti i Vokietiją darbams

h

Prancūzijoj veikia prieš nacius 
susiorganizavusios partizanų grupės
LONDONAS, kovo 9. —| Vichy vyriausybė jau pra

Kovojančiųjų prancūzų ta
ryba painformuota, kad 
Prancūzijoje prieš nacius ir 
Vichy vyriiusybę sukilo 
prancūzai patrijotai, dau
giausia pramonės šakų dar
bininkai, kurie buvo verbuo- 
jami siųsti į Vokietiją dar
bams nacių karo pramonė
se. . ' Jįį

Maskvoje išleista 
Stalino įvairių 
pareiškimų santrauka

* NEW YORK, kovo 9. — 

Parvykęs iš Maskvos Ass. 
Press biuro Maskvoje virši
ninkas H. C. Cassidy pasa
koja, kad Maskvoje svetimų 
kalbų leidykla išleidusi kny
gelę, pupoje yra Stalino 
kalbų^rpareiškimų apie ka-

”ko eigą ir sovietų pokari- 
hitti tikslus santrauka.

Cassidy sako, kad Stali
nas sakytos kalbos nėra 
kalbos, kad kam nors pa
taikauti, bet jo nuospren
džiai, kaip viskas turi būti. 
Ir tie nuosprendžiai yra ly-

Mgūs įstatymams.
Stalinas tarp kitako yra 

pareiškęs, kad Sov. Rusija 
šiuo karu siekia sunaikinti 
nacius ir fašistus. Sovietų 
valdžios sistema ir po karo 
turi pasilikti komunistų par 
tijai vyraujant.

Nurodoma, kad Sovietų 
Rusija taikos konferencijo- 

4f je griežtai stovės už savini- 
mąsi Pabaltijo' valstybių. 
Gudijos, Karelijos ir Molda
vijos. Apie Besarabiją ir 
Lenkijos teritorijas nutyli-

• ma.

eitais metais mielai žadėjo 
parūpinti mažiausia 400,000 
prancūzų darbininkų na
ciams. Jau tada prancūzai 
pradėjo nerimti, kai jie bu
vo kviečiami savanoriai vyk 
ti į Vokietiją. Prancūzai pa
sijuto įžeidžiami ta vergove 
naciams.

Nerimas tačiau padidėjo, 
kai Vichy vyriausybė susi
metė darbininkus mobilizuo 
ti privalomai darbams Vo
kietijoje.

Kai negelbėjo protestai, 
prancūzai darbininkai pra
dėjo organizuotis ir organi
zuotai pasipriešinti nacių 
agentams ir net nacių gar- 

’nizonams Prancūzijos mies
tuose.

Dabar turima žinių, kad 
Paryžiuje ir kituose mies
tuose prancūzai sukilo prieš 
nacius. Kai kur net gatvėse 
įvyko kovos. Prieš prancū
zus buvo iššaukti nacių gar
nizonai. Anot informacijų, 
daugiau kaip 200 nacių ka
reivių užmušta.

Be to, gauta žinių, kad 
Prancūzijoje susiorganiza
vusios prancūzų partizanų 
grupės, kurios tai vienur, 
tai kitur jau atakuoja na
cius ir neigia Vichy vyriau
sybę, susidėjusią su naciais.

Bilijonai dolerių 
Amerikos apyvartoje

WASHINGTON, kovo 9. 
— Iždo departamentas pas
kelbė, kad praeito vasario

Visi Stalino pareiškimai būta 15,589,577,244 dol. Tad 
anksčiau sovietų spaudoje pgr vieną mėnesį yra žymus 
ir per radiją pakartotinai priaugimas.
buvo paskelbti. Pareiškimų 
sutraukos įvairiomis kalbo
mis atspaudinta lapeliais ir 
paskleista svetimose terito
rijose.

Per atakas krautuvės 
turi būt atidarytos

BERNAS, Šveicarija, ko
vo 9.—žiniomis iš Italijos,
Milano miesto prefektas iš
leido įsakymą, kad per ori
nius “reidus” pramoninėj 
miesto daly visos krautuvės 
būtų atidarytos.

WASHINGTON. — Laivy 
no sekretorius Knox pareiš 
kia, kad Amerikos galybė 
Pacifike didėja.

KOVŲ VAIZDAS TUNISIJOJE

“Draugas"

Tunisijoje tai “ašis”, tai sąjungininkai atsitraukia ir 
vėl puola: 1) Vokiečiai stumiasi prieš britus; 2) U. S. at
sitraukia iš Pichon; 3) U. S. žygiuoja pirmyn centre, pa- 
rašutistai akcijoje; 4) prancūzai ateina iš pietų; 5) Rom- 
mel atsitraukia į Mareth linijos sektorių; 6) britai ata
kuoja atsitraukiančias ašies jėgas.

Rommelio jėgos atsimetė i Mareth 
liniją praradusios daug tanką

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af-• ašiai taip pat nesiseka kovo- 
rikoj, kovo 9.—Po nepasise- ti su britų pirmąja armija.
kusių prieš britų aštuntąją 
armiją atakų fieldmaršalo 
Rommelio jėgos dūmė atgal 
Mareth tvirtovių linijon ir 
tenai, regis, įsitvirtina gin
tis.

Per paskutines atakas 
Rommelio jėgos smarkiai 
apdaužytos. Jos neteko apie 
50 įvairių rūšių tankų, ku
rias suskaldė britų galingo
ji artilerija.

Britų aštuntoji armija,
28 d. visos šalies apyvarto- ’ Sen- Montgomery vad'ovau- 
je buvo 16,094,728,173 dole-| iama> palengva veržiasi mi
rtų, o praeito sausio 31 d. n5tU tvirtovių link ir grei

tai reikia laukti didžiųjų 
atakų.

šiaurinėj Tunisijos daly

Britą laikraštis pataria mažosioms 
tautoms dėtis j federaciją

LONDONAS, kovo 9. — 
Laikraštis Sunday Observer 
reikalauja, kad D. Britanija 
pasisakytų už teisingumo, 
demokratijos ir federacijos

Europa, sako Sunday Ob
server, atsižvelgia į Brita
niją. Ji tikisi ne tik karinės 
paramos, bet dar politinio 
išlaisvinimo ir tautų gyvs-

principus ir po karo siektų nimo atnaujinimo, 
visur tai įgyvendinti. j Laikraštis pataria mažo-

Kadangi Britanija minė- stoms ir silpnosiomis tau
tais klausimais neturi aii- toms burtis j federacijas, 
kaus nusistatymo, pareiškia Tik tuo būdu jos gali kiek 
laikraštis, tad po šio karo apsidrausti nuo agresorių. 
Europoje gali kilti civiliniai’ Bet laikraštis nutyli, kad 
karai, revoliucijos, reakci- tautos neturi progos orga- 
jos. Gali visur pasireikšti nizuotis į federacijas. Nebus 
sąmyšiai. | joms progos ir po karo.

Tenai britai atmušė priešo 
atakas ir paėmė nelaisvėn 
apie 200 vokiečių ir italų.

Centralinėj Tunisijoj ame
rikiečių armija taip pat pa
žangiuoja.

Amerikos namu 
fronto nuostoliai

CAMBRIDGE, Mass., ko
vo 9.—Massachustts Tech
nologijos instituto prof. E. 
R. Schwarz pareiškia, kad 
karui daug kliūčių sukelia 
namų fronte dideli nuosto
liai.

Anot profesoriaus, pirmai 
siais karo metais J. A. Vals
tybėse įvairiausi nelaimingi 
atsitikimai apie 93,000 as
menų į kapus nuvarė ir apie 
9,300 sužeidė.

Britai atakavo 
Nuernberg?

LONDONAS, kovo 9. — 
Oro ministerija paskelbė, 
kad britų lakūnai atakavo 
Nuernberg, vakarinėj Vokie 
tijoj, kur yra didieji inžinų 
fabrikai. Sukelti dideli nuo
stoliai.

«

WASHINGTON. — Did
žiųjų U. S. ginkluotųjų jėgų 
iki 10,800,000 vyrų prieši
ninkai kapituliuoja. Jie ne
statys vyriausybei kliūčių.

Sovietą armija paėmė Syčevka, arti 
Yiazmos svarbią geležinkelio stotį

Dviejų parų kovose apie 8,000 
vokiečių nukauta; paimti dideli grobiai

Komitetas pasisakė 
prieš modifikuota 
Ruml taksy planą

WASHINGTON, kovo 9.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų būdų ir priemonių komi 
tetas 16 balsų prieš 9 nepri
pažino modifikuoto Ruml 
taksų plano, kad už 1942 
metų pajamas taksų neko-
lektuoti. Dar nėra rastas•
būdas, kaip bus galima tak
sus už 1942 metus iškolek- 
tuotį, kai bus įvestas nau
jas taksų kolektavimo me
todas.

O naują metodą kolektuoti 
taksus Įfr&dėjros liepos 1 d. 
šis pat komitetas 23 balsais 
prieš 2 pripažino. Nauju me 
todu bus kolektnojama 20 
nuošimčių iš išmokamų algų 
ir atlyginimų. Tai atitrauks 
išmokantieji' algas ir atlygi
nimus ir nustatytu laiku 
gautas sumas pristatys fe- 
deraliniam kolektoriui.

Komiteto devyni nariai 
respublikonai, kurie balsavo 
už Ruml planą, kad taksą} 
už 1942 metus būtų panai
kinti, apgaili, kad planas n 
pripažintas. Jie aiškina, kad 
modifikuotu planu žmonės 
už pusmetį užmoka taksus 
ir tuojau pereina naujo me
todo tvarkon. Tad iždas nie
ko nepraranda. Vietoje lauk 
ti 1944 metų taksų už 1943 
metus, jis šiais metais tak
sus apturi.

Komiteto narių balsavi
mais dalykas neužbaigtas.
Savo nuosprendį komitetas 
grąžins rūmams, kur visas 
klausimas bus diskusuoja- 
mas ir gali būti padaryta 
kai kurių pakeitimų.

\Daug kongreso narių pri
taria Ruml planui. Gali būti 
kompromisų. Jau dabar kal
bama apie vieną. Bus pasiū
lyta iki 10,000 dol. metinių 
pajamų 1942 metais dova
noti taksus, o už didesnes | posesijos ir toliau bus vai-! Adm. Standley pareiškia, 

sumas taksus imti.

LONDONAS, kovo 9. — 
Ass. Press praneša iš Mas
kvos, kad rusų kariuomenė 
susimetė atsiimti Viazma 
miestą, iš kur yra tiesus ke
lias į Smolenską. Rusai Via- 
zmą sužnybia iš dviejų šonų 
—šiaurių ir rytų. Jei vokie
čiai nesuspės iš ten pasi
traukti, jie bus apsupti.

Nepaisant to, kovo 15 die-•
na čia pat ir už 1942 metus 
taksų nors dalis iki tos die
nos turi būti sumokėta. Kon 
gresas gali sau sveikas svar 
styti, kaip taksai ateityje 
turėtų būti mokami. Bet da
bar taksai turi būti moka
mi.

PRANEŠA, HITLERIS 
PAMISES; SUKVIESTI 
PROTO SPECIALISTAI

LONDONAS, kovo 9. — 
IŠ įvairių Europos patikimų 
šaltinių pareina žinių, kad

IVRITE

HIM

TODAY

Darbo kongresas 
Kanadoj už 
didesnį atlyginimy

Specialiu komunikatu so
vietų vadovybė paskelbė, 
kad rusai atakuodami Viaz- 
mą šiauriniam šone atsiėmė 
svarbią geležinkelio stotį 
Syčevka po dviejų parų ar
šios kovos kur apie 8,000 
vokiečių nukauta.

Tenai rusams tekę dideli 
karo grobiai: 310 tankų, 22 
traukinių garvežiai, 40 pat
rankų, 8 lėktuvai, 250 kulko
svaidžių ir 216 geležinkelio 
prekinių ir žibalo vagonų.

(Kiek anksčiau vokiečiai 
per radiją buvo paskelbę, 
kad Syčevka jie avakuavo 
sulyg savo planų išlyginti 
frontą).

Anot vėliausiųjų žinių iš 
Maskvos, viena rusų armijos 
kolona yra jau tik už 20 mai 
lių nuo Viazmos.

Kitose fronto dalyse rusai 
taip pat pažangiuoja. j

U. S. ambasadoriais 
Maskvai neapgalvoti

OTTAWA, Ont., kovo 9.— i IW, , ,
Kanados darbo kongrese P3f6ISKllTI(ll 

(Canadian Congress of La
bor) be kitako iškeltas rei
kalavimas didinti darbinin
kams atlyginimą. To reika
lauja visi organizuotieji dar 
bininkai.

MASKVA, kovo 9.—Ame
rikos ambasadorius Sov. Ru 
si jai adm. William H. Stand 
ley vakar spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad sovietų 
vyriausybė neiškelia aikš
tėn rusams gyventojams 
apie tai, kad šiame kare žy
mi parama gaunama iš Ame 
rikos.

Ambasadoriaus nuomone, 
sovietų vyriausybė tuo bū

dus iš naujo sukrėtė Angli- bando išlaikyti įspūdį, 
jos kolonijų sekretoriaus kad Rusija pati viena savo 
Oliver Stanley anądien Lon- i pastangomis, be pašalinės 
done pareiškimas, kad po pagalbos, rusų aukojimosi 
karo visos britų kolonijos ir vykdo šį karą.

Indija nesitenkina 
Anglijos nusistatymu

NEW DELHI, Indija, ko
vo 9.—Indijos patrijotus in-

domos pačios Anglijos be kad jis sekąs sovietų laik- 
pašalinių valstybių kišimo- ramčių turinius ir jam nete
si.

Indai tad ir sako, kad In
dija ir po karo pasiliks bri
tų vergijoje kai kokia pas
tumdėlė.

CHUNGKING. — Hupeh 
provincijoje ties Yangtze 
upe japonai paėmė keturis 
kinų miestelius.

CAIRO. — Tripoli mieste 
britai priešlėktuvinėmis pat 
rankomis numušė ašies bom 
bonešį.

PERTH.—Australijoje im
ta darbuotis, kad iš Europos

kę juose rasti nė keleto žo
džių apie gaunamą iš Ame
rikos paramą maistu, lėktu
vais, tankais ir įvairiausia 
karo medžiaga. Ir gauna 
visko pakankamai daug.

WASHINGTON, kovo 9. 
— Valstybės pasekretorius 
Sumner Welles pranešė, kad 
U. S. ambasadoriaus adm. 
Standley pareiškimai yra 
niekini, nes neautorizuoti, 
pasakyti be pasitarimų su 
savo vyriausybe.

Ieškote Darbo?
Hitlerį ištinka proto liga ir šian žemynan atkeldinti Jei Ieškote darbo, pažvel- 

daua žvdu k,te t JW,° pnelaplo “Clas-
8 y * slfled Sekciją", kur rasite

nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

pas jį sukviesti žymiausieji 
smagenų specialistai.

Tad ir priežastis, kad apie 
Hitlerį nieko negirdima.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

A u A.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Atgarsiai Vasario 16 
minėjimo

nęs su daugeliu Chicago gra
žiosios lyties. Sako, kitą sy
kį ‘‘Draugas” daug daugiau

i sulauks svečių iš Rockfor- 
Rockford, III. — Lietuvos j0

Nepriklausomybės 25 metų 
sukaktuvių paminėjimas čia ^uk°j° $10® 
bavo suruoštas vasario 21į Seni ‘ ‘Draugo '* skaityto- 

cL, parapijos salėj. Publikos! jai ir rėmėjai Adolfas ir Pe-
tiek prisirinko, kad didelė 
salė pasirodė permaža.

Minėjimo programą atida
rė Aleksynas. Sugiedota A- 
merikos himnas. Programa 
buvo graži, nors daugeliui 
liūdna, ypatingai tiems, ku
rie yra artimuosius išleidę 
į karą, kad padėtų iškovoti 
Visam pasauliui laisvę.

Kleb. kun. K. Juozaitis per 
skaitė laišką nuo Illinois 
valstybės gubernatoriaus D. 
Green, kuris sveikino Rock
fordo lietuvius ragino būti 
vieningais ir darbuotis už 
greitą karo laimėjimą. Ta
da, sakė, ir Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma.

Perskaityta rezoliucija A- 
merikos prezidentui. Rezo
liucija vienbalsiai priimta. 
Žinoma, už rezoliuciją nebal
savo lietuviški išgamos ko
munistėliai. Ne tik nebalsa
vo, bet skaitant ją publikai 
vos-vos išsilaikė savo kai
ly^. Bijojo’ prasižioti prieš 
rezoliuciją, nes, kaip sakiau, 
salė buvo pilna patriotingų 
žmonių. Atrodo, kad greitu 
laiku čia išnyks ir bolševi
kai, kaip išnyko biblistai.

Baigiant programą kun. | 
K. Juozaičiui vedant, visa 
publika sugiedojo Lietuvos 
himną.

tronėlė Puidokai, 1609 So, 
Main St., savininkai biznio 
Silver Top, naujos salės rei* 
kalams aukojo šimtą dole
rių. Rockfo*rdo lietuviai tu
rėtų visuomet atsiminti Pui
dokus ir jų biznį nuolatos 
paremti.

Vajus Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui

Kaip kitur, taip ir Rock- 
forde dabar eina vajus R 
Kryžiaus, kad sukėlus nu
statytą kvotą dolerių. Lie
tuviai prie to darbo dedasi 
kiek galėdami. Koresp

Paliuosavo mro

Omaha, Nebr. — Omahos 
vyskupas, J. H. Ryan, iš 
priežasties mėsos ir kito 
maisto racjonavimo, paliuo
savo savo vyskupijos žmo
nes nuo gavėnios pasninko 
vieniems metams. Reikės su-

PAGALBA S T ŽEISTIEMS

"Uruiųfud" Aclttc ptiuiu

Sužeistas kareivis bando imti vaistų iš savo draugo. Abu dalyvavo Sened kovoje, 
kur vyko strateginė kova dėl gelžkelio Centr alinėje T.» aisijoje, kuri kelis kurtus mai 
nės iš vienų rankų į kitas.

25 metai nuo didžiojo 
lietuvių seimo 
New Yorke

Vienos lietuvaites LTT rezoliucijos
vienuolės tėviškėje atgarsiai užsienio

spaudoje

h

Kaip kas paminėjo |
Raudonosios armijos nėšių buvimo pietų Pacifike,

i ... atvyko į Chicagą. Jis sako,
| SUKdKlJ jog chicagiečiai sumaniai ir
i ‘'(LKFSB). - Šiemet euė-‘eaer8ineai

Ijo 25 metai nuo Raudono- ——--------- —~-k

sios armijos įsteigimo. Dau
gelyje vietų įvyko mitingai 
su atitinkamomis reziliuci- I
jomis ir rinkliavomis. Ang
lijos katalikų kardinolas 
Hinsley ta proga pareiškė:
“Sekdami Šv. Tėvo paragi
nimą mes visose bažnyčioje 
meldžiamės už Rusiją” 4Ru
sijos atsivertimą). Madrido 
katalikų laikraštis “Pueblo”!
Raudonosios Armijos srukak- 

j ties proga priminė, kad 
prieš 6 metus bolševikai I»- 
panijije išžudė 20 vyskpųj 

17,000 kunigų ir sunaikino 
ar išniekino 20,000 bažnyčių.
Nežiūrint šių liūdnų skai-r
čių, laikraštis pritariu, mal
doms už Rusiją.

Didžiausia lietuvių 
Jeweky Krautuvė

REMKITE “DRAUGĄ.”

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus .
visokius auk- *
sinius daiktus
už PRIENA
MI AUSI AJS|
KAINAS.
Turime didelį I 

p a s i r inkimą
Murtkališkų lnstrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dą ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiaam Laikrodžius, “Laikro- 
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A, KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUŠK

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAPAYETTE 8617

(LKFSB). — Iš Lietu vos 
ateinančios žinios be nacių 
žiaurumų mums ^praneša? (LKFSB). — Liet. Taut. 
kad pirmieji okupantai bol- Taryba randa kas kart di- 
ševikai buvo pasiruošę iš dėsnio susidomėjimo. Iš Lon- 
Lietuvos išvežti žymiai; dano mums praneša, kad net

tik jau 
be kitų 

buvo numatyta išvežti ir na
miškius dabar į USA atvy
kusios seselės Rogalskytės.

tenai spaudoje pasirodė in
formacijų apie LTT darbus 
ir rezoliucijas.

Rešzidencija KEPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTEBN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

pietų.

Tačiau savo laiške vysku-. 
pas ragino tikinčiuosius su
silaikyti kituose dalykuose

Ofisas ir Akinių Btrtduuė 
8401 SO. HALSTEB ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.Pildom Income Tax
Nelaukit Paskatinės Dienosi

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

August Saldukas
4088 Archer Avė. 

Lafayette 6719

WHOLESALE
l.KJŪOR 
{STAIGA

A. A. SLAKIS
y

(LKFSB). — šį mėnesį 
sueina 25 metai nuo UI di
džiulio Amerikos lietuvių 
seimo, kurs įvyko 1918 m. 
kovo 13-14 dienomis Madi- daugiau žmonių,
son Sąuare Garden Theatre, nesuspėjo. Antai,
New York City. Seime daly- 

silaikyti nuo mėsos tik penk- vavo 1,500 delegatų, atsto- 
tadieniais. Pelenų dieną ir vaujančių 1,000 organizaci- 
Didžiajame feeAtadieaiyje ikf|jiT lietuviškų kaleni jų. Jos motina ir sesutė vos vos:

1 Per posėdžius buvo priimta nebuvo sušaudyta. Jos bro- 
rezoliucija, kad Lietuva bū- lis agronomas, Naujamies- 

, tų atstatyta nepriklausoma čio viršaitis, buvo iš savo 
Hp.innkrai i np valstybė etno- ūkio išvarytas. Lietuviai 

kaip tai: nelankyti Šokių sa- matinėse ribose, su būtinais,daug kentėjo bolševikų oku- 
Uų,'teatrų, parodų ir kitų jQkinhun ^venunui plėtotis pacųos metu; daug kenčia ir 
pasilinksminimų vietų. Pats 1 ^kalingaia teritonjoe lsie- dahar _ po naciais, 

rė daugiau melstis, aukotis nų) pataisymais. Antra
geriems tikslams ir dalyvau- rezoliumjoje siekiams, kad 
ti pamaldose. Mūsų bažny- ^plautinėje taikos konfe- 
čioje sekmadieniais bus grau! "-“cijoje dalyvautų ir Lietu 

. dūs verksmai, trečiadieniais ™" delegatai pilnu balsu, ši 
rezoliucija buvo a pasiųst 
Amerikos prezidentui Wilso- 
nui ir sąjungininkų bei neu
traliųjų kraštų vyriausy
bėms.

Švenčia jubiliejų
Viena ŠŠ. Petro ir Pau

liaus parapijos mokyklos 
mokytojų sesuo M. Leoną
šįmet švenčia sidabrinę se-i . .. . , . ,.__  .

1 'rožančius, ir penktadieniais
serystės sukaktį, tai yra 25 
metus, kaip įstojo į Šv. Ka
zimiero vienuolyną. Jubilie
jui švęsti sesuo išvyko į mo
tinišką namą Chicago. Iš • 
kilmės, kiek teko girdėti, bu- 

fev. Kazimiero avutėje,

novena į Sopulingąją Moti
ną.

Bažnyčios geradariai

kovo 4 d.

Pataikinti koncertu

Šių metų “Draugo” meti
niam koncerte, kuriame bu
vo atvaidinta operetė “Lie
tuvaitė”, dalyvavo ir rock- 
fordiečių, kurie begalo džiau 
giasi ir nesigaili kelionės. 
Patenkinta koncertu M. E- 
nenienė jau iš anksto orga
nizuot) a grfupę važiuoti į 
“Draugo” piknikus ateinan
čią vasarą. J. Jazukevičius 
ne tik patenkintas koncer
tu, bet džiaugias susipaži-

Mra. F. Dickey įgijo baž
nyčiai Sopulingos Motinos 
stovylą už $100.00. Mrs. W. 
Petkus nupirko žvakydę .už 
$16.00. Petras Verbickis at
naujino šv. Antano stovylą 
ir kryžių. Jam kainavo $42. 
Džiaugiamės, kad mūs tar
pe atsiranda geros širdies 
žmonių, kurie palaiko mūsų 
bažnyčią gražia.

Pirko namą dukteriai
Adomas Česnulevičius nu 

pirko namą savo dukteriai. 
Jis nori. kad jo duktė pri
klausytų mūs parapijai ir sa 
vo vaikus leistų į parapijos 
mokyklą.

Namų savininkų sus-mas 
Bai. 11 d. namų savinin

kai turės susirinkimą. Bus 
svarstoma namų taisymo, 
dažymo ir kiti reikalai.'

Vietinis

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVLMAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

Uveilojame
po
Obteaea. .

RBMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, aav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefone*: BOFLKVARB MI4

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viana pora aklų visam ts 
▼enlmut. Saugokit* jas. leisdami 
ttegsamtnuotl Jas moderaliktausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas

rali sutelkti, 
as METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurte pašalina

ADVOKATAS
7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tai.: CENtral 188* 

Valandos: 9 ryto iki 
Pirmadieniais ir Ket

iki 8 vaL vakare. 
Kitomis valandom

4 popiet, 
virtadienteifc 
tarė. 

ia pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROipect 1980

TaL YARda 3146

DR. V. A ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGS^ 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 55th Street
Valandos: 11-18; 2-4; ir 6:80-8:30 

Ptnnadboteia — tik X 
ftvsntadlsnlala — 11-12.

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VAKKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

8241 8. HALSTED ST.
TKL. CALUMET 7858

I DABARTINE
DIVIDENTŲ

RATA 4%
1751 W. 47th Street

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1881 So. Ashland Avenne 

Kampas lS-toa K CARAI.
OFISO VALAUDOS:

S:8S a. m. Iki t:l» p. m.
Trečlad. lr fcdtad. 1:10 a. m. 

ttd TiM p. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 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
Valandas: 3 — 8 popiet,

Ofiso Tel...................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4Ž64 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:60 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTfNBMB 9EM0MB 

NUOMIKaO RASOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE musų ištaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings aad Loaa In
surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. S236 80. HALSTED ST.

Ofiso teL VIRginis 0036 
Rezidencijos tai.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 692L
Rea: KENvrood 5107.

DR. A. I BERTASH
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise"vsl.: nno 1-3; nuo 6:30-8:36

756 VVest 35th Street

Tel. OANal 6122

, DR. HEŽtS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
s

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place
Tel. REPSMic 7868

TaL YARda 2848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vaL: nne 9 vai. ryto iki 8 vaL vak 
Šaradoj pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa InbMU.

TaL MIDway 8860 Chicaga, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 du'ft 
vai. yopiet ir nuo 7 iki 6:50 vai. vak. 
Nedaliomis nu* 10 dd L8 vaL dienų

Telef

✓

_______ J1 K .•
P/aA t.PifRAL f ARMINOS

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

T«L OANal 0257
Rez. tel.: PROipect 8659

DR.J>. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
6 11d 9 vaL vakare.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6767 So. VVestern Ava.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
ataakomingal ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK ,
KRAUTUVĖJE **

3241 So. (Msted St.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tef. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu NeatakUepama — 
Saukite KKDsie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 Iki 9:80 vak.

TELEFONAS: J
Calumet 4591

ML RAMO PATAISYMO —

j

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SG DIENJEL “DRAUGU" >

Z
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> TreęiaBienls, fcov> 10, 1943

Geriau vėliau, 
negu niekad

“Draugo” koncertas šau
niai praėjo. Jo atgarsiai dar 

V nėra nutilę. Komplimentuo- 
jami visi programos daly
viai.
Nors ir pavėluotai, bet ne-j 
galiu pasilikti nepadėkojęs 
visiems koncerto darbinin
kams, kurie visą vakarą nuo 
širdžiai darbavos, štai jie ir

^.ios:
Virtuvėj darbavos: M. 

Aitutienė, K. Ulienė, H. 
Aleknienė, E. šniukštienė, 
K. Šliogerienė, H. Zaurienė, 
J. Zalatorienė, V. Jusevičie- 
nė, V. Glebauskienė, J. Kul- 
bienė, O. Sriubie heja ee 71 

& Karlavičienė, O. Sriubienė ir
kitos.

Bufete: P. čižauskas, P.
• Levickas J. Brazauskas, A. 

Povilauskas, P. Šliogeris, I.
'• Aitutytė, P. Ribickas, K. 

Pilipavičius, V. Duoba, J. 
Krūmas, C. Druktenis, K. 
Boguslovas, K. Kudirka, P. 
Cibulskis, J. Judickas, P. 
Pumputis, ir kiti.

Prie kitų įvairių darbų: 
E. Paukštis, Ign. Benešiū- 
nas, K. Šarkis, P. Turskienė, 
P. Vaicekauskas, A ir B. 
Trakšeliai, J. Armonas, P. 
Cibulskiūtė, B. Motejaitytė, 

^1. Samolyte, S. Laurinaitė ir

kiti bei kitos.
Šiam koncertui įvairių do

• vanų aukojo šie biznieriai:

rh
M, t’/ Ali

ADOMAS MEŠKENIS
Mirė Kovo 9 d. 1943, 7:06 

vai. ryte. sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift Eže
rėlių apskričio. Rlmfitų parap., 
Jalanėnų kaimo.

Amerikoje Iftgyveno 33 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Praksldą (po tėvais 
JO raitė), dukterj Adulfiną: 
■Onų Vincentą; sesers sūnų 
Nikodemą Karlavlch Ir jo Sei
mą; gimines Lludoviką ir Vin
centą Karlavlch Ir jo ftelmą; 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas paftarvotas namuose: 
4433 S. Wood St.

Laidotuvės |vyks ftefttadien), 
Kovo 13 d.. 1943m. Ift namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
ftv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kažlmlero* kapines.

Nuoftirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažja- 
tamus-as dalyvauti ftlose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Dukftė. Sūnus.
Sesers Sūnus, Ir Giminės.
TAldot. direktorius John F. 

Eudeikis, Telef. Yards 1741.
Praftome nesiųsti gėlių.

tA. L BUKAUSKAS
JUOZAPAS BUBNIS

Gyveno 8247 Ro. Union Avc. 
Mirt Kovo ( d. 1948 m., 8:43 
vai. vak. sulaukęs nusės a m z.

Offnė Liet u vole. Kilo Ift Ma
riampolės apskr., Kalvarijos 
parapijos, Rusnlkų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Antaniną (jrt> tėvaia 
Krutuliūkft); 2 sūnus Juozapų 
<U.B. Merchant Marines) ir 
Viktorą (IT.8. Army): dukterj 
Antaniną Stočkha; 2 anukua 
Edward Ir Theresa. Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų. /

Velionis priklausė prie ftv. 
Juozapo ir ftv. Kazimiero drau
gijų ir Piliečių kliūbo Sheboy
gan. Wla. Chicagoje prie Pa
laimintos Lietuvos draugijos

Kūnas paftarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 1819 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės (vyks ketvir
tadieni. Kovo 11 d. 194>m. Ift 
koplyčios 8:00 vai. pyto hue 
atlydėtas J, ftv Jurgio paraptioa 
balnyčią. kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos ut velionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažls- 
tamus-as dalyvauti Ilose laido
tuvėse Nuliūdę:

Moteris, Sūnai Thdctė. 
Arnikai Ir Giminės.

Laldot. direktorius Mažeika 
ir Ev&nauskas. Telef. YARds 
1118—1119.

Gen. Želigovskis 
vis nenurimsta

(LKFSB). — Anglijoje 
gen. L. Želigovskio įkurtoji 
Šiaurės-rytų Žemių Sąjunga 
padeda organizuotis Pietų- 
Rytų Žemių Sąjungai, iš 
abiejų tų sąjungų planoja- 
ma sudaryti bendrą kažkokį 
“Vykdomąjį Komitetą”, ku
ris darysiąs pastangų visas 
anksčiau Lenkijos valdytas 
žemes įjungti vėl į Lenkiją. 
Pranešdami mums apie tai 
Londono lietuviai reiškia su
sirūpinimo, kad šitos visos 
kombinacijos gali būti pavo
jingos Vilniaus lietuvių ir 
ukrainiečių laisvei.

Kinčinai, Belunskiai, Piva- 
riūnai, Urbeliai, Laurinavi
čienė, Jučus Sisters Restau- 
rant, Peoples Restaurant, B. 
Vilimienė, Barskis Furni
ture Co., B. Vilčauskienė, N. 
Poczulp, Cherry Brand Co. 
ir k.

Visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šio kon
certo pasisekimo, nuošird
žiai dėkojame. Visiems pasi 
taikius progai “Draugas” 
stengsis atsilyginti.

Br. Vladas,
Vienas iš “Draugo” pramo

gų reng. komisijos narys.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

Workmanship and Materials Unezelled—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3845
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; deštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
• Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Ifūaų patarnavimas yra greitai, mandagu* Ir 
JOsų finanaiikam storiui prieinamas.

Gausingos šeimos
Kanadoje, Quebec provin

cijoje yra paprastas reikši- 
nys šeimoje dešimt ar dau
giau vaikų. Daugelis šeimų 
augina ir auklėja 10 ar net 
daugiau vaikų. Tas daugiau
sia pasitaiko tarp kaimie
čių, kur mažiau yra* keisto 
moderniškumo.

SKELBKITES “DRAUGE”

ANTANAS BANAITIS
Gyveno 2320 W. 23rd Place. 
Mirė kovo 9. 1043.-7:15 vai. 
ryte. sulaukęs 57 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio a pa k., Ramygalos pa
rap., Paliverko kaimo.

Paliko dideliame nuliūdi* 
me brolį Kazimierą, jo au- 
gvtine Rozaliją ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz kopi., 2314 W. 23 PI. 
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 12 d. iš kopi. 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Giminės ir 
Draugai.
Laidotuvių Direktoriai La- 

chawicz ir Sūnai, Tel. Yards 
2515.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298

DIENRABTIS DRAUDĘS

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

*DRAFGĄH* HFTP WAWTFT) 
ADVFHTIsrua nEPAKTMEJtT

127 No. Rearbom Street 
Trl. RANdolph 948S-949U

HELP WANTED — VVRAI

BUS BOYS
Atelkrelpklte 1 Colonnade kambarį- 

EDGF.WATER BEACH HOTEL 
5349 SherMnn Rd.

LUMBER HANDLERS
R. T. FELTUS LUMBER CO. 

1634 So. S2n<l Avė.
Cicero, III. I.A.Wndale 019 8.

REIKALINGI 
STIPRŪS VYRAI

PRIE DARBŲ
Smeltlnsr dirbtuvėje. Pradinė mo
kesti* 72 centai i valanda. 40 vai. 
savaitėle. Resruliaris pakėlimas 
mokesčio. Atsišaukite į EMPLOY
MENT OFISĄ, atdaras nno 8 ry
to iki 2 popiet kasdien, išskiriant 
šeštadieniais ir sekmadieniais. At
sišaukite prie THROOP ST. ENT
RANCE.

BROTHERS 
GOLDSMITH 

S. & R. CO.
1300 W. 59TH ST.

BERNIUKAI 17 metų ar VYRAI 
suvirs 38 metu sėmimo reikalingi 
prie darbu dirbtuvėle. Pntyrlmas 
nereikalinga. Svarbi industrija.

MatVklt L. FREIDMAN. 
DAD’fi ROOT BEER CO.

2800 N. Talman Avė.

PARCEL DEI.IVERY VAIRUOTO
JAI IR PAGELBININKAI. Patyrę 
Kurie gyvena žiemiu ar žiemių^va
karinėje dalvje miesto dirbi! ift mū
sų North side de’iverv stoties. Atsi- 
krelpklt I 1919 W. PONORFSS ar 
329 "W. 18TH ST„ MR. WILKIN.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus. 
Victor Mfg. & Gasket Co. 

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

ACCURATE SPRING MFG. CO. 
3811 W. laike.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

GARY^DTDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris pataraanja.
' PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dienų Ir Naktį

4405-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4882-84 BOUTH CALIFORNIA AVENUE 
TnL LAFnyetto 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 YnL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Iš .totle. WGE8 (1890). iu Povilu ftaltimleru.

REIKALINGA . KELETAS STIPRIŲ 
VYRŲ. nuo 25 Iki 50 metų senumo 
prie shlpping Ir receiving darbu 
breso ir varto warehousėje. Patyri
mas nereikalinga.

RFESKE RRASR & COPPER CO. 
13 N. Peoria.

VAIKINAI IR VYRAI
Abeinl dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Diena ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLI, BROS. CO. 

1801 R. Michigan

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

1401 W. FULTON

VYRAMS
SVARBUS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOUSE 
PASTOVUS DARBAI 

VIR&LAIKIS
Jei dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų neatsiftauklte.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED 

16th ir Rockwell Sts. 
Atsišaukite prie Door 3.

FREIGHT HANDLERS
Prie svarbių 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 algą. Gera proga 
tiems vvrams, kurie nėra užimti 
KARO DARBAIS prisidėti ir oa: 
gelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKU kasdien.

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

2652 MONTROSE AVĖ.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

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

3501 W. Potomac.
PIFKI.Ų TEKINTOJAI

Defense darbai. Putyrlinas nereiga- 
linga. Pastovūs darbai, gera mokes
tis.

AAfERICAN MACHINF.RY 
EACH ANG E.______ 2044 W. Lake St.

DARBININKAI
Reikalingi prie yardo ir foundrės 
darbų. Pradinė mskestls 66 centai J 
valandą. Turi būt piliečiai.

C.RIFFIN WHF,F.L CO.
445 N. Sacranncnto.

PLATINKITE “DRAUGĄ” SKAITYKITE “DRAUGĄ

HOUSEMEN
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą. 
EDGF.WATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite į 

Timekeeper’s ofisą. 
EI)GEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

TOOL 
I R

DIE MAKERS
LATHE HANDS

UNIVERSAL’
GRINDER HANDS

MACHNISTAI

Viršminėti darbai yra moderniš
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

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS Iftmoklte 
plastic bindlng amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dteną ir naktj shiftai, greitas Jsldlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

MERGINOS
’daPrie lankstymo popieros baksų /dar

bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shif
tai ar visados naktimis. į

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaskl Rd.

REIKALINGOS MOTERYS nuo 22 
iki 40 metų amžiaus prie lengvų 
darbų 100% Defense dirbtuvėje.

GENERAL FIREPROOFING CO. 
2021 S. Is Kalte St.

TARNAITES 
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGF.VVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
MERGINOS ir MOTERYS —18 iki 
35 metų senumo reikalingos iftmoktl 
audimo darbus. lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOF.NIX TRIMMING CO.
2OOO N. Raclne.

TARNAITES 
Reikalingos. Patvrimas nereikalinga. 
Matykit MISS LOUIS.

GRAEMERE HOTF.I.
3400 Washingtnm Blvd.

RAILROAD
MOTERYS reikalingos prie Engi
ne House darbų pietvakarinėje 
miesto dalyje.

Kreipkitės prie

PENN. R. R.
Room 400 323 W. Polk St.

NAMAI 
Chicagos 
Lietuvių , 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

4848 SO. CALIFORNIA A v®.
J. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 8571

P. J. ĘIDIKAS
8SM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1040 WE8T 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOtth 8T. 
2814 WEST 23 rd PLACE

M O T E R Y R
Reikalingos prie lengvi; dirbtuvės 
darbų elektros coli dept. dlrbtuvejn 
kuri dirba Defense darbini. Patyri
mas nereikalinga. Iftmoklnslni. Oera 
mokestis, laikus Ir pusė mokama už 
virftluikj. Matykit M r. Matuszak. 
ELECTRIC CORP. OF AMERICA.

222 W. Monroe.

MOTERYS AR MERGINOS prie 
Drill Press Ir lengvų dirbtuvės dar- / 
bų. IŠinokinsim nepatyrusias.

J. J. TOCREK MFO. CO.
4701 W. įath St.-—Cicero.

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI 
IR MOTERYS

PRIE DEFENSE DARBŲ
Patyrimas nereikalinga. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

KREIPKITfiS PRIE 
MR. HUDSON

M o n a r k 
Silver Kiną, Ine.

1240 N. Homan Avė.

SPOT WELDER8 IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo sąlygos, 
pastovūs darbai. LAFayette 2458.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. 33rd St.

RATE KLERKAS reikalingas kuris 
yra patyręs su troku transportacljos 
srity. Taipgi Mergina prie abeinų 
ofiso darbų.

ROYAL TRANRIT. INC.
560 W. Maxwril St.

CHIR
finiše

VYRAS ar MOTERIS — diftiu plovi- 
kas-kė, 6 dienos savaitėj. >75 J mė- 
nesj Ir valgis.

ITtCHIIJi HOTEL. 
WHItehall 5000.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Raftyklte dčl veltui kataloginio kal
nu sarafto. DIAMOND POINT SAVY 
FILING WORKS. 28 N. Loomis 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar paftaukit telefonu — M0N- 
roe 1317.

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

Pirk karo bonus ir štam
pus.

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

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 

• mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

I Kas tikėjimo nustoja, tas 
I didesnio dalyko nustoti ne
gali. (Seneca).

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Phone PULLMAN

YABDS

EVANAUSKAS
Pbonee YARDS 1188-81

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515
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Kaip nes gavėsime

I
f» s >

Pradedame gavėnią. Praėjusį sekmadienį iš sakyklų 
tikintiesiems buvo pranešta, kad aukštosios Bažnyčios ' 
valdžios leidimu šiemet per gavėnią nereiks gavėti mais> 
to atžvilgi'!, išskyrų* penktadienius, Pelenų dieną ir 
Didįjį šeštadienį.

Dėl ko taip šiemet patvarkyta, berods, ir aiškinti nė
ra reikalo.

Gyvename karo metu. Viso krašto žmonių jėgos yra 
įtemptos karo pastangoms. Milijonai1 vyrų yra prie 
ginklų, dešimtys milijonų darbininkų dirba sunkius 
darbus karo pramonėse. Be to, įvairūs maisto produk
tai yra racionuojami, kas savaime žmones verčia su
silaikyti maisto atžvilgiu. Maisto pasirinkimo galimu
mai taip pat mažėja.

Bet tai nėrtUSfciaftetit per šią gavėnią nebus pasninko. 
Jis bus tik kitu būdu. Tikintieji turės daugiau melstis 
ir tą laikotarpį gerais darbais atžymėti. Turės ir nuo 
pasilinksminimų susilaikyti.

Gavėnios metu, kaip J. E. arkivyskupas Samuel A. 
Stritch savo laiške tikintiesiems pažymi, mūsų maldo* 
turi būti skiriamos <ui jaunus vyrus kariuomenėje, ku
rių nemažai jau ir savo gyvybę paguldė už savo kraštą 
karo frontuose. Garbingasis Ganytojas ragina melstis 
ir už karius, ir už darbininkus karo dirbtuvėse, ir už 
visus piliečius. Mūsų malda ir geri darbai teprisideda 
prie pergalės ir pastovios ir teisingos taikos įgyven
dinimo.

Indijoj ateities klausimas

► s

Indijos nacionalistų vadas Gandhi pasninkavo*, nieko 
nevalgydamas per dvidešimts vieną dieną. Tuo būdu 
jis aukojosi Indijos laisvei ir nepriklausomybei, norė
damas priversti Didžiosios Britanijos vyriausybę pra
dėti pasitarimus dėl jo tautos ateities. t

Atsižvelgiant į tai, kad Gandhi yra jau senas žmo
gus, kad jis visą savo gyvenimą sunkiai dirbo ir ko
vojo tėvynės išlaisvinimui, ilgas pasninkas sudarė jo1 
gyvybei labai rinitų pavojų. Jei jisai būtų miręs, indė- 
nai dar labiau būtų įniršę prieš anglų valdžią. Dėl to 
kai kas manė, kad iš eilės dešimtasis Gandhi pasninkas 
privers anglus padaryti atitinkamus žygius, kad išveng
ti suiručių padidėjimo.

Tačiau, anglai, lyg žinodami, kad indėnų vadas dar 
nemirs, nedarė jokių nuolaidų. Išrodo, kad jo pasnin
kas savo tikslo nepasiekė. Jis tik turėjo propagandinio* 
vertingumo, nea posakio spauda apie Gandhi sveika
tos stovį labai plačiai rašė.

Kadangi vi* tik Indijos opusis klausimas dar toli 
gražu nėra išrištas, o jis išrišti reikia, todėl ir Didžio
sios Britanijos vyriausybė ir patsai Gandbi' turėtų ži
noti, kad turbūt paties likimo taip buvo sutvarkyta, 
kad Indijos vadas nenumirtų, bet gyventų, kad būtų 
galima tuojau pradėti rimtus pasitarimus ir to didžio
jo krašto klausimą kartą ant visados išspręsti.

šį klausimą patenkinančiai išsprendus, visa gausin
goji indėnų tauta mestųsi Jungtinių Tautų pusėn pa
greitinti Berlyno-Tokio ašie* sudaužymą.

Del ketvirtojo temine
PaHiaruoju laiku kai kurios politinės grupės ypatin

gu susirūpinimu ir net įkarščiu svarsto klausimą, ar 
Prezidentas Rooseveltas kandidatuos ketvirtam termi
nui, ar ne. Esą yra daug davinių manyti, kąd kandi- 
datuos. Prezidento šalininkai jau pradeda la linkme 
dirbti. Nesnaudžia ir priešai. Jie net įstatymų keliu, 
■orėtų užkirsti kelią Prezidentui Reoeeveltui* būti kan
didatu 1944 metų rinkimuose ketvirtam terminui.

dies visos kalbos uš iv prieš eina be paties pi Rooae-
velto žinios. Įsidėmėtina ponio* Rooseveltienės užvakar

DEENRA8TIS DRAUGAS

padaryta pastaba. Jos manymu, dabar ne laikas yra 
tą klausimą kelti, nes 1944 matai dar neatėjo. Dabar 
reikia rūpintis išimtinai karo reikalais.

Bet sunku to išvengti. Gyvename demokratiškame 
krašte ir dėl to — karas ar ne karas atvirai ir plačiai 
svarstome vietos politikos reikalu*.

Kalbant apie ketvirtąjį) terminą, reikia pasakyti, kad 
Jungtinių Valstybių konstitucijoj niekur nėra pasaky
ta, kad prezidentas negalėtų trečiam ar ketvirtam ter
minui kandidatuoti. Ligšiol, t, y. ligi prezidento F. D. 
Roosevelto laikų, tiktai tokia tradicija buvo įsigyve
nusi, kad tas pats asmuo, išbuvę* prezidentu du ter
minus, kandidatūros nebepriimdavo. (

Jei karas tęsis ir ligi 1944 metų rinkimų ir jei pats 
Prezidentas Rooseveltas neatsisakinės, matysime jį kan
didatuojantį ketvirtam terminui ir, netenka abejoti, jis 
būtų išrinktas. Visuomenė aiškiai jaučia ir jaus, kad 
mainyti krašto vadovybę karo metu yra ne tik nepa
togu, bet dalinai ir pavojinga. 9

Šia proga ir daugiau galima pasakyti.
Prezidentas Rooseveltas yra Atlanto Čarterio auto

rius. Sutriuškinus diktatorių, agresorių siaubą, pašali
nus jo pavojų, reikės įgyvendinti tuos karo tikslus, ku
rie Atlanto Čarteryje yra užbrėžti, kad užtikrinti pa
sauliui pastovią taiką ir keturias laisves. Nieks geriau 
už Prezidentą Rooseveltą planuojamą pokarinį pasaulio 
gyvenimą negalės sutvarkyti. Jei ji* nestovės šio kraš
to valdžios priešakyje šiam karui užsibaigus, ar nesu
sidarys pavojų tiems visiems gražiems planams suirti? 
Juk panašiai įvyko su prezidento Wils©no ir svajonė
mis ir planais, kai jis nebekandidatavo kitam terminui.

Mūsų manymu, visai yra tvarkoje tuos visus čia pa
keltus klausimus visu rimtumu aptarti. Jie yra labai 
svarbūs ir artimai rišasi au ketvirtuoju terminu.

Jungtinių Valstybių ambasadorius Sovietų Rusijai 
admirolas William H. Standley padarė pareiškimą, aiš
kiai ir atviru pabrėždamas, kad Stalino valdžia slepia 
nuo Rusijos žmonių pagalbą, kokią Amerika teikia ru
sų karo reikalams. Toji pagalba yra labai didelė. Taigi, 
dėl to, kaip jaumeš rašėm, ir savo paskutinėj kalboj 
Stalinas sakė, kad Rusija viena neša karo naštą.

Ką tokia savo taktika Maskva nori pasiekti, tai turės 
paaiškėti netolimoje ateityje.

Neužmirština pareiga
“Amerika” savo skaitytojams ir visai lietuvių visuo

menei daro tokį priminimą, į kurį reikta atkreipti rim
čiausio dėmesio:

“Visa eilė įžymių, švarių žurnalistų šiomis dieno
mis daug rašo apie Pabalčio respublikas, apie Suo
miją, apie Lenkiją Kodėl gi daugelio sąžinė prasi
veržia stipriu balsu viešumon kaip tik dabar, kai ka
ras baigia pasiekti paties aukščiausio savo įtempimo 
laipsnio?

“Atsakymas aiškus. Kalba žmonių dorovė, kurios 
neužtemdė tamsus melas, kurios nesužlugdė "galin
gųjų” pragaištingi skerėčiojimaisi. Jeigu lietuviai, 
latviai, estai, lenkais suomiai neturi teisės laisvai gy
venti, jeigu jie turi būti atiduoti didžiųjų kaimynų 
verguvėn, tai kokią teisę į laisvą ir nepriklausomą 
gyveniihą turi' kitos tautos?

“Jei mažesnės batuto*, kurios savo krauju, savo 
žmonių darbo prakaltu, aavo kūryba prieš visą pa
saulį išlaikė vertingus savarankiško gyvenimo egza
minus^ tuvi būti pervestos pražūčiai, tai kam Atlanto 
Čarteris, kam Keturios Laisvės?

“Iš visos širdies kviečiame visus amerikiečius lie
tuvius uoliai sekti dabarties įvykiu*. AtidUodami sa
vo sūnus šalies gynimui ir pasaulio laisvei, paskir
dami savo taupmenas Karo Bonams, remdami Rau
donąjį Kryžių, atlikdami kiekvieną darbą geriausiu 
supratimu ir rūpestingumu, — neužmirškime ir di
džiųjų dėsnių, dėl kurtų šiandie Amerika drauge su 
savo sąjungininkais kariauja. 'Kad kalbama apie vi

so pasaulio* laisvę, žinokime, kad toje laisvėje turi 
būti1 garbinga vieta ir mūsų tėvų žemei, Lietuvai.

“Kaip visos tautos nori- ir siekia apsaugos, taip ir 
lietuviai Lietuva gal geriau, nei kitos, žino ir pažįs
ta pavergėjo leteną. 1863 metų sukilimas, knygnešių 
kelias į Sibirą Kražių SkerdįynŠs, žandarų kalėji
mai, čekistų siautimai, nacių pabaisa — per daug ge
rai žinomi įvykiai. Viai, kurie negalime užmiršti kry
žiais nukaišytų laukų; tie, kuriems mielos ir bran
gios Lietuvo* šienpiovėjų dainos, visi kuriuos gaivi
na Lietuvos laukų grašis prisiminimai ; dukros ir 
eūnūB^ kurie niekada nesutiki išduoti* savo tėvų kapų; 
visi, kurie tikim į lietuvių tautos didelius uždavi
nius laisvame pasaulyje, — visi, o- visi stropiai budė
kime ir visomis jėgemi* dirbkime, kad šalia žvaigž
dėtos Ameriko* vėliavos visada sau priklausančią 
vietą turėtų ir laisvai plevėsuotų ir Lietuvos Trispal
vė”.

Antanas Bacevičius ver
tas pagarbos ir atžymėjimo.

Jis yra’ uolus mūsų visuo
menės veikėjas, stiprus lie
tuvis ir katalikas.

Be to, per daug metų be
dirbdamas Lietuvių Labda
rių Sąjungai, įsitikino, kad 
labdarybės darbui reikia au
koti visas laikas.

Jis taip ir daro.
Jaru ketinti metai, kai An

tanas vadovauja Labdarių 
Sąjungos ūkiui ir laikinai 
senelių prieglaudai.

•

Vakar mūsų dienraštis 
pranešė tokią žinią, kuri An
taną Bacevičių dar vertin
gesnių visuomenės akyse pa
daro.

Kai praėjusią savaitę ji
sai pamatė labdarių ūkio e- 
žere beskęstantį vieną sene
lį darbininką jis į nieką ne
atsižvelgdamas puolėsi jį 
gelbėti,. pats savo gyvybę 
pastatydamas į pavojų.

Kai jisai pats pradėjo 
skęsti ir jam buvo priduota 
pagalba, jis buvo įsikabinęs 
į skęstantį senelį taip, kad 
to dėka nelaimingasis iš e- 
žero vis tik buvo ištrauk
tas.

•

* Tuo A. Bacevičius parodė 
ne tik drąsą, bet tikrai gi
lią artimo meilę. Jis savo 
gyvybę rizikavo, kad gelbė
ti skęstantį.

Tasai įvykis mūsų visuor 
menės veikėją padaro lab
dariu pilna ta žodžio pras
me. Garbė jam!

• (Iš “Draugo“ 1918 metų 
kovo 10 d.)

Padarė atskirą taiką... Ne 
tik Rusija, bet Rumunija ii 
Suomija padarė atskirą tai 
ką su Vokietija.

•

Bombardavo Londoną.......
Praėjusią naktį vokiečių la
kūnai užpuolė Londoną. Mes 

'tomis bombomis nežudyta 
keliolika žmonių ir 46 su
žeisti.

Reikalauja Lietuvai nepri
klausomybė*... Dienr a š t i s 
“Draugas” prieš pora mėne 
šių buvo padavęs savo skai 
ty tojams tris klausimus: I) 
Ar reikalingi Lietuvai visiš
kos laisvės? 2) Ar norėtum 
naujos unijos su Lenkija? 
Kokios- valdžios formos Lie
tuvai norėtum? Pažymėtina, 
kad į tuos klausimus atėjo 
2,181 atsakymas. Visi (2,181 
balsai) už pilną Lietuvos ne
priklausomybę. T i k vienas 
tepasi&akė už uniją. Daugu
ma nori demokratiškos Lie
tuvos.

•

Didina baro išbadąs .. An 
glijos parlamentas paskyrė 
karo reikalams dar tris bi
lijonus doleriu.
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Po svietą pasidairius ninkas, — jei maršalas 
Goering taip pat būtų už- 

Nazių karalystėj Hitleris muštas, tuomet paskolą gar
dą bar spausdina daug po- rantuotų visa Nacional-Sę-^-

perinių pinigų — bankno- 
čių, taip kad Vokietijoj, ir 
visuose okupuotuose kraš
tuose, yra daug piperos pi
nige-banknočių, bet už jas 
nėra ką pirkti.
» Vienas Berlyno pilietis, 
nežinodamas, ką daryti su 
nauja 1000 markių bankno
te, nutarė nusipirkti boną 
vienui; karo paskolos, ku
rios periodiškai viena po ki
tos daromos po visą Vikie- 
tiją. Jis nuėjo į Deutche 
(valstybės) banką ir vie
nam
norįs pirkti paskolos boną. 
Bet prieš sumokėdamas pi
nigus, pilietis panorėjo su
žinoti, kas garantuoja tą 
paskolą kurios boną jis per
ka.

cialistų partija.

Vis tik būdamas netik
ras pilietis tarė valdininkui

— Taip, bet jei ir Nacis- 
nal-Sicialistų partija pakrik 
tų, kas tuomet?

— Mano mielas! — sušu- 
ko vaidininkas. Ar tai ne
būtų tamstai verta 1900 
markių? T

pilietis, — bet maršalas 
Goering taip pat dabar ran
dasi fronte.

— Well, — atsakė valdi-

Vienas mano* kampelio ta- 
vorščius, Bevardė susižavė
jęs kampelyje dedamais Mi'g

valdininkui ' pareiškė Praio Pamyli Idai-
dą. Jis sako: Kai moteris 
verkia apsimetus, tai galima 
juoktis, ale kai verkia iš 
pykčio, tai negalima kartis.

Tik prie tos pataisos ta- 
vorščius nepasakė, kas rei
kia daryti, kai moteris iš

— Aukščiausias nazių fiu pykčio verkia; dainuoti, šok
reris Hitleris! — greitai ir ti> kad ^,4, įvedus į dar-*
smarkiai atsakė valdįnįn- didesnį piktumą?
kas. ■____________

— Tas mane patenkina
ir labai gerai, — sako pilie
tis, — bet fiureris Hitleris 
dabar randasi fronte ir nie
kas negali pasakyti, kas ga
li su juo atsitikti.

— Tokiame atsitikime jo 
vietą užimtų Goering ir'tuo

met
Goering, — atsakė valdinin
kas.

Kaip lai senovėje bala
Taujėnai, Ukmergė* apsk. 

Uredninkas sustatė protoko
lą Motiejui Rudminui, Krao- 
pepu. kaime, ,ųž pavogimų^ 

malkų iš Jurgio Matūlionies. 
Rudminas spėja, kad malL

paskolą garantuotų kas tyčiomis kamaros aruo
de padėjo jo sūnus Jurgi* 
keršydamas tėvui, kad ne- 

— Beabejonės, — sako leidžia vesti jam Matuiio- 
naitės. Matulionis žada do 
vanoti Rudminui vagystę, 
jei jis leis savo sūnui vesir 

Matulionaitę. (Š.).

NUKRTTO GATVBKARIS

si

‘Draugai” Acme photo

Dėl vandens paplovimų Los Angeles gatvėkariB nukri
to nuo tilto keturių pėdų aukščio ir palietė automobilį, iš 
kurio keleivini buvo jau išėję. Kitas automobilis irgi guli 
po gatvėkariu. Sužeistijjjj nebuvo, /
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Buvęs Sv. Antano Iš Kareivių Motinu 
"spattos" sekretorius R. K. vieneto veikimo 
parvyko atostogų 1

Cioero. — Juozas Qribaus 
kas, dabar Apprentice Sea- 
man 2nd Cl., U. S. Coaat 
Guard, po ilgų ir įdomių ke
lionių jūromis, šiomis die
nomis parvyko namo atos
togų. Prieš išvykdamas j 
kariuomenę jis buvo ftv. An
tanu) Statymo ir Taupymo 
Bendrovės sekretorius. Jo 
vietą dabar ūžiama jo žsuonza, 
kuri pareigias atftirira taip

J. Gribauakaa esti bitu par 
rytama namo labai nudžiu
gino visas pažįstamus, ypa
tingai savo šeimą, nes šian
die, kovo 10 d^ pripuola* jo 
gimtadienis. Ta proga be a- 
bejonės jų namuose bus il
gai šviesu ir linksma. XXX

Spaudės diena
Brįvfhton Park. — Fede

racijos skyrius rengia spau
dos dieną balandžio 4 d. Ne
kalta Prasidėjimo Panelės 
Švč par. salėj. Kalbės “Lai- 

•oo” red. kun. Samdys, MIC., 
ir “Draugo” red. Ig. Saka
las. Kun. J. Prunskis paro
dys paveikslus iš tų vietų, 
kur mūsų vyrai kariauja. 
Taip pat parodys paveiks
lus Lietuvos nužudytų ku
nigų laike bolševikų okupa
cijos. Įžanga dykai.

a v
Panevėžio naujienos
JLKFSB). — GdVOme pra

nešimą, kad mirė buvusi Pa
nevėžio mokytojų seminari
jos prad. mokyklos mokyto
ja Elena Markevičiūtė. Kan. 
VI. Butvilą yra klebonu šv. 
Petro ir Povilo parapijos Pa 
nevėžyje (senamiestyje). 
Buvęs '“Panevėžio Garso” 
redaktorius kun. Augusti
nas Liepinis — klebonu Pa
nemunėlyje.

Skaitlingiausias Amerikos 
Lietuvių Kareivių Motinų R. 
Kryžiaus vieneto susirinki
mas įvyko kovo 4 d. Kadan
gi buvo aukų vajus Ameri
kos Raudono Kryžiaus karo 
fondui, tai kalbėjo J. Dauž
vardienė apie kilnią tos or
ganizacijos veiklą ir ragino 
lietuvius prisidėti darbu ir 
aukomis. Kalbėjo taipgi ir 
mūsų apylinkės pirm. Mrs. 
John Zintak. Ji irgi aiškino, 
kad lietuviai turėtų parem
ti šį R, K. vajų visomis sa
vo išgalėmis, kad gauti kre
ditą, aukos turi būt priduo- 

I tos per bebuvau vienetus, 
kaip kad Amerikos Lietuvių 
Kareivių Motinų vienetas, 
kuris susirenka Šaltimiero 
studijoje.

Didelio įspūdžio darė at
silankymas Gerčienės sū 
naus-jūriainko, kuris huvo 
Skaitomas dingusiu. Trum
pai kalbėjo Lieut. Thomas 
Scott. K Summit miestelio 
sykiu1 su sav© motina atvy
ko jūreivis Andy Abugalis 
ir jo draugas Corp. Alex Ja- 
nos. Visiems buvo įdomu pa
matyti drąsų lakūną Įeit. Al. 
Lukas, sūnų Vaišvilienės. 
Dar kalbėjo registruota alau 
gė Emrfta,Deksnis ir E. Sau- 

čiUhienes sūnus P. F. C. Wal- 
ter Saučūnas, taipgi karei
vis Anthony Juška, tarnau
jąs Medical Corps.

Dainavo Algirdas Brazis, 
o programą vedė pirminin
kė Jadvyga Čepulienė.

Reikia prisiminti ir apie 
Alice Winsky ir Kay Žebrai- 
tis, kurios sumanė lr paga
mino kraujo aukotojų tam 
tikrą brošiūrą, kuri paka
binta Raudono Kryžiaus vie
neto darbavietėje, šaltimie- 
ro studijoje. Deksniai, savi
ninkai lietuviškos valgyklos, 
Marąuette Parke, visus pa
vaišino.

Vajaus pradžioje Saltimie 
ras pirmas paaukojo $25.00 
auką. Greit toji suma išau
go į $198. Gera pradžia.

Visų, kurie aukos per Šal- 
timiero raštinę, 6912 South 
Western Ave., aukas Ame
rikos Lietuvių Kareivių Mo
tinų Raudono Kryžiaus vie
netas perduos Rand. Kryžiui. 
Lietuviai gaus už tai kredi
tą.

Jadvyga Čepulienė, pirm.

DIENRASTTS DRAUGa.

BRANGI KIAULE TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SESJOUKTOJO 
SEIMO AUKOTOJAI

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

(Tęsinys)

N. N., Chicago — $10.00.
TT. Marijonų vienuolijos 

garbės ir amžini nariai, ku
rie prisirašė per XVl-tąjį/
seimą.

Petronėlė Jančauskienė, 
Chicago — $100.00.

A. P., Chicago — $100.00.
Jonas ir Elzbieta Pauliai. 

Chicago — $25.00. (Pirmiau 
įmokėta $25.00).

Ona Bukantaitė, Chicago 
— $50.00. (Pirmiau įmokė
ta $50.00).

j
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_ "Uraugua' Acme puoto

Vardu kiaulė King Neptūne tapo žymi todėl, kad jos
dėka parduota daugiau karo bonų, kaip kad pardavė fil
mų žvaigždės. Toji kiaulė šį kartą buvo parduota laižy- 
bose ir Illinois gub. Green (kairėje) duoda čekį vieną mi
lijoną vertės karo bonų Francis C. Spence (dešinėje), West 
Frankfort, III., Chamber of Commerce sekretoriui.

SPORTAS i Dėmesio

Dariaus-Girėno posto 
antros ristynės bus 
kovo 11 dieną

Dariaus-Girėno postas A- 
merican Legion rengia ant
ras ristynės savo salėj, 4416.
S. Westem Ave., ketvirta-i 

dienio vakare, kovo 11 dieną.
Šį kartą savo programoj tu-

‘Irco Man’

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 10 d.į Auš
ros Vartų parapijos mokyk
los kambary. Draugijų ir or
ganizacijų atstovai prašomi 
kreipti dėmesio, atsilankyti 
į s.r.sirinkimą, nes turime 
reikalų _svarstyti. Valdyba

John Holda, milkmonu čem- 
pijonu.

Lietuviai Chicagoj Jau se
niai turėjo tokią programą 
susidedančią iš keturių lie
tuvių. Tai yra pusė progra
mos. Tikietus iš anksto ga
lima nusipirkti Dariaus Gi
rėno salėj ir pas kai kuriuos 
legijono narius. J. J.

Susirinkimą^

Talun/
ri vieną garsiausių ristikų 
neseniai atvykusį iš Vilniaus 
milžiną ‘‘Iron Man’’ Talu.1,1 

kuris sveria 303 svarus lr 
aukščio turi 6 pėdas, 7 co
lius: vien kaulai ir raume
nys nuo galvos iki kojų. Ta
lun risis su kitu dideliu ris- 
tiku Pete Schuh, kuris irgi 
3veria 260 svarų.

Lietuvių čempionas Bill 
Bartush risis su Frank Wil- 
zer, kuris dažnai mėgsta 
daug muštis su savo oponen - 
tais. Bet mūsų milžinas Bar
tush žino, kaip apseit su to
kiais. Trečia pora bus dar 
vienas lietuvis drūtuolis Fe- 
lix Yakaitis. Jis risis su Joe 
Rogatski lenkų veteranu.

Lietuviai legijonieriai tu
rės progos dar kartą pama
tyti ritantis savo narį, ku
ris jau seniai dalyvavo ris- 
tynėse. Aš kalbu apie John 
Mason, legionierių čempijo- 
ną, kuris šį kartą risis su

Šį vakarą, kovo 10 d., 8 
vai. įvyks LRKSA “Bemi- 
nine Fancies” mėnesinis su
sirinkimas. Prašoma narių 
laiku susirinkti, nes po su
sirinkimo lygiai 9:30 vai. 
mūsų hostess, Marty Sim- 
ans-Sucilla, vaišins susirin
kusius. Sulyg nutarimo, na
rė, kuri neatsilankys į susi
rinkimą, turės užsimokėti 50 
centų bausmės. Taigi, vison 
būkime. Susirinkimas įvyka 
gražioje Marty Simans re
zidencijoj, 2520 W. 70 St.

Ieva Lukošiūtė, pirm.

Draugijos Palaimintos Lie 
tuvos mėnesinis susirinki

Po $5.00: Adelė Marozal- 
tė; Kazimieras Kulbis; O. 
Vilimienė; Agota Kalaeins- 
kaitė; Jonas ir Kazimiera 
Žvirbliai, Melrose Park, III.; 
Raganis; Marijona Maukis; 
M. Geduliauskiene, Indiana 
Harbor, Ind.; Ona Vyšniaus
kienė, Springfield, III.; Ele- 
naMorkis; Emily BLadikis; 
Juozas J. Stadalninkas, Phi- 
la., Pa.; Frank Gedžius; He
len Stasys; G. Ivanauskas, 
Detroit, Mich.; Moterų Są- 
gos 49 kp., Apaštalystės Mai 
dos dr-ja, Brighton Park; 
Labdarių Są-gos kp., Brigh
ton Park; Apaštalystės Mal
dos dr-ja, Dievo Apvaizdos 
parap.; šv. Onos dr-ja, Die
vo Apvaizdos parap.; A. Ka- 
lašinskaitė, Bridgeport; Mai 
šabulbiai, Bridgeport; šv. 
Teresės Sodalicija, Šv. Juo
zapo parap.; Altoriaus Puo
šimo drja, Aušros Vartų 
parap.; Federacijos Chicagos 
apskr.; Tretininkų dr-ja, 
Aušros Vartų parap.; Elena 
Gedvilienė; Jonas Kerulis; 
I. B. Naujokai; Salomėja ir 
Napoleonas Saueiūnai; I. Go 
beris; P. Kiltas; Bernardas 
Nenartonis; A. Dargia; An
tanas ir Ona Usčiai; Juze- 
fina ir Liudvikas Trepins- 
kai; Barbora Narbutienė; 
Elz. Lankauskienė; Anthe- 
vičiai; Mary Daugėla; Ona 
Yuodikienė; Ona Bukantie- 
nė; kun. A. C. Martinkus; 
Jaunienė; Simonas A. Pilec- 
kas; Ona Gaudešienė; P. 
Staražinskaitė; Agota Ma
žeikaitė; F. O., Melrose Pk., 
III.; Morta Vaičiūnas; P. An
tanaitienė, Bridgeport; B. 
Bagdonienė; Kotrina Mise

mas įvyks šį vakarą, kovo 
10 d., 7:30 valandą, Chicago 
Lietuvių Auditorijoj. Visi 
mariai prašomi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reika
lų svarstymui. i

L. Dagia, sekr.

, vičiūtė; K. G., Melrose Park, 

IIL; Kazimiera Kontaut; J. 

Purtokas; N. N.; Juškai; J. 

Statkienė; M. Kalašinakie- 
nė; N. N.; T. Atroškienė; 

Žiūraitis; Domicėlė Gedžius; 

Konst. Draugelis; J. Stučin- 

skaitė; B. Česna; Jonas Ke
rulis; Tretininkų dr-ja, Bri
ghton Park; Ona Bruožienė; 
Juozas Pupleais; Rožių ir 
Lelijų klūbas, Dievo Apvaiz
dos parap.; Inkevičia; Do- 
mi jonas Jokūbaitis, Detrort. 
Mich.; Ona Mikolaitienė, 
Waukegan, IIL; Ona Rašins- 
kienė; Povilas Skirka; Šv. 
Onos dr-ja, Melrose Park, 
IIL; Šv. Pranciškaus dr-ja, 
Melrose Park, UI.; Jėzaus 
Kančios dr-ja, Melrose Park, 
III.; š-v. Rožančiaus dr-ja, 
Marąuette Park; Maldos A- 
paštalystės dr-ja, Marąuette 
Park; N. N. draugija, Mar
ąuette Park; Šv. Pranciš
kaus dr-ja, Tovvn of Lake; 
Labdarių Są-gos centras! M. 
Bruožis; Aušros Vartų mer
gaičių dr-ja, Aušros Vartų 

1 parap.; Šv. Kazimiero Akad. 
1 skyr.; Maldos Apaštal. dr- 
ja, Cicero; Šv. Motinos So
pulingos dr-ja, Cicero; Labd. 
Są-gos 3 kp., Cicero; Fede
racijos 12 skyr.; ftv. Jono

Krikštytojo dr-ja, Bridge
port; Maldos A paštai, dr-ja, 
West Pullman; Maldos Apaš 
talystės dr-ja, Bridgeport; 
Radavičius.

Po $4.00: Cinikas; Šv. Ka- 
zimiero Akad. Rėm. 2 skyr.j 
Bridgeport.

(Bus daugiau)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MOBOIttĘ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Assoeiation
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Tetofonss:

Canal 8887
Bra. 4. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
NiiiunicMkit urnų, mikcOukIu Uadclnlnkų. <lų negulima, atstatyti, ne* 
(Inortau Jų nedirbama. Jone ffalbna. pataikyti, kad (luotų /nius daiiR 
metų patarnavimų. .Tomu BIr Ben, Little Ren Ir kiti budulnlkal gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS Ht

APVUKKfS LIETU VUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

UAR GUI IJ
DIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėhe ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PBNKT.lDtENIAIS 7 v. v.

Pbone: GROvebill 2242
(1

WHFC-1450 kil. i

Gramuos Pasiraškos Jamveda
SKELBKITĖS DRAUGE

f?

Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

■> Liepos (July) 4 d., 1943 m.
BERGMANS GROVE

Labor Day, Rūgs. (Sepl.) 1.
VYTAUTO DAR2E

PILNAS PASIRINKIMAS

MOTŲ B Uflję
forai tr

ATEIKITE IB PATYS

PEOPLES CLOAK Md BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh St Yards 2a88

Mrs. K» P. Dziubak Ir Duktė* Sav.
■—■■ r — ■ ■ iimJT

i
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

ŽYMUS SPORTININKAS IR VEIKĖJAS 

DĖDĖS SAMO ARMIJOJE

Corp. Andrevv G. Kubaitis

Corp. Andrius Kubaitis, 
sūnus Vincento ir Onos Ku- 
baičių (Willow Springs), įs* 
tojo liuosnoriai į U. S. Army 
Air Force Radio skyrių 
Spalio mėnesį, 1942 m., ir 
dabar baigia savo specialy
bės mokslą Los Angeles, 
California,

Jaunas Dėdės Samo karei
vis (vos 20 m. amžiaus ir 
jau sulaukęs korporalo ran
gos) gimė lapkričio 29 d., 
1922 m. ūkyje, Wadsworth, 
UI. Pradinį mokslą ėjo Dun
dee, III. ir Huntley, III. ir 
baigė Šv. Alfonso parapiji
nėje mokykloje, Lemont, III.

Jis lankė ir baigė Tėvų 
Karmelitų vedamą high 
school, Joliet Catholic high, 
Joliet, III., kur dabar jo se
sutė, Carol Jean, baigia tre
čius mokslo metus šv. Pran
ciškaus Akademijoje.

Lankydamas Catholic high, 
Andrius Kubaitis ypatingai 
pasižymėjo futbolo lošime,

žaizdamas ant Varsity tymo 
per tris metus, gaudamas 
mokyklos specialius požy
mius keletą sykių už savo 
žaidimą. Jis taipgi buvo Ma
nager Joliet Catholic high 
Basketball tymo.

Adrius Kubaitis aktyviai 
dalyvavo savo parapijos jau 
nimo veikime, būdamas kle-iI
bono, Kun. A. Reisel’io, “de-. 
šinioji ranka”. Jis atgaivino 
CYO, arkidiocezinį katalikiš 
ko jaunimo skyrių Lemont, 
III., ir per keletą metų buvo 
tos Organizacijos iždininku. 
Jis priklausė prie parapiji
nio choro ir iki pat savo iš
vykimo į kariuomenę regu
liariai tarnavo prie Šv. Mi
šių. Prieš įstojimą į kariuo
menę Andrius dirbo A. & P. 
krautuvėj ę, Lemont, III.

Karinė tarnyba jam labai 
patinka, ypatingai kadangi 
radio jam nuo jaunų dienų 
vis buvo mėgiamas amatas. 
Jo teisioginės pareigos su
rištos su įrengimu ir prižiū
rėjimu radio priimtuvų ir 
siųstuvų U. S. kariniuose 
lėktuvuose. Baigęs radio sky 
rių, yra galimybės kad jis 
bus perkeltas į U. S. Aviaci
jos mokyklą St. Louis, Mo. 
ar čia pat Chicagoje.

• ' I
Jo dabartinis adresas yra: 

Corp. Adrew G. Kubaitis, 
1139 W. 27th St., House No. 
8, Los Angeles, Calif.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS M<’SU 
MILŽINIŠKO RTAIOY MUZIKA 

LINU.’ instki mfntv

PARINAUDOKIT FROO A BAR AR
KOL DAR NE3SPARDDOTI.

TŪBOS. CL*RINKTAI, TROM
BONAI. 8AXAPHONE8. FLUTE8 
RU “cases” — $35.00. 137.50.
$45.00 * lr $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NlflKT M ANUO! INAI. RANJOS. 
8MTTIKO8. TENOR BANJOS — 
$0.60. $3.60. $12.50 lkl >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.00 Ir $150.C0. BASO UZ- 
DENGALA8 — $12.00. SMTT'E-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNTNI- 
AM8 BASAMS. VIOLAS IR PEL- 
LO — $1.50. $3 00. $5.00. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visu vtr*- 
mluėtu Inutrumenlų. BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $13.50. $23 50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS. HI- 
ROY8. CYMBOIAj, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vlslema 
brass ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi JOsų lūpom,.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atatatvmas visų dailų darinė
tame, Triūboms, Saaaphones lr 
taipgi Smuikoms Ir Guitarams.

Prasideda rimties 
laikas

Šiandien yra Pelenų diena.
Prasideda gavėnia. Tai yra 
ypatingas metas atgailai.

Japonu nelaisvėje
Karo departamentas, ko- 

|vo 8 dieną, pranešė, jog aš- 
! tuoni kareiviai iš Illinois 

valstybės ir 39 kareiviai iš, 
vidurio vakarų yra Pilipinuo, 
se japonų nelaisvėje.

(stojo i Navy

GOLDR'
914

3TEIN’I
Ml^swe

R MUSIC SHOP 
well St., Chicago

Pereitą pirmadienį iŠ Chi
cagos arkidiocezijos du ka
talikų kunigai įstojo į Navy 
kapelionais.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Reprenentatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Lėktuvas bombarduodamas Vokietiją 
grižo be dviejų motorą, sužeista įgula

AMERIKIEČIAI UŽPUOLĖ VOKIETIJĄ. BAISI 
KOVA. KĄ PASAKOJA APIE TĄ KOVĄ 
LĖKTUVO PILOTAS.

Karo frontuose įvyksta šiur 
pių scenų, čia vieną tokią 
šiurpią scena atskleidžiame 
iš lakūnų gyvenimo.

Čia yra nepaprasta lakū
nų istorija, kurią turėjo per 
gyventi lėktuvas “Stormy 
Weather”, kuris grįžo iš oro 
puolimų Hamm į Amerikos 
oro bazę Anglijoje. Iš oro 
puolimų pilotas, piloto pa
dėjėjas, navigatorius ir šau- 
tuvininkas (waist (gunner) 
grįžo ir veikė tik du lėktuvo 
motorai (engines).

Kada lakūnai grįžo namo, 
jų lėktuvas šokinėdamas mu 
sileido į žemę, lėktuve buvo 
1,000 svarų bombų.

Kol lakūnai pasiekė žemę, 
jie kovojo su ugnimi lėktu
ve, kad išgelbėti sužeistus 
įgulos narius ir laukė pagal
bos iš areodromo.

DALYVAVO KOVOJE
PRIEŠ VOKIEČIUS

'V
“Stormy Weather” su ki

tomis. skrendančiomis tvirto 
vėmis dalyvavo kovoje prieš 
vokiečių lėktuvus, įskaitant 
Focke — 190’s, Messerschitt 
109’s ir 110’s, Junkers 88’s.

Kiekvienas įgulos narys 
grįžo kaip herojus. Lėktuvo 
pilotas laikinai buvo nusto
jęs viena akimi regėjimo, pi 
loto padėjėjas buvo nusto
jęs sąmonės ir užkritęs ant 
kontrolės. Lėktuvo radijo 
valdytojas suteikė piloto pa
dėjėjui pirmąją sėkmingą 
pagalbą.

Šią istoriją “Stormy Wea- 
ther pasakoja lėktuvo pilo
tas, kuris yra atlikęs 11 ka-

- *C!" ' J*
ro misijų, tris virš Vokieti
jos.

“Sormy Weather” lėktuvo 
pilotas pasakoja:

“Mes paėmėm lėktuvą' 
“Delta Raider”. Pastebė
jom, jog vienas inžinas blo
gai veikia. Tuojau grįžom į 
areodromą.

“Tuojau suradom “Stor
my Weather”. šis lėktuvas 
buvo paruoštas skristi, bet ne 
buvo įgulos. Tuojau mes į šį

i lėktuvą persėdom ir pasivi

jom kitus savo lėktuvus virš 
Šiaurės jūros. Viskas ėjo 
normaliai Lėktuvai skrido 
bombarduoti nacių.

PATAIKĖ PIRMAS ŠŪVIS

“Bet greitai prasidėjo ne
laimė. Į mus pataikė pirmas 
šūvis. Priešo kulka pataikė 
į mano oxygen tanką. Viena 
kulka išmušė oxygen siste
mos vielas, išmušė elektros 
sistemą iš vėžių, taip pat 
išmušė instrumentus, lėktu
ve kilo ugnis.

“Kai tik oxygen tankas, 
buvo išmuštas, tuojau vy
rams įsakiau oxygen naudo
ti iš butelių, kuris tarnavo li 
kušiai kelionei. Lėktuvo in- 
žineris ėmė gesinti lėktuve 
ugnį. Buvo tiek daug dūmų, 
jog negalima buvo matyti 
už trijų pėdų. Buvo išmes
tos bombos. Bombardierius 
pasakė, jog viskas tvarkoje. 
Bet vėliau pasirodė, jog dėl 
elektros sistemos sugadini
mo durelės neatsidarė ir 
bombos nešikrito. Nebuvo 
galima patikrinti oro spau
dimo.

SUGADINO INŽINĄ
“Jau mes už kelių minu

čių buvom prie tikslo. Vėl j 
priešas mus užpuolė ir palei! 
do kulkas į mūsų lėktuvą, j 
Viena kulka sugadino inži-, 
ną kita palietė plastišką no-| 
sį ir sutrenkė mūsų navigato 
rių. Trečia kulka pataikė į 
kambarį. Piloto padėjėjui 
nukrito plieno kepurė ir jis 
buvo sutrenktas, jis liko be 
sąmonės. Vėliau priešas su
žalojo antrąjį inžiną ir lėk
tuvas ėmė kristi tarp 100 ir 
150 pėdų. Buvo likę 20 minu 
čių pasiekti Angliją. Ir Ir 
tos 20 minučių buvo ilgiau
sios mano gyvenime”.

Po didelių pergyvenimų ir 
smarkių kovų sužeisti ir su 
sužalotu lėktuvu amerikie
čiai lakūnai grįžo iš Vokie
tijos į savo bazę.

Amerikiečiai lakūnai pa
vojingiausiose momentuose 
nenustoja drąsos ir šaltumo.

B. Smardock

Bruno Smardock, Chica
gos pašto sekretorius, įstojo 
į U. S. Navy kaipo chief 
Petty officier. Pereitą ket
virtadienį jis išvyko į pas
kirtą vietą, Virginia.

Prieš išvykstant į Navy 
draugai B. Smardock’ui 
iškėlė Bismark viešbuty
je vaišes, kur toastmaster 
buvo teisėjas Zuris. šiame 
bankete dienraštį “Drau
gas” atstovavo redaktorius 
L. Šimutis. •

Pereitą trečiadienį pašto 
tarnautojai B. Smardock’ui 
Dariaus ir Girėno salėje iš
kėlė vaišes.

B. Smardock iš lietuvių 
turėjo žymią vietą pašto tar 
nyboje.

3 Gary banditai 
pagrobė $20,000

Trys banditai, pereitą pir 
madienį, nuduodami kainų 
administracijos inspekto
riais, atėjo į vienus priva
čius namus Gary, Ind., neva 
ieškoti paslėptą kenuotą mai 
stą. Banditai namų šeimi
ninkę ir jos tarnaitę surišo 
vaikų vystyklais ir pagrobę 
iš seifo $20,000 pabėgo. Sei
fas buvo basemente.

Banditų aukos buvo: Mrs. 
Terzo Amidei, 26 metų am
žiaus ir jos tarnaitė Betty 
Doss, 45 metų.

mu
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Projektuoja Įsteigti nuogalią koloniją
Rock Island, III. — Stanley 

McWilliams, prėsident of 
the Rock Island Šunshine 
Club, kovo 9 dieną, pareiškė 
jogijis projektuoja atidary
ti netoli farmos šį pavasarį 
nuogalių (nudistų) koloniją.

Rock Island, Moline ir 
Andalusia gyventojai griež
tai protestuoja prieš tokį 
projektą ir kreipės į legisla
tūrą. Valstybės advokatas 
ir kauntės teisėjas varto 
knygas, kad suraduš įstaty
mą, kuriuo pasiremiant būtų 
uždrausta nuogalių koloniją 
įsteigti.

Stanley McWilliams griež 
tai nusistatęs ginti savo pro
jektą ir sako, jog nuogalai 
eisią iki aukščiausio teismo 
visai nemano nusileisti.

McWilliams yra 52 metų 
amžiaus. Jis yra nesenai nu 
pirkęs 160 akerių žemės ir 
čia mano įsteigti vasaros 
stovyklą gamtos mylėto
jams.

6 chicagiečiai 
žuvo, 9 sužeisti

Karo departamentas, ko
vo 8 dieną, paskelbė naują 
Amerikos kareivių nuosto
lių sąrašą, kuriame pažymė
ta, kad 63 kareiviai yra žu
vę ir 115 buvo sužeisti. Nuo
stolių sąraše yra pažymėta, 
jog 6 yra žuvę ir 9 sužeisti 
vyrai iš Chicagos area.

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus užsiprenumeruo
ti dienraštį “Draugas”.

Sėkmingai vyksta 
vajus

Chicaga veda vajų nau
jam krųseriui pastatyti vie
toj nuskandinto kruserio 
“Chicago”. Šis kruseris bus 
pavadintas miesto vardu. 
Pereitą pirmadienj Chicago-' 
je naujo kruserii statybai 
jau buvo išpirkta už $19,- Į 

466,881.25 karo bonų. Peri 

40 dienų yra nusistatyta i 
parduoti už $40,000,000 ka- Į 

ro bonų.

Bažnyčia gina 
žmonių reikalus

Nežiūrint visokiausių 
Hitlerio spaudimų ir perse- 
kiojiinų Katalikų Bažnyčios! 

Vokietijoje, Katalikų Bažny Į 
čia Trečiame Reiche yra dar 
stipri pajėga. Katalikų Baž-j 
nyčią Vokietijoje stipriai 
priešinasi nacių užgaidoms 
ir galingai gina žmonių są
žinės reikalus. •

Katalikų Bažnyčia žmo
nių reikalus gina nuo nacių, 
bolševikų ir fašistų užmaš- 
čTų ir įvairiausių jų pasikė
sinimų į žmogaus švenčiau
sias teises.

Katalikų Bažnyčia savo 
gyvavimo amžiuje yra daug 
skaudžių valandų turėjusi, 
jas pergyveno. Taip pat ir 
dabar pergyvens nacizmo, 
komunizmo— bolševizmo ir 
fašizmo siautimą.

Šunys nepasinaudojo
Chicagoję vienąs bučeris 

nupirko tris arklius, ku

riuos rengės paversti šu
nims maistu. Mat, jis nuta
rė pats užmušti arklius ir 
pardavinėti jų mėsą maitin
ti šunims. Jis manė, jog to*- 
kiu būdu biznį galės pada

ryti.

Kada bučeris sudavė ark
liui.! .galvą, had jį ąppvaigi- 
nus, tuo laiku pasirodė poli
cininkas ir jis pareiškė, 
kad be leidimo to negalima 
daryti.

Bučeris teisme už gyvy- 
lių žudymą be laisnio buvo 
nubaustas $25. Jis savo 
krautvę uždarę ir užmuštą 
arklį pardavė klijų dirbtu
vei.

Pritrūko moterų 
plaukams špilkučių

Winsted, Conn. pritrūko 
špilkučių moterų plaukams, 
kurių dabar sunku bet kur 
gauti. Vietiniai- pardavėjai 
pradėjo raginti gyventojus 
taupyti špilkutes ir rinkti 
jas iš automobilių, kur mo
terys dažnai jas pameta. 
Vienas vyras per dieną su
rinko 33 špilkutes. Jis buvo 
vietinio miestelio plikių klu
bo narys.

Paimtas sviestas
New York’e kovo 8 dieną 

sveikatos departamento ins
pektorius paėmė 30,000 sva
rų mušto sviesto, kuris buvo 
žemesnės rūšies, negu turė
jo būti. Sviestas buvo paim
tas iš dviejų fabrikų. Sis 
sviestas turėjo pavadinimą: 
“Victory Spread”.

Auka našlaičiams
Boston i, Mass., gyvento

jai Kinijos našlaičiams su
aukojo $118,000.

Kokiu įtaką turi 
chemikalai į žmones

Vienas anglų psichologas 
mokslininkas tvirtina, jog 
žmonės, kurie savo kraujuje 

;turi daug geležies yra pro
tinių ir artistiškų gabumų. 
Pasak to mokslininko žmo
nės, kurie turi daug kalkių, 
tai jie yra stiprūs ir ra
mūs; žmonės, kurie savo 
kraujuje turi daug karbono 
yra nubodūs, tinginiai ir pa
linkę į nutukimą, o kurie 
žmonės turi perdaug deguo- 
nio — jie yra optimistiški ir 
draugiški, o kurie kraujuje 
turi daug sieros, tai žmones 
yra nepastovūs ir jautrūs. 
Taip iš vedžioja anglų moks
lininkas. Žinoma, chemikalai 
turi įtakos į žmogų, bet ne
visišką. Yra ir dvasinių prie 
žasčių, kurios nusako žmo
gaus būdą.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

X “Grandnia'’ Novakienė, 
dr. Atkočiūno žmonos moti
na, vieši Cicero je. Ji atvyko 
pasveikinti aavo anūkę. Kaip 
jau buvom pranešę, praeitą 
šeštadienį dr. Atkočiūnas pa
liko papa. •1

X u. S. $16,206.25 Karo 
ženklelių (War Stamps). iki 
šiam laikui yra išpirkusios 
Šv. Kazimiero Akademijos 
studentės. Tai puikus mo
kyklai atestatas patriotizmo 
atžvilgiu. Studentės, sako- 
ma, vietoje saldainių perka 
karo ženklelius.

X Kun. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas džiaugiasi, kad į kiek
vieną parengimą susirenka 
ne tik daug parapijonų, bet 
ir daug svečių. Dėlto para
pijos skola tirpte tirpsta.

X Albina Mickaitė, baigų 
si Šv. Kazimiero Akademi
ją, yra jauniausia sesuo ži
nomos veikėjos ir scenos me 
no mėgėjos K. Skelly, de
biutuos, tai yra pirmą sykį 
pasirodys parapijos salėj ko 
vo 14 d., veikale “Pyragai“.
Ji loš “laikraštininkės“ ro
lę. Kas tuos “pyragus“ val
gys, tik atsilankę pamatys.

X Frank Koba, žymus aš
tuonioliktosios politikierius, 
buvo vienas stambiausių Die 
vo Apvaizdos parapijos Vic- 
tory baliaus rėmėjų. Ne vėl- - 
tui ir laimėjime jam teko 
vienas U. S. karo bonas $25.
Kitą boną laimėjo kongr. J. 
Sabath, o trečią dovaną lai
mėjo žinomas veikėjas S. Ši
mulis. Beje, Kobos sūnus y- 
ra vedęs lietuvaitę ir visa 
šeima priklauso Dievo Ap- 
vaizdos parapijai.

X Jack Stanley Phillips, 
žentas žinomų Cicero ir Chi
cago veikėjų M. ir K. Sriu
bų, liuosnoriai įstojęs į ka
ro laivyną. Dabar Notre 
Dame universitete ruošia
mas karininko pareigoms.
Jis yra baigęs Illinois uni
versitetą. Jo žmona, Vale- > 
rija Sriubaitė, yra baigus 
Mundelein Kolegiją ir per 
keletą metų huvo Illinois u- 
niversiteto knygininke.

X Sv. Pauliaus, vokiečių 
parapijos bažnyčioje, prie S.
Hoyne ir W. 23 St., šiomis 
dienomis, sugedus elektros 
junginiams, sudegė dideli 
vargonai. Nuostoliai dideli.
Si mūro bažnyčia, gotiko 
stiliaus, yra aukščiausia baž 
nyčia Chicagoj, miniatūra 
Koelno katedros, ir įdomi 
tuo, kad statant ją nepa
naudota nei viena vinis. Per
nai remontas dviejų bokštų 
kainavo $25,000. Važiuojant 
Douglas eleveiteriu ši baž 
nyčia matos už keliolikos 4 
mailių.

X Walter NoraR, savinin
kas vyriškų ir moteriškų rū
bų Siflvyklos adresu 809 W.
19 St., prieš kurį laiką buvo 
sunkios ligos parblokštas.
Bet ligą nugalėjo ir dabar 
•veikas kaip ridikas, eina 
savo pareigas
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