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RUSAI SULAIKO
Doneco upės slėny vokiečiai 
nusisuko prieš rusus ir juos nužėrė

Buvo pavojaus; net maršalas 
Stalinas nuvyko karo frontan
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MASKVA, kovo 10.—So- 
* vietų vadovybė skelbia, kad 

rusai sulaikė vokiečių ver
žimosi pietų link nuo Char
kovo ir Doneco slėnyje, kur 
vokiečiai paskutinėmis die- 

A nomis apie 100 mailių buvo
pasivarę atgal Rusijon.

Čia spėjama, kad vokie
čiai, regis, nori ir vėl paim
ti Charkovą, iš kur nesenai 
išsinešdino.

Sovietai pripažįsta, kad 
rusai to fronto daly turi 

^.taip atkakliai kovoti su vo
kiečiais, kaip jie kitados ko
voję Stalingrado fronte ir 
tai prieš gausingesnį skai
čiumi priešą.

Kitose fronto dalyse šiau
rių link rusų armijos pažan- 
giųojia, anot vadovybės pra- 
nešimų.

1 . • .

Rommelis gali būti 
sužnybtas

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 10.—Iškeliama 
aikštėn, kad fieldmaršalo

^Rommelio jėgos pietų cen
tralinėj Tunisijoj, matyt, 
bus sužnybtos britų ir pran
cūzų armijų.

Kaip žinoma, britų aštun
toji armija Rommelio jėgas 
atakuoja Mareth tvirtovių Ii 
nijoj, o prancūzų kariuome
nė bando priešą suremti iš

* pietinio šono ir persimesti į 
užnugarį. Jei prancūzams 
tas pasisektų, ašis pakliūtų 
stačiai į žnyples.

Paskelbta, kad visam Tu- Į 
nisijos fronte didesni veiks-

LONDONAS, kovo 10. — 
Žiniomis iš Maskvos, Done
co upės slėny, tarp. Charko
vo'srities ir Rostovo, vokie
čiai staiga sukėlė kontrofen 
šyvą ir atsiėmė visus, plotus 
iki Doneco upės. •

Maskva pripažįsta, kad 
vokiečiai iš naujo paėmė vos 
tomis dienomis rusų atsiim
tus, šiuos miestus ir mieste
lius: Krasr.ognad, Lozovaja, 
Pavlograd, Krasnoarmei s k. 
Kramatorsk, Barven kovo, 
Slavčansk ir Lįsičansk.

Tarp Charkovo ir Rosto
vo visu frontu vokiečiai ru
sus atbloškė kai kur apie 
per 100 mailių. Rusai per
simetė per Donecą ir upės 
pakrantėmis užėmė pozici
jas.

Anot Maskvos, maršalas 
Stalinas išvyko tan frontan 
asmeniai direkt.uoti rusų ar
mijai, kad ji nepasiduotų 
vokiečiams — naciams ir 
fašistams.

Sovietų vadovybė pavyku 
šią vokiečių kontrofensyvą 
aiškina tuo, kad ten prieš 
rusus sutraukta apie 375,- 
000 vokiečių kariuomenės, 
kurios, anot sovietų, daugu
mas sutraukta iš vakarinio 
fronto.

Anot Maskvos, ši vokiečių 
ofensyvą priešui yra skau
di, nes iki 20,000 vokiečių 
nukauta.

Hitleris esąs armijos 
"globoje'
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“Draur&a’’ Acme photo

Jungtinės Amerikos Valstybės į Rusiją yra pasiuntu- 
sios už vieną ir pusę bilijono dolerių įvairių daiktų. Ame
rikos ambasadorius Standley Rusijai sako, jog rusų val
džia slepia savo žmonėms apie teikiamą Amerikos pagal
bą Rusijai.

rr

LONDONAS, kovo 10. —
. v. ,. . . . „ , Apie Hitlerį įvairiausi gan-mai šiandien apsistoję. Ma- , . .. ,

____ .____ . kokius d31 Plinta-
Viena aišku, kad jis serga 

pamišimu ir kaipo tokiai 
yra pavojingas toliau pasi
likti vokiečių karo mašinos 
priešaky. Tad, sakoma, jis 
armijos “globojamas”—kur 
nors atvienėtas.

tyt, rengiamasi j 
nors naujus žygius.

Japonai ore rodo 
savo stipruma

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 10.—47 jap> 
nų lėktuvai atakavo sąjun
gininkų bazę Wau, N. Gvine 
joj, už 35 mailių nuo Sama- 
laua. Bombardavo du aero
dromus. Keletas japonų lėk
tuvų numušta.

Tuo būdu japonai nori 
įrodyti, kad jie yra dar ga
lingi ir nemano vienaip, ar
kitaip kapituliuoti.

%

LONDONAS. — Komunif 
tų partija Britanijoj nusis
kundžia, kad britų darbo 
partija jos nepriima į savo

VOKIEČIAI BIJO 
INVAZIJOS VAKARŲ 
EUROPOJE

LONDONAS (ONA). — 
Kompetentiški stebėtojai pa 
reiškia, kad vokiečių karo 
vadovybė, regis, nepasitiki 
Europos apginti nuo sąjun
gininkų invazijos, jei jos pa 
stangomis ne tiek Europos 
pakraščiai fortifikuo jami. 
kiek atokesniuose miestuo-

eiles. Esą, taip neturėtų bū- se ir visais paupiais daroųii 
ti. , įsitvirtinimai. Kai kuriose

Olandų Rylų Indijose eurapečiams 
gyvenimas esąs "pakenčiamas"

LONDONAS (ONA). —.stovyklų tik dienos laiku 
Šiomis dienomis sukako vie-1 leidžiama laisvai išeiti. Ja- 
neri metai kaip apie ketvir-' ponų sargybai europiečiai 
tis milijono europiečių pate- verčiami saliutuoti galvos 

palenkimu.

Iš europiečių visi radijo 
priimtuvai atimti. Jie nieko 
nežino, kas veikias pasauly

Yra žinoma, kad daugiur 
kalnuose ir raistuose veikia 
olandų partizanai.

Maskva skelbia 
apie gauname iš 
Amerikos paramą

ko japonų valdžion olandų 
Rytinėse Indijose.

Nors apie jų ten gyveni
mą tikrų informacijų netu
rima, bet olandų sluoksniuo
se spėjama, kad ten gyveni
mo sąlygos europiečiams 
yra pakenčiamos. Tai dėl to, 
kad japonams yra svarbu 
nepalaužti visokios gamy
bos sistemos ir kad vieti
niams žmonėms nurodyti, 
kad japonai yra “ žmoniš
ki,” kad jie net su savo prie 
šals “žmoniškai” elgiasi.

Visi sveiki ir tinkami ka
ro tarnybai olandai yra in
ternuoti, bet senesnieji olan 
dai ir kiti europiečiai su jų 
šeimomis laikomi specialėse 
stovyklose šalia miestų. Sto 
vykios apjuostos spygliuo
tomis vielų tvoromis. Iš šių

U. S. lakūnai numušė 
19 ašies lėktuvą

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 10.—U. S. bom
bonešiai, kovinių lėktuvų ly
dimi, tarp Cape Bon, Tani
ai jo j, ir Sicilijos dausose ne
tikėtai susidūrė au vokiečių 
lėktuvų eskadronu, ekrin- 
dančiu Tunisijos link. Kilo 
kova.

Per pusvalandį kovota, 19 
ašies lėktuvų numušta, o ki
ti paspruko.

Kova įvyko toje apylinkė
je (Viduržemio jūros padan 
gėse), kurs prieš keletą die
nų sąjungininkų lakūnai su
naikino ašies Taivų konvojų.

Didelis konvojus 
apleido Gibraltarą

LONDONAS, kovo 10. — 
Vokiečių radijo skelbia, kad 
ig Gibraltaro išvyko didelis 
britų laivų konvojus į At- 
lantiko vandenyną.

Anot vokiečių konvojų 
nudaro apie 7Q prekinių lai
vų ir koks skaičius naikin
tuvų.

Iš St. Nazaire žmonės 
iškeldinami

LONDONAS, kovo 10. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad naciai iškeldina 
civilinius gyventojus iš St. 
Nazaire, nacių submarinų 
bazės Prancūzijoje. Paskuti
niais laikais ši bazė daug 
nukentėjo nuo sąjungininkų 
bombonešių atakų.

Sugadintas U. S. laivas 
Gibraltare

Municijos gamyba Amerikoj auga, 
praneša karo pasekretorius Patterson

Pagaminama daugybės ginklų 
ir įvairių rūšių amunicijos
WASHINGTON, kovo 10. 

— Karo departamento pa
sekretorius Robert T. Pat
terson praneša, kad J. A. 
Valstybėse municijos garny 
ba didėja.

Vasario mėnesį pagamin
ta 1,932,000 didžiai sprogs
tamųjų įvairių rūšių šovinių 
armijos ordnance dirbtuvė
se.

Didesnės U. S. oro
jėgos

WASHINGTON, kovo 10. 
—Vyriausybė nusprendė žy
miai padidinti U. S. oro jė
gas Kinijoje, kad tuo būdu 
padėti kinams kovoti prieš 
japonus.

Daug kas sako, kad galin
gas oro laivynas gali japo
nus Kinijoje visiškai suklup 
dyti lr juos nugalėti.

Tad dabar ir bus darbuo
jamasi tai siekti. Iš Kinijos 
pirmiausia proga bus bom
bonešiams pasiekti Japoni
jos salas ir tenai jos karo 
pramonės centrus.

r G-NASHING
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vakarinės ir šiaurinės Euro 
pos srityse vokiečiai dirbdi- 
na net tris apsaugos linijas. 
Visur pilna kulkosvaidžių 
lizdų. Kai kurios pozicijos 
'taip įtaisomos, kad jų gyni
mui nebūtų reikalinga daug 
kareivių, nes kariuomenės 
divizijos gali būt reikalin
gos kitiems frontams. Mies
tuose, miesteliuose ir sody
bose parengiamos barika
dos.

Tas pat yna pietinėje Eu
ropoje. Nes ir ii Afrikos šo
no vokiečiai bijo sąjungi
ninkų invazijos.

LONDONAS, kovo 10. — 
Po keisto ir neapgalvoto U. 
S. ambasadoriaus Maskvoje 
išsišokimo prieš sovietų vy
riausybę, pastaroji per Mas
kvos radiją oficialiai paskel 
bė, kokią ir kaip didelę iš 
Amerikos paramą sovietai 
apturi šiame kare.

Sovietų vyriausybė pada
vė visus Amerikos “lend 
lease ’ ’ administrato riaus 
Stettinius prieš keletą dienų 
paskelbtus skaičius.

Tas reiškia, kad Amerikos 
parama nuo Rusijos gyven
tojų neslepiama.

LONDONAS. — Paskelb
ta, kad per i. m. sausį ir va
sarį' Britanija prarado 19 
laivų, kurių tarpa 4 naikin
tuvus.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

LONDONAS, kovo 10. — 
Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad Gibraltanan at
plaukė U. S. naikintuvas ir 
ten iškeldino 6. Afrikoj žu
vusiuosius ir sužeistuosius 
kareivius.

WASHINGTON. — Kong
rese vis dar keliamas triuk
šmas prieš armijos, didumą. 
Priešininkai sako, kad ar
mijos didumu palaužiami 
žemės ūkio darbai.

BRITŲ LAKŪNAI 
APGRIOVĖ MIUNCHEN

LONDONAS, ko vo 10. — 
Britų oro ministerija prane
ša, kad britų lakūnai praei
tą naktį atakavo Miunche
ną, nacių partijos lopšį.

Sukelta daug gaisrų.
Vokiečiai per radiją pri

pažįsta, kad miegui padary 
ti dideli nuostoliai. Nuken
tėję muziejai ir bažnyčios.

American freedom 
Or elae Japaneedom—
Of which are you fonder? 

Ba a victory bouder!

HhMtratten ty CI6 Ooekat.

BUY WAR BONDS 
AND ŠTAMPU

Į V. S. TV—nrr Buy .......

Britai atakuoja nacius 
Prancūzijoje

LONDONAS, kovo 10. — 
Britų oro jėgos atakavusio? 
Nr.rembergą, Voki e t i ji o j 
staiga nusisuko atakuoti 
nacius šiaurinėj Prapcūzi- 
joj. Praeitą naktį tas atlik 
ta ir daugely vietų vokie 
čiams sukelti dideli nuosto
liai.

LONDONAS. — Apturi 
momis žiniomis, Prancūzijo 
je riaušės pasikartoja. Api< 
50 nacių daugiau užmušta.

Be to, tą pat laiką paga
minta 419,000 įvairių rūšių 
bombų lėktuvams. Pasekre
torius aako, kad per vieną 
mėnesį kas naktį bombarda
vimui pakanka iki 15,000 
bombų. O įsitėmyk, kiek jų 
pagaminta.

Aplamai imant, sako pa
sekretorius, karo gamyba 
šiemet padidėjusi iki 300 
nuošimčių, palyginus supna 
eitų metų gamyba.

Vasario mėnesį žymiai pa 
didėjusi ir kitų karo reikme 
nų ir pabūklų gamyba. Pa
gaminta apie 150,000 kulko
svaidžių ir apie 134,000 sub- 
kulkosvaidžių ir daugiau 
kaip 5,000 įvairių rūšių tan
kų.

Be to: 28,000 armijos sun 
kvežimių, 2,000 priešlėktu
vinių patrankų, 5,000,000 
porų pusbačių.

"OsNande" naciai 
įsteigė pinigą 
emisijos banką

“Deutsche Zeitung im Ost 
land” (VIII. 14) cituoja Dre 
zdeno Banko komunikatą, 
pagal kurį esą numatoma 
įsteigti specialinį “Ostlan- 
do” pinigų emisijos banką, 
šis bankas Įeisiąs “Ostlan- 
do” pinigus, kurio vienetas 
būsiąs lygus vienai vokiečių 
markei. Tačiau minėtas lai
kraštis prie šios žinios pri
deda pastabą, kad “Ostlan- 
do” pinigų dar teksią Kgoką 
laiką laukti, kas surišta su 
pinigų pagaminimu.

Naciai suvaržo 
Vilniaus gydytojus

“Kauener Zeitung” (VTU. 
21) rašo, kad vokiečių ko
misaras sušaukęs konferen
cijai Vilniaus gydytojus. 
Komisaras Hingst nusiskun
dė kai kuriais gydytojais. 
Pav., gydytojai “be pagrin
do” išduodą Rūdijimus apie 
ligą, bet už tai bausią vokia 
kie ji “ypatingieji” teismai. 
Kai kurie gydytojai reika
laują honorarą ne pinigais, 
o maisto produktais. Komi
saras dar pareiškė, kad “vie 
tiniams” Vilniaus gydyto
jams uždrausta be specia
laus leidimo gydyti Vokieti
jos piliečius.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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MŪSŲ GYVENIMAS IK DARBAI
TI. Marijonu Misijos Cicero, 111. — Sv. Antano 

parap. baland. 5 — 11 d. — 
kun. A. Ignotas, MIC.

MONTREAL, Canada, Sv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo balandž.o 19 d. iki 
balandžio 25 d. — Kun V.

NEVV ARK, N. J. ŠVenč 
Trejybės parap. bažnyčioje 
nuo kovo 10 d. iki kovo 19 
d. — Kun. V. Andriuška,
M.I.C.

MELROSE PARK, III. Our i Andriuška, M.I.C.

Lady of Mount Carmel pa į MASPETH, N. Y. Persi- 
rap. bažnyčioje nuo kovo 14,^^ parap. bažnyčioje 
d. iki kovo 21 d. — Kun. P. | nuo balandžio 19 d iki

landžio 25 d. — Kun. J. 
Kuprevičius, M.I.C.

S^RINGFIELD, ILL. Sv. 

Vincento Pauliečio parap. 
bažnyčioje nuo balandžio 21

Malinauskas, M.I.C.
WESTFIELD, Mass. Sv.

Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo kovo 14 d. iki kovo 
21 d. — Kun. J. Vaškas,

d. .iki balandžio 25 d. —
MARQUETTE PaRK, Kun. M. šmigelskis, M.I.C. 

Chicago, III. Gimimo Pane- uuo liepos 17 d. iki 26 d. 
les Svenč. parap. bažnyčioje CHICAGO, III. Dievo Ap- 
kovo 21 d. iki balandžio 4 d. veįzdog parap. bažnyčioje 
— Kun. A. Ignotas, M.I.C. Kun A Andriuška, M.I.C. 
ir Kun. A. Mažukna, M.I.C

JAPONŲ KELEIVIAI GAUNA NEMOKAMĄ KELIONĘ

- "Draugas” Acme pfiOto

Amerikietis .kareivis su šautuvu saugoja japonų lakūnus ir kareivius, kurie buvo su
imti ir dabar transportuojami iš Guadalcan ai į kur nors į pietų Pacifiką.

Vatikanas padeda 
suieškoti dingusius 
šeimų narius

(LKFSB). — Karo metu 
daugelį šeimų ištinka nelai
mės kai tėvus, sūnus paima

pranešęs šisai gv. Tėvo biu
ras. Kaikurie iš tų belaisvių 
buvo ’ anksčiau paskelbti 

kaip dingę be žinios ar žuvę 
kautynėse.

-K

ROSELAND.
ILL. Visų šventųjų parap. 
bažnyčioje nuo kovo 28 d. 
iki balandžio 11 d. — kun. 
A. Ignotas, M.I.C. ir Kun 
A. Mažukna M.I.C.

PITTSTON, Pa. šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje nuo 
kovo 28 d. iki balandžio 4 d. 
-- Kun. J. Vaškas, M ^I. C.

WORCESTER, MASS. šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje 
nuo balandžio 4 d. iki bal. 11 
d. — Kun. V. Andriuška, 
M.I.C.

BROOKLYN, N. Y. Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje 
nuo Balandžio 11 d. iki ba
landžio 25 d. — Kun. J. 
Vaškas, M.I.C.

\ RACINE, Wisc. Sv. Kazi
miero parap. bažnyčioje nuo 
balandžio 11 d. iki balan
džio 18 d. — Kun. J. Jan
čius. M.I.C.

Youngstown, Ohio. — S v.
CHICAGO, Pranciškaus Aesisi par. ko-

belaisvėn, kaip juos kur iš-J 
gabena. Norėdamas kiek ga
lint padėti nelaimingoms 
šeimoms popiežius yra suda 
ręs specialių biurą. Į jį iš vi 
sų kraštų plaukia šimtai 
tūkstančių laiškų ir telegra
mų, su prašymais surasti ka 
ro metu atskirtus šeimos 
narius. Nemažas skaičius pa 

įsišventusių vienuolių nuolat 

dirba pagelbėdamos besikrei 
piantiems. Vatikano radijas 
patarnauja perduodamas 
trumpas žinias. Koks čia 
didelis darbas atliekamas 
galima spręsti iš to, kad pa
skutiniais metais Vatikano 
radije stotis dirbo 86,000 
minučių vien tik perduoda

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

vo 28 — 30 dd. — kun. P. 
Barauskas, MIC.

LoweU, Mass., šv. Juoza
po parap. nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 4 d.

Nepamirškite
Nuo kovo 15 d. cukraus ma ^formacijas apie belai- 

kuponas No. 12 geras d« 8v*n Pasius, pw radiją 

penkių cukraus svarų, šis

Atgarsiai Vasario 
Šešioliktosios

S. Klimaitis apie Raud. Kry

žių. g WB B B B B B ^B >B B V saaawwaaa*o a . w. .... fe*“ a co c* , K ' av Sa v
U. S. Bonds išparduota ui į penkių cukraus svarų, šis buvo Paskelbta 139,340 uz-

dauglara kaip $5,000. Rarld l K°V° 8 d,Cn* Prasideda kuponas baigiasi gegužės 31 'klausimai ar pranešimai 
Kryžiui surinkta aukų $40.1 penktasis kuro aliejaus pe-j dieną I apie surastuosius. Jau per-

Vietos anglų laikraščiai ! riodas kuponams, geri dėl 

— rytinis “Daily Press” ir 11 galonų, 
vakarinis “Observer Dis-1

pach” plačiai aprašė pami
nėjimą.

Po prakalbų 7 vai. vakare 
įvyko iškilminga vakarienė 
dalyvaujant daugeliui sve
čioj. ■*

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S1 AS 
KAINAS.

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

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8017

DR. G. SERNER

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

Utica, N. Y. — Vasario 
21 d. čia lietuviai iškilmin
gai šventė Lietuvos Nepri^j 
klausomybės sidabrinį jubi
liejų. Didelė garbė vietos kle-į

_ .... ... bonui kun. J. Grabauskui,1
Pamineiimas pradėtas 10 , . v. . _
. . . . • i kuris, nors čia gimęs ir ne-

val. ryto dalyvaujant pen- ’ , . . .
. . V, c ra matęs Lietuvos, bet pi
ktoms draugystėms. Sumų , . . , „ , .

jlalSė su asista kun. J. Bal- ?‘™dc d,d“nlu Uz
. . _ _ .. t t n d. kitus atvykttsius iš Lietu
kūnas. Maspeth, L. I., lietu- J

... . vos. žmogelis
vių parap. klebonas. Diako- 
nu buvo vietos klebonas kun.1 
Justinas Grabauskas, subdi- 
akonu — kun. Regis Larkin.
Pamokslą pasakė kun. Bal- 
kūnas. Po pamaldų šv. Ce
cilijos choras bažnyčioje su
giedojo “Lietuva, tėvynė mfl 
sų”.

4 vai. popiet, parapijas sa
lėj įvyko prakalbos. Pirmu 
kalbėtoju buvo miesto ma
joras Corou. Toliau kun. Jo
nas Balkūnas pasakė reikš
mingą kalbą, kokios Uticos 
lietuviai nėra girdėję. Ant 
galo kalbėjo vietos veikėjas 

 

Rešzidencija REPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 80. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Kovo 21 dieną baigiasi 
kavos kuponas No. 25.

Kovo 21 d’eną 
gazolino kuponas No. 4 
knygutėje.

baigiasi
“A”

WHOLESALE
UQUOR 
ĮSTAIGA

DR. VAITUSįH, OPT.-
LIETUVIS

VVOLK STUIUO• 945 VVe t 35* St-rr*

.MODERN

UOMPI.ETE
Al>\ 'NCL P ”Htn( GR \P|t 

I.OUEST POSSIKI.F. PRH » 

l’HONF LAFAYETTE 2>»3

r /Sr• ‘•stf'/t e T
Cb! \

Mvctoojame 
po vl«ę 
Ohk-aga

SUPREME
SAVINGS and LOAN

association

dabartim*
DIVIDENTŲ
RATA 4%

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu

J. P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 73581751 W. 47 th Street

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS MT1BIN&JA
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vad. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCI.ID 900

— REZIDENCIJA —
1441 Bo. SOth Av^ Oteero. Hl. 

Tel. Cicero 7681

Mano 2® metą praktikavime* 
jūsų garantavimas

Optemetrieally Aklą Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiame i mokyklos vaiku* 

Krelvoe akys atltaleoaaee.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutarti, 
j Dtngely atsitikimą akys atitaiso
mos bo akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South AflMand Av>
YARDS 1371

Phone: YARDS 1873
Jaunuoliai, kurie tieortitaami 

karo aviacijos skyr*” š priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

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

Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUt)OKlTB PROG4 DAftARTtNftMD MOKOMS 

NUOŠIMČIO BAtOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !--------  - -- - -- - ---- - — - --
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami tr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan ta' 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINft ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 los. M. Moteris, Sec'y 8ZM SO. HALSTED ST.

1
Nba UBIRAL tARMINCS

eitų metų pabaigoje “Catho
lic Times” buvo paskelbęs 
vardus 17,000 belaisvių, 
apie kurių suradimą buvo

Pildom Income Tat
Nelaukit f anketinės Dienosi

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

August Saldukas 
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774
RBMKrrtc SENĄLIETUVIŲ DRAUGĄ.

tt. MAJKTER, eev.
AL LIUUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOUI.BVARD *014

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

tik viena pora aklų visan^gr-
m modern Ilk tauri a 

kurie regėjimo mokėta, 
gkll sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
tee akintą, kurte pašėltas 
vtsę aktą tteaiptaie. ..

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

OPT OMEl RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa tg-toam: OAKAL MM. Cbtoagc 
omo VAUumom

Itaa a. m. tkl l:BB p. m. 
, ir aaštad. «:«ū k m.
mm,

Uegsemlnuotl 
metodą.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
Ofiso teL VIRginia 0036 

Residencijos tai: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 8M1.
Kee.: KENwood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: ano 1-3; ano 6:30-8:30

756 Wesl 351h Street

Lalkftl statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jaai pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti žalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre). t

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Ntto 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. v&k. 
Nedėliomis pagal sutartu.

Office teL YARds 4787 .
Namą teL PROipect 1980

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valaadoe: 11-18; 2-4; ir 6:80-8:80 

Pirmadieniais — tik 2-4. 
itadieniais — 11-3

TA OANal 6182

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROA8 '

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 r. v 

Trečiad ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 West Mth Place
Tel. REPoblic 7868

TeL OANal 0967
Rea. tel: PftOapect 66M

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reildendjk: 6600 So. Artesian Ave.

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

PLATINKITE *DBAUG4M

...

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 8846

,DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6737 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal su tartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUROAS

4140 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayetta 8210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzle 2868 

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

Sakmadienlais Danį eusl tarima.

Švent -12.

Ofiso TeL............... VIRginia 1886

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dfi. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel MIDway 2380 Chicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, n no 2 iki 6 
vnl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 veL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.,
TELEFONAS:

Calumet 4591 /
DftL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIEN& “DRAUGU”
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Vatikano valstybė

(LKFSB). — Popiežiaus 
šventės proga prisimename 
jo valstybę Vatikaną. Ji api 
ma tik 108.7 akrus, ant ku
rių stovi Vatikano rūmai, 
muziejai, meno galerijos, 
knygynas, observatorija, so
dai, Šv. Petro bazilika ir ke 
lėtas netoliese esančių na
mų. Pačiame Romos mieste 
dar trylika pastatų, jų tar
pe trys bazilikcs, priklauso 
Vatikanui ir naudojasi teri- Į 

tori jos neliečiamybės teise.

Vatikanas turi 953 gyvento
jus, jų tarpe 300 šveicarų. 
Vatikanas turi savo telegra
fo, telefono ir pašto tarny
bą, leidžia savo pinigus ir, 
pašto ženklus, turi savo ra-l 

dijo stotį, kurią įrengė pats 
radijo išradėjas Marconi, 
kurs, kaip žinome, buvo ge
ru kataliku. Net ir savo gel- 
žkelio stotį turi Vatikanas 
su 600 pėdų ilgumo gelžke-i 
liu, turinčiu dvi bėgių eiles.1 
Tas gelžkelis sujungtas su 
Italijos gelžkeliais. Popie
žiaus vasaros rezidencija 
yra prie Albano ežero, 15 
mailių nuo Romos ir vadi
nasi Castel Gandolfo. Vati
kanas turi ir savo įstatymus 
bei teismus, net ir savo ug-

Londone susiorgani
zavo Lithuanian 
Youth Federation

(LKFSB). — Mūsų ko
respondentas iš Anglijos 
praneša, kad š. m. sausio 
mėn. 2d d. susidarė lietuvių 

jaunimo federacija. Pirmi
ninke išrinkta M. Kalinaus
kaitė, ižd. Ver. Liūdžiūtė, 
sekr. Juoz. švedas, Jie atsto 
vaus lietuvius panašiose an
glų ir tarptautinėse jauni
mo sąjungose, kurios dabar 
veikia Londone. Londono 
lietuvių jaunimas daugiau
siai savo veikimo parodo 
šiose organizacijose: Jaunų 
jų Sportininkų klube, Mari
jos Dukterų Sodalicijoje 
chore “Lituanica”. Veikimą 
pasunkina ta aplinkybė, kad 
daugelis jaunų lietuvių, kaip 
vyrų, taip ir moterų, išėję į 
karo tarnybas, Kun. Matu 
laitis jų jau surinko 229 pa
vardes, bet iš viso yra dau
giau 300.

niagesius bei sargybinius. 
Vatikano vidaus reikalus da 
bar administruoja popie
žiaus paskirtoji kardinolų 
komisija, kurią sudaro kard. 
Canali, kard. Pizzardo, ir 
kard. Mariani.

Ar žinai, kad
Kovo 31 diena yra pasku

tinė diena dėl pirmojo peri
odinio keleivinių automobi-. 
lių padangų apžiūrėjimo, ku 
rie turi “A” knygutę ir taip 
pat dėl motocyklų padangų.

Biii'elio 15 diena yra pas
kutinė diena čėl poros batų, 
kurie gaunami su kuponj 
No. 17

ANTANAS BANAITIS
Gyveno 2320 W. 23rd Place. 
Mirė kovo 9. 1943, 7:15 vai. 
ryte, sulaukęs 57 m. amž.

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

Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Kazimierą, jo au- 
gytinę 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 
Drangai.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Yards 
2515.

CLASSIFIED ADS
‘'DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HEI.P WA»TP1» 
ADVERTISING DEPĄ H1 I MM3VI1

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

REIKALINGA KELETAS STIPRIU 
VYRU, nuo 26 Iki 50 metų senumo 
prie shipplng lr recelvlng darbu 
breso ir vario warehousėje. Patyri
mas nereikalinga.

SVESRF. RRASS & COPPF.R CO. 
13 N. Pcorla.

HOUSEMEN
Atsišaukite 1 Timekeeper’s ofisą. 

EDGEWATER REACH HOTEI, 
5349 Sheridan Rd.

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

vai. ryte. sulaukęs pusės amž. 
Olmęs I.letuvoje, Kilo iš Eže
rėlių apskričio, Kimštų parap.. 
Jalanėnų kaimo. <»•

Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

Paliko dideliame nullfldime: 
moterį Praksidą (po tėvais 
Jūraitė). dukter) Adulfinų: 
sūnų Vincenta: sesers sflnu 
Nikodemą Karlavich ir jo šei
mą; gimines Liudoviką ir Vin
centą Karlavich ir jo šeimą; 
Ir daug kitų giminių Ir pažįs
tamu.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4443 S. Wnoii St.

Laidotuvės ivvks šeštadieni. 
Kovo 13 d.. 194 3m. Iš namu 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas I 
Sv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Ksžim'ero kapines.

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

Moteris. Duktė. Sūnus.
Sesers Sūnus, tr Giminės.
Izildot. direktorius John F 

Eudeikis. Telef. Yards 1741.
Prašome nesiųsti gėlių.

4.

f

PETRAS BUDRIS

Persiskvrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 d. 1943 m.. 4:10 vai. 
rvte, sulaukės puse amžiaus. 
Gimęs Uetuvoje Sėdos pa ran., 
Dumalčių km., Mažeikių apsk.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter, Petronėle (tėvų pnvar. 
Šopnrnsi; dvi dukterį* — Eva 
Fredland Ir Jos vvra Lowell ir 
tu šeimą Ir Minerva Sbimke 
Jos vvrą Marvln: du sūnus: 
Alberta Jo moterį Eunlce ir 
Edmrfnda: du brolius — Joną 
ir Jo moter) Vera ir lų šeima, 
Aleksandrą io moterį Evą Ir 
Jų šeimą: Svogerl Ignacą šo- 
narą Ir Jo moteri Marv Ir )ų 
šeimą Ir dnug kitų giminių, 
draugų ir pažystamų.

Kūnas ®ašarvotąs namuose: 
6611 S. Sacramento Ave.

I Aid otų vės )wks šeštadieni 
kovo 13 d. Iš namu 3:00 vai 
rvte kūnas bus nulydėtas I 
Olm. Pan. flvč. par. bnžnvčlą 
Marąuette parke. kurioje I- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio Hela Po pamaldų lai
dotuvės šv. Kazimiero kapinė.

Vlsi gtmln'ėa, draugai ’r na- 
žystnml a, a. Petro Budrio, 
kviečiami i šermenis Ir daly
vauti laidotuvėse sutelkiant 
paskutin) patarnavimą.

laidotuvėms patarnaula dl* 
Antanas B. Petkus, GROvebiU 
0142

REMKITE “DRAUGI”

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų 
Ifli Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

VVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Pricės 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite J Colonnsde kambarj. 

F.DGEWATFR BEACH HOTEL 
5849 Sltcridnn Rd.

LUMBER HANDLERS
R. T. FELTUS LUMBER CO. 

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

REIKALINGI 
STIPRŪS VYRAI

PRIE DARBŲ
Smeltiner dirbtuvėje. Pradinė mo
kestis 72 centai i valandą. 40 vai. 
savaitėle. Reeruliaris pakėlimas 
mokesčio. Atsišaukite į EMPLOY
MENT OFISĄ, atdaras nuo 8 ry
to iki 2 Dopiet kasdien, išskiriant 
šeštadieniais Ir sekmadieniais. At
sišaukite prie THROOP ST. ENT- 
RANCE.

GOLDSMITH 
BROTHERS 
S. & R. CO.

1300 W. 59TH ST.
BERNIUKAI 17 metų ar VYRAI 
suvirš 38 metu senumo reikalingi 
prie darbų dirbtuvėje. Patyrimas 
nereikalinga. Svarbi industrija.

Matykit ,L. FR E T DMA N 
DAD’S ROOT BEER CO.

2800 N. Talman Ave.

PARCEL DELIVERY VAIRUOTO
JAI IR 'PAGELBININKAI. Patyrę 
Kurie gyvena žiemiu ar žiemių-va
karinėje dalyje miesto dirbti Iš mū
sų North side deliverv stoties. Atsl- 
kreipkit i 1019 W. CONGRESS ar 
329 W. 18TH ST„ MR. W1LKIN.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus.
Victor Mfg. & Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.
VYRAI prie Punch Press Ir Klek 
Press Dept. darbų. Patyrusi. 100% 
Defense darbai. Drafto pnlluosuoti.

ACCVRATE SEKINO MFG. CO. 
___________ 38ii W. I-ake,___________

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. S6TH PLACE

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

1801 S. Michigan

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite į 

Timekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sberklan Rd.

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

Kreipkitės prie

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

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNlflKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansidkam stoviui prieinamas.

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

1401 W. FULTON

VYRAMS
SVARBŪS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOUSE 
PASTOVCS DARBAI 

VIRŠLAIKIS
f • •

Jei dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED 

16th Ir Rockwell Sts. 
Atsišaukite prie Door 3.

TOOL 
, IR

DIE MAKERS
LATHE HANDS

UNIVERSAL
GRINDER HANDS

MACHINISTAI
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

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

C.RIFFIN WHEF.L CO.
445 N. Saeramvento.

MOTERYS reikalingos prie ussembly 
darbų medžio išdlrbimo dirbtuvėje 
Patyrimas nereikalinga. 50 centų J 
valandą pradinė mokestis.

GRAND WOODWORKING CO. 
4147 Ogden Ave.

MOTERYS
Reikalingos prie lengva, dirbtuves 
darbų elektros coli dept. dirbtuvėje 
kuri dirba Defense darbus. Patyri
mas nereikalinga. Išmokinsim. O e ra 
mokestis, laikas ir pusė mokama už 
vlršlalk). Matykit M r. Matuszak.
ELECTRIC CORP. OF AMERICA. 

222 W. Monroe.

MOTERYS AR MERGINOS prie 
Drill Press Ir lengvų dirbtuvės dar
bų. Išmokinsim nepatyrusias.

J. J. TOUREK MFC. CO.
4701 W. lOtli St.—Cicero.

VARAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

OOOPER-JAKRETT MOTOR 
FREIGHT LINES 
3315 S. Parnell.

RL0W PTPE MECHANIKAI — 
pagelbtntnkai IR VVELDERS 
REIKALINGI.

CYCLONE BLOW PIPE CO. 
2552 W. 21st St. 

HOUSEMEN
Virš metų amžiaus. Gera alga ir 
vienas valgis j dieną.

CHICAGO ATHLETIC ASS’N.
12 S. Michigan.

MACHINISTAS
Patyręs prie medžio išdirbimo 

mašinų.
GRAND WOODWORKING CO. 

4147 Ogden Ave.

VYRAI
IR MOTERYS

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

KREIPKITfiS PRIE 
MR. HUDSON

M o n a r k 
Silver King, Ine.

1240 N. Homan Ave.
HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic bindlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus darbas. 
Dieną lr naktį shlftal, greitas Jsldir- 
bimas.

PLASTIO BINDINO CORP.
732 8. Sherman Rt.

8POT VVELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Tainei MOTEltU DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metu senumo. Geros darbo salvgos. 
pastovūs darbai. LAFayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. S3rd St.

BERNIUKAI
Prie abelnų dirbtmuvės darbų, 

gera mokestis.
2119 CHURCHILL ST.

MERGINOS
Prie lankstymo popleros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis lr naktimis shlf
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

RATE KLERKAS reikalingas kuris 
yra patyręs su troku transportnci.tos 
srity. Taipgi Mergina prie abelnų 
ofiso darbų.

ROYAL TRANSIT, INC.
580 W. Maiwell St.

MACHINISTAS — pirmos klasės 
reikalingas crie specialio darbo. 
Turi Būt gabus naudoti savo ini
ciatyvą. Viršlaikis, iei norima. 
Karo darbai. ARMOUR RES
EARCH FOUNDATION, 3312 S. 
ST.. (rear). Ar pašaukite — 
OLSEN — VICtory 6051,

PICKLŲ TEKINTOJAI
Defense darbai. Patyrimas nereiaa- 
llnga. Pastovūs darbai, gera mokes
tis.

AMERICAN MACHINERY 
EXCHANOE. 2044 W. Lake St.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADER8— 
TR1V.KERS ir WAREHOU8EMEN. 
Aukšta minimum mokestis su proga 
j8idlrbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatslšauklt.
CORN PRODUCTS REFIMNG 

COMPANY
83rd St. ir Archer Ave. Argo, Tll. 

Phone Summit 800 —Ext. 271.

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

GENERAL FIRF.PROOFINO CO. 
2921 S. Im Šalie St.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.
MERGINOS lr MOTERYS—18 Iki 
35 metų senumo reikalingos išmokti 
audimo darbus. lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOENIX TRIMMLNG CO.
2000 N. Racine.

TA.RNAITfiS 
Reikalingos. Patyrimas nereikalinga. 
Matykit MISS LOUIS.

SOHAEMERE HOTET,
3400 Wa<4vlngton Blvd.

VYRAS ar MOTERIS — dišiu plovi- 
i kas-kė, 6 dienos savaitėj. 375 | me

nes) ir valgis.
CHURCHILL HOTEL.
Pilone WHlteliaIl 5000.

BUSINESS RERVTCF,

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybe. 
Rašykite dčl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILI NO WORKS. 28 N. Loontls, 
Chicago. Pasiųskite piūklus Parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

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 barate 
gyvybes ir mirties sėklas**. 
(Prof. Šalkauskas).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

10821 SO. MICHIGAN AVE.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 490S

4848 SO. CALIFORNIA
J. LIULEVIČIUS

Phone LAFAYETTE 8572

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktj

P. J. RIDIKAS
88M 80. HALSTED STREET 71ft W. 181h 8TBEE1

Telephone TARDS 1419

L J. ZOLP
1648 WEST 4flth STREET Phone YARDS 0781

4405-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 ROUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS :0d~ mLPirmad lr Ketvtrtad. vak.

I* stoties W0ES (1300). bu Povilu ftaltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YABDS 1188-86

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOSth 8T. 
2814 VVEST 2Srd PLACE

TeL PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2515
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Amerikos amtssadoriaas pareiškimas
Maskvoj
VALSTYBES DEPARTAMENTAS NESIJAUDINA

Admirolo William H. Standley padarytas pareiški
mas spaudos atstovams Maskvoje, Vašingtono ir net 
Londono- politinėse sferose sukėlė nemažo įkarščio.

Pirmoje vietoje einąs valstybės sekretoriaus pareigas 
Sumner Welles, lyg ir nusistebėjęs Jungtinių Valstybių 
ambasadoriaus Rusijai pareiškimu ir pabrėžęs, kad tai 
huvo padaryta be valstybės departamento žinios, pa
reikalavo, kad ambasadorius Standley prisiųstų pilną 
savo pareiškimo tekstą. Kalbėdamas su spaudos kores
pondentais apie šį incidentą, p. Wellęs-vis tik neparodė 
nei susirūpinimo nei, pagaliau, piktumo adm. Standley 
asmens link; 4 t < ’ *#.- ’

Nemažai diskusijų dėl to incidento kilo ir senatorių 
bei kongresmanų tarpe. Jų dauguma negali suprasti, ko
kiais sumetimais Stalinas ir jo adjutantai slepia nuo 
savo žmonių Amerikos teikiamą pagalbą Rusijos apsi
gynimo reikalams ir kodėl Stalinas savo vėliausioj kal
boj taip griežtai pabrėžė, kad. raudonoji armija viena 
neša karo naštą.

FAKTAI VISAI KĄ KITĄ RODO
Ne tiktai vyriausybei ir kongresui, bet visai visuo

menei yra puikiai žinoma, kad Amerika pristato Sovie
tų Rusijai ir tai didettais kiekiais ir puikiausių karo 
pabūklų, ir maisto, ir visokiausių medikamentų. Iš va
dinamojo lend-lease Rusijai vėliausiais laikais daugiau
siai tenka paramos.

Be to, amerikiečių puikiai pavykusi karo ekspedicija 
į Šiaurės Afriką ir sėkmingai vedamas tenai karas prieš 
nacius, yra milžiniškas palengvinimas rusų armijai ka
re su vokiečiais, nes daug vokiečių karo jėgų iš ten 
atitraukia.

Reikia neužmiršti nė to, kad šauniųjų Amerikos ir 
Anglijos lakūnų sėkmingi žygiai bombarduojant vokie
čių karo pramonės centrus, taip pat turi nepaprastai 
didelės reikšmės.

RUSŲ ARMIJA VERTA PARAMOS
Slėpimas tų visų faktų nuo Rusijos žmonių tikrai 

yra negražus dalykas ir tiesiog nedovanotinas. Del to 
ir ambasadoriaus Standley perdaug negalima kaltinti. 
Jis, matydamas tokį nedėkingumą, negalėjo pakęsti. 
Nors kai kas gali tai paskaityti nediplomatišku elge
siu, įsikarščiavimu ir dėl to jis gali būti iš Rusijos at
šauktas, bet Standley, kaipo kariškis ir geras ameri
konas, tiesos negalėjo užslėpti.

Rusijos armija yra verta paramos. Ji puikiai kariau
ja prieš nacių įsiveržimą. Amerikiečiai tai žino ir dėl 
to didžiausios paramos jai teikia. Bet Maskvos politi
kieriai rv.sų karių karžygiškumu ir Amerikos parama 
savo politiką nori sustiprinti, visą kreditą sau pasisa
vinant. Ar ne dėl to ir Stalinas, nebūdamas kariškis, 
sau net maršalo rangą davė.

INCIDENTAS IŠEIS ( GERĄ

šis incidentas, spėjame, vis tik greit buB likviduotos. 
Jis nepažeis dviejų valstybių, kariaujančių su tuo pa
čiu priešu, santykių. Šitoks išsiaiškinimas, gal būt, ir 
| naudą išeis. Jau dabar pasekmės rodosi. Londono pra 
nešimu, praėjus dienai po adm. Standley pareiškimo, 
Maskva jau pranešusi žmonėms per radijo apie Ame
rikos teikiamą paramą Rusijai. , •

Tho būdu ambasadorius- Standley bus gerai pasitar
navęs karo pastangoms; Jis privertė Maskvos ponus 
painforinuoti Rusijos žmones apie Amerikos pagalbą. 
Rusijos žmonės, sužinoję, kad už jų pečių visu šimtu 
nuošimčių stovi Amerika, dar stipriau laikysi^, kantriau 

neš sunkią kam naštą ir rusų kariuomenė dar šauniau 

Mariaus.

Tiesos žodis Stalinui
Kun. Bernard H. Hubbard, vadinamas “ledynų kuni

gu", daug metų išgyvenęs Alaskoj, kalbėdamas aną va
karą Chicagoj, priminė, kad netrukus turės paaiškėti 
kieno draugas yra Stalinas.

Anot jo, jau baigėsi žuvavimo (Kamčatkoj) sutar
tis tarp Sovietų Rusijos ir Japonijos. Trisdešimties die
nų bėgyje toji sutartis turės būti atnaujinta. Dėl to 
kun. Hubbard sako:

“Jei Stalinas ir vėl pasirašys šią-sutartį su Japoni
ja, tai bus aiškus ženklas, kad jis nori stiprios Japo
nijos ir silpnų Jungtinių Valstybių ir Kinijos Pacifi
ke”.

Užsimindamas apie Jungtinių Valstybių ambasa
doriaus Maskvoje pareiškimą dėl slėpimo n.uo Rusijos 
žmonių Amerikos teikiamos paramos, kun. Hubbard 
mano, kad tasai pareiškimas buvo visai vietoje. Jis pa
žymėjo :

“Dabar, kai mūsų vyrų jėgos yra mobilizuojamos, kai 
mūsų produkcija yra pačiame aukštume, yra laikas 
išaiškinti mūsų santykius su Rusija ir galutinai pa
tirti, ar Stalinas yra draugas ar priešas”.

Šis klausimas yra visai vietoje. Jį reikia išaiškinti. 
To išaiškinimo reikalauja Sovietų Rusijos palaikomi 
santykiai su didžiuoju Amerikos priešu Japonija. Kai 
Amerikos vyrai savo galvas guldo, besigindami nuo ja
ponų užpuolimo, Stalinas palaiko puikiausius santykius 
su Japonija ir biznį daro. Toks Maskvos nusistatymas 
akivaizdoje to viso, kiek daug paramos Amerika teikia 
Rusijai, besiginančiai nuo jos užpuolikų nacių, yra tie
siog sunkiai išaiškinamas.

Del to, ne be reikalo kun. Bernard Hubbard, kuris 
puikiai supranta rusų-japonų reikalus ir jų santykius, 
pareiškia, kad

*‘Jei Stalinas reikalauja antrojo frontd, jis jį gali ati
daryti Sibire”.

Taip ir turėtų būti. Bet, matyti, Stalinui visai nerūpi 
Rusijos santarvininkų likimas: Jis tik savimi tesirūpina

Pokarinė pašalpa
Nacionalinė Katalikų Gerovės Konferencija — NcvvC, 

kaip praneša joa pirmininkas J. E. arkivyskupas Ed- 
ward Mooney, įsteigė nuo karo nukentėjusių šelpimo or
ganizaciją, kuri oficialiai vadinsis “War Relief Servi
ces". Ji rūpinsis karo paliestų kraštų šelpimu. Jos di
rektorium paskirtas preL Bryan J. McEntegart iš New 
Yorko, kuris visame krašte yra plačiai žinomas lab
darių veikėjas ir vadas.

Amerikos katalikų vyskupai dabar nuoširdžiai rūpi
nasi nuo karo nukentėjusiais. Jų dėka ir karo liepsnų 
paliestiems lietuviams buvo suteikta pašalpos. Garbin
gieji vyskupai numato, kad po šio karo šelpimo proble
ma bus milžiniško didumo. Dėl to, kad geriau tą prob
lemą sutikti, iš anksto organizuojasi.

Šia nauja organizacija ir jos užsimojimais reikia nuo
širdžiai džiaugtis.

I SPAUDOS APŽVALGA )
- -■......- "

Geras ir girtinas sumanymas
Vasario mėnesio pabaigoje, kaip rašo “Garsas“, Lie

tuvių R. K. Susivienymo Amerikoj Vykdomosios Tary
bos pusmetinis susirinkimas rimtai apsvarstė visus fi
nansinius organizacijos reikalus, taipgi jos tautinę, kul
tūrinę ir religinę veiklą, kairios pagyvinimui numatyti 
atatinkami būdai ir priemonės.

Plačiausia svarstyti vajaus — organizacijos augini
mo reikalai. Nutarta paleisti į kolonijas generalinį or
ganizatorių, kurs prirašinėtų naujus narius ir judintų 
darban apskričių ir kuopų organizatorius. Turint ome
nyje karo laiką, kada. visų mintys nukreiptos į karo 
pastangas ir pergalės atsiekimą, be generalinio orga
nizatoriaus sunku apsieiti.

Vykdomoji Taryba, užsimojo atlikti didelį darbą — 
pravesti jaunamečių kontestą. Tikslas suinteresuoti gau
singą Amerikos lietuvių jaunąją kartą mūsų fratemale 
organizacija ir kaip galint daugiai jaunimo įtraukti 
Susivienyman. Sėkmingam kontesto pravedhnui bus pa
kviesta talkon dvasiškija, seserys mokytojos, tėvai ir 
globėjai. Didžiausia tam te* tant i nė dovana bus 30Ū dole
rių stipendija lankyti askfttesntąją Ifotevių katal*kv 
mokyklą, dvi stipendijos po 50 dolerių lankyti dienines 
mokyklas; kitos dovanos irgi nemažos. Dovanas laimės 
jaunuoliai-ja.unuoiės, kurie geriausia parašys kontesti- 
nėmis temomis; “Mano ateitis ir LRKSA” ir “Kokiais 
tikslais mūsų tėvai suorganizavo LRKSA.” Pilnas kon
testo taisykles paruoš Susivienymo centras kooperuo
jant Jaunimo Komisijai ir paskelbs visų žiniai.

Reikia manyti, kad šis gražus ir labai naudingas su
manymas bus pravestas dideliu pasisekimu. Jis bus 
naudingas ne tik šiai mūsų didžiajai fraternahnei or* 
ganizacijait bet visai lietuvi ij visuomenei.

Ketvirtad., kovo 11 d., 1943
v

Lenkų-rusų santykiai bu
vo labai įtempti. Kovo 8 d. 
Vašingtone sužinota, kad da 
lykai pakrypę truputi geres- 
nėn pusėiT.

Sovietų valdžia būk tai 
sutikusi tuo tarpu nekelti 
teritorialinių klausimų. Pir
moje vietoje esąs Lenkijos 
piliečių, dabar gyvenančių 
Rusijoj, šelpimo klausimas.

•

Lenkų ambasadoriaus Ro
melio atsilankymas Sovietų 
Rusijon santykius šiek tiek 
pagerino. Jis tarėsi Mask
voje su bolševikų valdžios 
galvomis. /

Tačiau neišrodo, kad 'ta
sai lenkų-rusų santykių su
švelnėjimas reiškia Stalino 
pretenzijų prie prieškarinės 
Lenkijos kar ’:urių teritori
jų išsižadėjimą.

Diplomatai Maskvoje vie
naip kalbasi, o bolševikų pro 
pagand&Btai savo darbą prieš 
lenkų norą atstatyti prieš 
karą buvusias sienas eina 
kitu keliu.

Mes anuo kartu jau rašė
me, kad milžiniška teritori
jos dalis, dėl kurios ginči
jasi Sovietai if Lenkijos vy
riausybė ištrėmime-, nepri
klauso nei lenkams nei ru
sams.

Kaip Vilniaus kraštas pri
klauso Lietuvai, taip kitos 
— Ukrainai, Baltgudijai etc.

Reikia manyti, kad taikos 
konferencija į tai atsižvelgs 
ir teisingai išspręs ginčija
mų žemių klausimą.

Po svietų pasidairius
Nesenai Koselando choras 

vaidino operetę “Apsigavo”. 
Po vaidinimo komitetas bal
šavikų gazietoj įdėjo viešą 
padėka Yudd už vadovavi
mą, Petroniui už sufleravi
mą, Baronui už gremiravi- 
mą, Slench už pagrajinimą, 
Žaliui už paduškaitę, Pajė- 
dams už penkis tuzinus 
kiaušinių, o operetės artis
tėms nei žodelio.

Taigi, artistai paėmę vai
dinti operetę ‘ ‘Apsigavo”, 
net daugiau negu apsigavo.

Matot, karaliai dirba, o 
“darbininkas” Stalinas sėdi 
sau Maskvoje ir laukia, kad 
Amerika jam viską prista
tytų.

1*4

> Bruklyno lietuviški balša
vikai savo gazietoj didelė

mis raidėmis pagarsino: 
“Antras šūvis Raud. Kry
žiui šiame vajuje”.

Visi Amerikos gyvento- 
tojai Raud. Kryžių visoke
riopai remia, o * lietuviški 
balšavikai jį šaudo.

Žmonės, kurie išsižada 
savo krašto, savo žmonių, 
praranda visokį žmonišku
mą.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 11 d.)

Austrijoj pravedamos re
formos... Austrijos vyriau
sybė padavė svarstyti par
lamentui šį reformų planą:

Gazietos rašo, kad Angli
jos karalius Jurgis karinia
me fabrike dirba du vaka
rus per savaitę.

Kiekviena tauta turi gy
venti savo gyvenimu nuosa
voj teritorijoj.

Nė viena tauta negali ki
tos- tautos spausti.

Kiekvienai tautai duoda
mas apsisprendimas ir Aus
trijos gyventojai turi patys 
valdytis nuosavam krašte.

PietųsLavų klausimo išri
šimas.

Mikas. Kodėl Stalinas ne
dalyvavo Roosevelto Chur- 
chillo konferencijoj Kasa
blankoj, kurion buvo kvie
čiamas?

Jurgis. Nepažįsti balšavi
kų! Pabandyk kad ir lietu
viškus balšavikus kviesti 
konferencijoj, kur būtų 
svarstoma bendri reikalai 
ir pavergtų tautų laisvės 
bei žmonijos gerovės klausi
mai. Pamatysi, ar jie daly
vaus...

— Kas per viena toji mer 
gina, su kuria mačiau tave 
vakar einant? — paklausė 
Vinas Belutis savo draugo.

— Kodėl? Ar tu jos ne
pažįsti? Tai Ena Pakrapš- 
tytė.

— Iš tikrųjų, niekaip ne
negalėjau pažinti.

— ’Slat, ji tą Vakarą buvo 

šviežiai nusipentavus, — pa
aiškino Bahičio draugas.

Kas daugiausiai pasitar
nauja cicilizmui?

Tie, kurie kapitalus krau
na.

— Kaip tai?
— Visiškai natūralu. Be 

kapitalizmo nebūtų ciciliz- 
rao,

— Nesuprantu. Juk crci- 
lizmas kovoja prieš kapi ta- 
liamą.

— Taip. Jis kovoja prieš 
kapitalą tol, kol tą kapitalą 
į savo kišenius sudeda.

FIND THE MAN WITH THE MOST WAR B0ND5
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PIJUS XII - GERIAUSIAI INFORMUOTAS 2MO6US 
PASAULYJE '' - '
>- Jaunystės nuotykiai. - Popiežiais moka 8 

kalbas. - Tarnas atidengia kardinolo paslaptį. 
-110 ir 12$ pasikalbėjimai. - K? daro popie
žius per lėktuvų atakas. - Pijus XII ir Lietuve.

Neka&alrkė amerikietė 
apie popiežių
"TlLKFSB) — Tiesa, mano 

pareigos yra tai šventa įpė
dinystė, paveldėjimas, bet, o, 
kaip sunkus ir pilnas rūpes
čių kelias, kuriuo mylimoji 
Dievo Apvaizda veda mus,
— pratarė Pijus XII savo 
25 metų vyskupavimo su
kaktuvėse. Šiemet, kai visas 
katalikų pasaulis kovo 12 d. 
švenčia Pijaus XII vainika
vimo trejų metų sukaktį ir 
mes norime arčiau pažinti 
tą Šv. Petro laivo vairinin
ką; tuo labiau, kad tas 67 
metų Vatikano senelis yra 
Jkip simpatingas net; ir ne-

katalikams. Antai Pijaus
VTT ..... , „ gyvenimą liečiančius reika-
XII išrinkimo metu Romoje Į j*-7
buvusi nekatalikė United ’
Press korespondentė E. Pa-; Pirmaeilis diplomatas

i gijos, filosofijos ir bažnyti-Į 
nių teisių. Dabartinis popie
žius moka net astuonias kal
bas: italų, anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, vengrų, len 
kų ir lotynų, nekartą jcmis 
įvairiuose kongresuose yrc. 
kalbėjęs. Popiežius dabar y-

Jo Švintėaybė Popiežius 
Pijus Xn-tash

ten pasilieka beeffetednmae, kellOnė
į slėptuvę eiti a

Pijus XII ir Lietuva
Būdamas dar nuncijumi 

Bavarijoje, Vokietijoje osl-
bartinėn popiežius nekartą .
,. . . ........ nų veikimo pasunkėjus ke-lietuviams į ji kreipiantis * _ F. . J _

_ lronems laivais dvi lietuves pagelbėjo ir tarpininkavo.1
\ . * v,- vienuolės — sesuo AugustaApie tai yra net spaudoje . •

_ m t--- i • • i-e (A- Sfereikytė) ir sės. Feheir rašęs prez. StuJ&inskia ir ki- , \ .
įj < J® (Rogalskyte) — iš Ar-

_____ gentinos į Jungt. Amerikos
Knda DB> metais po- Va,a( jautj

pieitm įteikė e.vo skiri*- ž nQme abidvi
muosiue raštus Nepapr. Pa. (M Sv p
siuntinys ir įgi?l. mm. St. . . .. n jf, f . jos Nekalto Prasidėjimo vie-
. .. . . _ nuolės ir bolševikams c kūpa-

IttamtB 
Argentinos į USA

(LKFSB). — Dėl submari

TEISIŲ SKYRIUS
VEDA LIETUVIŲ ADVOKATŲ DRAUGIJA 

Rašo advokatas Albert B. Lidy

APIE PAJAUNU MOKESČIUS (INCOME TAX)

Ką galima atskaityti 5. Nuostoliai iš priežas-
iš pajamų? , I ties nelaimių, kaip tai: nuo

Pereitą savaitę gai»o». viesulų perkūnijų,
rodyta, kad visi pavieniai »>“o“obd.ų aus,daužymo ir

asmena. kurie per 1942 me- nu0 va»'s<ii'i' bet uk “***“’ 
tua turėjo $500.00 arba, dau- atvžja18' kada netur,ma »P- 
giau pajamų, ir vedę, kurie draud°8' arba drauda pit- 
turėjo $1,200.00 arba dau- nai nepadengė padarytų nuos 

tolių.
giau pajamų, turi išpildyti 
pajamų mokesčių raportas 6. Namų navininkai, kurie

kalboje pratarė:
— Lietuvių tauta ateina

vus Lietuvą turėjo savo tė

ra geriausiai informuotas Šventenybė graikams pa- į krikščionybės centrą pa- jom3
žmogus pasaulyje: Vatikane ..siuntė $25,000:00 šelpimo įvirinti savo .ryžtingo pri- Pasi aĮ e gie Į~ią ieną, tai 

net 41 kraštas turi savo pa- reikalams. Panaši suma bu gn«išim0 toms priedermėms 18_ a . **
siuntinius, o patsai popie- vo P88^8^ Belgijai ir O- įr tikslams, kuriuos jai už- razr"3O8 zemeva
žius turi savo nuncijus arĮ landijai. Kai japonai nioko-• deda jos tautinė valia gy- Amaionės, pakrančių didte

ne vėliau kovo mėn. 15 d. dalį savo namų randuoja, ap 
šių metų. Į pert' suminėtų atskaičiav?-

mų gali nuo visų gamtų ran
dų proporcingai atitraukti 
visas namo operavtmo ir už-

delegatus 57 šalyse. Be to, i J° k^nlJ žemę, popiežius ne 
kiekvienas pasaulio vysku-Į P&būgo suvargusiems Įli

pąs bent kartą per 5 metus 
turi aplankyti popiežių (jei 
to, kaip dabar, resutrukau

ckard taip apie naująjį Baž
nyčios vadovą atsiliepė:

— Mačiau aš jį pirmą kar
tą. Su binokliais žiūrėdama 
į^jį, ,aš galėjau pastebėti jo 

liesą, asketišką veidą srj rim 
tomis tamsiomis akimis. Tai 
kovojančio jo veido išraiška, 
kuri sudarė įspūdį, kad jo 
savininkas pasiekė tos dide
lės kantrybės su klystančia 
žmonija tik praktikuodamas 

savo amžių nuolatini są- 
vęs nusimarinimą. Kai de
šimtys tūkstančių klaupėsi 
'ant grubs,va gatvės grindi
nio, norėdami priimti popie
žiaus palaiminimą, net neka- 
talikai, tokie kaip aš — ra
šo E. Packard — giliai at- 
jautėm tą baisią atsakomy- 

kuri gula ant pečių šio 
žmogaus, kurs lieka dvasi
niu tėvu 330,000,000 pase
kėjų, ir tai tokiais sąmyšio
laikais”. *

Mokslo žmogus

nams paskirti pašalpos 
$100,000.00. Neveltui, kai

... Lais misza.s. B.az.lijos sto-venti ir jos religine tradi- .....
i * im xi * tyBe keleiviai gauna nemo- cija.... Ši katalikiška tauta J 6

visada, taip artima mūaų tė- ikamai gerti kavoa Wek t,k 
viškai meilei ir mūsų g»ny tai “>ri. Skrendant per ka-

Pacelli buvo paskirtas kar- tojiškam rūpestingumui...” riauJančiaa 8alia Priea kiek-, 
karas) ir su juo aptarti į*-! dinolir, jisai padarė priešai-1 Toliau, Lietuvai pripažin ivieną miestą nusileidžiant 
vairius to krašto bažnytinį; k^ g“1** Bažnyčios teises, o damas titulą, kurį min. Gird ?r ky^ant buvo uždangstomi;

uždedant jam raudoną kar- vainis ?avo kaiboje sumine lanSai- nusilefdus kiekvieną

dinolo briltų buvo priminta. | -o__“Katalikybės a vanpos kart4 tikrinami dokumentai
kad jis turi būti pasiruošęs įag šiaurėje” — popiežiaus port of sPain atotyje prie 

ir kraują išlieti už savo gi;.- kalbėjo: 1 keliaujančių prisijungė vie-
nomuosius. j _ Lietuvai tįe žodžiai yra nas-vyskupas. Jisai su lietu-;
Maldos žmegus garbės ženklas. Juose pras- vait>ėmis seselėmis kalbėję (

•. kamba ryžtingos valios bal- ispaniškai, x teiravosi apie
Kad ir kaip nepaprastai;^ viaados gayo dva?ioje ir Lietuvą. Iš Argentinos sos-, 

išoriniu pasirodymu, sa vo tinęs Buenos Aires — iki 
darbais pasilikti vertiems to Floridos, neskaitant susto

— Kard. Pacelli, kuris Pi
jaus XII verdą gavęs užėmė 
Šv. Petro sostą, yra ne tik 
gabiausias, bet ir labiausiai 
tarptautinį gyvenimą supra
ntąs diplomatas ir valsty
bės vyras, kokį tik Bažny
čia galėjo duoti, — taip apie 
popiežių atsiliepia minėtoji 
nekatalikė E. Packard. Jau 
vien aukščiau minėtasai gau
sus svetimų atstovų sąrašas 
Vatikane'rodo apie didelę 
popiežiaus įtaką tarptauti
niame gyvenime. Dabartinis 
popiežius su įvairiais užda
viniais, dar būdamas Pijaus 
XI pagelbininku yra lankę
sis ir Amerikoje, ir Angli
joje ir daugybėje Europo- 
kraštų. Būdamas Vatikano 
valstybės sekretoriumi tik 
Pacelli turėjo teisės kasdie
ną ištisomis valandomis su 
Piju XI aptarti svarbiuosius 
pasaulio klausimus. Suda
rant garsiąją Laterano su-

Asmenys, kurių įplaukos 
susideda tik iš algos, divi
dendų, ir nuošimčių ir ne
viršija $3,000.00, gali pildy
ti geltonąją- formą, vadina
mą No. 1040 A. Ta raporto 
forma yra taip paruošta, 
kad api^ įjvairius atskaity
mus nereikalinga nei rūpin
tis: valdžios atstovai paruoš 
darni šią formą padarė tam 
tikrus atskaitymus. Todėl 
pildant geltonąją formą, rei
kalinga pažymėti savo gau
tas pajamas, šeimyninę su
dėtį, ir antroje raporto pu
sėje yra lentelė, kurioje nu

taikymo išlaidas, kaip tat: 
anglis, taisymą, dekoravimą^ 
šviesą ir t.t. Prie t© dar ga
lima atskaičiuoti nuo- 2 iki 5 
nuoš. namo vertės (išski
riant žemės vertę) kaip© nu
sidėvėjimą (depreciation-,; 
bet tokio atskaitymo- savi
ninkas negali atitraukti už 
savo flatą, arba rezidenciją^, 
kurioje jis pats gyvena.

7. Gydymosi kaštai išmo
kėti daktarams, dentistams, 
ligoninėms ir vaistininkams.

rodyta, kiek jums reikia mo- Bet įsidėmėtina, kad tie- gy-

gausiu darbu yra užkrautas 
Piju? XII, vistiek kasdieną

kėti. Tokio raporto pildy
mui nėra jokių galvosūkių.

Visi kiti a?mens pildo-bal
tą formą No. 1040. Šiame 
raporte reikia smulkmeniš
kai pažymėti savo pajamaa, 
išlaidas ir visokias atskai
tymus. Atskaityti iš savo 
pajamų galima daug ką. bet 
su kiekvienu bizniu, užsiė
mimu ir darbu yra savotiški 
atskaičiavimai. Todėl nors

dymosi kaštai tūri būti dau
giau kaip 5 nuoš. gryno už
darbio (net Income), ir’ ne
daugiau kaip $2,500'.00 ve
dusiai porai, o $l,2O0!Ob‘ pa

vieniui.

8. Nuo gryno uždarbio 
(net income) atimkite 10 
nuos., kaipo ‘earned income’.

Įstatymai permato paja
mų mokesčiams daug viso-

, , . , « . kių atskaičiavimų, bet svar-
bendrars bruožais jums nu- , , 7. . ,.7?, . 4. , . - 4. , ,■ bu žinoti, ką ir kiek galima
rodysiu tokrus atskareiavi-1,... ..■ - . legahskai atskaityti. Jums
mus, kuriais gali pasinau- . A . , .v. ,
j x- i ix_4. • aPie tuos atskaiči«>vimusdoti didžiuma skartytojų.: ,
Panraatm atskaitoma- lengvai daugiau gali noro-

TT» , ... ..... _ dyti jūsų advokatas, audi-1. Užmokėti nuošimčiai uz ■ . , . , _. M 4. x. torius, arba mokesčių rinke-paskofintu? pinigus, neaių- ’ .
rint ar pasfco’a yra biznio,
asmens ar visos šeimos rei- Beveik, kiekvienas iš skai- 
kalams. tytojų yra savęs pa*ta«sęs,

2. Įvairūs taksai, kaip tai : o kiek gi advokatai- papras- 
Real Estate taksai, Sales ta- tai ima už patarnavimų pa- 
ksai, federaliai taksai ant jamų mokesčių raporto* pll- 
tetefono bilos, Safety Depo- dyme. Didesniuose miestuo- 
eit dėžučių, įžangos tikietų se imama $3.00 už pusva- 
į teatrus, koncertas, ar šiaip landį, ir $5.00* jei' raporto 
parengimu?; statė gšaolino pifldymVs užima valandą. Vi- 

taksai ir visi statė ir mies-' eais kitais atvėjais atlygi

neapleidžia savo nusistaty- | ženklo ir to vaidmenB( jimų ir nakvynių, lėktuvas

ri/uos tie žodžiai išreiškia, skrido 40 valandų. Pasieku-| 
net jei būtinas atpildas ,vž 3108 New Yorką seselės per- 
tokio idealo laikymąsi ir aikėlė į savo vienuolijos cen- 
vykdymą turėtų būti auka”, trą — Villla Maria, Thomp- 

Aukos metai Lietuvai a- son, Conn. Gegužės mėn. pra 
tasai į Eucharistinį koųgre- Lietuva liko okupuota, džioje numato būti Čikagoje.
są Pietų Amerikoje, tarnas ne, bolSevikj4kos> Eel ______________
pastebėjo, kad minkšti Jam nacj ok popiežius
paruosti patais, nenaudoja- rt iį<ta Va(ikana9 
m., lyg nustumiami , šalį. ai8ako už , Uetuvą jr 
Tarnas prisibijodamas, kad t0 Vatikanas tebe|aiku 
gal jis ką nepatogia, paruo-mini8terj Tal di. 
šia, uzkbuee. Kard. Pacelli' da, kas at
jam paaiškino, kad jisai pats! manant kad net tokioj lais

mo — valandą p? švęsti su
sikaupimui ir maldai prieš 
švenčiausįjį koplyčioje. Kai 
būdamas dar kardinolu nu
vyko kaip popiežius įgalio-

Ksip gyvena lietuviai 
Australijoje

patogius patalus nustumia į 
šalį drauge pridėdamas:

— Atstovaudamas popie
žių aš privalau priimti jo 
vardu teikiamą pagarbą, bet 
savo vardu aš esu laisvas 
daryti atgailą”, 

reikalus per pora metų tu-i Kai Pijus XI pavojingai 
rėjo apie 110 pasikalbėjimų susirgo, kard. Pacelli pada- 
su gabiu italų teisininku re specialią pilgriminę kelio- 
prof. Barone ir apie 129 pa- nę prie Šv. Teresėlės palai-

vės šaly, kaip Šveicarija 
Lietuvos atstovybei yra la 
bai sunkios dienos... Vatika 
nas gi net savo radiją pa
veda lietuvių reikalams, pei 
kurį mūsų patrijotas vysk. 
Būčys gali gaivinti okupan
tų slegiamą lietuvių dvasią, 
lietuviškais žodžiais. Kokie 
kito krašto vyresnybė yrr. 
tą padariusi! O vėl — šiln-

(LKFSB).--------- Mūsų ko
respondentas praneša iš 
Australijos, kad tenai yra 
įsikūrusi lietuvių draugija, 
kuriai vadovauja energing is 
pirmininkas Antanas Bauža, 
gyvenantis Sidnėjaus mies • 
te. Tačiau draugija negali 
išvystyti didelio veiklumo, 
nes daugelis jaunųjų yra ar
mijoje ir išblaškyti įvairiuo
se frontuose, o kiti pašaukti
prie būtinų karinių dilbų, 

dieną Vilnia,vs arkivyskupu Namuose daugiausia pasili- 
yra lietuvis, ark. Reinys. Ir kusios moterėlės- su vaikais, 
čia nepaslaptis, me3 gi žino-' J°a dažnai mini gėląsias 
me, kad vyskupus skiria tik Lietuvos dienas, kur pačios 
popiežius auksinės Australijos dienos

Tebūnie leista šias kelfao prilygti^.

to automobiRų taksai. nimas yra sulig sutarties ir
3. Aukos bažnyčioms, 11- dirbo, kurį reikia atlikti, 

goninėma, mokslo įstaigoms Baigėt noriu primin i
ir draugijoms; kurių tikslas vieną patarimą: savo paja-

Bet Apvaizda užkrauda- tartį Pacelli vesdamas tuos 
ma tam vyrai tokias pare; 
gas jau iš anksčiau buvo 
gausiai apdovanojusi atatin 
kamais sugebėjimais. Buvęs
popiežiaus mokytojas Anto- sikalbėjimus su Pijumi XI. kų — relikvijų Prancūzijo
nio Neviani išgirdęs, kad jo Jau iš to galima spręsti ko- je. Koks gilus tikėjimas! Ki-
auklėtiria išrinktas popie kį didelį praktinį pasiruoši- tados ta maža mergaitė klū-
žiumi, pratarė: mą dabartinis popiežius tu- podama prašė malonės ją

— Aš vis atsimenu Euge-, ri tarptautiniuose santykiu© anksčiau nustatyto amžiauc
nijų Pacelli, kai jis sėdėjo se. priimti į vienuolyną, o da-
antrame suole mano klasėje.; Savo darbe Piju? XII pa bar ateina kardinolas atsl mintis užbaigti paties Pi- į Minėtoji lietuvių draugija.
Jis buvo mano pats supra-1 rodo ryžtingą teisingumo gv klaupti prie jos šventų pa- jau? XII žodžiais, pasaky- angliškai vadinama Litho-
tingiausias ir pats geriau- nimą ir nepaprastą d'ąsą. laikų ir prašyti užtarimo t,?is aukščiau minėtam Lie- Australian Soc'.Ay, turi apie

Nors Vatikanas fašistų ap- sunkiai sergančiam popie- tuvos ministeriui Girdvai- 50 narių AultraKjoje yra

supas, jisai rado priemo žiui. | niui: ir lietuvis'kunigas, britų pi-

"Ibias mokinys.

Nuo jaunatvės Eugenijų" 
buvo uolus moksle. Vienas 
jo mokslo draugas pasakoja, 
kaip kartą arksti ryto 4 vai. 
jų šeimų- pažadino bildesys 
į duris. Kai tėvas atsikė’ę3 
išėjo pasižiūrėti, atrado Eu
genijų Pacelli, kurs buvo a 
tėję? pasiskolinti .vžrašų pra 
▼j tos dienos pamokų, kada 
jieai negalėjo mokykloje bū
ti. Namų šeimininkas tą 17 
metų jaunuolį varė namo iš
simiegoti ir ateiti vėliau, bet 
jis nesitraukė nuo durų, kol 
gavo užrašus ir turėjo laiko

rių per pasauliečius grista- Minėtoji nekatalikė mšy- — Jeigu dabartiniuose į 
tyti į kiekvieną vokiečių p - toja, kuri per trej.ua meta • vykiuose visos krikščionis 
rapiją Pijatis XI raštą, pas kasdieną stebėjo Vatikano koalos tautos ypatingai rū- egzaminus Ommcen
merkiantį nacių žiaurumus gyvenimą ir kuri geriau pa- pi mūsų rūpestingumui ir'aiando universitete .r

lietis, pavarde J. Tamulis. 
Nesenai jisai, išlaikė stoja-

platinti apšvietą ir kul'. urą, iaaWw). MWte per
o taip pat labdarybei, laidė-, vj91w metua 0 tai 
mėtina, kad- te. a«bo. nie- '^o,, paTuoSti pUnem,,. ta*- 
kadoa negali biiti didesnės ^ rlportą lr savff, neml.

skniausite pinigiškai, nes at
skaičiavimai jau bus pilnai 
pažymėti.

prieš religiją. Tada dar bū . žinijai popiežiaus darbus ne
darnas kardinolu mokėjo ir paprastai jį vertina, savo

mūsų ganytojiškam budėji
mui, tai mūsų sūnūs ir fuk 
terys Lietuvos gali’ eutrasti

nuo

i už-ienio spaudą tą svarb straipsnyje rašo apie slėp- 
Vatikano raštą slapta išga tuvę nuo bombų, kurią kar- kaip didžiai mes erame si 
benti. Kai nacių pulkai už- dinolai įseki padirbdinti po- jais. Mes taip pat esame su 
plūdo, Pijus XII nepabūgo pie žiui Vatikane: juosti su jais mūsų nepa
pasiųsti Be1 gijos kars Fui-, — Ji apšildoma elektra ir h ūžiamo tikrumo dėl jų iš- 
Olandijos karalienei Vilhei- privatiniu keltuvu sujungta tikimybės ir' dėl paoitikėji 
min?i, Luksenburgo kuni- su popiežiaus gyvenamai ; mo Dievu, kurio visagali 
gaikštienei Charlotai uŽuo siais kambariai?. Tačiau iki parama gali susitaikinusiai 
jautos raštus drauge patik paskutiniojo laiko kiekvieno teisingumo, brolybės ir krik:

šių metų pradžios im:i stu
dijuoti naująsias ka’ta^ ir 
žurnalistiką. Gyvenu jisai 
Brisbane.

kaip 15 nuoš. gryno uždą? 
bio arba “Net Income”.

4. Nuostoliai ant invest- 
mentų ir asmeniškai pada
rytų paskolų, kurių jau ne
galima iškoiektuoti ir ku
rios jau visiškai be vertės. 
Tokie n*uo?toHat visada turi 
būti smulkmeniškai apibu
dinti.

Ak- Vi**}...

rtmtNSE
RONOS
STAMFS

lo«t — a ertugh du* co a rold-thanki to the 
eoofhing aerion of Smith Brochert Cough 
Dtoga. Kėep a boa handy rttaee dan! IVo 
kinds, boch good, both effeetive, both deli- 
cloar —BlaHt ot Menthol. And Milt oolf 5$,

SMITU BROS. CODCH DROPS

lACIt 01

juos išmokti. Argi reikia ste rindamas, kad nuolat me’ kartą, kai tik sukaukia lėk 
bėtis. kad Eugenijus vėliau sis “už atgaivinimą pLteop tavų puolimą pranešančios 
baigęs kunigo aukštuosius • laisvės ir jų kraštų nepri sirenos, Pijus XII eina į ko 

^okshia- gavo net tris moks- klaueoraybės”. Kai fašistai plyčią, kuri yra įrengta prie 
io daktaro laipsnius: teolo- negailestingai puolė graikus, jo miegamojo kambario ir

čioniškojo pašaukimo min 
čiai atsidavusiai EUropei at 
verti naujuš kelius į pažan 
gą ir garavę”.

K. J. Prunskb
TU A D

trej.ua
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LABDARYBĖ
IŠLEISTA PAVEIKSLUOTA KNYGA

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odeli s ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

M
a,-??,-

f ^ouno fcooseveJt won>

Labdariu veikia 
gyvėja

F w»»scn ts the man
tor the Job. Vm 

ng W car%xs*£v

. - '**•>

Aušros Vartų par., septin
toji kuopa, rūpestingai dar
buojasi. Jos 3 delegatai at
vežė vajaus knygutę su $13, 

Praėjusio mėnesio Lietu- kuriuos surinko Veronika
vių Labdarių Sąjungos kuo- Jasevičienė. Aukojo šie: P 
pų susirinkimas davė gana šliogeriai $3.00, Leo Laba- 
puikų vaizdą, kad sąjungos nauskas $2.00. Po vieną do 
veikla kas kart labiau didė- ierį: j Zalatorius, Mrs. Fr 
ja ir gyvėja. Tas reiškinys Prul, Mr. Jos. Prul, M. Rim- 
džiugina visus nuoširdžiuo- kienė, V. Glebauskienė, A. 
snis labdarius, džiugina ir Krotkaitė, M. Masalskienė, 
visuomenę. , L. Jusevičius.

Town of Lake, pirmoji) Brjghton Park aštuntoji 
kuopa, į šį susirinkimą pri- kjuopa pranešė, rengianti va 
siuntusi net trylika delega-' karą prieglaudai. Kuopa yra

HE HlMSELf TORGHT FCfi SOGAL
REKKMS. ABflAKf INTEREST WHICH f

CMMACER1ZED ROOSEVElT.

y

HE KAS RK1OTTC A SKOOTS*. MIMREW HlS INRLBCE BBM

"Draugas” Acme pnoiu

Rep. John Tabor (R. N. Y.) 16 puslapių pavėiksluotą knygelę, kuri aprašo preziden
to Roosevelt gyvenimą, pavadino kaipo politiška propaganda ketvirtam terminui, ši 
knygelė yra išleista vienuolikoje kalbų ir dalinama užjūryje.

kapinių. J komisiją įėjo: VARGDIENIU SESERŲ GUDOS SUSIRINKIME
tu rflnnrtflvn kad ii veikia’ ’ Stasys Cibulskis, N. širvins-
------- ------- • —««-»-»------ ! ^u<u sav° va u iren‘ kaSt Kasparas Jodelis ir A BENDRAI ĮPLAUKĖ $400.00 AUKU

Valančius. Į
Nutarta surengti kitą lab

gana gyvai. Jos veikėjams kambarį senelių prieglau 
rūpi kiek galima daugiau ■ doe name. Tam tikslui spe- 
aukų surinkti senelių prieg- cialiai g^ngs vakarą. Pri-
laudai baigti statyti.

Roseland, antroji kuopa,
nors viena tolimiausių, bet 
vis gi centro susirinkimų ne

duota Emilijos Malinauskie
nės vajaus knygutė su $10. 
Malinauskų šeimos nariai 
aukojo po vieną dolerį. Ki-

darių centro vakarą gegužės . 
mėn. 9 d. Palikta tia rati' 
komisija, kuri darbavosi va- Į 

sario 28 d. vakaro surengi-

apleidžia. Ir šiame mitinga ti: M. Paukštis, pvt. C. Pau- 
ji turėjo tris delegatus, ku- kštis. 
rie nuosekliai atpasakojo.

A

kas yra veikiama jų veik
lioje kuopoje.

Cicero, trečioji kuopa, pri 
siuntusi į susirinkimą tris 
atstovus, 'džiaugiasi gavusi 
dar vieną garbės narį Leke- 
to asmenyje. Be to, jau pra
dedama rengtis pavasario 
darbams, kurių trečioji kuo
pa visada daug turi.

me. Komisijai patarta pa- Praeitą aJltradienį, kovo 
kviesti tą grupę, kuri “Drau
go’’ koncerte puikiai suvai-Šv. Petro ir Povilo par., .. , ,,T. , „. v. X .. v ¥. , / dino operetę “Lietuvaitę”,

desimtoji kuopa, si kartą at-
stovų neprisiuntė dėl to ir 
raporto negirdėjome.

Marąuette Park, 23 kp., 
darbuojasi gana gerai, šia
me susirinkime turėjo tris 
delegatus.
Kiti sąjungos reikalai

Labdarių Sąjungos iždi
ninkas, darydamas platesnį

Visu Šventų parapijos 
aukos seneliu 
prieglaudai:

Pijus, biznie-

Dievo Apvaizdos parapi pranešimą, pažymėjo, kad
ketvirtoji kuopa, susirinki
me turėjo du atstovus, iš 
kurių pranešimo buvo aiš
ku, kad ji jokiu būdu nema
to užsileisti kitoms kuo
poms veikimo atžvilgiu.

Šv. Jurgio ptar., penktoji 
kuopa, buvo atstovaujama 
dviejų delegatų. Vienas iš 
jų, būtent Jonas Dimša pri
pildė aukotojų vardais vie-

turėtasis vidurmiestyje vai
dinimas prieglaudos staty
bai davė $1,264.00 pelno. A

RAUDONOJO KRYŽIAUS WAR FUND VAJUS 
BRIDGEPORTE JAU PRASIDĖJO

Bloku kapitonu susirinkime užgirti vajaus T 
planai. Centrinė stotis - Lietuviu Auditorijoj. 
Lietuviu aukos užrašomos į atskiru knygų.
Bridgeport. — Kovo 5 d. dėmėkit: kurie savo auką 

i Lietuvių šeimininkių Radio Raud. Kryžiui teiksite per 
Raud. Kryžiaus vi e n e t a s,' šį vienetą, visos aukos bus 
Sophie* Barčus iniciatyva, įteiktos lietuvių vardu. Jei 
buvo sušaukęs susirinkimą! kurie patys negali ateiti, 

visų Bridgeport distrikto prašomi pašaukti telefonu: 
blokų ir šonų kapitonus. Da- Victory 1528. Pinigai bus

Arbatėlė Vincento ir Mari jonos Petkų namuose 
davė pelno $295.00. - Nariai sumokėjo $5.00. 
- A. a. kun. Navicko Seminaristo fondui $100.

9 d., įvyko Vargdienių Sese
rų Gildos susirinkimas Auš
ros Vartų parapijos mokyk- 

Lb,llos salėj. Į susirinkimą su

važiavo būrelis narių veikė
jų, kurie savo kolonijose ro
do nepaprastą gyvumą ir 
darbštumą Nekalto Prasidė
jimo Šv. P. Marijos Seserų 
kongregacijai.

Paznokas 
rius $10.00.

Rev. George Paškauskas 
$5.00. • ,

Malker Frank $5.00. ! JU namUose' Paaišk8’0’ kad

Yanchus Mr. ir Mrs. Wm.

lyvavo apie 200 žmonių. Gai
la, kad iš lietuvių nedaug 
tepastebėta. O juk namų 
frontas, Raud. Kryžiaus va
jus yra bendras visų tautų 
reikalas.

Susirinkimui vadovavo lai 
dotuvių direktorius S. Ma
žeika, Civilian Defense Bri
dgeporte organizatorius, ku
ris nuoširdžiai ragino blo
kų ir zonų kapitonus, nežiū
rint tautybės, bendrai veik
ti aukų rinkimo vajuje. Bri
dgeport distriktui paskirta 
suma $15,000.

Sekantis kalbėtojas buvo

priimti ir išdv.ota pakvita
vimas.

Blokų kapitonai kvietė 
vieneto nares-kalbėtojas at
silankyti į jų blokų gyven
tojų susirinkimus ir pakal
bėti Raud. Kryžiaus reika
lais.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti Lietuvių šeimi
ninkių Radio R. Kryžiaus 
vieneto. R. Mazeliauskienė

gražias vaišes; taip pat R- Walsh, komendantas CI- 
nuoširdus ačiū visiems susi-Į vilian Defense trečio distrik- 
rinkusiems ir gausiai parė•' to; Sophia Barčus; S. A. 
musiems, ypač Onos Balsie Van Dyke, generalinis pir- 
nės dukrelei už gražų pra- mininkas trečio distrikto; 
vedimą programos; ir vi- Mrs. Mack, Fellowship House, 
siems, kurie tik kokiu būdu viršininkė; ir Miss Benton.) 
prisidėjo prie gražaus ir lab- tos įstaigos vedėja. Visi pa-' 
daringo darbo. j sak® ugningas kalbas ir kvie j

Už vis nuoširdžiausias a- susirinkusius bendrai dir- 
čiū dvasios vadams — kun. kad tas distriktas išpil-

v- nifmo Mot-i-i/ano Dambrauskui ir kun. J dytų savo kvotą.
kienė patiekė nepaprasta ra-! Pn,nski^> kurie atsilankė' KaiP renkama aukos
portą iš rengti arbatėlės ne vien kad P““118 gražia3 Ra?do,“*,n KrjiM 

ir turiningas kalbas, bet ir

! gryno pelno davė $295.00. 
Tai negirdėtas dalykas, kad

gota Mažeikaitė iš Melrose $5.00. i mažas būrelis susirinkusių
Park aukojo prieglaudai Po g2®°:. Mrs. V. Char- „uoširdžhi prisidėjo
$100.00 cash ir $500.00 U., naa. Victoria Dauriko, P. I * arbatėlė davė nel-
S karo bona Debulskienė, John E. Draz a fe P8.1,
b. Karo Doną. , no $11O oo; prie to įsirašė

TCfl-lhptfl zioip lftilcinfl.'ia. ap- victor Gedminas. . _
ruuDeta apie įaiainąją se- __ _____ _ viena amžina nare, būtent

ną vajaus knygutę. Pranas be labdarių kuopos ir dva- 
Remet aukojęs $5.00, Jonas sios vado liūdymo.
Janasonis dolerį.

Šv. Mykolo par., šeštoji
kuopa, delegavo du atsto-

Kovo 31 diena yra pasku
tinė diena dėl proce3uoto 
maisto dėl “point coupons” 
“A”, “B” ir “C”.

Čia noriu šiek tiek apie 
kėlė gražią nuotaiką susirin-' tai paaiškinti. Kaip žinome, 
kusiuose linksmomis daine-, kiekvienas blokas turi savo 
lemia ' kapitoną ir beveik kiekvie-

Vincentas ir Marijona Pet!nam bloke yra. R- Kryžiaus

kai ir jų šeima atliko tai. 
kas retai kada pasitaiko lie
tuvių tarpe. Tikimasi, kad

Q. Does an album filled with 
Stampa automatically be
come a Bond that will ma- 
ture in 10 yeara?
A. No. It mušt be ex- 

changed for a Bond, 
and it will bear no in
terest until it is ao 
exchanged.

Q. Can payment of a War Sav- 
ings Bond be made to the 
receiver or truatee in bank- 
niptcy af; the ea|ate of a 
regiatered owner?
A. Yea, when bankruptcy

or insolvency has been 
adjudicated and re- 
quest for payment has 
been dūly executed.

Q. Can I autborize my em- 
ployer to sėt aside portions 
of my salary each pay day 
until enough is arcumulated 
to buy a War Savings Bond?

darbuotoja. Taigi, bus krei
piamasi į jas, kad su savo 
bloko kapitonu pereitų visus 
namus ir visus surinktus 
pinigus perduotų Lietuvių 
Šeimininkių Radio R. Kry
žiaus vienetui.

Lietuvių Auditorija bus 
centras aukoms priimti. Va
landos bus nuo 9 ryto iki 
10 vakaro. Kiekviena aura' 
bus priimama, išduodama 
pakvitavimas (rasytė) ir 
ženklelis, kuris rodys, kad 
tas asmuo jau yra aukojęs 
R. Kryžiui. Lietuvių aukos 
bu» įrašomos į atskirą kny-

nelių prieglaudą labdarių ū- Monika Norvaišaitė, Jurgis imnlffidama tiflnnn panašių pramogų atsiras ir
kyje; Nutarta, kad niekas Ta,alis’ bet prašė pavardės neskelb- daugiau, nes geros valios

ti; kita narė užpildė amži- žmonių yra. Lauksime.

nos narės mokestį, būtent j Taip pat negaliu praleis-
Ona Bugvilienė, sumokėda-; ti nepaminėjęs vienos gar

A? Bubelių'Mrė? Bukauskas", m® uk“8i» dalį — $75.00. Ir bingos šeimos, būtent Vin-
enesi tu Frank Chizunas, Agnės Chu- ta pa8‘a proga “»“™kln» cento ir Teodoros Damkų,

Klaidu fo. K. Dagis. John Doėkus. ,a,raSe. nariai r senl kurie uiP duo8niai ir
. isiaiaų, _ _ ----------- _ atnaujino sumokėdami meti- širdžiai remia katalikiškas

nevežtų senelių į prieglaudą i Ignacas Urbonas
Po $1.00: Peter Abroma- 

vich, Ona Astrauskienė, An-

Labdarių ūkis, kaip pra
nešė vedėjas Antanas Ba-

na Bružas, Frank Bružas.

cevičius, vasario mėnesį tu
vus. ši kuopa visuomet J>u- rėjo $350.82 įeigų 
vo veikli. Ir dabar ji veikia ūkio ir prieglaudc
tiek, kiek tik sąlygos lei- lams turėta $240.13 
džia. Dirbama, kad tik dau- Sudaryta komisija reng
iau aukų prieglaudai su- j tis prie Vainikų Dienos rink
rinkti. liavos prie šv. Kazimiero
___ ________ »

UFE’S BYVPAYS
..Oi

prieglaudos reika-1 Mary Dočkus, Adam Drau
gelis, Anthony Draugelis, K 
Draugelis, Mr. ir Mrs. S. EI- 
dantas, Frank Goža, Karo
lius ir Kotrina Grigaitis, B 
Gruzdienė, John M. Jagmi
nas, M. Janušauskienė, A. 
Jesilevicz, C. Jonelienė, Mr. 
ir Mrs. Joseph Jucius, Juo
zas ir Agota Karalius, Ja 
mes Kaspuski, Amelia Ku

nę narystės mokestį po vie- organizacijas ir vienuolijas, 
ną dolerį: M. Petkienė, Do- Neseniai ši garbinga šeima 
vidauskienė, Zalumskis. paliko Vargdienių Seserų 
St. Petrauskienė, Elena Pet- Gildos amžini nariai, įmokė- 
kiūtė, Bron. Petkiūtė, Ign. darni $100.00; štai, šiame ) kad tokiu būdu lietu 
Petkus, Ona Stankienė, Mrs. susirinkime Vincentas Dam- viams eitų kreditas. Taigi. 
Pauline Urban, Miss Anna kus, palieka garbės nariu a. Į garbė lietuviams, kad Rand. 
Urban, Mrs. Mary Pieža, St. ia. kun. J. Navicko Semina-, Kryžiaus Chicago skyrius 
Kagauskis, Agota Balsienė, risto f o n d o," įmokėdamas i lietuvius paskyrė vadovauti
Vincas Balsis, Ant. Vaišvl- $100.00., Be to, nėra taip se

činakienė, Frank Imki. Mr lien8 Taip pat 8tambii au’ niat kalP Vincentas ir Teo- 
ka prie arbatėlės prisidėjo dora Damkai įrašė į a. a. 
Mrs. Pauline Urban ir bizn. kun. J. Navicko Kolegisto 

_ _ D«Jk’ny, 2611 W. 44th fondą savo sūnų, gaila, var-
taaVaUka’ua’kM’ Anna Meš St" k“r‘ gerieji kairay”ai do nepamenu, Įnešdami irg,

kauakas. S. Miknie Victor r8tų “P*"“'™ ir Parem“’ $100.00. Reiškia V. ir Teod.
nes jis gausiai visus parei-.- Damkai dabar yra a. a. kun. 
gimus paremia.. j j. Navicko Seminaristo ir

Bendrai suėmus arbatėlės Kolegisto fondų garbės na-

tam dideliam ir atsakomin-(
gam darbui. Lietuviai, įsi-

ir Mrs. Frank Latvėnai, Pe
ter Latvėnas, Joseph Lau
cius, J. Macaitienė, Vincei-.-

Bv Gib Croe!-ett. 
A. Yes, if your employcr

has installccl a Pay-Koll ’ 
Savings P1 a n. More 
than 24 million wage 
and salary earners are 
saving their money this 
S»ay.

Q. Can I invert a lump sum in 
War Bonds and receive 
from the investment a return 
in the nature of an annuity? 
A. No. The purchase of 

each War Savings Bond 
ia a separate transac- 
tion. Each Bond is 
dated as of the first of 
the month in which 
payment for it is re- 
eeived by an authorized 
lasuing agent, and ma- 
turės exactly 10 years
from that date.

Rememher—the longer 
yon keep War Bonds, 
up to lOyears, the more 
▼aluable they become.

Miknis, Mary Norvaišas, B.
Papšis, Joak imas Pivarunas,
S. Riškienė, K. Rubinas, Al
bina Samulionis, Anne ir St. pelną, amžinų narių ir pa.- įriais- 

Sidell, Mr. ir Mrs. S. Šid
lauskas, Mrtą /Sivienė, A.
Teličėnas, Al. Umbragunas,
Petronėlė Usalis, Mr. ir Mrs.
Jonas Valentas, Mrs. H. Van 
Hanxleden, Mrs. C. Wotkie- 
vicius, Mrs. Jonaitis, Stella 

Zakaras, Alfonsas Zalneru 
nas

vienių, pasidaro, kad šiame Dvasios vadas kun. J. 
Dambrauskas visiems gera
dariams dėkojo už gražią

susirinkime Vargdienių Se
serys laimi $300.00. Tai gra
ži ir nuoširdi parama jų vie-1 jirdį, ir linkėjo, kad Dievas 
nuolijai. Į laimintų visus geradarius ir

Nuoširdi garbė ir padėka šeimas, 
priklauso Vincentui ir Ma-

_____,__________________ ri jonai Petitams, jų dnkre- 16 ai*k/ai ™at°
—, Mr. ir Mrs. J. Zanello. lėms — Elenai, Bronhlaval “a’ kad ^ame Vargdienių 

Rose Zelenskienė, E. Zim- Petkifltėms ir Stellai Pet- j S®aer^ f’U.8 nnki“®Jį’

mer, 50c, Anna Zobella $1, rauskienei už užleidimą 8a-,Pau n a
N. N. $2, N. N. $1, N. N. $1 j vo žiltų lietuviškų namų ir|, ’ J. K.

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš 

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO

Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 
Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko lš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Ave.,

Chicago, Illinois



TZet”|-tad.. kovo 11 d., IMS DIENRAŠTIS DRAUO/U, 7

ENGLISH COLUMN
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CLAMBAKE
.... Did YOU know that

since the lašt printing of the 
Tribūne, News and Sun, a 
THIRD front has been open-

Vyčiai veikia ; Draugija, kuriai visi 
Brighton parų. - Lietu-'vyrai turėtų priklausyti

vos Vyčių 36 kuopa kiek*'
viena diena labiau ima jaus- Marųuette Park. — Vie 
ti karą, kuris veiklesnius na nintėlė draugija, kuriai pri 
rius ištraukia iš veikimo, klauso tiktai vyrai yra Sv 
Bet esantieji namie nepasi- Vardo draugija. Čia ji gy 
duoda ir tęsia kuopos veij vuoja gerai jau per daugeli 
kimą, I metų.

j Kiekvieno mėnesio antrą 
Pastarame susirinkime, ko 8ekmadienį draugija ,.in wr.

vo 1 d. įsirase De La Šalie(pore„ klauso šv Mišių ,r el. parapijos mergaičių Glee 
High School studentas Edu-1 na prįe Komunijos. Pas CLub choras, vedamas kun. 

Pirmas ^grojį dvasjng puota buvc A. Zakarausko

Montvilienė, Ona Bankevi- 
čienė, M. Masalskienė, Ju
cienė, Gaižutis, Matuzienė, 
A. Žolynienė, Radzevičius, 
Judeikienė, Juodienė.

Iš viso suaukota $4,058.60.

SKELBKITE^ “DRAUGE”

įdomus parengimas i TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ ŠEŠIOLIKTOJO 
seimo AUKOTOJAI

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

(Pabaiga) ber, A. Kazlauskaitė, A. 81-

Po $3.00: Mrs. P. J. Soa- dabrienė, B. Naujokienė, M. 
lan, Jadvyga KiškūnienėJ Puidokienė, N. N., C. Druk- 

Trinkienė; LRKSA 100 kp.,1 tenis, J. Jančius, V. Dam- 
Brighton Park; ARD skyr.;! brauskienė, O. Kalėdienė, E. 
N. P. mergaičių Sodalieija,! Jonaitienė, J. Lesčiauskas,

prastą vakarą sekmadienj 
kovo 14 d., 7 vai. vak. pa
rapijos svetainėje. Bus at 
vaidinta dvi juokingos ko 
medijos, vadovystėj Kons
tancijos- Skelly.

Taipgi bus ir muzikalė da 
lis, kurią išpildys vietinėk

ardas Barkauskas.'<rd? It may not have much 
bearing on the present war, I J° Parodymas bua vaidini- iUn Į8pMinga Kun g Pet. 

—- “'ns—.. Vaka-

Brighton Park; Marozaitls;

būt it “whoaped’- .up a*, 
those present at our lašt 
meeting into planning a au- 
per-active 1043... One “Who- 
operoo” was DALE VAIKU
TIS, who is now punching 

Ik the clock(?) — (or reason- 

able faesimile) at the U. S. 
Navai Aviation Training 
School, Navy Pier. (Com- 
ment—PERSONAL: and ia 
she ever giving the sailors 
a run for (her, their) mo
ney!!!)... It was good to see 

^petite VICKI ZANER pres
ent, lookirg as spry and 
chick as ever... JOSEPHINE 
ZIZAS, Madame Love’s 
“ooiffurred” cash customer. 
isn’t doing tr. bad on the 
Air Cadet angle, seeing that 
she ’s around the U of C 
long enough for them to 

^take note... VITO DOMKUS, 
the practical joker of the 
family, was serious over a 
dish of spaghetti, pounding 
Cosmology and its results 
into the understanding (?) 
ELLEN SLITER. Result: 
loas of energy for Vito; loss 

4 of a friend for Eilėn... Whc 
is that dartlng' littlė“l'gob 
who’s pestering our ** GIN - 
NY” PUMPUTIS? Come on, 
break down and give the 
fellow a chance... ED (Ray 
of Hope) MARTIN is štili 
rubbing elbows at the Silver 
Moon. Asnde to Ed: Friend 

Xor foc, note. There’ll come 
a day, Ed, when rain or 
shine in the wee hours of 
morning, as we come breez- 
ing by your house, we’ll put 
our hands up to our mouths, 
aup them, and YELL in a 
voice soundlng of bloody 
murder — “Don’t to into 
anymore tav...!” EUGENIA 

Jį VARKALIS, you’d better 
quit making other dates for 
aftef-the-meeting — youvv 
never had the piesaure of 
our entertaining you at one 
of our monthly \“wine*spa- 
ghett” affairs... Forewarn- 
ed is forearmed! We’re look- 
ing forvvard to one of HE
LEN IVANS’ “jigaboo” ex- 
hibitions. How many trop- 

* hies did you sau you’ve won 

diefoc&ting people ’s toes ?... 
WALTER DOMKUS was, I’d 
say, the most popular man 
present. More so than ever 
becauae of the income tax 
situ&tion, and seeing that 

he vvorks for the Interna; 

Revenue Department, well-l- 

1... THERESA VAITKUS, 

we demand that you quit 

dieting and eat everything 

and auything that is put 

before yov.—especially since 

food is getting so scarce and 

we are getting so hungry 

(maybe I thould say carni- 

verous, no? (All right, no.) 

I « v The Clam

me '"Tėvų klaidos . raiwlc.aa
ras įvyks kovo 14 d. para
pijos salėje.

Edvardas daug kartų y- 
ra parodęs savo gabumu* 
lošime nuo pradžios mokyk
los dienų. Žinome, kad ir šį 
kartą atliks savo rolę gerai.
Jis yra parapijos choro na
rys.

Kuopa didžiuojasi gavus

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

J. Juška, U. Gudienė, N. N., 
O. Valatka, J. Snapštienė, A. 
Juškienė, P. Mąslauskienė,
K. Banionis, Ant. Kumšly-

Rengimo komisija kviečia, Radzevičius; Kavaliauskie- 
visua atsilankyti, nes šis pa nė; N. N.; N. N.; Ad. Rimi- 

k’iriame ragino narius būti rengimas bus vienas iš ge ’ daitė; Sv. Kazimiero Akad. 
pavyzdingais katalikais. Vi iriausių. Tatgi, nepraleiskite 1 skyr., Town of Lake; Lab- j tis, U. Petraitienė, A. Milą 
si nariai tuo metu sustojo 1 progos. P. J. C j darių 1 skyr., Town of Lakesevich, Rusinienė, Mary Ži-

pasakė pamokslą

ir pakėlę rankas padarė " ■■■■■■. ....................... ...............
priesaiką tokiais ir būti. 1 dalyvauti vieną kartą me

Šv. Kaz. Akad. 9 skyr.; šv. I liūs, N. N., Kizas, Marozai-
Vardo dr-ja; ALRK Moterų 
Są-gos kp.; šv. Jurgio par.Po visam parapijos Balt; ,oose P»ren«lme. kurio pei- 

hnvn bendri nusrvpiai ku nas skiriamas taip kilniam sodalietes, Bridgeport; Lab- 
riuoee X pat n Skyr. pinuininkė L I darią Są-gos 5 kp., Bridge-

šeputienė ir visa valdyba k port; Šv. Kaz. Akad. 2 skyr.,kun. Petrauskas, o vėliau a t 
silankė ir kūh. A. Valanč'us

jį nariu ir pasitiki, kad ir, per pusryčius patarnavo
kitas šios parapijos jauni
mas paseks jo pavyzdžiu — 
įsirašys į kuopą ir užims 
vietas tų, kurie pašaukti į 
karą.

I
Kuopos susirinkimai lai

komi kas pirmą ir trečią 
pirmadienį kiekvieno mene 
šio, mokyklos kambaryje, 8 
valftn<& vakarę.

jaunos lietuvaitės.

Užkandus įvyko susirinki
mas, kurį vedė pirm. A. Ka 
minskas, kuriame apsvars
tyti draugijos reikalai, kaip 
antai rengiamosios “bingo’ 
pramogos ir k. Be to, nutar 
ta gavėnioj suruošti juda 
mųjų paveikslų rodymo va 
karą. Tam tikslui išrinkta

komisija deda pastangų, kaa 
viskas kuo geriausiai pasi
sektų. Bus žymių kalbėtojų: 
vienuolyno kapelionas kun. 
Urba, centro pirmininkė A 
Nausėdienė ir kiti žymūs as 
menys.

Rėmėjų intencija užprašy

Bridgeport.

tis, Jalisauskienė, Urbonie
nė, Urbonas, N. N., A. Pet
kienė, A. Rakauskienė, J. 
Mitkienė, Juzeva, M. Kala- 
šinskienė, ZebLeckienė, N. N., 
Barštis, B. Meškus, Dereš-

Veikli kuopos f m. rašt. ko““iJa‘
Marąuette Parite randas:Helen Cherry pranėSe, kad 

kuopos merginų ir moterų 
bowling rateliai žaidžia kiek 
vieną trečiadienį, 9 valandą 
vakare Archer-Kedzie Bowi- 
ing Alleys, 4307 So. Kedzie 
Ave^ Liet. Vyčių Chicagos 
apskrities merginų ir mote
rų bowling lygoje. • ...

Pirmą ratelį sudaro: Ma
ry Krakausky — capt., Elsie 
Jason, Sophie Gimbut ir He
len Cherry. Ji taipgi yra ly
gos raštininkė. Šis ratelis 
yra antroje vietoje, lygiai 
su Town of Lake 13 kuopos.

Pirmenybę laiko Bridge
porto 16 kuopa.

Antrą ratelį sudaro Helen 
Paulius — capt., Louise Foe- 
ter, Frances Taylor ir Nei- 
lie Knistoft. Ratelis yra ket
virtoje vietoje.

dar daug, daug vyrų, kurie 
nepriklauso šiai kilniai dra? 
gijai. Visi kviečiami išira 
šyti. Mokestis mažas, švento 
Vardo draugija yra plačiai 
pasiskleidus po Amerikos 
Jungtines Valstybes ir šiuo 
metu skaito šimtus tūkstan ( 
čių narių. 1 T. A. Vilkišlu

ARD 9 skyriaus 
žinutės

Skyrius rengia metinę va
karienę su programa sekma
dienj, kovo 21 d., parapijos 
svetainėje. Pradžia 6:30 vai 
vak. Įžanga 55c. Pelnas ski 
riamas vienuolyno naudai.

Nuoširdžiai prašome sese
lių prieteliai, Cicero ir apy
linkės gyventojai, biznieriai
bulvariškiai, profesionalai

Po $2.00: Teodora Maro- kevičienė, Pauline Voleska, 
zas; Agota Ručinskienė, Cle Viktorija Kasper, B, Balei- 
veland; Steponas Krėvė; Sv.|konis, M. Žilinskaitė, A. S., 

Juozapo dr-ja; šv. Mykolo A. Stoškus, N. N., Mozene- 
par.; Labdarių 7 kp., West|nė, Karpienė, Rudytė, Pet-
Side; mokyklos sodalietčs, 
West Side; Aušros Vartų

tos šv. Mišios 7 :30 vai., ko-1 par. ministrantai, West Side; 
vo 21 d. Skyriaus narės pra į Stanislovas; M. P.; A. Bua-
šomos anksčiau ateiti, kad 
"in c-orpore" galima būtų 
sueiti į bažnyčią. A. V.

—-—-------------------- - ——v.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA

LUMŲ INSTRUMENTU

PASINAUDORIT PROGA DABAR
ROL DAR NEI AP ARD U OTI.

TŪBOS, CLA.RINETAI, TROM
BONAI. 8AXAl’HONE8, FLUTES 
su "c&ses” — »35.00, >87.50,
>45.00 ,t >75.30. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NT6KI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMU1KOS, TENjOR BANJOS — 
>0.60. >8,50, >12.60 iki >35.00.
8TRI LININIAI BASAI — >60.00, 
>125.00\ ir >I5Q.C0. BASO U2- 
DENGALAS — > >l>.00. SMICE- 
L1AI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLA8 IR CEL- 
LO — >1.50, >3 00, >5.00, >10.00 
Ir >15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
mlnėlų iriKtrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — >18.50, >23.50, 
>85.00 lr >50.00. PEDALS. HI- 
BOTS, CYMBOUs. i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jflsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams. Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maxwell SL, Chicago

ris; T. Atroškienė; S. Urbas; 
M. Varkalis; Kavaliūnaitė; 
Petras Radzevičia; Oira Ū- 
sienė; Ona Gaudesienė; Da 
ųikauskienė; Barbora Ože- 
lienė; Juozas Valskis, Gedi
minas; A. Phillips; Kuraus- 
kas.

Po $1.00: N. N., Marcin
kus. K. Nedvaraitė. O. Ra 
polavičienė, P. Preitikaitė, 
A. Fisher, Knabarnakštis, 
Maslauskienė, E. . Jurevičie
nė, J. Mačiulis, Balsienė, Ka
tauskienė, Rudžiai, Juškie
nė, A. B. Uksas, B. Mažeika, 
P. Staražinskaitė, A. Der? 
zinski, A. Žyzip, A. Balčiū
nas, M. Aleliūnienė, F. Kna-

raitienė, Glebauskienė, Bu- 
cker, Slozienė, B. Norbutie- 
nė, O. Sriubienė, M. Guncal- 
tė, N. N., Ragauskienė, Ka
tauskienė, A. Jansonienė, O. 
Vilimienė, A. Kilas, S. Urbas, 
N. N., Kavaliūnaitė, M. Ar- 
monaitė, Šakūnienė, Budri- 
kienė, Simonaitė, Šimulis, 
Rusinienė, Mansevičienė, P 
Turskienė, Goberis, Konst. 
Zaura, Petr. Navickienė, M

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road >

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncnunicskit senų, HiiKvduslų Hudclnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daiiKiau Jų ncdirltamn. Juos galima, pataisyti, kad (luotų jums daug 
metų patarnavimų. Jttsų Big Ben, LltUe Ben ir kiti buddnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos
MAKE 
EVERY 

FAY DAY

BONO DAY

PHOTO FINISH At END OF MILE

••Draugas" Acme photo

Almost a dead heat between two teammates is this 
finish in the Western conference track meet in the Uni
versity of Chicago fieldhouae. The decision went to Roas 
Bume (left) of Michigan by inches over Davė Matthewa.

VVHOLESALE 
FURNITURE 

, BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANpISE MART
For appointment cali — 

REPUBLIC 6051

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

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

Labor Day, Rūgs. (Sepf.) 6.
VYTAUTO DARŽE

(NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

U

• * 1

A»» C

0

Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinia Lietuvių -Programaa 

Amerikoje
~ VIENUOLIKTI MĖTAU —

SEKMADIENIAIS t vai. p. p. 
KITOMIS Dtenombi 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehili 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNVCLIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
8UKNEIJŲ SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IB KAILIŲ 
Jaunavedėms fiyrai Ir Suknetea 

MOaų Specialybė

Labai gama r4UMa moterų bailintai. knlMnkatn 
ckHli kutai parąldukla nuflcrnlntumia kl

ATROLITB IR PATYS PAMATYRITK fltANDlKMI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2a88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.



dienraštis draugas Ketvirtad., kovo 11 d.. 1943

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

BUVO GRĮŽĘS APLANKYTI TĖVELIŲ
A. Jo tėvai, Leonas ir Juli
jona Meleškai, gyvena Wau- 
kegan, III., 1010 Belvidere 
str.

Anupras Juozapas Meles
ka nuo vasario 7 ligi 14 die
nos lankės pas tėvus. Vėl 
grįžo į tarnybą. Gavo inži
nerijos mokslą. Turi gerą 
pasisekimą ir labai patenkin 
tas kariška tarnyba.

ĮSTOJO Į ARMIJĄ GELBĖTI SESERS

Anupras J. Meleška

Anupras Juozapas Meles- 
ka gimė 1922 metais, sau
sio 3 dieną. Lankė Wauke- 
gan, UI. mokyklas. 1942 me
tais, lapkričio 5 dieną įstojo 
į merchant marine. Dabar
tinis jo adresas yra. Alfred 
Joseph Meleska, U. S. M. T. 
S. Sheep Head Bay, Brook
lyn, N. Y., Section 2, 6, E.

Kaip jaučiasi sužeistas

No. 11 cukraus 
kuponai

Kovo 15 diena yra pasku
tinė data dėl No. 11 cuk
raus kuponų, geri dėl trijų 
svarų.

Svaras kavos

Solomon
buvo sužeistas vienas chica- j knygelėje 
gietis marinas. Jis sako:| —

“jei jūs kada būsite sužeis
ti kulkų, tai jausities, kad ju
myse visa virtuvė suvary
ta”. Jo kūne buvo rasta 
įvairių kulkos skeveldrų.

Kovo 21 diena yra pasku
tinė data dėl stamp No. 25, 
gera dėl vieno svaro kavos; 
paskutinė diena dėl kupono

salų mūšiuose 4 gazolino racionavimo “A”

Pelėda pakliuvo į 
policijos rankas

Didėja armija

Lawndale policijos stoty
je, pereitą antradienį, buvo 
matyti pelėda. Ji tik mirk
sėjo akimis ir nelabai krei
pė dėmesį į žmones.

Iš Illinois, Wisconsin ir Nors sakoma, kad pelėda 
Michigan valstybių šių metų yra gudrus sutvėrimas, bet 
vasario mėnesį paimta į ar- policininkas ją sugavo gara
ntiją 47,428 vyrai. | džiuje.

Chicagiečiai kareiviai Guadalcanale 
svajoja apie savo "širdukes”

Į Chieagą, pereitą pirma kareiviams džiaugsmas, kai mujie iš savo artimųjų gauna 
laiškus.

Kareiviai ilgisi savųjų — 
aplankykime mes juos laiš-

kareiviai Gua-Įkais. Didelis bus jiems 

džiaugsmas. Ypač gavėnios 
metu nepamirškime Ameri
kos kareivių ir maldose.

Chicagiečiai kareiviai ti
ki, kad jų mylimos yra 
jiems ištikimos ir laukia jų 
po didelių pergalių sugrįž
tant namo.

x "Draugas" Aeme photo

Lena Englund, 22 metų amžiaus, duktė misijonierių tė
vų Kinijoje, įstojo į WAVES, kai ji sužinojo, kad jos 12 
metų amžiaus sesuo yra japonų įmesta į kalėjimą. Lena 
Englund duoda priesaiką Lt. Commander J. L. Clarkson 
akivaizdoje.

Tas, kuris bombardavo Tokyo - dabar 
S. Afrikoje duoda j kailį vokiečiams

Chicagos Maj. Donald F.įsūs vyrai, kurie vokiečius
Lehnhard, 29 metų amžiaus, 
lakūnas, yra dalyvavęs To

kyo bombardavime. Dabar 

jis randasi Šiaurės Afriko
je.

Vienas laikraštininkas pa

tyrė, jog vokiečiai labai ne

apkenčia ir bijo maj. Lehn

hard ir jo lakūnų. Tai drą-

dienį, atvyko Col. Leroy H.
Nelson, kuhs 13 mėnesių 

praleido pietų Pacifike. Jis 
papasakojo kaip gyvena 
chicagiečiai
dalcanale.

Col. Leroy H. Nelson pa
reiškė, jog kareiviai laukia 
iš namiškių ir savo mylimų
jų mergaičių laiškų. Jei il
gesnį laiką kareivis negau
na laiško nuo savo “širdu- 
kės”, tai jis mano, jog kas 
nors bus ją paviliojęs.

Chicagiečiai kareiviai, 
esantieji Guadalcanale, ku- ri iv. ■ < ■ 
ris randasi už kokių 10,000 □KUnCIZI3SI t6ISITI6

mailių nuo Chicagos, daž- dėl blankefu
nai prisimena savo motinas, ’
tėvus ir širdukes”. Didelis .. .. x. ,

Žiemos metu miegoti be 
antklodės beveik neįmano
ma. Vienas Chicagos vyras, 
52 metų amžiaus, skundžiasi 
teisme, kad jo žmona antklo

j dės atidavė trims savo vai-
(LKFSB). Iš Lietuvos kama o jam reikė-

gauta žinia apie liūdną ži- jo miegoti be „ntklo|Ms 
nomų lietuvių Bariau Seimą. ,blanketo) Tiems vaikame 
Gyveno jie Panevėžyje. Oku

t

Tėvą išvežė, molinį 
darbai nukamavo

minimas vyras yra patėvis. 
pav« Lietuvą bolševikai in- Ir šia pat5via pareišk5 teia. 
žinierių Bariaą suėmė, nu- me kad jo žmonoa vaikai, 
teisė 8 met. sunkiųjų darbų pagal teism0 sprendimą, ne.

kalėjimo ir kažkur išgabeno buraj0 ateiti gyventi į jo na- 
iš Panevėžio kalėjimo. Apie mua bet jje „yį viena 
jj šeima jokių žinių po to mergaiM 20 metų am- 
nebegavo. Jo žmona turėjo, žiaua kita _ 18 metų o 
labai silpną sveikatą, pasta- 16 metų amžiaus

Lehnhard moju laiku ji kentėjo ir nuo
širdies ligos. Tačiau kad ga-

Š. Afrikoje smarkiai bom
barduoja. Vokiečiai neapken 
čia ir bijo Martin Marauder 
tipo lėktuvų ir
įgulos vyrų.

Maj. Donald F. Lehnhard lėtų surasti pragyvenimą 
ir jo vyrai nacius bombar- savo keturiems mažiems vai 
duoja smarkiaf' ir žemai, kams, rizikuodama savo 
Maj. Lehnhard pareiškė, jog sveikata ėmė uždarbiauti.

Į

x -»>—

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Chicaco witb Vitai Elrctnc Poutr for VarPnJurtion

daug kartų bombardavo Tu
nisą, Gabes ir Sfax.

Maj. Lehnhard giria B-26 
lėktuvus. Jie puikiai sutvar
kyti kovai. Nekartą teko iš 
mūšio lauko grįžti su skylė
tu lėktuvu. Vokiečiai lakū
nai yra atsargūs. Jie tik ta
da amerikiečius puola, kai 
jų du lėktuvai būna prieš 
vieną amerikiečių lėktuvą.

! Kartą Maj. Lehnhard’ui ir 
jo vyrams teko bombarduo- 

Į ti į šiaurę nuo Gabes tiltą 
Kovos lauke amerikiečiai su 
tiko 15 Messersehmitts. Du 
vokiečių lėktuvai buvo nu
mušti. Per keturisdešimt mi
nuėių ir amerikiečiai dviejų laboratori»- 2038 Carro11 

ave. Explozija buvo tokia

Didelis susigraužimas ir dar 
bas ją pribaigė, mirė jau 
vokiečiams okupavus Lietu
vą — 1941 m. rugsėjo 8 d. 
Našlaičiais liko trys mažos 
mergytės ir berniukas. Juos 
priglaudė mirusiosios moti
na Stalionienė. Tokių bai
siai nelaimingų šeimų Lie- 
Lietuvoje dabar gausu.

Vyras teisme pareiškė 
jog dvi jo žmonos dukterys 
užėmė vieną lovą, sūnus ki
tą, o jam teko trečioji, bet 
žmona jam nedavusi blanke- 
to.

JIS PASAKĖ TIESĄ

Iš antrojo aukšto 
iššoko į vyro rankas

Chicagoje, pereitą antra
dienį, palietė ugnis Alkydol

lėktuvų neteko.

Už ilgus pirštus gavo 
3 metus kalėjimo

didelė, jog stogas buvo iš
mestas 100 pėdų aukštyn.

Netili nuo laboratorijos ug
nis sunaikino Red Leal Mo
tor Oil Company namą.

,Viena moteriškė, kuri la-Lus Angeles. Herschell
Burns, 18 metų amžiaus, iš | baratorijoje dirbo kaip raš 

Detroit, per trejus

("Drturai" Aeme telepnotąi

Admiral William H. Stand 
ley, U. S. ambasadorius Ru
sijai, pareiškė, jog Rusijos 
žmonės nieko nežino apie A-

metus tininkė, kilus gaisrui, iššoko merikos pagalbą Rusijaj

pavogė 5,000 gabalų pašto 
siuntinių iš namų apartamen 
to pašto dėžučių, Wilshire. 
Jis išimdavo pinigus, pinigų 
orderius ir čekius iš laiškų, 
o laiškus sunaikindavo.

Sis vyrukas prisipažino 
kaltu ir buvo nubaustas 
trims metams kalėjimam 
Taigi už ilgus pirštelius vy
rukas dabar turės būti kalė
jime.

iš antro aukšto pro langą į 
vieno vyro rankas.

l/s | avi aiva

Kiek išleidžia

Arkliu skaičius
Jungtinėse Amerikos val

stybėse 1940 metais buvo 
9,283,892 arkliai ir 
560 mulų.

Visokiu banditu 
pasitaiko

Šios savaitės pradžioje
Chicagoje banditas iš mote
riškės ištraukė rankinuką, 
kuriame tebuvo septyni do
leriai. Kai banditas pamatė, 
jog rankinuke yra

Jungtinėse Amerikos val
stybėse kasdien 34 milijonai 
šeimų išleidžia po 140 mili
jonų dolerių įvairiems pra
gyvenimo reikmenims.

Žiurkių veislinęumas
Ar žinai, kad žiurkės iš 

tik $7, karto veda nuo 6 iki 16 vai
tai jis vėl grąžino rankinu- kų. Kiekviena žiurkė (pate
ką su pinigais atgal. Mat lė) veda 4 ar 5 kartus per 
jam perrnaža suma buvusi, metus.

3,844,-1 banditas pareiškęs, kad jis ------------------------
per savaitę uždirba $100. SKELBKITfiS “DRAUGE”

X, Pranas Paldavlčius, 
10457 S. State St., sunkiai 
serga ir randasi Billings li
goninėj. Pažįstamieji prašo
mi aplankyti. Paldavičiai y- 
ra pavyzdingi lietuviai-kata- 
likai ir “Draugo” skaityto
jai.

X Bene Vančytė, Ateiti
ninkų draugovės aktingoji 
narė, ir einanti vice pirmi
ninkės pareigas, pastarajam 
Eržvilkiečių klūbo susirin
kime išrinkta į valdybą. Be
ne yra iš Eržvilkio parapi
jos.

X Dain. G. Giedraitienė 
dalyvaus programoj prelato 
Krušo pagerbimo bankiete 
kovo 14 d., parapijos salėj. 
Vakarienės metu grieš pa
rapijos Simfonetė, kuriai va
dovauja komp. A. Pocius.

X Elena Kandrataitė, či- 
kagiečiams žinoma daininin
kė, sekmadienį, kovo 14 d., 
3 vai. popiet dainuos Mun
delein Kolegijos auditorijoj, 
6363 Sheridan Rd., pianis
tės Marianne Donahoe reci- 
tale. E. Kandrataitė yra tos 
kolegijos studentė ir kole
gijos Glee Club solistė.

X Chicago Vyčių (vaiki
nų) eilėms praretėjus, vei
kimui palaikyti ateina į tal
ką vyčiai veteranai. K of L 
Day (Vyčių Dienai), liepos 5, 
ruošti pastarame apskrities 
susirinkime komitetan iš
rinkta didesnė pusė senųjų 
vyčių veikėjų.

X Sylvia Skelly, jauniau
siai Marąuette Park scenos 
artistė-mėgėja. Ji lanko Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
mokyklą (3 skyr.) ir pasi
žymėjus mokyklos mokinių 
parengimuose. Kovo 14 d., 
komedijoj “Pyragas” vai
dins “Išdykėlės” rolę. Ji y- 
ra duktė Jono ir Konstanci
jos Skelly, žinomų Marąuette 
Park darbuotojų, parapijos 
choro narių, scenos artistų- 
mėgėjų.

X Barbora Urbelytė, duk
tė žinomų F. ir B. Urbelių, 
savininkų duonkepyklos ad
resu 1800 West 46 St., grį
žo iš trijų savaičių atosto
gų. Džiaugiasi turėjusi pro
gos pasimatyti su savo bro
liu, tarnaujančiu karo lai
vyne, ir dabar esančiu Nor- 
mon, Okla., ir savo draugu 
Juozu Stalioraičiu, kuris 
šiuo metu yra Signal Corps 
mokykloj Lexington, Ky.

X Jurgio vardu pakrikš
tytas sūnus Cecilijos (buv.. 
Kvietkaitės) ir Kaz. Stul- 
gaičio (buv. Kenosha, Wis.. 
veikėjo) vasario 27 d. Krikš
to tėvais buvo motinos se
suo — Virginia Kvietkaitė 
ir parvykęs atostogų iš ka 
riuomenės N. Treinau&kas. 
Mažas Jurgiukas dabar tu
ri : kareivį tėvą Kaliforni
joj, kareivį dėdę (Bernardą 
Kvietkų) kur nors Anglijoj 
ir kareivį krikšto tėvą Texas 
valstybėj. C. Stulgaitienė gy
vena su tėvais Brighton Par
ke.

I


