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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the e art h.”

■—Abraham Lincoln
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U.S. ARMIJA EINA PIRMYN TUNISI JO JE
r

Nuo Gafsa pasistūmė pirmyn per 
12 mailių pietryfų kryptimi

Fieldmaršalo Rommelio jėgos, regis,
bus sukruštos kur Tunisijos kampan

SU U. S. ARMIJA Tunisi-; Didesnio apėmio amerikie- 
joje, kovo 19. — Amerikie- čių veiksmai dėl lietaus nu- 
kiečių infanterija atsiėmė traukti. Visa para kaip 
savo buvusias pozicijas ry-1 smarkus lietus smogia. Sus- 
tuose arti EI Guetar mieste- tojus lietui, veiksmai tuojau
lio. Ašies jėgų judėjime pas- 

į tebima daug nerimo, nes U.
S. armija pasirengusi ata
kuoti fieldmaršalo šarvuotų 
jų jėgų sparną.

bus atnaujinti.

. Amerikiečiai reųgias oku
puoti ElGuetar miestelį ir iš 
tenai smogti į Gabes uostą, 
kurį ašis okupuoja. Tuo bū
du Rommelio jėgos būtų at
kirstos nuo šiaurinių jūros 
pakraščių.

Atrodo, kad Rommelio jė 
gos veikiai bus sukruštos 
kur į pajūrį, kai amerikie
čių armija ir britų 8-oji ar
mija jas suremsrir dviejų 
šonų.

Tas numatoma ir tai gal 
artimiausiuoju laiku. Kalba
ma apie didelių veiksmų 
greitą pradžią.

U. S. bombonešiai

Hitleris pasitraukė 
iš Rusijos fronto

f" STOKHOLMAS, kovo 19.
— Iš patikimų šaltinių gau
ta žinių, kad Hitleris tikrai 
pasitraukęs iš kampanijos 
prieš Rusiją, kai vokiečiams 
nepasisekė paimti Stalingra 
do ir kai ten vokiečių gene
rolas su visa savo armija

^pakliuvo sovietų nelaisvėn.

Sakoma, Hitleris visą ka
ro vedimą Rusijos fronte

pavedęs generolams, kurie atakuoja vokiečiu 
dabar deda pastangas, kad . . .
rusai ten nesunaikintų visų SUDNIdriIlŲ DdZ^ 
vokiečių armijų.
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RUSAI ATBLOŠKIA 
NACIUS CHARKOVO IR 
KITUOSE FRONTUOSE

LONDONAS, kovo 19. — 
Sovietų pranešimais, rusų 
armijos smogia vokiečių in- 
fanterijai ir tankams Char
kovo apylinkėse ir Donec 
paupiu ir neleidžia priešui 
toliau praplėsti kontrofen- 
syvos. Daugiur vokiečiai ne 
vien sulaikomi, bet jų pozi
cijos triuškinamos ir linija 
įlaužiama.

Anot sovietų, visur prie
šui sukeliami milžiniški nuo 
stoliai.

Prancūzą kolonija Guiana nutraukė 
santykius su Vichy vyriausybe

Apie tai painformuota prancūzų 
militarinė misija Washingtone
WASHINGTON, kovo 19. 

Prancūzų karinė misija ga
vo žinių, kad prancūzų kolo
nijos Guianą (Gvijana) vy
resnybė nutraukė ryšius su 
Vichy vyriausybe ir susi
jungė su gen. H. Giraudu, 
prancūzų š. Afrikos komisi- 
onierium, kad bendrai su

Aakūnai sunaikino 
italų 7 garvežius

LONDONAS, kovo 19. — 
Sąjungininkų lakūnai ataka
vo Siciliją ir pietinę Italiją. 
Sunaikinta septyni garve
žiai. Vienas italų apie 2,000 
tonų laivas kulkosvaidžiais 
apšaudytas.

*NACIAI SUIMA
KATALIKŲ KUNIGUS 
OLANDIJOJE

LONDONAS, kovo 19. — 
Paskelbta, kad U. S. lakū
nai bombonešiais atakavo 
vokiečių submarinų staty
bos bazę arti Bremen, šiaur 
vakarinėj Vokietijoj.

Sunaikinta, arba sugadin
ta iki 100 vokiečių kovinių 
lėktuvų, kurie puolė bombo
nešius. Du bombonešiai ne
grįžo.

Netrukus po to vokiečių 
lakūnai atliko “reidus” East 
Anglia srityje, Britanijoj.

Varšuvoj žydai 
sukrušti t maž? 
miesto dalį

"Draugas" Aėme photo 
Britų radijas praneša, jog Pietiniame fron tie rusų padė

tis pagerėjo, jie ten atsilaiko prieš nacių atakas. Tuo tar
pu į šiaurę rusai tebetęsia puolimą, kuris sukelia rimtą 
pavojų naciams.

1 "■ 11 I .....

Londone spėjama, kad Hitleris ką 
nors pikta apgalvoja, jei

Tas būtų paskutinis jo žygis prieš 
visišką suklupimą, jei tas tiesa

sąjunginėmis valstybėmis
- Smolensko fronte ir toliau |kovoti prieS aSį' 

šiaurių link fronte rusai tu- j 
ri didelį pavykimą, anot so- 173 žuvę slėptuvėj 
vietų vadovybės. Tenai ru- j 
sai atsiima daug sodybų ir 
šiaip gyvenamųjų vietovių

Nori, kad drafto 
keliu darbams būtu 
pašauktos ir moterys

WASHINGTON, kovo 19

LONDONAS (ONA). — 
Nacių žygių stebėtojai už
sieniuose spėja, kad Hitle
rio pasitraukimas iš nacių 
viešumos ir jo ilgas tylėji
mas gali kartais reikšti nau 
ją kokį nors beprotišką jo 
žygį Europoje. Nes jei jis 
tyli, reiškia jis galvoja apie 
kokį nors naują piktą, kurį 
netikėtai susimes vykdyti.

U. S. lend lease 
paktas su Meksika

Stebėtojai nurodo, kad
buvoHitleris ilgoką laiką 

užsidaręs ir tylėjo prieš sa
vo įsiveržimą Norvegijon, 
paskiau Prancūzijon. Taip 
buvo prieš nacių įsiveržimą 
Jugoslavijon, Graikijon ir 
pagaliau Rusijon.

Kas atsidėjusiai studijuo- jam teko 

ja vokiečių pasirengimus ir

- paprasta nelaimė
LONDONAS, kovo 19. — 

Andai per orinį aliarmą čia 
vienam požeminio geležinke
lio įėjime ant laiptų žmo
nėms susikrušus 173 asme
nys žuvo. ' ’

Vyriausybė šią šiurpią ne 
laimę ištyrė ir rado, kad tas

— Karo departamento pase-, buvo paprasta baisi nelaimė 
kretorius Robert P. Patter-Į ir už tai negalima ką "nors 

son senato karinių reikalų kaltinti.

komitetui pataria išleisti įs- p .. . « ..
tatymą, kad būtų galima ir DNtBI nUSKdnūMO
senesnius vyrus ir moteris fanlrpri
drafto keliu pašaukti dar-|’OniveiĮ 
baans farmose ir karo pra- CAIRO, Egiptas, kovo 19. 
monėse. i— Maltos salos britų lėktu-

Jis sako, kad turi būti vi- va^ atakavo ašies konvojų 
sų gyventojų prievolė vie- I°nian jūroje, šiaurinės Ita- 
naip ar kitaip savo pastan- Jij°s pakrantėse, ir bomba 
gomis prisidėti prie karo vy pataikė vienam tankeriui, 
kdymo ir laimėjimo. kurs, regis, nuskendo. Be

Pasekretorius sako kad to, dar numušė vieną ašies

karo fabrikuose 
matyti, kaip moterys senes
nės 50 m. amžiaus sklan-

WASHINGTON, kovo 19. 
— Valstybės sekretorius 
Hull ir Meksikos ambasado
rius Najera čia pasirašė 

_ abiejų valstybių karinio ko-

jei Hitleris galvoja leistis į 
kokį nors naują piktą žygį 
tai tas bus jo paskutinis žy 
gis. Jis pats su savo vadais 
suklups ir nupuldys Vokieti 
ją. Jei tas įvyks greičiau, 
bus geriau.

Pas nacius darbo 
valandos neapribotos

Kaip .panaikintas “ghe- WASHINGTON. — WPB -—p....---. a 
kad fabrikuose padidinti ka ttQ„ taip ip naujaa žydama pirmininkas Nelson pareiš- STOKHOLMAS, kovo 19.
ro gamybą. skirtas nedidis apie 100 kia, kad £al bus leista ~ Oauta žin ų’ k„ad

Prieš tai Hagoj nacių kon 
^traliuojama olandų ir pačių

nacių spauda buvo iškėlusi

LONDONAS (ONA). —
Vietos olandų sluoksniuose
gauta žinių, kad Hagoj,i LONDONAS (ONA)

Olandijoj, naciai areštavo Praeitą rudenį Varšuvoje °Peravmo Pakt4- 
^dvylika katalikų kunigų. Jų naciai panaikino žydams šiuo paktu pakeičiama 

penki išsiųsti koncentraci- skirtą “ghetto” ir visus žy- 1942 m. kovo mėnesį pasira 
jos stovyklom dus sukrušo į mažą šiauri- Syta tarp šių valstybių su-

Kunigai kaltinami, būk nę miesto dalį. Ir tik tomis tartis bendram kariavimui 
jie kurstę olandus priešintis dienomis nacių laikraščiai prieš ašį. 
civilinių gyventojų mobiliza tai iškėlė viešumon.
cijai, kurią naciai paskelbė,

vykdomus įsitvirtinimus va
. džiai dirba įvairius darbus.

kannej Europoj, tas randa, suregistnl0ti iki 65
kad vokiečiai turi palan- m amž prireiku9 prezi.
kias sau sąlygas defensyvos dent0 rendžiu Jie glli
ir ofensyvos operacijoms. dar

b118- Bet moterys nėra aure- 
gistruotos. Moterų registra
cijai reikalingas įstatymas.

WASHINGTON. — Kon 
grėsė svarstoma darbininkų 
drafto sumanymas. Sužino
ma, kad prez. Rooseveltas 
priešingas darbininkų draf- 
tui.

lėktuvą.

Gelžkeliais važiavimas 
bus racijoįruojamas!

NEW YORK, 19. — Wi- 
lliam M. Jeffers, gumos ad
ministratorius ir Union Pa
cific geležinkelio preziden
tas, čia pareiškė, kad netoli
moj ateityje gal prisieis 
Amerikoj racijonuoti gele
žinkeliais važinėjimus.

LONDONAS. — Čia iškel vendintas vištidėje ir mažai 
tas sumanymas, kad po ka-' duota net duonos. O f armo- 

ro miestą atstatant airportą
padirbdinti ant dangoraižių

Martiniąue (foartinikos) 

komisionierius adm. Geor
gės Robert apie tai čia pran 
cūzų misiją painformavo.

Prancūzų admirolo Robert 
žinioje be Martiniąue yra 
dar Guadaloupe ir' Guiana. 
Šis komisionierius iki šioliai 
nusistatęs, kad jo valdomos 
tos prancūzų salos ir kolo
nijos, šiaurinėse P. Ameri
kos pakrantėse, šio karo lai 
ku turi būti neutralios. Da
bar aiškėja, kad Guiana ko
lonija jau išslydo iš jo val
džios.

Paskutiniais laikais gauta 
žinių, kad Martiniąue salos 
gyventojams trumpa maisto, 
nes J. A. Valstybės sulaikė 
tai salai maisto pristatymą.

Guiana yra pagarsėjusi 
prancūzų bausminė kolonija. 
Jos svarbiausias miestas Ir 
uostas yra Cayenne, kur 
ašis galėjo įsitaisyti bazę 
submarinams. Dabar ašiai 
šis planas užkirstas.

Moteris nuteista 
kalėti už negro 
pavergime

CORPUS CHRISTI, Tex., 
kovo 19. — Federaliniam
teisme baigės iškelta byla 
farmeriui Alex L. Skrobar- 
5ik, 62 m. amž., ir jo dukte
riai Susie, 29 m. amž.

Abu pripažinti kaltais už 
negro darbininko pavergi
mą, jo mušimą ir kankini- 
ną. Tėvas nuteistas ketve- 
'ius metus kalėti, o duktė — 
dviejus.

Kaimynai liudijo prieš 
Skrobarčiką. Iškelta aikštėn, 
kad negru darbininku ban
dyta net žemę arti. Jis įgy-

atogų.

kvartalų kampas apkaltas minti Šaldytuvu., kurie cl- jo“ ka™ Pramonaa fsbrikuo 
------------------ —/.------------------- viliniams būtinai reikalingi. •« darbininkam, darbo va-

je dirbti turėjo kaip mulas.

Pats negras teisme buvo 
klausiamas, ar jis negalėjo 
pabėgti. Jis sakė, kad kartą 
buvo tai padaręs. Tačiau 
farmerys jį suradęs ir už tai 
sunkiai atkentėjęs. Tad pas
kiau nė nebandęs bėgti.

aštuonių pėdų aukšta tvora, 
kurios viršus nuklotas su-

landų skaičius neapribotas.
prieš kunigus kampaniją šū <ja\ržytais stiklais. • Tame Panaikintas “ghetto“ iš- Vyriausybė paskelbė, kad 
kia: Blogieji ganytojai pir- miegto kampe sukrušta apie valytas, namai pataisyti ir darbininkai gali dirbti ii-, 
mutmiai turi išnykti . pUBs milijonų žydų, kurie visam plote įgyvendinami glaustas valandas. Ir sako,

Naciai vadina “blogai- neturi iš ko pragyventi, vokiečiai, kurie nuo lenkų kurie ilgas valandas dirba, 
siais ganytojais“ tuos kuni- Daug žydų išmiršta. Tad tas atskirti. Lenkams skirti ats- tis dsug pasitarnauja Rei-
gus, kurie nesideda su na
ciais, bet eina savo pašauki
mo priedermes.

kampas vis naujais iš kitur kiri kvartalai mieste ir vo* c h ui. /Dirbama visos 
prisiųstais Žydas papildo

savai-

Sąjungininką lakūnai skaldo japoną 
bazes Australijos šiauriuose

SĄJUNG. STABAS Aus- pradėjus Amboina ir bai- PLATINKITE “DRAUGĄ*' 
tralijoje, kovo 19. — Sąjun- gua New Ireland. 
gininkų lakūnai vakar ata- ... , .v .
l»vo net 14 japonų bazių' Kal, kunoae )aponų 
apie 2,000 mailių ilgu fron- ’e aukeltl Slurpu’, 8*1’™1' 
tu, Siauriuose nuo Au.tr.li- kurte Ibuvo ma*ml už ke' 
jo». Visose bazėse sukelti llaadeS,n’,a mailių, 

dideli nuostoliai ir priede nu Kai kuriose bazėse japo-

Ieškote Darbo?

mas.

kiečiams uždrausta tarp len- tės dienomis. Nėra išimties mušta dar 7 priešo lėktuvai, nai didino savo garnizonus, 
kų maišytis. I nė sekmadieniams. Lakūnų atakos įvykdytos Tas jiems sukoneveikta.

Jei Ieškote darbo, pažvel 
kitę | 3-ėlo poslapio “Clas- 
slfled Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairią 
gerai apmokamų darbų!
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DIENRAŠTIS DRAUGAS5 Šeštadienis, kovo 20 d., 19451

jis SMonfc naciams

Kun. J-ozap&s Čužauskas, 
sūnus Jono ir Joanos ču
žauskų, Upinot pArftpijcS, 
Juškaičių kaimo. Augo su 
Savo trimis seserimis. Ona 
Sungailienė su advo -Vyml 
Jurgiu ir trimis sflfriis it 
dukterim gyvena tėviškėje, 
Lietuvoj.

Domicėlė Kovalčikienė Su

las gražus. Visus raginame 
skaitlingai dalyvauti. I ka

------------ čiėnės, savininkės pirmos rū feeftmadienį, kovo 21 d., 9
Kovo 7 d. Daiamios salė- Kovo 21 d ’ 3 val- P°Piet’ šies. val«om«U da-ktų krau-Įval. vakare iš radio stoties 

parapijos mokykla, vadovau- tuvės, prie 123 ir Union ave.'^rct’L, 1000 kil., Jos. Bud-

We$l Pullmano 
naujienos
je buvo surengtas parapijos

jant mokytojoms Šv. Kaži- nupirko Velykų apeigoms rįk radio programa bus tik. Innudpi Ari Iriu ii* vi- »—”  ------- * ------- —  -------------- i • •dutiniškai pasisekė. Tur būt, riliero dėlėms, rengia pairi didžiulę žvakę ir pu kų lik-; rm įdomi. Dainuos Al. Bbfl- 
iš priežasties šalčio publi- j°tišk* Pr°gramiI- Sako, kad toI1W- Si dovana irgi kaina- Z1S ir kelios dainininkes - 
ko Atsilankė neperdaugiau- bus Samas” ir ™ nCmaŽai- Klebonas M’ viešnios iš kitų miestų. Još

Švarlis yra labai dėkingas dar negirdėtos, taigi višieittš 
Įžangos nebus, bet Suaugu- Savičienei ir E. Radavi- įdomu bus jas išgirsti, 
siems reikės pirkti (War čiui už taip žymias aukas Programos leidėjai yri

Kovo 14 d., 8 vai. Mišiose Savln&3 Stamps) už 50 cen- parapijai. jos. Budrik Radio ir Rakart-
x.. _ —ii-----  ..x ne. ------------ ! jų Krautuvė, kuri randasi

šiai. Parapijai pelno pada 
ryta apie pusė šimto dol.

leris su kitais diktatoriais”.

tų, o vaikams už 25c. Bus

MOSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Parengimas lietuvio Gerbiamam savo 
kareivių naudai

Sv. Baltramiejaus parapi
jos, mergaičių vienetas ren
giasi prife didelid bingo va
karo kovo 28 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Prasidės 7:30 v. 
vakare. Visas šio vikaro pel 
nas bus sunaudotas nupir
kimui velykinių dovanų vi
siems šios parapijos lietu- 
viarfiš kareiviams. Vakaro
pirmininkė Alicija Vaitekū- savo vyru Kajetonu ir šei- 
naitė praneša, jog tikietus ma užlaiko valgomųjų daik- 
šiq vakaro jau galinta gau- tų krautuvę, 4404 So. Wood 
ti pas visas mergaites ir Lie- St.
tuvių ĄuditoHjoj. Su kitu Marijona Miftutienė turi 
tikietų hus galima laimėti' gavo namą. 2539 W. 69th St.,
U. S. Karo Boną. Jei atsi- gyvena su žentais ir mar- 
rastų kas norėtų aukoti ką čiomis.
nors šiam vakarui, mergai- Kun. J. čužauskas į A- 
tės būtų labai dėkingos. Ku- meriką atvažiavo 1903 me
rių naujų iietuvių kareivių
mergaitės dar neturi adre- „„ .
sų, prašomi priduoti koriii- i[mokslus, šįmet 24 metai'^_!Blva8...pMkandmo na 
sijai dabar, arba tą vakarą
svetainėj.

Mergaičių gražūs sumany
mai, pasiaukojimas darbuo-

Corn. James Hirshfield. 
į San Antonio, Tex., “Camp
bell” laivo kapit onas. Jis tik 
vienas buvo sužeistas, iš į- 
gulos narių, kai metalo ske-

šv. Sv. Vardo Draugija ėjo
'bendrai prie Šv. Kcmuiijos 6alima' kas noras. nusiPirk< Man teko sužinoti, kad adresu 3241 S. Halsted St. 
! Po pamaldų parap. salėje bu “ ir Wlr Bonda- Labai Sra" mŪ8U kolohij°3 žymua 31“'
I vo bendri pusryčiai, o po U iu kad mflSų mokykla re‘ nuohs lr buv«s Sv- Vardo
1 mėnesinis susirinkimas Dva- mia sav0 kr3‘tą ir ^lb3ti Dr‘Joa >žd!n,nkas ~ Jrank 
1 sinėj puotoj Ir patyčiose wdei Samui- Mokytojos Šiužąs tapo paaukuotas 
' dalyvavo parvykęs iš kariuo dau« dirba tam sumanymui, saržentu. Frank Šiužąs jau
menės kelioms dienoms ap- ° ypač se8elS reSnloji antrl meta1’ kaip tarnauJa 
atlankyti — Edtvardas Va- Klemencia. Ateikime visi ir U. S. kanuomeneje (Air

Kl.

RėšzfdėrtclJ* ttEPtfblic 9647
Nedėltomta Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

lauskas. Prieš pusryčius Ir' Pa«mkime kiln1 darba 
susirinkimą maldą sukalbė 
jo kun. J. Makaras.

Corps.) Dabartiniu laiku 
randasi New Mėxico valsti- 

Parapijos trustisas Evai-J°ie' Sveikiname! fcap.
Šv. Vardo Dr-ja kovo 28 das Radavičius įteikė para-

kaip kunigu. Dabar garbin
gai 10 metų, kaip klebonau
ja šv. Baltramiejaus lietu
vių parapijoj, W.aukegan, 

tis geram tikslui, vertas pa- j kur pastatė na,v ją baž- 
gyrimo ir gausios paramos. nyčią ir atnaujino visą vel

tais. Šv. Bonaventūro semi" j yejjros jį 'palietė “Camp- d- ParaP- saIėje rengia pra-'pijai labai didelę auką — 
narijoj New Yorke baigė . Uq11„ mogėlę (buco — card) Bi- nupirko Velykoms naują ir

lietai po 50 c. jau platinami:' gražų baldakima, kuris kai-cių submariną.

Jei jų darbą neįvertinsim, 
neremsime, jos nustos vei
kusios ir tuomet gailėsimės, 
kad niekas nėra veikiama. 
Taigi, pirkime tikietus išI 4 .
anksto, dalyvaukime. Atsi

kimą parapijoj. 
į Domicėlė ir Marijona lai- 

fcb už didėlę garbė turėti sa
vo brolį kunigu ir klebonu, 
ir nutarė pagerbti ir pasvei
kinti kartu su savo šeimo-

mjnkim savo sūnus, brolius.! m‘s brolį kun. Juozapą jų 
draugus, kariuomenėj ir pa- Į hardinių dienoj, 
sveikinkim juos su šv. Ve- j Mes, tikros seserys, Do 
lykomis.

Pagerbs savo globėją
šv. Juozapo draugija pa

gerbs savo glbbėją sekma-
dienį, koVo 21 d., dalyvaų- visokeriopų malonių ir il-
d&fna pamaldose 10:30 vai 
ryto, Šv. Baltramiejaus baž
nyčioj. Visi nariai prašomi 
susirinkti 10 vai. ryto į Lie
tuvių AuditoMjžį. Iš čia vi
si eisim išklausyti ŠV. Mišių, 
kurios bus laikomos dr-jos 
intencija.

Išletetutių vakaras
Buvo kovo 14 d., Antanui 

Bukančiui, kuris Šią Savai 
tę išvyksta į fcftrittomėnę.

Straifinkę giminės ir pa
žįstamieji tėvo Jurgio Bu- 
kančiO; Br., name, linkėjo iš
tvermės, laimingo ir su per
gale augrįžiino. Nuo vikų į 
teikta dovana. Visi dalyviai 
buvb Įntvaišinti.

Antanas Bukantis yra bro 
lis Enriko, kdris linki gar- 
birigai eiti savo pareigas if 
ginti Amerikos laisvę.

Enrikas

Nėra tdkih flftslb, birią ne
būtu turėjęs trHybėt šfcvo 
pradžioje.

ftotiftPš diiufiiū ŪMU
. CRtAT SUCCESS FOR .

Skili TftOUfcLK
..(•Hebiattr caaaM)

t

COAST

ČOAST!

•v o*, for uaflithtly .urfsee ptmplr., 
r>l ,.V>’ •« and timiMr .km Irrltatidna, 
hcre'ft .muinkly .urceafcful doč- 
tor’tt f<irmul.—-powerfuJly soothing 
Liatifd ZenfO—4rhirh ąulrkly rsllrvrs • 
itching MTOMa and start* right tn to 
help natitrs promote FAST n.sllnt.
80 years continaoua aaecMa! L»t. vara coRtinuous aaeres 
Zotio’s 10 dlffsr.itt marvelously sffer-

Alno othtBMttit irirfn. mvpta 
may and Eztra Strength Zamo.

po koloniją. Iš pfelno, koks nava keletą šimtų dol. Eval- 
>44 . j . . , . . liks nuo parengimo, bus pa-' das turi gerą ir brangiai ap
41) Ydldndlį dtldiddl siųsta po dovanėlę tiems ka mokama karo dirbtuvėse

Sioux City Iwa __ Ko- r^ams> kurie tarnauja Dėdės darbą ir dėlto iki šiol buvo
Šamo kariuomenėje iš vieti-1 paliuosuojamas nuo karo 
ries Šv. Vardo Dr-jos. Tiks- tarnybos. Sveikinam Eval- 

• . ______________ dą.

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

6322 SO.,WESTERN AVE. 
Telefonas PROsjiėet 1012-0721

LIETUviAi D A K T A it AI
OR. STRIKOL’IS

PHYŠICI^N AND SURGEON

TėL YARdl 3146

DR. V. A. SIMKUŠ Z

vo 28, 29 ir 30 dieftomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje įvyks 
40 valandų atlaidai. Prasi
dės suma, 10:30 vai. sekma
dienį, baigsis 30 d. vakare 
7:30 vai. Rytais Mišios šv. 
bus 6 ir 8 valandą. Vaka
rais pamaldos 7:30. Pamoks
lus sakys fr išpažinčių klku- 
sys kun. Juozas Jusevičius, 

Antano parapijos t.iebo- 
nas iš Omaha, Nebraska.

micelė Kavalčikienė ir Ma
rijona Mikutiene su Seimo-! , .
mis sveikiname jumis, broli' Panaudokime proga. Atl.-
tenfcė klebone vardadienio! kima vel.yk,n« >/ V
proga ir linkime nuo Dievo! aiSykime gaus"i malonių.

giausių metų.

Domicėlė ir Marijona, po
tėvais Ctižauskftitėš

Mirė Pranas Valusįs 
(VValish)

Kovo 4 d. netikėtai auto
mobilyje mirė Pranas Vairi- 
~

sis 65 m. amžiaus. Velionis J 
turėjo rakandų krautuvę. 
Čionai gyveno apie 30 me
tų. Palaidotas katalikiškai. 
Laidotuvėse dalyvavo dide-; 
lis skaičius žmonių. Našle 
liko žmona ir trys sūnūs.
70 kareivių

Iš mūsų parapijos jau 70 
kareivių tarnauja kraštui. 
Jų atminimui, bažnyčioje pa
kabinta vėliava au 70 žvaigž' 
dėmis. Koresp.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

4643 So. Ashland Avenne
OFISO VALANDO8:

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

Offiea tėL YABds 4TŠ7 
Namų teL PBOspMst 1980

DR. P, ATK06IDNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Codrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Vaiandoa: 8 — 8 popiet,

'crfDYioJAS IR CHIRUROAS 
m AKINIUS PRlTAlKd 

744 VVest 35th Strėėt

Valandos: U-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 3-A 
šventadieniais — li-12.

Ofiso TeL................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS tit OmiURGAS

4žO4 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

NELAUKITE —
Rytoj Gali Boti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 
Sr Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
hs parūpintų joms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters’’

OMALLEY and MėKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kdittb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 3Ž0S 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE ČOMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 

. LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANT
MASSACMUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS ISTIRINtJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MAKION STfcEfcT 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
telephone: —• EUCLID 906

— RĖŽlUĖNCIJA —
1441 8o. SOth Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

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

£ 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
JEWELRY — tVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 0617

Tai. YARda 8246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vai 
Seredoj pagai sutartį.

Oti. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS tit CHIRURGAS
4729 Šo. Ashland AVC.

(2-tron lubosi
TeL MIDvray 2880 Ohicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki ft 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 Vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

----
.-.'■-r- ;
f

J

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Svei 

1 SU 1
erlnsite Atsi'ankydami 
ia Lietuvių Įstaigą!
M TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunšhine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa. 

Moterims — TreČiadHeniais. 
Telefonas: VIRgiuia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

len

1657 W« 45(h St.,. • Kamp. Paulina St

DR. VAITUSH, OPT.
MlfPVM

Mano 20 metą praktikavimas 
Jnsą garantavimas 

Optometrically Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurti 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
gvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia am
žiaus lai klaidas, specialė atyda ak- 
krelpUmyi^į mokyklos vaikus.

Dr. g. sėrNer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’ 4J 
25 metų patyrimas

Tel.: Ysrds 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 90. HALSTED ST. 

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

v Nedėlioj pagal sutartį.

A A SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ottso Tel.: CfcNtrkl 1Š24
Vtttfculos: I ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774
-

-©■

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

<146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tei. LAPayette odM 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

Hakmad ten imis oaąal annttartma.
■ ................ i

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius
< fr-k--* atsakomingai ir už 

prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVCJE

3241 So. Halsled Si.

TELEFONAS:

Caiumet 4591 5^
DEL RADIO PATAISYMO — 

liauto f ARftft 3W8.

SUPAlINDINKiffc RtttlŠ 
RIT DIENR. ‘OIRAIIOTF*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

„ Ofiso teL VIRgiuia 0036 
ftsaidėttcijoa tel.: BRVerly M44

OR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal autartį

TRU-VISION OPTICAL CO.

nR- 8. -WKINB, o n. , „
AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir IJcensuoti 
OPTOMETRISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVE. TĖt. LAFAVEttfe 3335
VALAKUOS; Plrnuiil.. Tni'ta.l.. Penkta.!. Nuo in ryto Ik) « vak. 

Arttriul. Ir Ki-tvlrta<tt«HlRLs NC0 10 ryto iąi 10 vak. 
fcviljuit.-nlals Ir HeknuMlIenial,. PamK.1 Kutą r 11

akys
VALANDOS: nuo 10 ryto Id I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Na- 

dėltoj pigai sutartį 
Daugely ataitikimų akys atitalsa- 
mos be akintą. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland At.
TARDS U71

Phone: YARDS 1873

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
kaf-o aviacijos škyr- R priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Ttk viena portl ttią einb it- 
yeoloud. Saugokit* |ga leisdami 
Bagmotnuotl M moderntnrtaoela 
metodą, karta rseėjtmo mokslas 

Salt sutelkti.

uririMune BgnHų, Kiine paMklmA

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

opToem tostai 
1801 So. Ashland Avenne 

osfcstfo
OFISO VALAMDOfli 

Kasdien a m. lit I ii p. m. 
Trečiad, tr Mttad. »:10 a. m. 

'kt 1 M P r..

Tel YARda Mil.
Rdi.: KBNvood Š107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS tit CHIRURGAS

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

756 VVest 35th Street
—

Laikai fctatymo bažnyčių 
ir {Miešimo altorių jan pra
ėjo. fošhar ftvarbiaaaiu da
lyku yra: pripildyti kai) ge
rais laikraAčiais. (Kardino
lai Laobre).

T< GANU 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHiRUROAS 

2201 W. Cermak ftoad-
ValStidoa: 1—3 popiet iy 7-^-8 r. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakartis ofisas uždarytai. 

KC2IDĖNČIJA

8241 West 66tli Place 
tbt. fefcpabnc 7šš8

■r-—.: -z.- -r-:-::- .................... ,

TsL OANal 0267 k
Rsa. tsl.: PROspeet ftOAO

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir CHIRURGAS
1821 So. Hehted Street

Resideneija: 6600 8o. Arteaian Avė.

▼ALANDO8: 11 ▼. ryto Iki 3 p.p. 
6 Hd fl vai. vakare.

. . . t. ..... r... . im

PLATINKITE “DRAUGĄ’*



šeštadienis, kovo 20 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS • ’

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS CLASSIFIED ADS
(Tęsinys)

Valgyklos

'f Valgyklos atvykusiems va 
garotojams sudaro daug ne
smagumo. Jų yra gana daug, 
bet surasti žmogišką valgy
klą labai sunku. Išrodo, kad 
valgyklų savininkai nori 
greit praturtėti iš vasaroto 
jų. Valgis nepaprastai bran-

^.gus. Menki pietūs kainuoja 
$1.00, geresni — $2.50 ir 
aukščiau. Valgyklose stoka 
patarnautojų. Vidurmiestyje 
randasi viena didelė ir gra
žiai įrengta kavinė: M-M, 
kurioje valgis gaminamas 
skanus. Patarnauja negrai. 
Kavinė iš lauko ir vidaus 
patraukli. Gražūs baldai, šva 
rus staliukai, geras maistas 
sutraukia nepaprastai daug 
žmonių.

Miestas naktį

Šioje Floridos dalyje nak- 
a tį mėnulis taip aiškiai švie 

čia, kad prie jo šviesos ga
lima skaityti didžiąsias rai
des laikraštyje. Miesto gat
vių šviesos prigesintos, vieš
bučių ir namų langų užlai- 
dos užtrauktos, kad nepra
leistų šviesos. Automobilių 
šviesos irgi susilpnintos. Ju 
dėjimas bet gi gana didelis. 
Kariuomenė ir vasarotojai 
padvigubina gyventojų skai
čių. Gatvėse ir miesto so- 

‘ duose žmonių pilna. Valgyk
lose, smuklėse, krautuvėse 
taip pat. Maudynėse ir jūrų 
krante ant smėlio mažai jau- 
nimo, daugiausia apiseni žmo 
nės. Visokis mieste judėji
mas baigiasi 12 vai. naktį. 
Kiek teko tėmyti įvairius 
dalykus, patėmijau vieną — 
niekur nematyti vaikų. Ne
mačiau jų gatvėse, maudy
nėse, bažnyčioje ir niekur 
kitur.

Nuolat girdėtis orlaivių ū- 
žimas. Orlaiviai skraido virš 
miesto ir jūrų. Kariuomenės 
begalės. Viešbučiuose, krau
tuvėse, visur, kur tik pa
žvelgsi, kareiviai ir karei
viai.

A. H • A
JUOZAPAS BAGDONAS

/

Persiskyrė su šiuo pasaulio 
kovo 17 d., 7:00 vai. vakaro. 
1943 m., sulaukęs nusės amž. 
gimęs Liet., Naujamiesčio pa
rap. Amerikoj išgyveno 2 5 m

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Onų. po tėvais Taris- 
kivlch. 2 sūnų*. Juozapų ir 
Edward. brolj Joną. >•» moter) 
Agotų lr ju dvi dukteris Al- 
vlrų ir Malviną.. Pusseserę 
Shimkus Ir Šeimų (Clevelan
de), uošvius Konstantų Taris- 
kevtčlus (Hart, Mich.), švoge- 
rlue Ir švogerkas Robert Sharp 
ir šelme. (Fort Wayne, Ind.,. 
Joseph Tarlskl ir Selinu (Mus- 
kegon. Mich.). Wehster Kellogg 
ir šeimų (Hart. Mich.) ir daug 

| kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1702 R. Desplalnes Rt. Laido/ 
tuvės įvyks pirmad. kovo 22 
d.. 8:30 vai. ryto iš namų j 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už- velionio sie
lų, o Iš ten bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines.

Vlsl a. a. Juozapo Bagdono 
giminės, draugai ir nažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
Jam paskutin) patarnavimų Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Silnel. Brolis, Brolienė, Bro
lio Dukterys. Pusseserė Ir (li. 
mklės.

Lald. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419

Maudynės

Maudynių gana daug ir, 
tvarkingai įrengtų. Bet šiuo 
laiku daug jų dėl karo už
darytų. Palikta tik keletas 
Ypatingai gražios maudynės 
randasi prie 21 gatvės- los 
skaitlingai lankomos. Pui
kus jūros krantas, švarus 
smėlis. Krantai apsodinti 
palmėmis. Be žiemos metu 
karštos, gaivinančios saulės 
ir šilto jūrų vandens, mau
dynėse jokie vabzdžiai ne
drumsčia ramybės. Nei mie
ste, nei maudynėse jokios 
musės, uodo arba kitokio 
vabzdžio neteko matyti. Ste
bėtinas dalykas! Pas mus, 
Chicagoje, kaip tik truputį 
atšyla, tuojau pradeda veis
tis įvairios rūšies vabalai ir 

i musės ir maudynėse neduo
da ramybės. Bet čia, kur am
žina vasara, saulė šviečia die 
na iš dienos, išrodo, turėtų 
rastis galybes, vabzdžių. Bet 

' priešingai. Valgyklų, smuk
lių, krautuvių durys ir lan
gai atdari ir jokios musė3 
jokio vabzdžio juose nema
tyti. Mažai ir kitokių gyvu- • 
nų: naminių gyvulių. Šunų I 
ir kačių beveik nematyti. 

(Bus daugiau)
Kun. A. Briška SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMiPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertinei

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

Rl Firma Virš 50 Metų 
Ton 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 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

*DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Ktrvel 
Tel. RANdolph 9488-9480

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACHINE— 
B. & S. VYRAI reikalingi prie ope- 
ravlmo ir set-up darbų. Viršlaikis 
ir aukščiausiu mokestis. Dienų ir 
naktimis darbai. _

IDEAL MĖTAU PRODUCTS 
3231 W. Lake Rt.

VYRAI 40 IKI 50
AMERIKOS PILIEČIAI 

Ex-Service vyrai pageidaujami. Tai
pogi vyrai išsilavinę prie paper box, 
ean ir tube mašinų operavimo. Die
nų ir naktimis darbai.

W. C. RITCHIE & CO.
8801 S. Baltiinore

VYRAI
Nepatyrę, prie darbų didelėje De
fense dirbtuvėje. Gera pradinė mo
kestis. Atsišaukite j Employment 
ofisų.

I.IQI'ID CARRONIC CORP. 
3100 S. Kedzie.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FIUING IVORKS, 28 N. Iioomis, 
Chieago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVIMUI

NAŠLE, turi parduot pirm Balandžio 
l-mos, du 5 kambarių apartmentus 
ir vienų 3 kambarių beismentinj 
apartmentų. Moderniškas plumbing. 
arkuotos durys ir apdengti porčiai, 
štymo šiluma. Netoli 4 5th ir West- 
ern. Tel.: RADcliffe 6600.

10 VYRŲ
REIKALINGA

Prie Punch Press darbų ir taipgi Iš
mokti kuip operuoti Punch Presus 
dera mokestis. 100% Karo Darbai. 
Pastovūs darbai.

AMERICAN. SPRING & WIRE 
SPECIALTY CO.

; 816 N. Spaulding Ave.
I.ATHE HANDS—ENGINE Ir TUR
RET, taipgi ir BENCH HANDS rei
kalingi, suvirš 55 metu senumo. At
slšauklt J— KLIPFEL MFG. CO. 

2859 W. Harrlson.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Isidirbtl

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

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

8501 W. Potomac.

VYRAI REIKALINGI prie darbų 
plieno warehousėie. 100% karo dar
bai. 16 metų amžiaus ar suvirš. M r. 
A. C. Crovvl.

33 W. 47TH PLACE

REIKALINGI VYRAT dirbti rūky
tos žuvies dirbtuvėje.

CHICAGO SMOKF.D FISH CO. 
205 N. I'nlon

FOUNDRfiS DARBTNTNKAT. Core 
makers, Furnace Tenders. Karo dar
bai, gera mokestis, pastovūs darbai

KA1NER & CO.
783 W. I.czington St.

LION MFG. CORP.
100% DEFENSE

Reikalauja jus prie karo darbų 
dieną ir naktj šiftams

Jei Jūs esate: /

A-1 TOOLMAKER 
A-1 TOOL GRINDER
Su nemažiau 4 metų patyrimu

SET UP VYRAS OPERATOR 
BROWN & SHARPE

Vėliausio modelio Mašinos 
ir dabar nedirbate karo pramo* 
nėję, kur galėtumėt naudoti auk- 
ščiausį laipsnį savo gabumų

ATSIŠAUKIT AR RAŠYKIT Į
EMPLAYMENT OFISĄ

2640 Belmont
Didis žmogus daug reika

lauja iš savęs, o mažai iš 
kįtij.

TYPIST
Part time. Hours 5 to 9:30 p. m. 
Rate 50 cents per hour. Phone Mr. 
Hearden, MONroe 2882. SKELBKITĖS DRAUGE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
[ PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

1401 W. FULTON

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRUCKER8 Ir WA NEHOUSEM EN. 
Aukšta minimum mokestis su proga 
(sidlrbtino svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dlrb- 
t u vėje—neatslšau k it.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
03r<l St. Ir Archer Ave. Argo, III. 

Phone Summit 800 — Ext. 271.

BUŠ BOYS

Atsikreipkite l Colonnade kambarj. 
EDOF.WATF.R BEACH HOTEL 

5349 Sberklan Rd.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus. 
Victor Mfg. & Gasket Co. 

5750 Roosevelt Rd.

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

BODY MEN 
PORTERS

TUOJAUS REIKALINGJmPRIE PASTOVIU IR SVARBIŲ 
NUOLATINIŲ DARBŲ

PASIŪLOME JUMS:
AUKŠČIAUSIĄ. MOKESTĮ. Daugu
mas musų darbininkų uždirba dau
giau negu $90.00 ) savaitę. Bonų
pienas vykdomas visiems.
ĮRENGIMAI. Tiktai geriausi, ir už
tenkamai tų. Jų gerumas uždirbs 
jums daug pinigų.
NORMALES Darbo Valandos. Viskas 
vidui, dieninės valandos. Nėra šiftų.
DĖTAI,IAI. Patyrę darbininkai at 
lieka jums visų detalinj darbų, tuom 
paliuosuojant jus vien tik jūsų dar
bams tuomet galėsite daugiau už
dirbti.
SVARI VALGYKLA Ir Poilsio Kam
bariai.—Jų patogumai jumis nuste
bins.

PAŠAUK VT AR RAŠYKIT— 
AIR. B. H. ROBERTS. 

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33RD ST. CAL. 4300

HEI.P WAmn — MOTERYS

MERGINOS PRIE
Vyniojimo ir pakavimo pyragai
čių (cookies) didelėje vietinėje 
kepykloje. Patyrimas nerikalin- 
ga. 40 valandų savaitėje. Pradi
nė mokestis 45 centai į valandą 
pakylant iki 60 centu i valanda. 
Atsišaukit j Employment Ofisą.

NATIONAL TEA CO. 
1000 N. Crosby St.

MERGINOMS
Dirbtuvės Darbai

Prie Sanding Mašinų 
Dieną ar Naktį 

Karo Darbai

ILLINOIS LOCK CO.
737 W. Jackson

DEFENSE DARBAI
Merginoms prie assembly darbų 
gaminti radio dalis. Patyrimas 
nereikalinga. $18.00 j savaitę.

II. R. S. PRODUCTS 
5707 W. įAike St. Columbus 4120

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.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

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

PHOF.NIT TRIMMING CO.
2000 N. Racine.

MOTERYS
Reikalingos prie svarbių karo dar
bų. Lengvi darbai, malonios aplin
kybės. Pastovūs darbai dabar ir po- 
karo. Prieinama transportacija. Ge
ra mokestis.

GENERAL ABRASIVE CO.
108 XV. l ake St.

SEWING
MACHINE

OPERATORĖS
Prie Single ir Double needle ma
sinu. Patvrimas nereikalinsra. Mo
kestis mokinimo laike, 5 dienos į 
savaitę.

RED HEAD BRAND CO. 
4311 W. Belmont Ave.

OPERATORftS
Prie House kotų ir Slack siūtų. 
Aukščiausia mdkestis, pastovūs dar
bai ir viršlaikis.

H. HYMAN & CO.
230 S. Franklin St.

MERGINŲ
Prie Aeetylene AVelding darbų leng- 
vfl gauge metalų. Neatsišaukit jeigu 
dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų.

LIQVID CARRONIC CORP. 
3100 S. Kedzie.

AS8EMBLERS, SOLDERER9. PA- 
KERKOS, STOCK ROOM IR ABEL- 
NU DIRBTUVES DARBU DARBI 
NINKES. Pastovūs darbai, gera mo
kestis.

GUARD-IT MFG. CO.
' 815 N. Aberdeen.

BILI.ER — TYPIST
Rapid. Hours 3 to 11 p. m. Salary 
826.00 per 42 hour week. Phone Mr. 
Hearden. MOTfroe 2882.

PAPER BOK
DARBININKES

Patyrusi tight wrap. slnyer. mašinų 
ir rankomis darbų operatoriai. Auk
šta mokestis geroms darbininkėms. 
Taipgi reikalingos lengvo assembly 
ir prie stalų darbininkės. Dienų u r 
naktimis darbai.

W. C. RITCHIE & CO.
8801 S. Baltimoro.

20 MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ ASSEMBLY 
DARBŲ

Dirbtuvvėie Operuojant 
100% Defense Darbus 

Dirbtuvės Patyrimas 
Pageidaujama 

Bet Nereikalinga. 
Atneškite Gimimo Liūdyjimą 

Ar Pilietybės Įrodymus.

WITTEK
Manufacturing

Company
4305 W. 24TH PLACE

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragaičių (cook- 
ies). Patyrimas nereikalinga.

DF.ER PARK RAKING CO.
400 N. St. Louis Ave.

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI
VYRAI IR MOTERYS

Nuo 17 iki 60 metų amžiaus
PRIE ABELNŲ DIRBTUVĖS 

DARBŲ.
VYRAMS, 70 centu ) vai. pradžioje, 
75 centai po 60 dienų. MOTERIMS 
55 centai ) vai. pradžioje, 60 centų 
po 60 dienų. Prirodymai pilietybės 
reikalinga.

JOHN F. JELKE
COMPANY 

2650 W. POLK ST.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PV8fi UŽ 

VIRŠLAIKJ

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3581 W. 47th St.

RENDVOJASI

RENDUOJASI fumišiuoti kamba
riai, nau iai išdekoruoti. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių informa
cijų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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Klaipėdos atplėšimo sukaktis
1939 m. kovo mėn. pabaigoj Hitleris atplėšė nuo Lie

tuvos Klaipėdos kraštą. Tuo agresijos aktu arba — tei
singiau smurtu Vokietijos naciai padarė Lietuvai kru
viną skriaudą. Jie atėmė iš Lietuvos tai, kas jai šven
tai priklausė, kas jos egzistencijai buvo būtinai reika
linga. Naciai labai skaudžiai pažeidė Lietuvos Respub
liką. šis jų aktas atkėlė imperialistinius ąpetitus ir kį- 
tam dideliam Lietuvos kaimynui. Tiesą pasakius, tai bu
vo laisvo ir nepriklausomo Lietuvos valstybės gyveni
mo pabaigos pradžia.

Atsižvelgiant į tai, mes matome gyvą reikalą skau
dųjį) Klaipėdos atplėšimo įvykį kiek plačiau pąmįųėti. 
Todėl mes spauidipame kelių miįsų bendradarbių straips 
nius, kuriais taa įvykis smulkmeniškai yra apibudina
mas. Apie,J^į ^šo n^ūsų bendradarbis kun. J. Prunskis 
ir Ten Buvęs, kuris tižo’ fiaetu, būtent J939 m. buvo arti 
Lietuvos vyriausybės vairo. Manome, kąd mūsų skai
tytojai jų raštus įvertins ir su dideliu susidomėjimu 
perskaitys.

1939 m. Hitleris Klaipėdą nuo Lietuvos atplėšė, 1941 
m. visą Lietuvą paglemžė ir pavergė. Dėl to šiandien 
mūsų tauta turi kalbėti . Re yien apie Klaipėdos bylą, 
bet apie visos Lietuvos išlaisvinimą iš kruvinų Hitlerio 
nagų. Minėjimas Klaipėdos krašto ątplėšimą tepadidi- 
na mumyse ryžtingumą darbuotis ir aukotis, kad pa
greitinti Amerikos ir jungtinių tautų pergalę įr Lietu
vos išlaisvinimą.

Kas dominuos Europa?
Prieš keletą dienų Vašingtone kilo didelis sąjūdis 

pradėti planuoti pokarinį pasaulio gyvenimą. Senatui 
buvo paruošta specialinė rezoliucija, kuria reikalauja
ma jungtinių tautų atstovų organizacijos karo reikalams 
ir taikos reguliavimui? Bet čia politikos vadų mintys 
griežtai pasiskirstė. Kaip vakar pranešta, ir Anthony 
Eden, besilankąs Vašingtone anglų užsienių reikalams 
nąįpistrąs, užpylė šalto vandens apt tų, kūne nori tuo
jau ruošti taikos planus. Ministro Edeno manymu, toks 
planavimas gali pakenkti karo eigai. Taip sakydąpaąs, 
jis turėjęs galvoje Sovietų Rusiją, kurį primygtinai rei.- 
kąįauja pripažinti jai Listųyą, įątyiją, Estiją įr Len
kijos dalį. Edenas, matyli, nenori kiršinti soyįetų va

dų, su kuriais jis palaikąs garus santykius ir su ku
rinis jis vedė derybas dėl sudarymo Anglijos-Rusijos 
20 metų sutarties. i

Šia proga iškeliamas dar gilesnis klausimas.
Esą davinių wnytį, kad Angliją ir Kuriją yra .susi

tarusios dominuoti pokarinę Europą. Vadinas, jei tai 
būtų tiesa, ąpgląi turėtų pripažinti sovietų teritorinius 
ir kitus reikalavimus, o sovietai anglų. Mįn. Edenas, 
šiuos gandus nugirdęs, padarė pareiškimą, kad anglai 
neturi slaptos sutarties nė su viena iš jungtinių tautų 

valstybių. Reikia manyti, kad taip ir yra, nes prie
šingų atveju išn&ujo prasidėtų tarptautinės intrygoo 
pačių jungtinių tautų tarpe, būtų pažeisti Atlanto Čar
terio dėsniai ir būtų pakenkta karo eigai. Dabar turi 
būti atmesta visokių sįaptų diplomatijų idėja, visos 
jungtinės tautos ir sų jomis solidarizuojančios (kaip — 

Lietuva, Latvija ir Estija) tupės turėti lygų balsą 
svarstant pokarinį Europos pertvarkymą. Ypač bįįty 
didelė Europai ir pasauliui nelaimė, jei Jungtinės Val
stybės atąiaąkytų spreųdšiamo ir lemiamo baiso poka
riniame planavime.

Kaip Berlyno-Romos-Tokio ašis bus sudaužyta di

džiųjų Jungtinių Vąlptybįą pastangų dėka, taip ir pa
saulio pertvarkyme jos turės didžiausio balso. Ir tai 
yrą garantiją, kad pokarinį Europos gyvenimą domi
nuos ne viena ar kita valstybė, bet teisingumo ir teisė
tumo dėsniai, kurie reikalauja visoms tautoms, ar jos 
didelės ar mažos, laisvės ir nepriklausomybės.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

Žymiajam laikraštininkui minis
Vąkar anksti rytą, aprūpinta* šv. Sakramentas, stai

ga mirė visame krašte plačiai žinomas Chicagos Laik
raštininkas John A. Malloy, per daug metų buvęs Chi
cago Henald-American redaktorium.

Prie šio laikraščio išauginimo, išpopuliarinimo ir prie 
išįaikymo sunkiausiais laikais labai daug velionis pri
sidėjo. Jo žurnpliątįjĮiai gabumai, jo sugebėjimas tin- 
kamąi'Vertinti pasaulinius, politinius ir ypač yie^os į- 
vykį»S, jo mokėjimas grikiai sugyventi su visais savo 
bendradarbiais įr kaimynais, dienraštį darė visų mė
giamu ir visuomenei naudingu.

Mūsų manymu? R- a- Malloy sąvo atsakomingame laik
raštininko darbe turėję paąįsekimo ir daug nudirbo, nes 
jis puikiai pažino Cbicagą, jos žmones ir jų reikalą ri
mus suprato. Jis žinojo, kad šip miesto gyventojų mil
žiniška dauguma, tai kelių dešimtų tautų mišinys. Į tai 

visu rimtumu atsižvelgė. Velionis, dėl to, buvo įvai
rių tautinių grupių geras bičiulis. Jų reikalams gar- 
eiptis niekuomet nesigailėjo brangios vietos savo re
daguojamame laikraštyje. Ypač daug gražaus palan
kumo rodydavo lietuvių tautai. Nebuvo nė vieno svar
besnio mūsų tautos įvykio, kuris nebūt buvęs gražiai 
išgarsintas. Nepamiršdavo jis ir mūsų dienraščio. Jo 
įvairių sukaktuvių proga, velionis prisiųsdavo nuošir
džiausių sveikinimų, kuriuos mes labai giliai vertinome.

Mes dažnai džiaugdavomės, kad Herald-Amerilan pla
čiai apimdavo ne tik vietos, bet ir viso pasaulio reli
ginį sąjūdį. Ištisus puslapius tam pašvęsdavo. Ypač 
daug palankumo rodydavo katalikams. Ir popiežių en
ciklikos, ir vyskupų kalbos bei raštai ir į(vairū3 bažny
tiniai jubiliejai būdavę spausdinama ir detaliai apra
šoma. Tai buvo velięnies John Malloy nuopelnas.

Velionis gimė 1896 m. Chicagoj. Jo tėvai mirė jam 
kūdikiu tebesant. Našlaitį augino teta. Kai jau kiek 
paaugo, pradėjo sunkiai dirbti. Savo darbu ir gabumais 
šis našlaitis greitai kopė į gyvenimo viršūnes. Aiškiai 
žinodajnąs, kad Amerika — tai yra kraštas, kurs vi
siems, duoda lygias progas iškilti, būti naudingais, dėl 
to velionis mylėjo Ameriką ir jai iš visų savo jėgų 
dįrbo. Po Pearl Harbor įvyko jis visomis savo jėgo
mis pasinėrė į Amerikos didžiųjų karo pastangų dar
bus.

Tad, a. a. Malloy asmeny Amerika neteko stipraus 
laikraštininko, gero pątrįoto, o lietuvių tauta nuošir
daus bičiulio.

Misijų sekmadienio proga
Rytoj Chicagos arkidiecezijoj yra Misijų Sekmadie

nis. Visose katąlįkų bažnyčiose yra renkamos aukos 
didiesiems misijų reikalams. J. E. arkivyskupas Samdei 
A. Stritch energingai ir nuoširdžiai skatina tikinčiuo
sius būti duosniaia.

Garbingojo Ganytojo paskatinimą reikia vertinti ir 
branginti. Jis ne tuščiai yra daromas. Jį skaitydami 
turime galvoje milžiniškąjį misionierių pasiaukojimą 
tolimuose pagonų kraštuose. Jų darbas sunkus norma
liais laikais, het keleriopai jis yra sunkesnis šiandie
niu baisiojo karo metu, kuomet yra suparaližuotas su
sisiekimas, kuomet medžiaginė parama nu dideliais sun
kumais juos pasiekia arba ir visai kai kur nebepasie
kia. Iš tos priežasties ne vienam misibnieriui badas į 
akis pažiūri.

Reikia turėti galvoje ir tai, kad dabar vienintelis 
misionierių paramos šaltinis, tai Jungtinių Amerikos 
Valstybių katalikai- Seniau Europoa katalikiškieji kraš
tai gausiai remdavo misijų darbą, bet šiandien jie yra 
karę naštos pridegti ir pątys laukia ii Amerikos pa
galbos. Tad, šio krašto katalikams vieniems tenka rū
pintis misionierį-ų ljkįmų ir sudaryti galimumui tęsti 
jų išganingąjį darbą toliau. Esame tikri, kad Chicagos 
k&tąlikai misionierių neųžyiįs. Ryt dienos rinkliavoj jie 

bus duosnūs ir nuoširdūs.

‘ašingtone senatorių tarpe prasidėjo dideli ginčai 
dėl sumanytos įsteigti jungtiniu tautų atstovų organi- 
ąaeijos karo reikalams ir taikai reguliuoti. Stiprięn o- 
poaicijon išėjo šen. Connelly. šios organizacijos šalinin
ką! sakosi turį Prezidento Rooąevelto pritarimą, {do
mu, ar šis sumanymas praeis.

e jau atidavėme savo auką Amerikos Raudonajam 
Kryžiui? šiemet mūsų auka šiai garbingai organizaci
jai turi bent trigubai ar net daugiau didesnė, nes jos 
reikalai yra keleriopai didesni, negu kąd pernai ar pir

miau kąda buvo.
•

“Dar bįcgiąų Italijai. Prapuolė italų kolonijos Af
rikoj. Italijos miestus nvjolat daužo sąjungininkų bom- 
banešiai. Musolinis be reikalo maino ministrus, kaip 
pirštinaites. Ne ministras šis ar anas kaltas, bet jis

pats įvėlęs itąlus į nęreįkalingą ir pražūtingą karą.
‘‘Ilgiausiai šalia Musolinio laikėsi jo žentas Ciano, 

užsienio reikalų miaisteris. Musolinis šiomis dieno

mis ir jį pašalino.” — Taip rašo “Iš. Dr.”

"In įaih Hitler occupied A aštria 
and dMUuciubcrcd Cx« choHiovakia. 
Duiinjr the first half or 1939. 

Hitler coniplct.-d the destruction 
of i'-echoslovaklu und m-tzed Mė
mei**...
(|*eace und War — United States
PorvlKn Poltcy 1931 — 1941,).

KLAIPĖDOS UOSTAS — 
LIETUVOS PLAUČIAI
Alegorijų mėgėjai tolydžiui 

lygina Klaipėdą au Lietuvos 
plaučiais, tuo pabrėždami 
Klaipėdos, kaipo uosto, reik
šmę Lietuvai. Alegorija yra 
visai vykusi — ištikrųjų Ne
priklausomos Lietuvos eks
porto importo tonažo didžio
ji dalis ėjo kaip tik per Klai 
pėdą. Ta prasme Klaipėda, 
buvo ne tik Lietuvos plau
čiais, bet ir jos ekonomine 
širdimi.

Tik pažvelgkime į žemėla
pį: tarp latvių Liepojos šiau 
rėje ir vokiečių Karaliau
čiaus pietuose, Klaipėda su
daro Lietuviškojo ' užnuga
rio natūralų prieškambarį į 
platųjį pasaulį.

Vien žemėlapio nagrinėji
mu pasiremdami, ir nesigi
lindami į labai tolimos pra
eities įvykiu^, galėtume ats
pėti Klaipėdos atsiradimo 
priežastį. Visas dalykas Ne
mune. Panašiai kaip Visla 
pagimdė Danzigą, kaip Dau
guva — Rygą 'taip Nemu
nas pagimdė Klaipėdą.

KELETAS BRUOŽŲ 
18 PRAEITIES

Kardininkų “Drang nach 
Osten” sūkuryje, 1252 me
tais iš žemaičių išplėšta 
Klaipėda virto ne tiktai teu
tonų tvirtove, bet ilgainiui 
ir Nemuno baseino aruodu, 
komerciniu uostu. Panašiai 
kaip Ryga, Danzigas ar Ka
raliaučius. Iš pradžių pa
krikštyta “Mummelburg”, 
vėliau Klaipėda pradėta va
dinti “Memel”, pagal vokiš
kąjį Nemuno vardą. XIII 
šimtmečio antroje pusėje vi 
sas Baltijos pakraštys per
eina garsiosios Hanzos kon
trolėm

1257 metai Livonijos ma
gistras Klaipėdai suteikia 
Lubeck’o miesto teises. Han
zos ranka protarpiais pasie
kia net Kauną. Klaipėdos is
torija, esmėje, yra žemaičių 
su teutonais kovų istorija. 
Ne vienu atveju Klaipėda 
buvo žemaičių užimama ir 
deginama. 1323 metais Klai
pėdą užima Gediminas.

Nebegalėdami Klaipėdos 
vieni išlaikyti, 1328 metais 
Kuršo kardininkai į talką

šeštadienis, kovo 20 d., 1943

Ten buvęs

Klaipėdos Pagrobimą minint

Gražiojo Klaipėdos krašto vaizdas: Neringos žvejų 
laivas ties Nida.
—"" .............................. .  ' ' ' 1 •__ , r. J . " - "" ■' ! .1
pasikviečia Marienburgo nes visas trafikas buvo ab- 
kryžiuočius. 1392 metais sorbuojamas kaimyninio Ka- 
kryžiuočiai visiškai perima raliaučiąus. Ir tik Nepri- 
Klaipėdos valdymą. 1472 klausomos Lietuvos laikais, 
metais Hanzos nusikratę po 1923 metų sukilimo, Klai 
pirmieji Skandinavai. 1631» pėdą grąžinus Lietuvai, uos- 
metais iš kadaise galingos tas ir vėl pražydo, ypatin- 
Hanzos lieka Lubeckas, Ham gai kai jis pasidarė prieina- 
burgas ir Bremenas. 1629- mas geležinkelio trafikui 
1635 m. Klaipėdoje viešpa- per Telšius.
tavo švedai. Kiek vėliau jie šiaip ar taip, yra faktas 
ir vėl pasirodo Panemuniais kad Klaipėdos amžiais uk- 
prie Tilžės ir Ragainės. dytas gerbūvis ir jos gyven-

KLAIPEDĄ UŽIMA toJU turtai subrauti Pįnniau
RUSĄ! šiai Nemuno baseino žmo

nių darbo ir prakaito dėka. 
1721 m. švedai netenka Es- Papraščiaus kalbant — - lie

tuos, Šiaurinės Latvijos (Li tuvio ūkininko dėka. 
vomjos) ir dalies Suominės
Karelijos. 1757 m. Klaipėdą
užima rusai. Per pirmąją Napoleonmiečiu, po 1807 
Lenkijos Lietuvos dalybą metų smūgių, Klaipėda vir- 
(1772 m.) rusai užgrobia sta laikinąja Prūsijos sosti- 
latvių Letgaliją, 1795 m. ne. Į ją iš Berlyno persike- 
(trečią ir paskutinė Lenki- lia pats Prūsijos karaįius > 
jos Lietuvos dalyba) ru- Fridrichas Wilhelmas m 
sams atitenka ir Kuršėmis. 1812 metais Klaipėdą užima 

Per 23 dalybos metus ru- prancūzai, kiek vėliau atei- 
sai obsorbuoja visą Lietuvą, na rusai.
Nesikeitė vien suvereninė Net ir D. L. K. Gediminui 
priklausomybė Klaipėdos: ją taip ir nepavyko Klaipėdos 
taip ir tebevaldė Prūsijos grąžinti.

PRŪSUOS SOSTINE

valdovai, per įpėdinystę iš 
Brandenburgo kunigaikščių, 
Marienburgo ordeno magis
trų ir kalavijiečių.

Kiek vėliau, atsirado gele 
žinkeliai. Upių reikšmė sa- 
vaimi sumažėjo. Strateginių 
aplinkybių verčiami, rusai 
pasistatė Liepojos uostą. 
Pirmas geležinkelis pasiekė 
Klaipėdą 1875 m. (nuo Til
žės). 1892 m. per Kretin
gą Klaipėda susirišo ir su 
rusų tinklu. Geležinkelių dė-

(Bus daugiau).

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 20 d.)

Lietuviai ir blaivybė... Pra 
ka, labai praturtėjo ir K®- sideda lietuvių blaivybės sa- 
raliaučiaus uostas, svarbiau vaite Chicagoje... “Chicagie- 
siai^dėka begaliniai padidė- čiai lietuviai, padėkite nu- 
jusiam Rusijos “hinterlan- sausinti septynis tūkstan- 
dui”. Mažiausiai vienok pa- čius girtybės balų — saliū- 
sinaudojo Klaipėdos uostas, nų!...”

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ ITALŲ TANKĄ

Italų apdaužytas tankas, kuris pateko į amerikiečių rankas kovose prie Kasserine. 
Tuaisijoje. Amerikos kareiviai atsargiai apžiūri tanką ir tyrinėja ar nėra kokių ten 
spąstų užtaisytų.
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Vokietijai ’ nė pėdos žemių Klaipėdos!
— VYTAUTO DIDŽIOJO TESTAMENTAS. — Kur 

ęyyĘNO lietuvių ir prosų krivių krivai- j 
TIS? — S ( KILĖLIŲ VADAS MONTĖ. — BAISUS 
MARAS MAŽOJOJ LIETUVOJ. — M’INDTHORSTAS 
|R RANTAS GYNĖ LIETUVIUS. — KARALIAUS 

laiškas Apie tvor <s.

Kai 1413 metais per vie- AMŽIŲ BĖGYJE 
nae derybas kilo ginčas tarp p,rmoji istarijai žinoma
lietuv.M ir vokįečų ordino ;ictu.;škoji kyga buv0 sle;B. 
atstovų dėl žemų, susi jau- u ir platinama tose Prasi. 
diųęs VytauLas D.dysis pa- joJ ir K'a pėdos kra'
sakė vokiečių vyrams. įte. Turtine čia galvoje Maž-

Prūsai taip p it buvo vyj0 kat£kz3-.ą IK irai iau- 
mauo sentėvių žemė, ir aš čiu3 1547 m.,. p^tmt pr3. 
jos reikalausiu ligi Osos zmUi neretai pas;ta>.
upės, nes ji yra mpuo tėvo- ky(hv0 kad jų bąžjyčijse 
nija”. Jau tų metų pasitari- Prfisijos kunįgaikStijoje bu
muose Vytautas pabrėžė vo- y0 dvi 8akykli; is vienos 
kiečių ir lenkų atstovams, aakydav0 pamok£lą vokiš- 
kad Klaipėda prikauso prie kaj „ klt0J£ ,tov6davo iie. 

Žemaitijos. tuvis, kurs versdavo vokie-

HTBĄUKIA I ZMLiėT.k 1TAI..J

Trys a*abuiu~.u i—r HM iė).i<euaia užmuštą italą iš suda lyto sunkvežimio.
Paveiksią: nuimtas TupisLOje, prie Kasserine. *

.'-T.'

RIMTIES VALANDĖLEI
Kristus peikdavo farizįe- kitos, kitaip tąiko Gausinęs, 

jus ir rašto iinovis, kad taigi perdaug nesibijojo pra 
jiems daugiau rūpėjo įsta- sižengti su jos pajiepipiaįs. 
tymų žodžių pildymas, kaip Sauvališkas pritaikymas 
jų dvasia. Žydai daug tųrė- įstatymų, jų nestlaikypiaą, 
jo sunkenybių nukęsti dėl daugiau žalos padaro, kaip 
to, kad pasikeitus amžiams naudos. Valdžia išleido griei 
ir aplinkybėms rašto žįąo- tus įstatymus s pie maistą, 
vai reikalavo, kad būtų drau žibalą, suaisiekįmą, dalbą, 
džiamą praktika, ku i tabk'i bet ar manai, kad visur nau- 
derinosi dvasiai bet laužė dos atnešė! Kadangi neat- 
pat įstatą. sižiūrėta į aplinkybes asme

uc it kar oiąsi nU ir vietų, tie įstatymai pa 
naujoms aplinkybėms iški- sidaro nereikšmingi, 
lūs. Kąro ir darbų sunkeny- Pamanykime, kas būtų, 
bės, maisto stoka, buvo prie- JeiSu Amerikos valstybės 
ža:tya, kodėl Bažnyčia su- leisdamos nauy.s parėdymui 
teikė visiems nepaprastas gyventojams Havajų salose 
lengvatas šios gavėnios me reikalautų, kad žmonės ten
tu. Bažnyčia nors vienus į- kintųsi vienomis tiktai kei-

Klaipėdos krašte lietuviai statym'J 8 laikinai atidėjo, naitėmis ar sijonėliu, ir tągeriau pažino, kiek vietoje Net Prūsų valdžią, skai- 
yra lietuvių, užprotestavo.! tydamasi su lietuviško ele- 
Kad tuose kraštuose dar m ento gausumu, rėmė lietu-

kitus paliko. Išmintingai Pati įstatymą norėtų pritai- 
mieste — stipresnė vokieti-1 sprendžia kur, kaip ir ko- kjnti New Yorke žiemos me- 
imo įtaką, tai tais pačiais šiomis aplinkybėmis įstaty- tu; Atrodo mums labai ųe.- 
1912 m valdžios daviniais mas taikomas ar sulaiko- teisinga bei neišmintinga.
Klaipėdos krašte sodybų lie mas- T“ je*u
tuviai turėjo daugumą: 390. Motina smarkiai barė sa- a°r®damas gerą darbą at

gi Šilutės apskrityje daugu- Vo sūnų, kuris, pasigerinda-1 ‘ »•
ma siekė net 92*. mas kitiems savo draugams, n°r3+ “"

, . _ • i giant į laiko aplinkybes. Pą-
. ...................... ... A . . . Kad ir kaip atėjūnai yra 3UOS visus sukvietė pas sa- darvtomia kiaįdomia Daaimo

me pasakyti visam pašau- jūnus vokiečius. Ypač buvo metu išlaužo ir sukūrena tvo mas lietuvis atstovas i im- su2aioie Mažosios Lietuvos ve žaidimams. Vaikai pasiė-1. KT' , ..
liui, kąd lietuviai yra pasi- pagareėjęs sukilėlių vadas ras... Mažojoje Uetuvoje dar perijos parlamentą buvo iš- kragtoJ lietuv škąjį charąkte pora paklodžių, ant pie-T J*??™6' ,Nfirel. & ' U *me 
r^ę nei vokiečiams nei kam Vokietinimas buvo buvo tiek stipri lietuviška rinktas Tilžės pirklys Jonas vos PpasJatė palapinę, ug-, t0’ yS ““

K,",“‘ada^ varomas vi.u niurni: lie- dvasia, kad atėjūnams vo- Smalakys Po jo mirties bu ^Hkti Mes ^r Lūrė ir, kaip skaut.fi ‘"il^ktd »

atstotoma laisve pavergtų tuviams buvo draudžiama kiemams kunigas S. Oster- vo išrinktas Klaipėdos lie- tQjąme žodžius Prancūzų keP* bulves, gamino sau va-;* „ateiti i tvarka ir na- 
tautų žmonės. i (kaip žemesniems) nešioti meyeris drįso pasakyti: tuvis Mačiulis, vėliau—Gai- mįn pirm. CLemenao> kurs karienę. žaidėjus išblaškė, . .

tokius apdarus kokius nėšio — Jeigu jums šita kalba galaitis. Steputaitis. 1885 taikog d Didžiojo parvykusi taiko motina. bausmė
je vokiečiai, lietuviams Ur- ir šitie žmonės netinka, ko- m. buvo įkurto lietuviu pat priekaištus Vaikas išgirdo kaip mo-
nams buvo įsakyto mokėti dėl nepasišalinate nuo jųjnotine draugija “Birute”, vatas teiktų

vokie- mažesnes algas, o jei kas mes galime ir bejūsų apsei- įsikūrė Lietuvių Giedotojų . J J . . . . iy U

vokie- ti.

Tie žodžiai, tai Vytauto čio dvasininko nssupranta-
Didžiojo testamentas Lietu- mug įmonėms žodžius, žino stipriai laikėsi lietuvybė, ga visko laikraščio (vokiečių 
vos žmonėms. Jucs pisimin- ma tokio nemokytų ver- lime spręstį, pavyzdžui. iš dvasioje (“Keleivio” leidi- 
dami akyvaizioje liūdnų su patarnavimo kartais to, jog karalius Vilius Prič- mą. Patys gi lietuviai, anks

kaktuvių — kovo 22 d. suei- bQdavo gražaus juoko. Isto- kus išleido Prūsų ir Lietu- čiau ir nuo valstybinio gy
ni 4 metai nuo Klaipėdos rija eiLg, prūsų, o vos (Mažosios) gyvento- venimo atstumti, ėmė rū-
atplėšimo nuo Lietuvos — taip . Mažos'os Lietuvos jams lietuvišką gromatą. ku pintis pravesti savo žmonesLietuvos —
mes aiškiai ir griežtai nori- gyventojų gukilimų prieš atė rioje... barasi, kam ž emos į Prūsijos parlamentą. Pir-,

sudarė 51,9'/r. Jei pačiame

mis apkrautų, kitienn ląng-
ABC.J

NUO SENO 
LIETUVIŲ ŽEMĖ 

Kaip aprašo pačių
čių kr oni k ier ius Dusburgas, j mokėdavo lygias su
lietuvių, prūsų ir latvių vy-j čiais, toi juos bausdavo ka

riausiąs krivių krivaitis, gy Įėjimu. Nežiūrit tų visoke- 
veno Nadravės krašte, kurs riopų sunkumų, visgi, kaip

draugija, Vydūno vadovau-1 — Kalbamasis kraštas vi bausmę — neleisianti dau 
jama, atsirado lietuviškų sada buvo lietuviškas, jo gy Siau £U bet koklu kltv vai

PRŪSŲ KARALIUS TARP
MĄŽ LIETUVOS
GYVENTOJŲ Spaustuvių (Mikšo. Jaga- viška. Tas faktas, kad Kiai- nas vezes. Pats vaikas pa

Kai Napoleonas I nugalėjo masto, Jankaus). Pažymėti- pėdos miestas didžia dalimi stebėjo, kad motina, nort
Prūsų karalius'na, kad ir pats pirmasis lie- yra vokiškas, negalėtų pa- vienaip nutaria, .už dienos

Nusida- teisinti viso to krašto paliki -------------------------------------------------
Raud. Kryžius ja . rekro

vokiečius ir
Vilhelmas III pabėgo į Kiai tuviškas laikraštis
pėdos kraštą jisai geriau pa- "mai apie Evangelijos pra- mo Vokietijos suverenume,
z.no kiek tame krašte yra! siplatinimą” buvo 1832 m. ypač jau dei to. kad Klaipė- I

lietuvių ir kaip jie yra pradėtasįleisti Tilzeje, ve , kia 36,.m daegiau. Rą-
i sknauožaami Norėdamas bau perkeltas į Karai aucių Lietuvos išėjimas į jurą .

K. J. Prunskisir ėjo iki Didžiojo karo.

SURAŠINĖJIMŲ DAVI-

iMii Lemon juice 
AT HOME 

TOREUEVE 
lUMATK MINS

Moner Back —U TW» Renfab Failo 
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1 <tf Lemon Juice la k (tau < 
get faater relief for tbVėetsee
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formule to relieve rheumaJfc

od pelną eeused by rhe
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15 yeer old formul 
Bches end pelne. In

le
fact—lf lt 
Wbal coil

Lietuvos karo mokomasis laivas — minininkas “Pir
mūnas” (“Prez. Smetona”).

tęsėsi nuo Karaliaučiaus iki liūdija Leperis, lietuvių ta- 
Neinuno. šiame krašte buvo da — XVII šimt. — gyven- 
ir garsioji Romuva, taigi čia ta Ragainės, Tilžės, Klaipė- 
buvo lietuviškųjų giminių dos. Įsručio, Labguvos sri- 
religijos centras ir, supran- tyse, o su vokiečiais susi- 
tama, jų apgyventos vietos, maišiusių buvo ir pas Tap- 
Net vokiečių knygose (pav. laukius, Tepliavą. Net ir 
“Der Kleine Brockhaus”) Prūsų centrinėse įstaigose 
XIII šimtm. žemėlapiuose buvo lietuvių raštininkų, ku- 
Kląipėdos kraštas piešiamas rie gyventojams supranta- 
priklausantis prie Lietuvos. ma kalba galėtų susirašinėti 
Tąčiau nuo to laikotarpio gu žemių žmOnėmis.
prasidėjo atkaklus vokiečių

nors kiex teisingiau patvar
kyti lietuvių reikalus, jisai į 
net įsteigė kelias stipendijas 
lietuviams, kad iš jų tarpo
priaugtų valdininkų, jis net Mes žinome, kiek vokie- , . , . .
buvo išleidęs įsakymą, kad čiai, turėdami valdžią savo pUSIĮMUl llUfCnUI

NIAI, POLITIKO BALSAS Lieuvių pilkai atsisakė

lietuvių gyvenamose srityse 
būtų skiriami tik lietuviai

rankose,
Lietuvos

padarė Mažosios 
nutautinimui. Ta-

t-your money bert Wbet could be fblrer} 
Oet^AJlenru^toda^et eny Uve druggiet OnlyKryžiais ištyrinę ja mokslą 

patyrimą ir kitas kvąjjfika 
cijas visų rekrutuotų slaų- 
g’.ų. Si procedūra palcngv 
na naštą ginkluotoms pajė
goms, parūpiną reikalinga, 
slauges ir užtikrina geriau 
šią priežiūrą mūsų vynup* 
uniformose, šis ir ldtl dar

(ŲĘFSB). — Mūsų ko
respondentas Londone pra
neša gautąją por Švediją ži- bai Raud. Kryžiaus Kart 
nią, kad pašauktieji į kari-!R°®do finsasuojami. Jūsų

, nę tarnybą lietuviai atoisa-’ P*ra®c® ožtf.krins visus R
skundais kreipdavosi į cen- mano lietuvių buvo daugiau prisiekti įštikimybę Fiu- Kryžia-s patarnavimus se

valdininkai. Tačiau vietinė čiau net pačių vokiečių sura 
vokiška administracija šinėjimo daviniais 1897 m. 
skriaudė lietuvius ir jie su Klaipėdos krašte ligi pat Ne

tro vyriausybę. Taip 1879 kaip 50«, o ir pietinėje pū

*eter,

ecbeeYnd
—your me 
Oet Ąllenn tod 
»5 cento-Oo lt

Mit Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE
IIMATIC PAINS
—UThid Recipe F»Us 

'eveU fejt—bndny orine tfiou-0, foik.
eepoonfule of Ąllbt^u to one
. duloe ln d ginęs 
feftm renef for the »ehe*i

et eny lt w drugy lat Onlykąmais metais.reriui, het prisiekė Lietu 
vos vėliavai. Vokiečiai nusi
leidę, Be to — psr radiją 
mūsų korespondentas girdė-

sėje Nemuno, nors vokiškoji 
vyriausybė lietuvių kalbą bu 

šų, 1892 m. Lietuvoj buvo vo išstūmusi iš įstaigų, bet

po peticija surinkta 19,000 frr pWįb»iwč Oje .buvo tinj lin,os „ad
parašų, o 1895 m. net 27- laikoj lietuviško, p«nal. '

000 Lietuviai ėmė atrasti dos, ne. daugebu. gyventojų bendrinta* a-
net užtarėjų. Taip . centro fc kalba - prie.namesne ’ rvokječiai, maiu 
(katalikų) partijos vadas Pagal 1®12 m. vokiečių ___„________J;,_ ^.U

na. po lietuvių pe.ieja kai
zeriui buvo su 16,400 para-

veržimąsi8 į tas lietuviškas KARALIŠKA GROMATA
žemes. Jau XIII žmtm. pra- APIE TVORAS... =^tM*wTuet^ vtfdSi statika .Pef *’«-
dž», vyak Kns .jonas skun 17M baigusis ma. « B s gudarą vo praešnta kad s.toz.a te-

dėsi popiežiui, kad vokiečių „„„ nno,nLi F \ rr .• x- m m ma pamokslą buvo pasakęsordenas ne ti°k krikščionv- P * MaŽąją L,etU raark*- Net Karahau*iaus 4€'3 ’ Tažiau ta# P^^18 Brizgys
ordenas ne tuk krikščiony yą 2monių t ek daug ;Smi. filosofas. Kantas įžangoje metais išleistas evangelikų ’ gy
bę pla ina, įe nai ma gy- r- ka(J jsriitėg apgk Hko eikaUB i3dyno <1800 m.) parapijų almanachas, kad 
yentojus ir jų žemes grobs- , 620 £odybų
to. O 1416 m Bažnyčios vi- nėfj _ x 613 T ,iė8 _ x _ lietuvifl .
suot. sumrmkjme Konstom KJaipėdo€ _ g?1 pr-Mų v&, užsipelnė kftd jam 8ftvi.

v.~maljiai 8 Un 681 an dovai į išmirusiųjų vietas tumas ir jo grynoji kalba iš-
voklečių or eno: pargabeno į Mažąją Lietuvą Hktū gyva tiek mokykloje,1

— Kiek kartų ordenas apie 20,000 pietų vokiečių tiek bažnyčioje”.
puola svetimus krežius, ji. (zs'cburgieėių. Syabų Svei- ()ROAN|ZUOTA
prievarta varo pirmose eile- carų). Nežiūrint tų atėjūnų.
se prūsus... Mūsų galiūnus Mažojoj Lietuvoj buvo lietu Vokiečių persekiojami Prū-* 
suraišiotus jie tempia kalė- vių daug, XVIII šimt veikė sų lieiuviai įgyjo tiek šimpa 
jiman Prūsuosna.., Jie tyčio- net dvi seminarijos rubši- tįjca, kad net tpjes šviesus 
mis vilkino krikštą mūsų mui lietuvių dvasininkų: Ka vokietis, kaip Zauerveinas 
krašte, nepastatė nė vienos rsliaųčiuje ir Halėje. Kar a- išmokęs lietuvių .kalbą, pa-į 
bažnyčios ir nė vieno neda-' ljaus skirtasis mokyklų pri- rašė puikią dainą, kuri ko
vė mums kunigo, kad ture- žiūrėtojas norėjo į visas ipo- nevirto tetuvįų himnu: — 
tų progos pulti mūsų že- kyklas įvesti vokiečių kalbą, Lietuviais esame mes gimę,

bet vietos dvasininkai, kuiis lietuviais norime ir būt..

-rrr-

TICKLE?
Soorhe tluu throat drlcie ęrfcich cociej from a 
cou«h due to d cold! Quich— get e Smith Bros.

Cough Drop. (Bitele or Menrhol—5f.)

Snitb Bras. Cough Drops are the 
only drops containir* VITAMIN A
Vitamin A (Caraeene) reign> the remetnnce of 

mucou* memhntnei of iyi«e nno thrnat to 
CQld infections, wh«f led. of reeiu- 
tacc it due to Vitaliui A dcfittun cy.r* a

PAN A1TVMMUTE PIUtOĄ PABART1NRMP MCMOMS 
NUOAIMCH) RATOMS

TAHRIĮKJhNANRINĘM l|Hf~
TAUPYKITI ntoų įhtaląnje. JOeų incKUai ripeatingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame S%. Jūsų pinigai greitai iimokn- 
mi ant pareikalavimo.
HKNIAUMA TR f VMI AUSI A LIETUVIŲ FINAVMN* |OT AJGA 

—. 4d Matai (Moniogo Patarnavimo 1 »

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TN. CALUMBT tlie M. Maierta. »M’y. 82.M 80. RALSTBD ST.

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — .RKM0NTAVIMU1 ARKA UBFINAN8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

skaut.fi


n DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pakvietimas kareiviu 
motinu i svarbu 
susirinkimą

Lietuvių tarnaujančių Dč-| madienj dr-ja'labai g'ražiai 

dės Šamo karinėse jėgose | paairods bendroje komunijo- 
randasi jau gana didelis, je Po Misių žv parap sa. 
skaičius. Jie yra išblaškyti, jgj turėjo pusryčius ir ausi* 
po visą pasaulį ir toli at-, rįnkimą, kuriame džiaugės

Keistučio klubo nariai | Stambi auka Raud. 
perka bonus ir | Kryžiui 
aukoja R. KryžiaiIš Sv. Vardo dr-jos 

veikimo
Town of Lake. — šv. Kry

žiaus bažnyčioj, praeitą sek- kimas atidarytas “S.ar

Kaip visi, taip ir pastara
sis Keistučio klubo ausirin-

Spangled Banner”, kurį aut! kotį jam 
giedojo Keistučio choro na
riai.

Palaimintos Lietuvos dr- 
jos pastaram mėnesiniam su 
sirinkime, Rožė Mazeliaus- 
kienė atsilankius pakalbėjo 
apie R. Kryžių ir reikalą au- 

Nutarta. iš iždo

Varduvių bankietas
North Side. — Northsai- 

diečiai visu uolumu ruošia
si pagerbti savo mylimą dva 
sios vadą — kleb. kun. Juo
zapą šaulinską jo vardadie 
nio proga. Rengiamas didin
gas bankietas sekmadienį,
kovo 21 d., parapijos sve- 

paankoti $25.00 ir parinkti uinėje 1644 Wabansia av£
aukų iš narių. Sekantieji au-1 

Karo bonai pardavinėjami jo: po $5.00: Tarnas S. Ja-
ekirti nuo savo tėvų. Taipgi atostogų dvasios kas brinkimą. Norėdami nulis Baltramiejus Kilevi-
jau pasiekė žinios, kad kai vadu kun Adominu. Daly-,isigyti boni»’ kreipkitės au- čia Juozapas Alsauskas Ma 

vavo ir kun. S Jonelis. Nu- sirinkimo metu prie klubo teušas Žilvitis, Frank kĮick-kurie jų esą sužeisti ir net 
žuvę. Iš to, aiškus dalykas, tarta paremti rengiamą va- 
kyla visokių svarbių nuoti- ; karą kun v Mikolaičio nau-
kių ir reikalų tarpe tėvų ir 
jų sūnų. Kai kurie patys as
meniniai pajėgia šiuos rei
kalus betarpiai susitvarkyti 
ir išsiaiškinti. Tačiau ran
dasi nemažas skaičius kaip

dai. Vakaras įjvyks balan
džio 7 d. Bus “Magic Show” 
ir žuvies vakarienė parap. 
svetainėj. Įžanga 40c.

Kun. V. Mikolaičio primi-,1

raštininkės. Bonai išrašomi lin,'$3.00 Kazimieras Zim 
ant vietos. Šiame susirinki- kus. Po $2.00: Frank Mar
ine Aldona Mažeikis ir Pet- Monika Baltusienė. Po

Į bankietą kviečiami ne tik 
visi parapijonai, bet taip pat 
iš kitų kolonijų kun. J. Šau- 
linsko prieteliai ir draugai. 
Be šaunios vakarienės bus 
ir graži programa.

Mes, northsaidiečiai, prisi-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

šeštadienis, kovo 20 d., 1943

Žmonės nemalonūs tiems, 
kurie patys nedraugiški. — 

Šekspyras.

VVHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Uveitojame 
po visą 
ObliVMca

4)

ras Olėauskas pirko boras $100: Stanley Kaminskas, j dėkime prie pagerbtuvių sa

tėvų, taip ir sūnų kariuome- cijos įvyks šv. Kryžiaus baž- 
nėje, kurie reikalingi tiks- nyčioj gegužės 2 d.

lios bei nuoširdžios pagal
bos, sakysime, atsitikimais 
apdraudos, ligos, pašalpos ir 
daugely kitokių svarbių da
lykų.

j
Iki šiol tėvams, ypač mo

tinoms priseidavo gerokai 
pavargti iki pasiekdavo sa
vo tikslą, nes nieks atsako
mingai, tiksliai bei organi
zuotai tuomi nesirūpino, šio
mis dienomis Darius-Girėnas 
posto No. 271 specialiai pa
skirta komisija nuodugniai 
išstudijavo numatytas prob
lemas ir rado pilnai galimu 
teikti naudingą patarnavimą 
kareivių motinoms be jokio 
atlyginimo, nes šis lietuviš
kas postas turi daug prak
tiško patyrimo ir yra pilnai 
kvalifikuotas šiam darbui.

Kad darbas būtų našus, 
kad nuodugniau išaiškinus 
bei supratus įvairias proble 
mas, Darius-Girėnas Ameri 
kos Legiono postas kviečia 
visas lietuves kareivių mo 
tinas bendram susirinkimui 
kuris įvyks kovo 24 d. 7 v 
v. posto svetainėje, 4416 S 
Western Avė. Tame susirin
kime posto viršininkai pa
tieks įdomių žinių bei nau 
dingų patarimų, o jūs gdr 
bingos kareivių motinos ga 
lėsite išsipasakoti savo pro 
blemas ir laisvai susiorga
nizuosite į didelį Dariūs-Gi- 
rėno Kareivių Motinų klubą. 
Į susirinkimą nebus imama 
įžanga, nei joki kolekta ne
bus daroma, o priedui pos
tas iš savo pusės dar visas 
atailankualaa nuoširdžiai pa- 
vaišins.

Kareivių motinos, atvyki
te laiku į Darius-Girėnas 
svetainę kovo 24 dieną, 7 v 
vakare.

Dariaus-Girėno posto var * •
du,

Dr. S. B’ežis, 
komisijos pirm.

Nutarta paaukoti $15.00 
Raud. Kryžini. Be to. visi 
nariai nusitarė aukoti savo 
kraujo R. Kryžiui.

Svarbus draugijos susirin 
kimas įvyks kovo 22 d., 7:30 
vai., parap. svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes baland. mėn. pradžioj 
nariai Šv. Vardo turės reko
lekcijas Mays Lake. Visi vy
rai kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą. Visi sykiu 
su Šv. Vardo draugijos na
riais galės atlikti 60 valan
dų rekolekcijas. Narys

Jei kelias į Dievą tikras 
— sCela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

po $25.00, o dr. T. Dundulis Mary Bružas, Anastazija Ru 
už $100.00. i dokaę, Frank Medalinskas,

Klemens Buozis, Katherine 
Parengimų komisija žade- Jacka> John jacka> John 

jo veikti ir toliau ir trum- Dįmša) Stanislovas Lazutka, 
poj ateityje surengti vaka-, petras Mitchulis, Frank Ba- 

r4- kutis ir Lucille S. Dagis. Vi-

Įnešta Raud. Kryžiui pa so surinkta $46.60. Taigi, iš

D AB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA 4%vo atsilankymu. Parodyki

me klebonui, kad pilnai į- 

vertiname jo darbuotę mū

sų parap. reikaluose.

Vakarienės pradžia 7 vai. 
vakare lygiai. LietuvytrJ SKELBKITES “DRAUGE”

1751 W. 47th Street

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTER. aav.

MUTUAL UQU0R CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOmjTVARD <M)I4

BUDRIKO 
Didelė Krautuvė

aukoti $50.00 iš klubo iždo. šios draugijos R. Kryžiui į-> 
Kitas įnešimas buvo, kati pa-, teikta $71.60: 
daryti narių tarpe rinkliavą.' Be to, nutarta nupirkti už

Pastarasis įnešimas priim
tas. Sekantieji aukojo:

Po $5.00: Povilonis, Mr. ir 
Mrs. Popeli. $2.00 Bartkus. 
Po $1.00: Svelicka., F. Jaka- 
vičia, J. Kondroška, J. Ade- 
siūnas, K. Aleksiūnas, A. 
Cheka, M. Vaiskia, V. But
kus, E. Paulaitė, O. Aleliū- 
nas, K. Budris, F. Petrilla, 
P. Norkus, Mary Wilkis, Ne- 
steckienė, Jurgan, A. Grigas, 
Jurgela, Mikšius, D. Dijo-

$100.00 Karo Bonų.

Dr-jos susirinkimai įvyks
ta kas antrą trečiadieni kiek 
vieno mėnesio.

Korespondentė

Pasirodo, klūbiečiai mato 
reikalą remti Raud. Kryžių, 
ir padėti savo kraštui kare 
perkant karo bonus. Pavyz
dys ir kitoms draugijoms 
bei klubams.

Sekantis susirinkimas į-
kienė, N. Klimas, A. Valu- j vyks balandžio 4 d. Patarti- 
kas ir L. S. Dagis. Kiti po na visiems klūbiečiams būti 
50 ir po 25 centus. Viso su- šiame susirinkime.

rinkta $42.75. Nutarta au-I 3 a
kas priimti kas susirinkimą

Korespondentė

Vienintelė Lietuviu 
VVholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

^Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančių Dienų. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždarytų kožna Šeštadienį FRANK VIZGARD. Sav.

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRV 

Viskas po vienu stogu.

cheese
digesfible 

as milk it sti f I

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
* MELTS PEtFlCTLYI *

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-' 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
falų.

'2-i, s
ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760 -

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
<ena tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį utvardi 
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas Iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

i>k

Urmo (wholesale) kainomis pristato | alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kut 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

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

TeL REPublic 1538—9 x

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted St
,,. >. ... - ■«i

Tel. CALUMET 7238

>

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mes, nustoja ir ji egzistavu 
si.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL.. 1000 k . nedalios vak. 9 v. 
WHPC„ 1450 k., ketvertais 7 v. v

IŠRINKU GEORGE B. McKIBBIN CHICAGOS MAYORU 
BALANDŽIO (APRIL) 6 D.

Atviras Laiškas
Brangūs Kaimynai;

Chicagos didelis stiprumas daugiausia priklauso nuo visų tautų gyvenančių čia.

p -ajJ. pilną naudojimą šios stiprybės ir pripažinimą visiems tiems piliečiams, kada 
5 ■ IZaUlI tapsiu išrinktas Mayoru. Kad pagreitinti tai aš tuojau paskirsiu Patariamą

Tarybą (advisory council) susidedanti iš visų tautinių grupių, prie kurios jūs visi galėsite prieiti išri
šimui savo problemų.

X

A- i suma^ln^ >a8V taksus» kurie yra dabar
S I aipyl li IZa Q U didžiausi Chicagos istorijoje. Už kiek

vieną $100 taksų kuriuos mokėjote 1933—metais kada Mayor Kelly už
ėmė ofisą — jūs mokėsite daugiau negu $160 šiais metais, tai pakėli
mas virš 60 nuošimčio, štai ką Kelly vadovybė kainuoja jums.

A- išvalyti oolitikos dominuojamą Chicagos mokyklų
5 i rlZaOU sistemą, ir suteikti Chicagoje Civil Service siste

mą kur asmens vertybė vien tik bus įvertinta.

Dalis mano programo yra pagelbėti pagerinimą ir rJjgimą visų ko
lonijų (communities) — žiemių, vakarų ir pietų miesto kraštuose — ir 
aš priešinsiuos visiems mėginimams Vidurmiesčio “nematomas valdžios“ 
kas link vartojimo visų piliečių taksų pinigų išstatyme State Street 
įmonių.

f

A: taipgi suteikti Chiagoje gerą ir tinkamą valdžią, kuri duos jums pilno dolerio ver-
5 • • IZaUUtę patarnavimo už kiekvieną taksų dolerį sunaudotą, taip pat kaip jūs tikitės 

gauti dolerio vertę kada ką nors perkate.
GEORGE B. McKIBBIN

DALYVAUKITE
LIETUVIŲ MASINIAME SUSIRINKIME — SEKMADIENĮ, BAL. (APRIL) 4 D., 2 trą Vai. Popiet, 
DARIAUS-GIRĖNO SALEJE, 4416 SO. WESTERN AVĖ — KALBĖS Gubernatorius Dwight Green, 
George B. McKibbin, Adv. A. Olls, Adv. J. Grish ir kiti.

V

•SS-



i
šeštadienis, kovo 20 d., 1943 DIENRAftTIS DRAUGA..

Ryloj visi parapijonai Bankietas su gražia Kviečiame į pramoga 
ir svečiai rinksis i programa 
bankini;

3,000 lakūnų

YVeSt Side. — kytoj, kovo 

21 dieną, visi Aušros Vartų 
parapijonai ir svečiai rink
sis į parapijos salę, kur į- 
vyks nepaprastos iškilmės: 
susirinkus gausi minia pa
gerbs kleboną ir dvasios va
dą, kun. Juozapą Dambraus
ką, MIC. Parapijos vikaras,

T * * •
kun. Mykolas Jodka, komi
teto nariai ir šeimininkės 
rengėsi ir daug dirbo, kad 
savo kleboną kuo gražiau
siai už jo didelįi rūpestin
gumą, pagerbti. Sukviesta 
daug svečių, paskleista ga
lybės tikietų, kaip tarp vie
tinių 0arapij<yfit£, taip pat ir 
svečių, ypač Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Ir Vargdienių 
Seserų Gildąs narių, kurių 
organizacijų kun. J. Dato- 
braūokaš yra dvasios vadas. 
Be abejonės, kad kaip viėti 
niai, taip ir svečiai tą rei
kalą giliai atjaus ir įvertins, 
rytoj, kovo 21 dieną, gausiai 
susirinks ir parodys tą gra
žų nuoširdumą, kurio kun. 
J. Dambrauskas pilnai užsi
tarnavo. Pradžia lygiai 6-tą 
valandą vakare.

Programa, kiek teko gir
dėti, irgi bus labai graži, nes 
seselės-mokytojos prie jo* se 
niai rengėsi ir dirbo. Estra
da bus meniškai išpuošta^ 
taip kad kiekvieno 'atsilan
kiusio akį trauks

So. Chicago. — Nekartą 
jau toūsų pitapljoa ir kai- 

Cicero. — Sekmadienį, ko-' mynai, roselandiečiai buvo 
ro 21 d., A*RD 9 skyr. ren- kviečiami į, įvairias pramo 

gia vajais vakarienę su gra- gas ir parengimus, kurie į- 
žia programa, parapijos sve vyko dr-jų ir organizacijų 

tainėje, 6:30 v. v. - rengiami. Taigi, ir šį kartų
Nuoširdžiai kviečiami kuo nuoširdžiai kviečiame į mū- 

skaitlinglausiai dalyvauti ne sų kbrt.iVimo ir kauliukais 
tiktai Cicero, bet ir bulvarų žaidimą, kurį rėhgia Šv. Tė 

lietuviai ir iŠ kitų kolonijų' rfeseš Sodalicija kovo 21 d., 
svečiai. I 4 vai. popiet, parapijos sa-

Neužmirškime, kad sese- lėj, 88th ir Maiquėttfe Ave. 
rys daug pasišvenčia auklė- Jžanga 35c. •
damos mūsų vaikus ir mei-Į Darbšti Kottlifija, kurią su 
džiasi už savo geradarius, daro M. Tėličfeh, M. Ževat- 
Dėl to it tofes iš *aVo pusės, kauski, Š. Ufefteh, K. PeŠiu- 
parbdykim jotos getą širdį,! Hs biri puikių staliukams 

atsilankydami į vakarienę, dovanį. Be tft, bus da-ug ki-

Trys tūkstančiai Chicagos 
vyrų, nuo i 7 ir 26 metų am
žiaus. padavė pareiškimus 
įstoti į Army Air Forces, 
kai prieš savaitę buvo ati- 

1 darytas Aviation Cadet 
Ėxamining Board, 166 W. 
Van Buren.

Susirinki

nebuvusios narės težino a- 
pie tai. Valdyba

Draugystė Sv. Elzbietos 
ant Town of Lake minės Sa
vo 30 metų Sukak t įves sek
madienį, kovo 21 d. Iš ryto 
9 vai. eis “in corpore“ į baž
nyčią, o vakate bus bankie
tas parapijos salėj. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Visu? kvie
čiame. Komisija

vai. popiet, parap. svetainėj. 
Nariai malonėkite susirina-
ti. Valdyba

atsilankydami į vakarienę.

Rėmėjos visą pelną, koks 
lieka nuo vakarienės ir kitų 
parengimų, atiduoda sese- 
ritos.

Taigi, nepamirškime. Ko
misija daug darbuojasi, kad 

kuo geriausiai pavaišinus.
Viena iš Rėmėjų

Chicago Vyčiai 
renkasi į svarbų

Sekmadienį, kovo 21 d., 2 
vai. popiet, Cicefon, j Šv. An 

tano parapijos salę renkasi 
Chicago vyčiai ir vytės Svar 
styti bendrus apskrities rei
kalus. šiame susirinkime bus 
išklausyti ųįgirti komisi 
jos planai K of L Day, kuri 
šįmet pripuola pirmadienį,

tų gillūkių, prlžiį, taipgi gar
daus užkandžio if gėrimo.

KvifeČlami parapijonai, bi
čiuliai, svečiai Iš kitų kolo
nijų atvykti ir paremti toū- 

sų pramogą, nėš pelnas ski
riamas pūsiau sii parapija.

Narės, kurios turite paė
mę giliukio knygutes, pra
šomos greit sUgrąžinti ko 
misijai, nes reikės visi daly
kai sutvarkyti.

Iš anksto tariame ačiū vi 
siems už paramą ir atsilan
kymą. Rap

Šv. kaztmlėro Akaderii’Jos 

Rėmėją dr-jos susirinkimas1 
įvyks sekmadienį, kovo 21 
d., 2 vai. po pietų, šv. Kazi
miero Akademijoj. Visų AR 
D skyrių prašom dalyvaut 
susirinkime, kur išgirsime 
pilną raportą iš įvykusios 
centro vakarienės. Taipgi 
prašom visų ARD skyrių at
siteisti už centro vakarienės 
bilietus.

A. NafcJėdlenė, ARD pirm.

Marųuette Bark. — Mari

jonų Bendradarbių 5 sky
rius laikys mėnesinį susi
rinkimą sekmadienį, kovo 21 
d., 2 valandą popiet, para
pijos svetainėje. Visi 5 sky
riaus bendradarbiai prašomi 
ateiti į susirinkitoą.

Valdyba

Sekmadienį, kovo 21 d., 1 
vai. po pietų paprastoj vie
toj įvyks dr-jos “LiėtUvoS 
Ūkininko” mėnesinis susirin 
kimas. Prašoma narių susi
rinkti, nes išgirsime rapor
tą iš draugijos metinio pa
rengimo. Pasilikę su mokes
čiais nari’i prašomi užsimo
kėti. Ant. Valonis, pirm.

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymife 
tės mot. ir merginų laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo 
21 d., 1 vai. popiet, parapi
jos mokyklos kambaryje.

Demokratų mitingas

Bridgeport. — Sekmadie
nį, kovo 14 d., Amžinojo Ro
žančiaus dr-ja laikė savo mė 
nesinį susirinkimą. Kad?ngi 
J. M. pralotas M. L. Krušas 
yra tos dr-jos narys ir ka
dangi tą dieną pripuolė pra
loto sidabrinis jubiliejus kle
bonavimo šioje parapijoj, tai 
susirinkimas nutarė jubilia
to intencija užprašyti šv. 
Mišias, o narės atkalbės po 
dalį rožančiaus. Susirinkime

l'otvn of Lake. — Labda- 9
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 21 d., 1 vai. po
piet, parap. svetainėj. Visi 
nariai ir narės malonėkite 
susirinkti ir naujų narių at
sivesti. Visi nariai, kurie tu
rite tikietus ar pinigus nuc 
įvykusio centrų vakaro, ma
lonėkite grąžinti šiam susi
rinkime. Valdyba

Tovvn of Lake. — Šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmė
jų 3 skyr. mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 21 d., 1:ŠO

UIDELtŠ Ifil'AKl) AV.M.LS MISŲ 
MILŽINIŠKO STARO muzika- 

LINI U IN sritį MENTV

Draugija rėhgia ‘ ‘ buhfco 
party” kovo 28 d., 2 vai. po
piet, Rimkų nsme, 4348 So.. 
Artesian Avė. Komisija kvife« 

čia visys dalyvauti. Bus duo
damos gražios dovanos, taip 
gi kava su pyragu.

Nut. rašt. Sbphlfe fefiapp

PASKOLOS
DAROMOS

ANT hfeMU MOkGldū 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

kaip buvo pranešta kad, 5 d Be 8van>.

atvyksta kun. Juozapo Dam- . . , ... , _ .,J , i tomi kiti svarbus klausimai.
* brausko mylima sesute Emi- _ ., , . .. , . ,* • » 44-.. Pageidaujama, kad iš kiek- 

Bja Dambrauskaite is Ryti-
nių valstybių lte paša- po keletą narių

kyti, kad Emilija Dambraus 
kaitė jau atvyko ir laukia 
tds nepaprastos dienos, ku
rios jinai negali suprasti ir 
įsivaizduoti. Atsilankiusiems 
teks progos pamatyti klebo- ; 

y ho sesutę ir susipažinti.
Taigi, viską, kas įvyks ko

vo 21 dieną, sunku aprašyti, 
užtat nepraleiskite progos; 
atsilankykite visi — vieto* 
užteks; taip pat pamatysi
te salėj didėlį skirtumą, ku
rį atliko parapijos komiteto 
nariai^ Stebėsitės yisi. K.

A Paaukojo $2,000
New Yorko arkivyskupas 

Francis J. Spellmah paa U k o 
jd S. Afrikos sužalotoms 
nub karb bažnyčioms $2.000.

Jis šią auką įteikė lankyda
masis s. Afrikoje.

Antradienį, kovo 23 d.. 
7:30 vai. vakare, Visų Šven
tų parap. salėj, buš demo
kratų mitingas mayoro Ed. 
Kelly kandidatūrai paremti. 
Kalbės mayoras Kelly, Go- 

vienoš kuopos atsilankytų vier irrteisėjae J. fiiūris.

narių. ------------------------ --
Raštihliikė SKELBKITE “DRAUGE”

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti
’T , ‘1

K. BARO

Dtejb įdėtų ftirtfa 

Sukaktuvės

A.
JONAS KARALIUS

Jau nukako dveji įlietai, kai 
negalleatinga mirti* atfikyrA ifi 
pi ūmu tarpo (nylinių vyrų lt 
HvelJ. Jonų Karalių.

Netekome kavo tri,-limo ko
vo 22 d., 1941 m.

Nora laika* tęaianl, bet ihcm 
Jo tilefcadoa negalemlūe ui- 
mlrfitl. lai galIentlngM Dievą* 
iiitelkla Jam amj.lhų atlla).

ktefi. Atmindami tų Jo liūd
na prualfiallninių Ifi mflaų tar
tais, nfiprafiėthe 2 gedulingai, 
fiv Mlfiiaa au egzekvijom 
pirmadieni. Kovo 2} d.. 1943
m., fiv. Jurgio parap. bažny
čioje, 7 ir 8 vai. ryto.

Kviečiame viau* gimine*, 
draugufi. kaimynu* Ir pažjfttn- 
inua dalyvauti Alope unmaldo- 
aė Ir kaHu Au m u m I* paal. 
melaiI ui a. a. Jono nlelų. 

Nuliūdę:

.M<i4erlM, DuktR-ry* ir 4.1-SMlK

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL OAR N 1.1 SPARO LOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPUONK8, FLUTE8 
su •eases” — 136.00, $37.5Q,
<45.00 .r $ 15.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NISKI MANI,OI.INAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
>6.50. *8.60. »1Ž.5O Iki *46.00.
STRIUNINIAI BASAI — 460.00. 
*125.00 lr *150.C0. BASO UŽ- 
DENGALA3 —. *12.00. SMlCE- 
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.50, *3 00, *5.00, *10.00 
lr *15.00. Striūnos dėl visų viri- 
minėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS—*18.50, *?!».5O, 
*35.00 lr *50.00. PEDALS, HI- 
BOTS, CYMBO1K 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-įems 
brass lr ’'reed'' Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tam*, Triūboms, Sazaphofles lt 
taipgi Smuikoms ir . Gfuitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
*14 Mazvvell St., Chicago

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Assdči&tibn
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Tėleftnuni:

Canal 8887
Ben. i. ĖAŽANAUSKAS 

Sekretorius

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

STANISLOVAS MitAUSKAS

Gyveno 9212 So. Morgan St.

Mirė Kovo 19 d., 1943 m.,l2:30 vai. ryto:
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 mėtos.

Paliko dldellartie nuliūdime 2 dukteris Bėtniee Gūbėl, žen
tą Peter lr Stella Lucflš ir žfcntą John, anūką John Lukas 
Jr., seserį Barbarą Dougwell, ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnai pašarvotas Koifrskė Pakerki fibme, 1903 Wėdt 
51st St..

Lidotuvės įvyki pirthadienį, KoVo 22 d., ii koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje ivyks gedulingbi pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoilrdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti iiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Žentai, Anūkai, Sesho lt Giminės.

Laidotuvių direktorius Jos. A. Rbfcskė, tėl. Tartis 4T69.

■>****>* » •

Mūsų

RRfcti»Kfttos Pftife Mus 
TIESIOG IR BtTALPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

IMA AMI^KLU 
Mus JŪSŲRĄKbASt 

PASIRINKIMUI.
Gerfctasto Materiolo ir Darbo.

MŪfių MEtoo fišEbEVftAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofta&s Ir DtrbtuvC:

VENĖflAN
MONUMENT CO.pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS 
DIDYSIS Ofisas lt iKrMttiš: 387 N. WESTBRK AVE.

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

_/ Knyga paršldtiftda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į ‘'Draugą”

2334 S. Oakley Ave.,

Chiftago, IllinftlS

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Ncnumcsklt schų, MUgednSUj BndfcTnlnbų. Jų negali nut. atstatyti. hčm 
daugiau Jų iM*4lirlMtmh. Juos gailina luitaLsytl, kad duotų Jinna <ta»g 
metų patarnavimų. .Tū>ų Big Uen, Little Bėh Ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

KHOLĖSALE 
FUftNlTUflE 

BfcOKER
EVetytfilnfc ln the line of 

Fm-fittare

ALEX
ALESAUSKAS 

md SONS
Fnctbry ftepreaentatlve.

, 9ItoWWx)M8 tfr 
MfeftCHANDISB MART
For fc|tpoUtmėnt rali — 

RftPtfcLIC 8051

"Draugo" PIKNIKAI lią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 198 m.
BERGMANS orove

Labor Day, Rūgs. (Sept.) L
VYTAUTO DARŽE

('NEŽIŪRINT Ktrfi BfcNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAEINEJANT LAUKUOSE — VISA CRifcAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

fliAftGuns
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VifcNUtfUKTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. 0. 
KITOMIS Dienomis 9:30 V; 
PENKTADIENIAIS 7 v. ♦.
' Phone: GROvehiU ŽŽ4Ž

WHPC-l450 MI.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAB 

SUKNELIŲ — SFRMEoŲ — 
SIUTŲ IR RADAU 

Jaunavedėms Syrai tr Sttkftfttes 

Mūsų SpecialyfcS

lAhai geras HUlra moterų kailiniai, kailiukas, pannottklg 
cMh kotai paraidulda nufcmlntnmli kalnndila.

ATRIHITE IR VATYB VAMATYRITK SlANtRRAi

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

Mra. K. P. Dslukak lr Duktė, Sav.



DIENRAŠTIS DRAUGAS SeStadlenls, kovo 20 d., 1943
*

Kariuomenės amžiaus vyrai bus 
perklasifikuoti j šešias grupes

Paul G. Armstrong,* nii-(bti svarbius industrijos dar- 

nois valstybės selective ser- bus karo atžvilgiu prieš ge 
vice direktorius, pereitą an--gūžės 1 dienos perklasifika 
tradienį, kalbėdamas Auro vimą ir jie bus paskirti j 
ros pramoninkams, selective 1-A, tai jie vietos boardų

Service * darbininkams, f ar
mėnams ir farmų patarė
jams, pareiškė, jog baland
žio mėnesį iš Illinois valsty
bės bus daug vyrų draftuo- 
jama. Tai bus didžiausia 
Illinois valstybės istorijoje 
drafto kvota.

Tuo pačiu laiku Maj. 
JBaird 1 Hįfrich, selective 
Service patarėjas, pranešė, 
jog Illinois valstybės regis- 
trantai bus perklasifikuoja- 
mi gegužės 1 dieną į šešias 
grupes

1. Pavieniai vyrai, kurie 
užlaiko kitus, bet kurie dir
ba nesvarbius industrijos 
darbus.
2. Pavieniai vyrai, kurie tu

ri užlaikyti kitus, bet dirba 
svarbioje industrijoje.

3. Vedusieji vyrai, kurie 
neturi vaikų ir kurie dirba 
nesvarbius industrijos dar
bus karo atžvilgiu.

4. Vyrai, kurių žmonos 
dirba svarbius industrijoje 
darbus.

5. Vedę, kurie turi vaikų, 
bet dirba * nesvarbius karo 
atžvilgiu darbus.

6. Vedę vyrai, kurie turi 
vaikų ir dirba svarbius in
dustrijos darbus karo 
žvilgiu.

Maj. Helfrich pasakė, jog

bus paskirti į 3-B.

Lietuviu telegramos 
Edenui, britu užsieniu 
ministeriui
• Iš Amerikos įvairių kolo
nijų lietuvių organizacijos 
pasiuntė Edenui, britų už
sienių ministeriui, telegra
mas ir laiškus. Lietuviai 
prašo, jog Didžiosios Brita
nijos valdžia nenusileistų, 
derybose su sovietų Rusija, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikaluose ir britų valdžia 
laikytųsi tų dėsnių, kurie 
buvo paskelbti Atlanto čar- 
teryje.

Iš Chicagos Edenui tele
gramas pasiuntė , Amerikos 
Lietuvių Taryba, American 
Friends of Lithuania; karei 
vių Motinų draugija ir kitos 
organizacijos.

Lietuviai pasiuntė telegra 
mas ir laiškus Eddenui; kai 
jis atvyko į Washington tar 
tis svarbiais klausimais.

APSIVEDĖ

, “Draugaa” Acme photo

Lt. Gen. Brehon Sommervell, chief of the army Services 
of supply,' ir Mrs. Louise Hampton Wartmann apsivedė

Ocala, Floridoje.

i
at-

Kilo gaisras
Chicagoje, pereitą ketvir

tadienį, Cardinal Laundry, 
1757 W. Grand avė., kilo

Keturi kunigai heroiškai paskendo 
jūrose gelbėdami kitus
Pradžioje vasario mėne

sio du Amerikos laivai pas
kendo šiaurės Atlantike. Ta

gegužės 1 dienos perklasifi- gesin° 30 ma-[da daugiau kaip 850 asme
šlnų. Gaisras sukėlė $25,000 
nuostolių.

Degantis lėktuvas krenta žemėn, 
amerikietis lakūnas išliko gyvas

VIENAS AMERIKOS LĖKTUVAS BUVO fcžPUL-

TAS TRISDEŠIMT VIENO JAPONŲ LĖKTUVO.
AMERIKIETIS 11 KARTŲ SUŽEISTAS PASAKOJA
APIE ŠIURPIUS SAVO PERGYVENIMUS.

Navy lakūnas buvo užpul- žais, kuriuos pasigamino iš 
tas ir atakuojamas 31 japo-'apatinių rūbų ir iš tų rūbų 

nų karo lėktuvų, 11 kartų pasigamino medžiagą kom- 
buvo sužeistas, bet išliko presui, kad sulaikyti kraujo
gyvas ir papasakojo šią is
toriją.

Lt. James Julien Souther- 
,land, iš Washington, buvo 
narys penkto sųuadrono ir 
šis sguadronas sunaikino 77

bėgimą iš dešnės kojos.

NUGABENTAS Į 
LIGONINĘ

Lakūnas maitinos kokano- 
sais, orandžiais ir šviežiu

priešo oro jėgas, kaip tik vandeniu. Turėjo išvengti 
prasidėjo Solomon salose dvį japonų žvalgybos stovy-

mu
X Kun. K. Rėklaitis, MIC., 

Tėvų Marijonų provincijo
las, gydytojų leidžiamas jau 
grįžta prie savo pareigų. Ta
čiau tų pačių gydytojų yra 
įspėjamas saugotis, nesijau
dinti ir t.t., nes pažeista šir
dis jau niekuomet nebus tai, 

kas buvo. Šiomis dienomis 
kun. K. Rėklaitis yra išvy
kęs į Kenosha, Wis., kur ra
miau galės savo darbą dirb
ti.

X Ant. Vaičiulaitis, “Stu
dentų žodžio” redbktorius, 
Marianapolio Kolegijos pro
fesorius, buvęs Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universiteto 
prof., rašytojas, kritikas, ko
vo 16 d. išvyko į kariuome
nę. Kolegija., skirdamosi su

mūšiai. Po nusileidimo iš de 
gančio lėktuvo Lt. James J. 
Southerland negalėjo sugrį
žti į savo dalį ir smulkme
nos apie šio lakūno pergyve 
nimus buvo atskleistos tik 
šiomis dienomis per pavy 
departamentą.

Lt. Comm. Leroy C. 
Simpler informavo navy de
partamentą apie Lt. Sou
therland nuotykius kovoje 
su priešu. Lt. Southerland 
apie savo nuotykius painfor 
mavo Lt. Simpler, kuris bu
vo jo vadas.

Southerland buvo atakuo
jamas 27 bombanešių, su 

dviem motorais, ir keturių 
Zero lėktuvų.

SUSITIKO KOVOJE 
SU JAPONAIS

Kada Southerland lėktu
vas susitiko kovoje su japo
nų bombanešiaia, priešas 
numušė jo akinius nuo kak
tos, sudaužė veidrodį, visų 
amunicijos dėžių viršeliai 
buvo nuplėšti, kairys spar
nas liko sužalotas, pataikė į 
aliejaus tanką ir radijas ne
beveikė. Ir pagaliau explo- 
davo lėktuvas. Taip pasako-

klas.
Lt. Southerland iš vietos 

gyventojų apleistame kaime 
pasiskolino valtį, bet ji nus
kendo. Paskui lakūnas vie
ną šeštadienį, apie 5 vai. po 
pietų, surado du jaunuolius 
ir su jais praleido dvi die
nas. mylimuoju profesorium, pa- 

Lt. Southerland vietos gy- linkėjo jam visokeriopo pa-
eisekimo.

X Red. L. šimučio sūnūs 
tą vietą, aplenkė japonų sto- karįai rimtai karo
vykias ir buvo nešamas per darbui Abu ir
mišką netoli japonų ma- jonas yra aviacijos korpu

se. Gauta žinia, kad Leonar
das, kuris yra prie bombar- 
dierių skvadrono Walla Wal-

ventojų buvo paimtas į karo 
valtį ir nuvežtas į neįvardy-

chine guns. Pagaliau Lt. J. 
Southerland lėktuvu ir lai
vu buvo nugabentas į ligoni
nę.

Lt. Southerland dabar yra 
pareigose oro operacijų la
vinimo komandoje, Jackson- 
ville, Fla.

La, Wash., radijo specialistu, 
šiomis dienomis laikė kelių 
valandų paskaitą apie radi
ją, kurios klausė ir aukš
tesnio rango kariai. Jonas 
yra komandiruotas į karo 
aviacijos mokyklą Lubbeck, 
Texas, kui* rimtai mokosi ir 
ruošiasi karo aviatorium.

,, T. . .. X Misijos Melrose ParkWar Manpower Komisija , .w .. . ., , . . kasdien rytais ir vakaraisWashingtone, pereitą ketvir , , . , •sutraukia daug žmonių j

vą. šešias valandas sutorpe- 
duotas laivas buvo pusiau 
paskendęs leduotame vande
nyje, o paskui nuskendo.

JURA SIAUTĖ e

Kada buvo pastebėta prie 
šo submarinų gauja, laivas 
plaukė į teduotą vietą. Ma
nyta, jog ten bus galima ge 
riau apsisaugoti. Priešas at
sekė ir čia. Kai torpeda pa
taikė į laivą, šviesos užgęso.
Buvo tamsu ir sunku nuteis
ti laiveliai. Jūra smarkiai 
siautė.

Kai kurie kariai begelbė- 
darni kitus nuskendo su lai
vu.

ATSISAKĖ APLEISTI 
LAIVĄ, KAD KITUS 
IŠGELBĖTŲ

Ten buvo keturi Armijos 
kapelionai. Kunigąs John P.
Washington, karo kapelio
nas, buvęs St. Stephen’s ka
talikų bažnyčios asistentas,
Kearny, N. J. atidavė savo
“life preserver” kareiviui, I Kada lakūnas nusileido į 

kuris įo neturėjo. Keturi ke- žemę, jis pamatė, jog jo deši
no kapelionai m^dės atsi-, nėję kojoje buvo skylė, trys 
klaupę ir nuskendo į jūrų šarapnelių skylės buvodeši- 
gelmes besimelsdami. Ka-nės kojos kinkoje, viena kai 
riuomenės vadas irgi atsisa riame kelyje, viena skylė 
kė apleisti laivą, jis irgi kairėje šlaunyje, trys sky- 
kartu nuskendo į jūras. 1 lės buvo kairės rankos au-

r>

Naujas darbo valandų 
pertvarkymas

nų žuvo jūrose. Išsigelbėję 
ir nuskendę parodė daug he 
roizmo.

kavimas daugelį vedusių vy
rų paskatins įeiti į svarbius 
industrijos ar žemės ūkio 
'darbus.
i Toliau Maj. Helfrich pas- VakaZ r nu- I 1 ChicaS^ atvyko Lt Wi‘
tebėjo, jog vedę vyrai, ku-'lkad.me atVyko ,liam H' Arpia’ U S N-’ ku’

duoto laivo. Jis pasakoja 
apie žmonių heroizmą, kada 
priešo torpeda pataikė į lai-

Atvyko

rie dabar nedirba svarbiu -
industrijos darbų ar žemės
akio antyje, bet pradės dir- REMKITE “DRAUGĄ-

Perviršijantis!
visur linkimas yra prie

OI ė Goto
c I G A-R F. T Ų

Kl k 41 k IKI K GERKLĘ ERZINANČIŲ 
TARS IR RESINS

MAUKUSIA NWOT1NO

tintu 1 vadovautanMų tmjĮM — 
padaryta <1+1 RcatV-r’s Bl««*.

Keader’a Dlrert nebando padidinti ' Pajrd"' 
vln4 Old Oold, ar Ifckeltl vlrtystę bite 
katro U 1 clftaretų. Apart to, pirm tr po . 
naakalblmo ftto straipsnio tūkstanCtal. rū
kytojų palinko prie Old Oo'd. "2™* n 
kad nė Jokios laboratorijos skaitlinė gali 
parduoti malonų skonj puikios naminės lr
Importuotos tobakos. pagerinta sų pridė
jimu brangaus lAtakla lapo.

P. Lorlllard Company—BstaMlghed t"»n 
Kas tai muito yra prl<’*ta tū.«m paltnk«mlnlmi«l’

etosam*
ts~

,i<i

tadienį, išleido įsakymą ku
ris įpareiguoja Calumet sri
tyje, Chicagos apylinkėje,
dirbti 48 valandas savaitėje.......................... , ,.... . „ galės užsiprenumeruoti dnr

Šis įsakymas apima Rose- ... ................................

Our Lady of Mt. Carmel baž
nyčią. šiandie ir sekmadie
nį prie bažnyčios norintieji

ja Lt. James J. Southerland,
31 metų amžiaus lakūnas. Ir j landą, Pullmaną, So. Chica 
kada užsiliepsnojo lėktuvas, g*0- East Chicago, Hammon n 
tada jis iššoko iš lėktuvo su ir siekia Gary. ši Sritis J ų‘ 

parašiutu. skaitoma kaipo Darbo No. 1 x Kun. S. Adominas, šv.
Lt. Southerland iš lėktuvo 20na- Tai Yra tokia zona> Kryžiaus parapijos vikaras, 

iššoko, kai lėktuvas buvo už.kur pripažįstama, jog čia grįžo iš pietų krašto gero-

Draugą” ir “Laivą”. Misi
jas veda vienas kunigų ma-

kokių 400 pėdų nuo žemės, yrft darbininkų trūkumas, 

ir lėktuvas tik nepačiupo jo

į savo nagus, lėktuvas deg-' Per valanda 120 asme-
damas krito nuo jo maž
daug už 20 pėdų. Jis para
šiutu nusileido palei mišką.

SMARKIAI SUŽEISTAS 
LAKŪNAS

ng plaukus apkirpo

kai parudavęs. Taip pat iš 
E. St. Louis, III., grįžo kun. 
A. Deksnys.

X AJphonse Janulis, sū
nus Antano ir Helen Janu-

Rockford, III. — Atėję 1UJ» 3935 s- Rockwell St., 
naujokai kareiviai į Camp tarnaująs U. S. kariuomenėj, 
Gršnt, kovo 18 dieną, gavo dabar lanko Photographic

Buvo tragiška valanda. 
Kai kurie vyrai buvo gelbė
jimosi valtelėse. Jie nuslys- 
davo nuo valtelių į teduotą 
vandenį ir ten mirė. Niekas 
nebijojo mirti.

Lt. Arpia ir dar keturi vy 
rai, su nušalusiomis ranko
mis ir kojomis, buvo išgelbė 
ti pakrančių sargybos laivo.

Birželio 15 diena yra pas
kutinė data dėl stamp No. 
17, gera dėl vienos poros 
batų.

<1

kštutinėje dalyje ir viena 
skeveldra pataikė į dešinę 
akį, ir mažas gabalas šarap- 
nėlio palietė galvą. Pama
tęs tiek žaizdų, lakūnas ste
bėjos kaip jis išliko dar gy-1 
vas.
' Sužeistas lakūnas per 

džiungles pasiekė krantą ir 
čia praleido popietį, naktį ir 
kitos nakties dalį, tikėda
mas jog jį čia suras drau
gai. Lakūnas Southerland 
sūriu vandeniu numazgojo 
žaizdas ir jas aprišo banda-

nemokamai plaukų apkirpi
mą. Kirpykloje (barber 
shop) veikė 20 kėdžių ir 120 
kareivių nukirpo per valan
dą. Kempės pareigūnai pa
sakė, jog reikia 90 procen
tų naujokų kareivių apkirp
ti, kai jie atvyksta į sto
vyklą.

School, Denver, Colo. Nese
niai jis haigė Basic Training 
School Mississippi valstybėj. 
Prieš išvykdamas į kariuo
menę jis buvo didelis mė
gėjas paveikslų traukimo ir 
savo namuose buvo įrengęs 
“dark room”. Yra baigęs 
Kelly High School.

X J. ir M. Mikšiai, savi
ninkai Hardware krautuvės 
adresu 3990 Archer Avė., šį
met mini 20 metų biznio su
kaktį. Sūnu9 Richard lanko 
aviacijos mokyklą ir pade
da tėvams biznyje. Vardinių 
proga Juozas Mikšis turėjo 
daug svečių.

X Stanislovas Maurls, ži-

Šešių mėly vaikas 
neteko kojos

Chicagoje, Perry avė. ir 
75th str., pereitą ketvirta
dienį, šešių metų vaikas bė
go palei gatvėkarį ir pasly
dęs pateko po gatvėka- 
rio ratais Buvo reikalin
ga pakelti gatvėkaris, kad nomos Town of Lake veikė- 
išlaisvinti vaiką iš po ratų. jos N. šatūnienės brolis, šio- 
Vaikui kairė koja amputuo- mis dienomis pašauktas į ka
ta (nuplauta). Įriuomenę.


