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Amerikiečių viena kolona tik už 
28 mailių nuo jūros Tunisijoje
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SVEČIUOSE PAS KAREIVIUS ' VAKIFflAMC NFDAKAMKA

Rommelis susimeta gintis; tai 
vienur, tai kitur sukelia kontratakas

LONDONAS, kovo 24. SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-
Iš Tunisijos fronto gauta rikoj, kovo 23.—Britų 8-oji 
žinių, kad amerikiečių viena armija jau pralaužė Mare- 
kolona, kuri žygiuoja rytų tho linijos galą Tunisijoje 

tarp jūros ir Zarat ir stu
miasi toliau.

Pranešta, kad vyksta at-

link nuo Maknassy, yra tik 
už 28 mailių nuo jūros, ši 

W kolona pasiryžusi kuo vei
kiau pasiekti Viduržemio jū1 kakliausios kovos, kadangi 
ros pakraščius ir atkirsti fieldmaršalo , Rommelio jė- 
fieldmaršalo Rommelio jė- gos smarkiai priešinasi, 
goms pajūriu pasprukimą
šiaurių link.

Taip pat gauta žinių, kad 
Rommelio vadovaujamos jė- 

^-goe staiga susimetė j kontr
atakas prieš amerikiečius ir
britus.

Ministras pirm. Churchill 
parlamente pranešė, kad 
ašis kontratakomis iš britų 
atsiėmusi dalį savo pozicijų 
Mareth linijos gale — pajū-

Vienur ir kitur kovos įsi-

Kitos britų skrajojančios 
kolonos Mareth tvirtovių li
niją aplinkui apsupo iš piet
vakarinio šono ir pasistūmė 
arti EI Hamma tikslu Rom- 
melį suremti iš užnugario.
Šios britų kolonos yra vos 
tik už 60 mailių nuo Mezzo- 
na, kur link iš Maknassy

amerikiečių divizijų kolona nelaisviams buitį
Į S1

Anot žinių, Rommelio jė- j Italijos stovyklose
gos dabar kovoja dviem 
frontais: su britais Mareth 
linijos šone ir su amerikie-

*'Draugas" Acme pnoto

250 nariai CIO—UAW buvo svečiais Camp Atterbury, Ind., kur jie praleido tris die
nas ir sužinojo kaip kareiviai dirba ir gyvena. Užsidėję pažines maskas atlieka kai ku
rias chemiškas pratybas.

Pasakoja apie sunkų Vokietijoje ima vyrauti militaristų 
kasta; Hitleris yra lik figūra

PRIEŠLĖKTUVINIŲ PATRANKU
KAŽKUR EUR OPOJE Priešlėktuvinių patrankų 

(ONA).—Vokietijai trūksta batarėjomis Vokietija turė
jo aprūpinti ne tik Italiją, 
bet ir kai kuriuos okupuo
jamus kraštus, tad namų ap 
saugai mažai kas liko.

Vokiečių savaitraštis “Die 
Wehrmacht” pareiškia, kad 
Vokietijoj kilnojamos prieš
lėktuvinių patrankų batarė- 
,jos turi nuolat judėti—sku
botai kilnotis iš vienų į ki
tas pavojingas vietas.

Savaitraštis paduoda ir 
tų vienetų atvaizdų seriją. 
Tai traukiniai, sudaryti iš 
10, arba 12 vagonų. Vieni 
vagonai aprūpinti priešlėk
tuvinėmis patrankomis, ki
tuose įgulos gyvena. Kai ku
rie traukiniai turi sunkią
sias patrankas, kiti — leng-

pastovių priešlėktuvinių vie
netų, tad sudaryti keliaują, 
kurie, prireikus, greit kilno
jami iš vienų vietų į kitas.
Ypač paskutiniais laikais 
tis kilnojimas padidėjęs 
kai sąjungininkų lakūnai 
ėmėsi kuone kasdien ata
kuoti Vokietijos pramonės 
centrus ir submarinų baze3.

K? britai ikišiol 
atsiekė Burmoje

NEW DELHI, Indija, ko
vo 24. — Fieldmaršalo Sir 
Archibald Wavell vadovau

jama britų armija, kuri įsi- 
Į veržė Burmon, nepasiekė

Į Akyab — japonų okupuoja- vasias. šie pastarieji gali 
mos bazės, nes susidūrė su greičiau kilnotis iš vienų i 
smarkiu japonų priešinimo- kitas vietas, 
si. Kiekvieno traukinio vie-

MERSIN, Turkija, kovo 
24.—Čia britai pasikeitė ka
ro nelaisviais su .ašimi. Už 
863 išlaisvintus vokiečius ir

smarkėja. Ašis netenka dau 
gelio tankų kovose su ame- čiais Guetar šone. 
rikieČL&is

Vėlesnėmis žiniomis, Rom Į ital,Ja ašjs lS|aLsvino 788 bri. 
STOKHOLMAS, kovo 24. mell° jeSos šukele smarkias tus 

— Žiniomis iš Berlyno, vo- kontratakaa prieš amerikie-
kieėių kariniai ekspertai yra; fi'JS ir vyksta arSios kovos 

.nuomonės, kad fieldmarša- Guetar aP^ukėse, iš kurių
las Rommelis ištrauks savo! amerikiečiai veržiaai Unk .

Gabes uosto, kad uždaryti drabužių 
Rommeliui pasprukimą.

Išlaisvinti britai pasako
ja apie kietą nelaisvių gyve
nimą italų karo stovyklose. 
Ypač trumpa maisto, mažai

LONDONAS, kovo 24. — 
Iš patikimų šaltinių gauta 
žinių, kad vokiečių kariuome 
nės vadovybėje iš naujo ima 
vyrauti senoji vokiečių mili
taristų kaista.

Sakoma, kad Hitleris tik

dėl formalumo pasilieka vy
riausiuoju vadu. Vyriausios 
karo vadovybės priešakyje 
yra fieldmaršalas Keitei. Jo 
artimiausiais padėjėjais yra 
generolai: Jodl, Warlimondt 
ir von Mannstein.

jėgas iš Mareth linijos ir 
užims pozicijas siaurame 
plote tarp Gabes ir druski
nių pelkių — “Rommelio li
nijoje.”

Ekspertai aiškina, kad 
Mareth lfnijos tvirtovės ne
tinkamos gintis, nes neat
sparios šarvuotiems pabūk-

BRIANSKO SRITYJE 
RUSAI NUKOVĖ

Anot išlaisvintųjų, aršiau 7,000 VOKIEČIU
šia Italijoje karo nelaisvių *

kiečių sauszemio kariuome- st0Vykla yra 75, arti Bari. LONDONAS, kovo 24 __
nėms didelę pagalbą teikia Kalai j, tą stovyklą neJlei. js Maakvoa Brian.
bombonešiai. Be pertraukos džįa Tarptautinio Raudono-! sko srityje r ura i supliekė

jo Kryžiaus atstovų. Šioj vokiečius po keturių parų

Kaip britų, taip lr ameri-

atakuoja ašies pozicijas vi
suose šonuose, skaldo priešo 
įsitvirtinimus ir tuo keliu

Lams. Sako, “Rommelio li- daugiausia palaužiamas prie 
nija” esanti daug stipresnė.] šo atsparumas.

Kas link britų vykdomo Mareth tvirtovių linijoje 
Mareth tvirtovių apsupimo britai nelaisvėn paėmė dau- 
vokiečių ekspertai reiškia giau kaip 3,000 vokiečių ir 
vilties, kad fieldm. Romme-, italų. Pranešta, kad kai kur

stovykloj daug 
serga ir miršta.

PANAMA CITY. — J. A. 
Valstybių viceprezide ntas 
Wallace čia lankosi.

nelaisvių atkaklių kovų. Apie 7,000 
vokiečių nukauta ir rusams 
teko daug karo grobio.

Smolensko fronte rusai ir 
toliau pažangiuoja vis dau
giau sodybų atsiimdami.

SPRINGFIELD, III.—An- Rytuose nuo Belgorodo 
glių kasyklų operatoriai su vokiečiams pasisekė persi 
angliakasių unija sutarė pra mesti per Donec upę, tačiau

Paskutinė australu 
divizija sugrįžus

KAŽKUR AUSTRALIJOJ.v
kovo 24.—Australijos minis 
tras pirmininkas John Cur- 
tin paskelbė, kad iš Artimų
jų Rytų namo grąžinta pas
kutinė australų kariuomenės 
9-oji li vizija.

Karo pradžią Australija 
Egiptan buvo pasiuntusi 
tris divizijas: 6, 7 ir 9-ąją.
Pirmosios dvi praeitais me-

tais grąžintos, kai japonai loNDOnaS (ONA). — 
buvo susimetę prieš Austrą žiniomia a Europo3, nacių

Bet įsiveržimu štai ką at
siekė:

Daug japonų nukovė; įgi
jo patirties, kaip kovoti rai
stuose, ir suturėjo japonų 
invaziją Indijon.

14 italų fašistų 
iš partijos išmesta

ROMA (ONA). —Italų

nas vagonas vadinamas ner
vų centru. Jame yra apžval- 
gymo vienetas, klausos įtai
symai ir aukštumą matuoti 
aparatas. Su to aparato pa
galba sužinoma, kaip aukš
tai dausose priešo lėktuvai 
skrinda.

Traukinių vagonuose įgu
los gyvena, valgo ir miega 
ir kiekvienam nariui už
drausta nuo traukinio atsi-

laikraštis Popolo di Roma į tolinti.
praneša, kad 14 fašistų iš Kai tik paskelbiamas iš 
partijos prašalinta, nes jie kurio miesto orinių atakų 
kartu pietavo su žydais vie- aliarmas, arčiausia esamas 
nam Venecijos restorane, traukinis dumia į nurodytą 
Restoranas laikinai uždary
tas.

AIŠKĖJA, VOKIEČIAMS 
TROKŠTA VYRU JĖGOS

lis britams spąstus užtaisy
siąs.

italų kareiviai trenkia šalin 
turimus ginklus ir pasiduo
da. tęsti dabartinį kontraktą.

►Danai nebalsuoja 
už naciu partija KARO FRONTUOSE

šiandie svarbiausias karo frontas yra Tunisija, Siauri-
STOKHOLMAS, kovo 24. ngj Afrikoj, kur sąjungininkui jėgos sukėlė ofensyvą prieš 

—Vakar Danijoje įvyko par fieldmaršalo Rommelio vadovaujamas ašies jėgas. Vyksta 
lamentan atstovų rinkimai šarvuotųjų jėgų kovos.
Nacių partija prieš rinkimus Britų ministras pirmininkas Churchill parlamente pra- 
vykdė smarkią kampaniją, neggt kad ašis dal) savo pozicijų atsiėmusi įš britų Mareth 

tvirtovių linijoje, Tunisijoje.
Rusijoje rusai pažangiuoja Smolensko fronte, taip pat

Šiandie gauta žinių, kad Ir vakariniam Kaukaze, 
danai balsuotojai daugiau-1 Briansko fronte tūkstartčįai vokiečių nukauta. Donec 
šia pasisakė už savasiaspar paupiu vokiečiai sulaikyti.
tijas, o nacių siūlomi kandi- Pacifike — sąjjngininkų bombonešiai atakavo japonų 
datai gavo vos apie 31,000 bazę Rabaul ir suskaldė apie 250 japonų lėktuvų, mratsty- 
balsų. tų ten trijuose airfielduose.

Reiškia, danai apie 90 nuo ' U. S. bombonešiaį dažnai bombarduoja japonas Kiška 
šimčių savo balsų padavė saloje, Aleutians. z
už savųjų partijų kandida- Burmoje britai susiduria su atkakliu japonų priešinl- 
tus. mosi.

kad gyventojai pasisakytų 
už nacių kandidatus.

lijos žemyną.

Paskutinė grąžinta divizi
ja įjungta į gen. MacArthu- 
ro vadovaujamas aausžemio

jie tuojau atgal atblokšti su 
dideliais nuostoliais. Toliau 
pietų link Doneoo paupiu vo jėgas Pacifike. 
kiečiams niekur nesiseka Į _ •;________
per upę persikelti.

Vakariniam Kaukaze ru
sai atsiėmė Slavianskaja 
miestelį.

Bulgarai deportavo 
10,000 žydų

BERNAS, kovo 24—Bul
garai susimetė prieš žydus, 
gyvenančius ne tik Bulgari
joj, bet ir okupuojamoj Tra
kijoj ir Makedonijoj. Pasku
tinėmis dienomis 10,000 žy
dų deportavo naciams. Na
ciai gi žydus iš visur kon
centruoja Lenkijon.

Orinėmis bombomis 
250 japonu lėktuvu 
suskaldyta Rabaul

SĄJUNG. STABAS Aus
tralijoje, kovo 24.—Sąjungi
ninkų lakūnai bombonešiais 
antradienį atakavo japonų 
orinę bazę Rabaul, New 
Bri tain.

Apdaužyta trys priešo 
aerodromai ir apie 250 lėk
tuvų suskaldyta.

Čia išleistu komunikatu 
pareiškiama, kad japonams 
dideli nuostoliai aukelti.

vietą ir tenai vietinei apsau
gai gelbsti gintis—lėktuvus 
apšaudyti.

Regis, tik vienam Berlyne 
yra pastovios priešlėktuvi
nių patrankų batarėjos.

Japonai dirbdina 
airfieldą Kiška salojokupuotų kraštų vyrai, ku

rie nori išsisukti nuo depor
tavimo Vokietijon privalo
miems darbams, gali įstoti, .....

• ii • ii-i ai- U. S. lakūnai paskutinėmis į specialius priešlektuvimu3 .. . \ . _ . _ .

WASHINGTON, kovo 24. 
— Laivynas praneša, kad

policinius vienetus vokiečių 
vadovybėje. Nacių autorite
tai'vyrams tai pasiūlė. Ir 

kurie sutinka, naciai žada 
jiems pripažinti kai kurių 
privilegijų ir net ekstra eilę 
drabužių.

dienomis susimetė dažniau 
atakuoti japonus Kiška salo 
je, Aleutians. Nes sužinota, 
kad priešas ten dirbdina air 
fieldą, o tas labai negeisti
na.

Žinovai aiškina, kad japo- 
i nai toje saloje negali įsitai-

Sąjungininkų sluoksniuo-, .. ... .. ...
J I syti airfieldo del nepapras

tai grubių uolų.
se tad tvirtinama, kad je 
naciai imasi šių priemonių, 
yra aišku, kad Hitleriui tik

rai trūksta vyrų jėgos.

Sakoma, okupuotų kraštų 
vyrai tuo pasiūlymu naudo
jasi. Nes tai patrijotiškaa 
žygis liktis tarp savųjų, o 
per sąjungininkų invaziją 
nusisukti prieš okupantus 
nacius.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite ) 3-čio poslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą jvairlų, 
gerai apmokamų darbų!
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Po saulėtą Hew 
Britaino padangę

LOPO “MADAME X”

Pranciškiečių, kurios pa
gelbsti klebonui jo darbuo- 

; tėję. Jos, kaip darbščiosios 
bitelės, juda, kruta ir, ty-

PatekvM j naują aplinkų-1 Im besidarbuodamos, ugdo 
mą tarp nepažįstamų, žmo- tikėjimo diegus jaunųjų pa
gins visuomet jauties toks rapijiečių širdelėse. Jų prie- 
neaav&s, toks vienišas... Bet žiūroj vystosi įvairūs jau-
kažkodėl neteko to jausmo 
pergyventi pateku* New Bri
taino lietuvių kolonijoj. Čia 
radau daug nuoširdžių ir 
draugiškų žmonių, prade
dant kun. klebenu ir bai
giantis seniausia parapijos 
moterėle.

Man ypač buvo didelis 
džiaugsmas pasimatyti su 
kun. kleb. M. Pankumi. nes 
mano tėvelis apie jį de.’ig 
man pasakodavo... Jis yra 
kilęs iš te pačio krašto Lie
tuvoje, teaip ir mano tėve
lis — Kuršėnų. Būdami ma
ži jie žaizdavo kartu, ir kar
tu lankydavo pradžios mo
kyklą.

Nors kun. M. Pankus New 
Britaine darbuojasi apie tre 
jus metus, jis per tą trum
pą laiką stebėtinai daug nu
veikė. Jo rūpesčiu Šv. An
driejaus bažnyčia galima sa
kyti pasidarė viena iš puoš
niausių bažnyčių Ameriko? 
lietuvių tarpe? Jo Gaujai į- 
dėti spalvuoti "tltri&žal, pūoš 
nūs linoiė^’imo takai, ir ne

paprasta švara sudaro tokią 
jaukią atmosferą, kad nesi
nori iš bažnyčios išeiti. O 
altorius, altorius! Savo men
kais žodeliais sunku jo gro 
žį nupiešti. Tik galiu paša 
kyti. kad jis kainuoja $7,0^€ 

' ir kad visas iš gražaus bal
to marmuro. O kas svar
biausia, kad jis yra konsek-

nimo rateliai — Šv. Teresės, 
Šv. Aloyzo ir “Stellarians”. 
Leidžiama net du mėnesi-I
niai laikraštėliai — “Hkimi- 
nator” ir “Mareen”. Soda
lietės auga. kaip ant mielių. 
Jų veikia net trys kuopos — 
mažyčių, jaunamečių ir su
augusių.

Šie žodžiai labai tinka ir 
Seselėms Pranciškietėms:

“Yra pasaulyje žmonių 
Atsižadėjusių, kilpių, 
Kurie garbingai nusiteikę 
Kaip skruzdės visą amžių

veikia.
Kiek įmanydami, kukliai 
Jie savo nuopelnus už

dengia
Viešumo ir rėkiamos ven 

gia
Nuo triukšmo laikos nuo

šaliai...”
/ FeHxJ

"Draugas" Aeme photo
“Madame X” grįžo iš kovų, kur buvo susitikęs su ja- 

“Madame X” buvo* sužalotas. Pietų Pacifike

bendrą veikimą, Federacijai1 gą (bunco party) Raud. Kry 
priklausyti. Atėjo laikas, kad1 žiaus naudai savo name. Bu- 

bendras katalikų veikimas Į vo sukvietus daugiausiai są- 

yra būtinas, šlamštas — ko- ■ jungietes, dalyvavo didelis 
munistai organizuotai dirba1 būrys moterų ir mergaičių.1 
panaikinimui tautybės ir ka- Pati davė dovanų kiekvie- 

1 13 lik y bės pražūčiai. Dėl to nam stalui ir dar užkandžiu 

mes, palaikymui savo idealo,' pavaišino.
' turime vieni kitiems ranką > Nors -Moterų Sąjungos 54 

pasiduoti ir atremti išgamų kp. jau pirmiau 175 dolerius 
puolimą. Tai atliksime pa- įteikė Raud. Kryžiui, bet 
laikydami tvirtą vienybę. To Marijona ragino visas nenu- 
dėl kviečiami eisi darbuoto- stot ir toliau darbuotis, reng 
jai dalyvauti Federacijos s,u- ti parengimus, kad tik dau-

Savo proto nemesk, bet ir
kitų pasiklausk.

DIDKUS lAVAitDAVkMAS MIKU 
MIL.ZrNlftRU Sr.\KQ MVZU.A- 

LimV OST UI MENTV

-S

atrinkime.

6nta pavyzdys 
Kasevicių šemyMS

Koresp. gįau pinigų sukėlus.
Brangios sesutės sąjungie 

tės ir visos moterys ir mer
gaitės! Imkim pavyzdį nuo 
Marijonos. Remkime visus 
parengimus, prisidėkime au
komis, nes mes visos žinom, 
kokį gerą darbą atlieka R.

Negalima praleist neparisi 
minus Marijonos Kasevtčie
nės gražaus pasidarbavimo Kryžjus, ypatingai šiais lai 
tarpe Detroito lietuvy, o y-'kaijj kada mfisų yra

*
.S& .$

seimo reikalu
L. R. K. Vargonininkų Są

jungos Scrantono Provinci-

gairinkime, kovo 17 dieną,
Pittston, Pa., priėmė sekan
čią rezoliuciją reikale Var
gonininkų Sąjungos būsimo 
šįmet seimo.-

Kadangi karo metu daug 
sąjungos na-rių pašaukta i
kariuomenės tarnybą, o ki 

motas. Šiuo altorių parapi-|tį dirba apsaug08 darbus; 
jonys gali pilnai didžiuotis, kadangi suvaržyta visokia

ponų Bėro. 
bombanešių bazėje jis yra taisomas

B DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
būtų labai gera, kad ir ka- 

j talikų draugijų ir kuopų val- 
Federacijos 4 ’ ak.v įvyks, j .(jybos ątkreipįų dėmesio, 

svarbus susirinkimas ’ kovo kaip svarbu yra glaustis į 

31 d., 7:30 vai. vakare Lie
tuvių salėj, šiame susirinki
me bus išrinkta valdyba.
Darbuojantis Raudonojo Kry

patingai Moterų Sąjungoje, 
kur darbuojasi kiekvienam 
parengime ir jau kelinti me
tai užima valdyboj vietą. 
Marijona ir Jurgis Kanevi
čiai augina du sūnelius ir 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę. Būdami kupini e- 
nergijos, visuomet suranda 
progos pasidarbuot lietuvių 
tarpe. •

Štai, kovo Ift d. Marijona 
Kasevičienė surengė pramo-

žiaus ambulanso reikalais, 
ja, laikytame' nepapraąfiamP ’dąrbuditojaUbuve užimk?- ir-v

todėl Federacijos du susirin
kimai apleista. Dabar dar
buotojai turi liuoso laiko ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

(Nukelta į 3 pusi.)

PASINAUDOEUT FKOOA DABAR
KOL DAR N EI SPARU GOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES. FLUTES 
au “cases“ — >a6.80. 137.50,
*46.80 ,r *16.30. Viai fars’-tuott 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARA . SPA- 
NISK1 MANDOUNA1. BANJOS, 
SMUIKOS TENOR BANJOS — 
«».5o. $8.50, *12.50 IMI *36.00.
STRIUNINIAI BASAI — *80.00. 
*126.00 lr *160.C0. BASO U2- 
DENGALA8 — *12.00. SMICEą
L.1A1 SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.50, *3 00, *6.00. *10.00 
ir *15.00. Striūnos dėl visu vtrš- 
uilnėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS—*18.50. >28.6,0. 
*35.00 lr *50.00. PEDALS. HL 
BOYS, CYMBOLfc. 1 r DRUM 
HEADS pataleeinl Jum* palau
kiant. MOUTH PIECE v.-lems 
brass Ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
ta ius. Triūboms, Saiapbones lr
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 M«xwell St., Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

•i j-.;'! r. r?

Jis įrodo, kad parapijonys 
gerbia bažnyčią kaipo Kris
tau* Karaliaus buveinę ir 
kaipo tokią puošia iš visų 
savo išgalių. Nauji vargo
nai taip pat jau užsakyti ir 
dabar tik laukiama diena iš 
dienos, kada jie bus patal- 
phuti tr savo gražiais bat
elis kels žmonių širdis aukš
tyn prie Dievo sosto.

Negaliu baigti savo įspū
džių nepaminėjęs Seselių į

BUDRIKO. 

DideW Krautuvė

transportacija, o valgiai su 
racijonuoti ir viskas apsun
kinta taip, kad nepramato
ma, jog sąjungos seimas šį 
met būtų sėkmingas, — 

Šiuomi siūlome gerb. Var 
gonininkų Sąjungos centro 
valdybai ir nariams seimą 
atidėti iki esančios aplinky 
bės šiek-tiek pagerės.

Kadangi š i s, dvimetinis 
seimas turėtų įvykti Scnan 
tono Provincijoj tad mes ir 
siūlome šį pranešimą vi 
siems nariams apsvarstyti ir 
priimti taip, kaip mūsų siū
loma.

Seranton Provincijos v-ba 
Juozas Stulgaitis, pirm. 
Bronius Voveris. rašt.

Jei myftmo ydų žemiško
ji meilė nemato, tai tikroji 

aiškiai jas mato UŽ 
lojneią ir paguodą išreikš 
dama.

RAKANDŲ, RADIO 
JKWBLRY

Viskas ge vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(IncorporatedJ

3241 S. Halsted St,
Td. CALUMET 1333

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL.. 1000 k . nedėlios vak. 9 v. 
WHKC . 1460 k., ketvergais 7 v. v.

DOCTOR SELMA 

SODEIKA. O. D.
AKIS ISTtRlNEJA

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisyme 
metodų jreagųn&i akins, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois 
(prie kampo Lake St.)

Telepkone: — EUCLID 900

— REZIDENCIJA —
1441 So. 504S Ave., Cicero, Hl. 

Tel. Cicero 7681

Mano 2« metą praktikavimas 
Jašą - garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą kuria 

esti priežastimi galvos - skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę' ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos Talkus, 

Kreivos akys ■ ti ta lesaus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I T. 
vak. Seredomia nuo pietų o Ne

dalioj pagal sutartą. 
Daagely atsitikimų akys stttatee- 
aaoa be akinių. Kalnas pigiau kai* 

piram.
4712 South Ashland Ar.

Pboae: YABDS 1978
Jaunuoliai, kurta nepriimami į 

karo aviacijos akyr4,i< (i priežas
ties spalvų neregėjuno — (oolor 
blindness), kreipkitės prie 
Apsiimu išgydyti.

' DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offtac tol YABds 4787 
Namų taL PROspact 1880

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YARda 3146

DR. V. A. STMKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:36 

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

Oflso TeL................. VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariuaParduodame Laikrodžius, Laik

rodėlius, Auksinius ir Deiiyum- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas lr kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MlAU SIAS 
KAINAS. I

, Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų tastrumntų, Muzi- 
kafiikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. e

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

i — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

TM. TARds 8248

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4545 So. Ashland Ave,
arti 47th Street

▼ak: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL MlDvray 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
rai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL 
Nedėliemū uuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

EGZAMINUOJAKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEE. LAFAYETTE 3535

TRU-VISION OPTICAL CO.
| DR. M. WKINE, O.D.

DR. ». WEINE, fkD.

VALANDOS: PlrnuMl., TtvčIimI.. I’i-nktsd. Nuo 10 tyto Iki S vak. 
Antrad. Ir Ketvirtadieniai,. Nuo 10 rito tki 14 vak. 

ftcMtaUipninls Ir Sekmadlenlala HmoM Sutarti

PASKOtOS DAROMOS INI PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU"""
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan tar 
sumnee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai'išmoka* 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVIŲ FUfANSINB IŠTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET (tU Jofc M. Mozeris, Sec’y. S2M 80. HALSTED ST.

M. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO'IS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akta 
Ištaiso.

Oflaas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 8o. Dearbom Street 
Room 1298

Ofiso TeU CENtral 1824
Valaados: 9 ryto Iki 4 popiet. 
Plraadieniais Ir Ketvirtadieniais

» iki 6 vai. vakare, 
ffitomb valandomis pagal sutart]

Namų Tel.: Aberdeen 4774

«•

Būkit Matau 
SAVO AKIMS I

Yta viena para aklų risaa er-
vsnloral. Ranrnktt* jas. leisdami 
Uecnmlauotl jas modernUklauala 
metodą JaCliu0 (S*Mw

H METAI PATYRIMO
kurie pašaltam

i ta e 1
P!,! 4 (IR «&At FArtalNGs]

Dr. JsIm i Smetona
Dr. J-1 SroetaM. Jr.OPTOMm TOSTAI 
1301 80. Anhland Avenae

onmo VALAVDOSi 
Kasdlsa a. as. Iki !:>• p. m. 

TrAdisd. Ir Mttsd a. m.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenae
Ofiso Tel. LAKayette 3210 
Rez. Tel. LAKayette 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
gaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Ptrna, Antr., Ketvir., 8 Ori 9 vak.; 
Pųnkt. šeštad. 8:38 Ud 9:30 vata 

Sekmadieniai* oaga.1 anattanma.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK ‘
KRAUTUVĖJE

3241 So. Holsted SI.
i

TBLEFONAS:

Caiamet 4591 [
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
FHFYR. **I>* AOrtU*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tak VIRgMa MM 
Mdencijoa taL: RHTsrly 8844

DR. T. DUNDULIS
8erbTTOJA8 IB CHIRURGAS

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

Trečtadtantate pagal sutartį

TsL TARds 5981.
Ras.: KENirood 5107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofise vaL: nuo 1-3; šuo 8:3Mb99

750 Weot 35fti Street

TaL OANal 6128

DR.
GYDYTOJAS IB e8EBVMA8

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Treėiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA į

3241 Weri 66th Plaee
Tel. REPablIc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altoriui jau pra
ėjo. Dabar svarbiauaiu da
lyku yra: pripildyti šal) ge
rais laikraščiais. (Kardino
lai Laobre).

TeL OANal 0857
Res. tol.: PROspeet 6659

DR. P. Z. Z MŽTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Ara.

VALANDO8: 11 v. ryto Iki i pip. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE "DRAUGA”



Ketvirtadienis, Fovo 25,1943 DIENRABTIS DRAUGIOS

RAUDONASIS KRYŽIUS RADĘS SURASTI 
DINGUSIAS GIMINES UŽSIENYJE

DETROIT, MICHIGAN (CLASSIFIED ADS,,.... "J™'™8. \

Ar jūs turite motiną, tė- į 
3Tvą arba kitas gimines Euro

poje, kurie dingo per karą?

Ar norėtumėt juos suras
ti, pasidalinti šeimos žinio
mis? Jeigu norite Amerikos 
Raud. Kryžius gali jums pa
dėti.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
-^‘Inąuiry Unit” (UžkLausy- 

mo Vienetą) yra dalis ko
munikacijos sistemos, ji su
daro Raud. Kryžiaus drau
gystės per visą pasaulį, ši 
sistema dirba per Interna
tional Red Cross Committee
Gene voj, pereina priešo fron j 
tą ir perduoda pranešimus 
okupuotoj teritorijoj ir net ( 
pasiekia internuotų stovyk
las. !

Raud. Kryžiaus fondai už
laiko šį patarnavimą ir žmo
nės gali kreiptis prie Raud. 
Kryžiaus skyrių nemokamai. 
Šis skyrius yra dalis orga
nizacijos bendros programos, 
dėl kurios yra stengiamasi 
sukelti 1943 m. Karo Fondą I 
iš $125,000,000.

Raud. Kryžiaus Inąuiry 
Unit jau susekė daugelį šei
mų Europoje ir kitur pagal 
prašymus giminių Jung. Vai 
sti jose. Vienas atsitikimas 
lietė motiną ir sūnų, kuriuos 
invazija Lenkijos išvarė iš 
savo namų. Raud. Kryžius 
sužinojo, kad jie buvo Bres- 
lau. Iš ten Lwow, ir iki Ber
lyno. Tada jie buvo perskir
ti, vaikas buvo rastas Tehe- 

Ą rane, Irane ir motina Samar-

kind, Rusijoj.
Pagal autoritetą Office of 

Censorship, Amerikos Raud. 
Kryžius tarpininkauja tarp 
asmenų Jung. Valstijose ir 
žmonių ašies okupuotose ša
lyse. Per jos 3,755 šakas įr 
6,000 skyrių visoje šalyje, 

-K Raud. Kryžius priima už

klausimus,, kurie liečia as
menis užsienyje ir persiun
čia juos International Red 
Croas Committee Genevoje, 
Šveicarijoje. IŠ Genevos už
klausimas pasiųstas į Raud. 
Kryžiaus skyrius kitose ša
lyse, tenai, kur pranešimas
siunčiamas.

Korespondencija tarp gy
ventojų Jung. Valstijose ir 
jų draugų arba giminių a- 
šies okupuotose šalyse per
siųsta į abi pusi oficiale ci
vilių laiškelių blanka. Pra
nešimas su šeimos žiniomis 
be militarinės vertės, iš 25 
žodžių gali būti parašytas 
ant blankos vienos pusės. 
Vieta asmens atsakymui pa
rūpinta kitoj pusėj. Siuntė
jas ir asmuo kuriam prane
šimas siųstas gali rašyti sa
vo ranka. Atsakymas yra į- 
teiktas asmeniui, kuris in
formacijų prašo, per jo vie
tinį Raud. Kryžiaus skyrių.

Raud. Kryžiaus Inąuiry 
Unit buvo įsteigtas vėlai 
1939 m. Per 9 mėn. baigiant 
gruodžio 31 d., 1942 m. ne
mažiau 318,550 laiškelių bu
vo išsiųsta, apie 35,000 klau
simų ir atsakymu per mėne
sį. Vienoje savaitėje net 7,- 
500 atsakymų, klausimų ir 
pranešimų plaukė į Ameri
kos Raud. Kryžiaus štabą.

Karas išsklaidė milijonus 
žmonių ir šeimos suskaldy
tos, taigi neišpasakytai sun
ku suieškoti asmenis. Todėl,

(Nukelta į 7 pusi.)

(Tęsinys iš 2 pusi.)

įtraukta į karą ir pagalba 
būtinai reikalinga. Mūsų dar 
bas ir aukos teiks pagalbos 
karo laukuose. Dalyvavus

•‘DRAUGO’’ 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

L,

Žinių žinelės HELP WANTED — VYRAI

rh

STANISLOVAS 
SLAVINSKAS

Gyveno 285# S Em»rald Avė. 
Vlctory 5460

MlrS kovo 23. 1943, 1 1:65
vai. vak., gulaukęa 52 m.

Gim# Lietuvoje Kilo IS Ra
seinių apskr., Kražių parap., 
Platiaukių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nullūd'me 

2 neneria Julijoną, švogerį Kle
mensą Mnclun Ir Ju šeimą An
taniną, Svogerl Kazimieru Klš- 
kunun Ir Jų še'mą, brolj Vin
centą, brolienę Jeronimą Sla- 
vln4kun Ir Jų kelmą, pusegerę 
Domicėlę lr švogerį Kazimie
rą Jonikus Ir Jų kerną Ir daug 
kilų giminių Amerkoje. Lie
tuvoje 2 brolius Prancll'tų lr 
brolienę Jadvygą Ir Jų kelmą 
lr Ignacą Ir brolienę Rozali
ją tr jų kelmą lr kltaa gimi
nes.

Priklaus# prie Chicagon Lie
tuvių Draugijos lr L. D. S. 129 
kuopos.

Kūnas pn šarvoto* Antano M. 
Phllllpn koplyčioje, 3307 Litu
anica Avenue.

iAldotuvėą įvyk* šeštadieni, 
kovo 27, Ik kop'včlon 8:30 vai. 
ryto bua atlydytas J Av. Jur
gio parap. bažnyč'ą, kuroje J- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionio siela po pamaldų bus 
nnlyd#taa J Av. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžia kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laldotuv#ne.

Nuliūdę Reseeyn, Brolis, Rvo- 
gcrlal, Brolienės, Pnncser* Ir 
Giminės.

Ia.ldotuv1u Direktorius An
tanas M. Phillips, Yards 4908.

FOUNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI 

Dieną ir naktj ftlflal. Taipgi Dalinio 
lfftko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda, 
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto Iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3034 S. Kedzie Avė.

Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shif
tai ar visados naktimis

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Pulaski .Rd.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

Po to įvykio visas miesto 
dŪBtriktas, kur šaudymai 
įvyko, tuojau kariuomenės 
kordonu apjuostas ir prasi
dėjo kratos, įtariamųjų su
ėmimai.

Apie 600 įtariamųjų areš 
tuota.

Julė Juškevičienė, veikli 
darbuotoja ir gera rėmėja 
spaudos, sveikina savų sese
lę Grace Samavičienę gim
tadienio proga, kovo 25 d., 
užprenumeravo “Draugą”, 
kad galėtų sekti naujas iš 
“Draugo” žinias. Gražus pa
vyzdys kitiems, kaip reikia 
spaudą platinti.

Benedikta Dapkienė, daug 
pasidarbavusi Lietuvos Duk
terų dr-joj, vaidinimuose ir 
viena pirmutinių narių, nes 
virš 27 metai, kaip priklau
so, dar ir šiandieną ragina, 
kad detroitiečiai vaidintų 
svarbesnius veikalus, kuri? 
primintų mūsų tautos pra
eitį, ugdytų patrijotizmą.

B. Dapkienė yra sena dnr. 
‘‘Draugo’’ skaitytoja ir vėl 
atnaujino prenumeratą.

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iŠ 
kitų.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virt 50 Mėty 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

Workmanship apd Materials UnezeUed—at Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Iividinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI M0DERN1AKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue#'Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

LANGŲ PLOVĖJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišauktte J Tlmekeeper's ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FOlTNDRftS DARBININKĄ L Dore- 
makers, Furnace Tenders. Karo dar
bai, gera mokestis, pastovūs darbai 

KAINF.R & CO.
703 W. Lezington St.

MOTERŲ REIKIA
Tarp 35 lr 55 metų amžiaus prie 
lengvų dirbtuvės darbų. Pašaukite—

MONROE 1480.

Armature Winders 
Pirmos klesos; pataisymų ša poje 

$1.35 j valandą
M. OOLDSCHMIDT CO.

1022 W, JACK8ON BLVD.

DIRBTlIVftS DARBININKAI
Reikalingi prie lengvų darbų, pas
tovūs darbai. Užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką Ir pusę. Room 1028. 

BANKERS BOX CO.
336 8. Clark St.

MOLDERIAI Ir DARBININKAI — 
reikalingi. 100% Defense darbai. 5 
dienos savaitėje. Kreipkitės prie — 
C. F. 'Welis, tel. BERkshire 02 50.

CHICAGO FOUNDRY CO. 
___________2028 N. Major.__________

REIKIA VYRŲ
Saldainių Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

8501 W. Potomac.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARI.OADING CO. 
Door 5, House 3. —

ISTH & CI.ARK STS.

TOOL & DIE MAKER — Defense 
dirbtuvėje artimoj pietvakarinėj da
lyj miesto. Gera transportaeija. 

PROTECTO SEAL CO.
1920 S. Westcm Avė.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRAI — VAIKINAI
Gabūs prie lengvų pakavimo ir Iš
siuntimo darbų; pastovūs darbai. 
Tiktai dienomis. 40 valandų savai
tėje mokant laiką ir pusę už virš
laikį. Netoli buso Ir I. C. L

WHITMAN’S CHOCOLATES 
1537 S. Michigan

VYRAI, 40 metų amžiaus ar suvirš 
reikalingi. Pastovūs darbui. Patogios 
darbo sąlygos. Gera mokestis, paty
rimas nereikalinga.

KESTER SOLDFR CO.
4201 Wrlghtwood Avė.

REIKIA VYRU—PAGELBININKŲ. 
TRUCKERS ir BAILERS. Karo pro
duktai. Pastovūs darbai, patyrimas 
nereikalinga.
SANGAMON PAPER GRADING CO. 

3915 S. Ia Šalie St.

MERGINOS
Reikalingos prie vyniojimo Ir paka
vimo. Patyrimas nereikalinga. G die
nų 40 valandų savaitė. Gera mokes
tis. Atsišaukit asmeniškai į Employ- 
ment ofisą.

NATIONAL TEA CO. 
1000 N. Crosby St.

VYRAI IR MOTERYS

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

BODY MEN
PORTERS

TUOJAUS REIKALINGI 
PRIE PASTOVIŲ IR SVARBIŲ 

NUOLATINIŲ DARBŲ

PASIŪLOME JUMS:
AUKŠČIAUSIĄ MOKESTI. Daugu
mas mūsų darbininkų uždirba dau
giau negu *90.00 j 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.
DETALIAI. Patyrę darbininkai at 
lieka Jums visą detalinf darbą, tuoni 
paliuosuojant Jus vien tik jūsų dar
bams tuomet galėsite daugiau už
dirbti.
ŠVARI VALGYKLA lr Poilsio Kam
bariai.—Jų patogumai jumis nuste
bins.

PASAŲKYT AR RAŠYKIT— 
MR. B. H. ROBERTS. 

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. S3RD ST. CAL. 4300

85.00 I DIENĄ 
VAIKINAMS 17 metų amžiaus lr 
suaugusiems vyrams, drafto paliuo- 
suotiems prie darbu karnetų valymo 
dirbtuvėle. STEvvart 9867.

C. A. BOU8HELLE & SON.
218 E. 71st St.

DARBININKAI
100ĘJ, karo darbai. Pradinė mokes
tis 65c. J valandą. laikas ir pusė 
mokama už viršlaikį.

WESTERN METAL CO.
2018 W. Carroll Avė.

VYRŲ REIKIA
Tarp 45 Ir 55 metų amžiaus pri? 
lengvų dirbtuvės darbų. Pašaukite—

MONROE 1480.

HELP WA3TED — MOTERYS

REIKALINGOS tuojaus DRILL 
PRESS OPERATORES. Bile am
žiaus. Atsišaukite J—

TINGSTOL CORP.
1481 W. Grand Avė.i

REIKALINGO8 MOTERYS prlkle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradine 
mokestis 50c į valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerlor 6828.

U'AKF.M & McLAUGHI.IN, INC. 
22ft E. Hlinois St

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADER8— 
TRUCKERS ir WAREHOU8EMEN. 
Aukšta mlnlmum mokestis su proga 
įsidirblmo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatsišaukit
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
83rd St. ir Archer Avė. Argo, IU. 

Phone 8ummlt 800 — Ext. 271.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Plenv Ir NaktĮ

4905-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4332-34 ROIITH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAPayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Ii atotiea W0IS (1390), au Povilu Saltlmleru.

VYRAI 

IR MOTERYS
Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PUSE UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
8531 W. 47th St.'

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

2. Chicago, III. — Sv. Jur
gio parapijoje kovo 28 — 
balandžio 4 d. — tėvas Jus
tinas Vaškys.

3. Indiana Harbor, Ind. — 
Šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — 11 d. — tė
vas Justinas Vaškys.

4. Chicago, III. — šv. Juo
zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, III. — 
Šv. Kazimiero parapijoj, ba
landžio 19 — 25 d. — tėvas 
Justinas Vaškys.

Kad Dievas palaimintų 
šias misijas, prašome visų 
tikinčiųjų šia intencija pa
simelsti.

Franciscan Fathers 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

RENDUOJASI

RENDUOJASI furnlšluotl kamba
riai. naujai išdekoruoti. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių Informa
cijų.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūklal mūsų specialybS. 
Rašykite d#l veltui kataloginio kal
nu sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS. 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite piflklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roą 1397.

5 vokiečiu karininkai 
Briusely nušauti

LONDONAS (ONA). — 
Belgų tremtinė vyriausybė 
gavo žinių, kad paskutiniais 
laikais Briusely (Belgijoj) 
nušauta penki vokiečių ka
rininkai, kurių trys aukštes- 
nios rangos.

Nacių policiniai autorite
tai įtaria be belgų civilinių 
dar ir vokiečių kareivius.

ELZBIETA
DOMBRAUSKIENE

(Po Tėvais Bctnutaitė)
Gyveno 6802 So. Maplewood 

Avė. Mirė Kovo 23 d. 1943m.. 
9:45 vai. ryto, sulaukus 62 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoie. 
Kilo iš Telšių apskričio, Kulių 
parapijos, šimulių kainio.

Amerikoj išgyveno 29 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Stanislovą; sūnų Vladis
lovą; 3 brolius Adolfą Betau- 
tą Jo moterį Oną ir jų šeimą. 

/Antaną Betautą jo moterį 
Bronislavą Ir jų šeimą ir Sta
nislovą Betautą jo moterį Oną 
ir jų šeimą, ir daug kitų gimi
niu. draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie šv. 
Petronėlės draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus kopi., 6812 S. tVestern.

laidotuvės įvvks šeštadieni. 
Kovo 27 d. 1943 m. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta į Gimimo šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčią- kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta j fiv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-as dalvvauti šiose iaido- 
tuvAge. Nuliūdę:

Vyras. Sūmis. Broliai, 
ftvogerkos lr Giminės.

l.aid. direktorius Antanas B. 
Petkus Telef. Grovehill 0142.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

.1
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AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPSf s
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 8573

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone YARDS 1410

I. I. ZOLP
1446 WE8T 49th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AYE.

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
8314 WE8T 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AYE. Phone PULLMAN 9981
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DRAUGAS
THE LJTHVAMAN DAILY FRIEND 

tU4 South Oakley Avė. Chicago, IlUnolt
' Published Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
SubarripUons: One Year — $6.00; Six Months — $8.50; Three 

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

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kakta: jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mt**rebune -r- $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrsiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti vilus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijai sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai lr aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, IT vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1679.
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Lietuvos žmonės su Amerika ir Anglija
Mes niekuomet neabejojame, kad Lietuvos žmonių a- 

kys yra atkreiptos į Vašingtoną ir Londoną, iš kur lau
kiama pagalba išsilaisvinti iš nacių jungo ir atstatyti 
laisvą ir nepriklausomą valstybę. Lietuvos žmonės tiek 
yra įtikėję Atlanto čarteriui, kad jį išsivertė lietuvių 
kalbon ir slapta jį platina po visą kraštą.

Dabar jau ir patys vokiečiai pripažįsta^ kad Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų gyventojų simpatija ir vil
tys nukreiptos Amerikon ir Anglijon.

Štai, Rygoje leidžiamas vokiečių laikraštis “Deutsche 
Zeitung im Ostland” paskelbė kelis straipsnius, iš ku
rių matyti didelis vokiečių susirūpinimas dėl Pabaltijo 
gyventojų Anglijai bei Amerikai rodomų simpatijų.

Vienas tokių straipsnių, parašytas kažkokio G. Dress- 
ler ir paskelbtas “Deutsche Zeitung im Ostland” lap
kričio 17,. primena, kad Pabaltijo jautos visada buvu
sios nepaprastai anglams draugingos. Anglų atžvilgiu 
buvusi reiškiama “gili simpatija”, o pačios tautos bu
vusios “tiesiog apsvaigintos didžiojo ir galingojo drau
go”. Anot to straipsnio^ todėl esą ir nebuvę surasta 
“garbingo draugingumo su Vokietija kaip sykis tuo 
metu, kai dar buvo galima išsigelbėti iš kruvinos bol
ševikinės katastrofos*’. Anglija, girdi, niekuomet ne- 
praliejusi nei lašo kraujo už “Pabaltijo erdvės tautas”. 
Ir iš viso Anglijai draugingumas su Pabaltijo valsty
bėmis neatrodęs daugiau vertas kaip pernykštis snie
gas.
* Į tuos vokiško propagandisto išvedžiojimus lietuvis 
štai ką galėtų pasakyti: ne Anglija Pabaltijo valstybes 
užrašė Rusijai, bet naciškoji Vokietija. Vokietija taip 
pat buvo pirmoji uždaryti Lietuvos atstovybes Ir kon
sulatus, tuo tarpu, kai 'jos ir šiandien tebeveikia tiek 
Anglijoje, tiek Amerikoje. Kaltę dėt Pabaltijo valsty
bių nelaimių ponas G. Dressler turėtų mesti ten kur ji 
prlkiaoso — naciškąja! Vokietijai.

PRIMENA STAFFORD CRIPPSO ŽYGIUS
į 9 J

Toliau tam straipsnyje Dressler sako, kad Pabaltijo 
tautų viltys, sudėtos į Angliją bei Ameriką, esančios 
tuščios ir pragaištingos. Anglai, anot jo, atidavę Euro
pos kontinentą “praryti bolševikams”. Dressler cituoja 
ftihomus Stafford Cripps pareiškimus, kuriais šis an
glų politikas pasisakė už Pabaltijo tautų pavedimą So
vietų Rusijai.

Ne tiek įdomu, ką Dressler ir kiti Gebelso propagan
distai šneka Lietuvoj., Latvijoj, bei Estijoj, kiek tai yra 
svarbu, kad jie kaip tik šiuo metu rado reikalinga pra
bilti prieš Pabaltijo gyventojų simpatijas Anglijai bei 
Amerikai. Tas rodo ne ką kitą, kad tokios simpatijos 
dar ir dabar tenai egzistuoja, kad Pabaltijo gyventojų 
viltys yra Amerikos ir Anglijos pergalėje, kitaip Gebel
so propagandistams nereikėtų dėl to kalbėti ir rūpintis. 

NACIŲ MELAGYSTES
Bet ponui Dressleriui šitų “argumentų” dar negana, 

žinodamas Pabaltijo šalių, o ypatingai Lietuvos gyven
tojų meilę Amerikai ir į ją dedamą viltį, ponas Dress- 
ler imasi ir šlykštaus melo tvirtindamas, kad esą Pre
zidentas Rooseveltas išleidęs tokį pareiškimą:

“Kai dėl Pabaltijo valstybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, tai tokios sovietų pastangos yra visiškai pri- 
pažintinos, nes šios valstybės sudaro patogiausią kelią 
Vokietijai užpulti ’. Kaip visiems yna žinoma, Amerikos 
Prezidentas tokio pareiškimo nėra padaręs, ir kaip tik 
atvirkščiai, jis pakartotinai yra pasisakęs už Lietuvos, 
o taip pat lr kitų Pabaltijo tautų laisvę.

Bet pažiūrėkime kiek toli šis Oėbelso propagandis
tas eina. Jis cituoja dar 1942 m. vasario 6 dienos ‘Times*, 
kur taip pat, anot jo, pasisakyta už Pabaltijo tautų ati
davimą sovietams, ir viską susumavę® tvirtina, kad 
p&baltiečiai nieko negalį gero laukti nei lš britų, nei iš 
amerikiečiu Tiktai “vokiečiu Hgelbėjo PaM*

tijį n.to išnaikinimo, kurio siekė tiek Anglija, tiek bol
ševikai”, todėl “tikrą laisvę” esą galima pasiekti tik
tai tuomet, kai būsią einama su Vokietija...

Kiek tai liečia lietuvius, tai jie tą. vokišką “tikrą 
laisvę” turėjo progą pažinti per ištisus paistaruoaius 
septynis šimtus metų nuolatiniuose karuose besiginda
mi nuo “tikrosios laisvės” nešėjų vokiškųjų kryžiuočių. 
Lietuviai taip,pat nėra užmiršę, kad Prūsams ta “tik
roji Laisvė” reiškė išnaikinimą.

NACIŲ TIKSLAS — PAVERGTI MAŽĄSIAS TAUTAS

Kelias dienas vėliau, lapkričio 19, tas pats “Deutsche 
Zeitung im Ostland” užsipuola tuos, kurie “laikosi įsi
kibę senų laisvės sąvokų”. Tokie žmonės esą “hipno
tizuoti praeities” ir nejaučią, kaip jie esą “tušti, jog 
užmerkia akis prieš naująją gadynę”. Girdi, milijonai 
žmonių kovoją už tai, kad “Europa vėl nebūtų suskal
dyta”. Autorius išveda, kad Olandija, Belgija, Danija, 
Švedija, Latvija, Lietuva, Estija ir kitos Europos val
stybės niekuomet negalėjusios vesti nacionalinės poli
tikos, o tarnavusios “futbolo kamuoliu didžiosioms, an- 
tieuropinėms valstybėms”.

Taip pat “Kauener Zeitung” lapkričio 17 paskelbė 
kažkokios vokiečių ministerijos direktoriaus H. J. Riecke 
straipsnį, pavadintą “Erdvė Rytuose” ir nagrinėjantį 
“naujosios Europos” klausimus. Autorius išveda, kad 
“Rytų erdvė” teiksianti žaliavas ir maisto produktus. 
Pirmoje eilėje būsianti skatinama javų ir aliejinių au
galų gamyba. Rytų kraštai negalėsią turėti žemės ūkio 
produktų perdirbimo pramonės. Girdi, išimtis eaanti' 
numatyta tiktai “buvusioms valstybėms” — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kuriose būsią leidžiama gyvulių ir 
pieno ūkis. šiuo metu viskas tuių tarnauti maisto ga
mybai, bet — “tuo nepaliečiami ateities kolonizaciniai 
ir gyventojų iškeldinimo planai”.

Pasakyta, rodos, aiškiai..?

LIETUVIŲ TAUTOS NUSISTATYMAS
Vokietijos naciai, užgrobę Lietuvą, siekia ją išnau

doti savo kruvinam imperializmui, sunaikinti ir amžiną 
vergiją jai uždėti, šie vokiečių tikslai ne nuo dabar 
yra žinomi. Jie nuo sekliausių laikų siekė įgyvendinti 
savo šūkį — “Drang nach Osten” ir pakely viską triuš
kinti. Toms jų užmačioms Lietuvos žmonės priešinosi, 
priešinasi ir priešinsis ligi savo paskutinio kraujo lašo.

Lietuvos žmonių yra griežtas ir neatmainomas nu
sistatymas atstatyti savo demokratišką respubliką ir 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Kaip jie 
atmeta Sovietų Rusijos siūlomą “globą”, kuri reiškia 
grįžimą į nelaiminguosius caro vergijos ir kruvinos bau
džiavos laikus, taip lygiai atmeta nacių “naująją tvar
ką”, kuri kaip Lietuvą, taip ir visas kitas Pabaltijo 
tautas privestų prie tautinės mirties.

Lietuviai nori būti laisvi ir nepriklausomi, todėl jie 
priešinasi ir Berlyno ir Maskvos “globai” ir savo viltis 
turi sudėję Atlanto Čarterin ir Amerikos rankosna.

Už Carterį ir mažųjų tautą teises
The New York Time® praėjusio sekmadienio laidoje 

įdėjo vedamąjį straipsnį, kuriuo stipriai gina Atlanto 
Carterį ir mažųjų tautų teises į laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šis dienraštis sako, kad būtų tikra nelaimė, jei Ant
hony Edeno, anglų užsienių reikalų sekretoriaus, misi
ja Amerikon būtų surišta su tomis mintimis, kurios 
savo laiku buvo iškeltos Londono Times. Londono 
Times, kaip atsimename, agitavo pripažinti Stalino pre
tenzijas į Baltijos valstybes ir Lenkiją.

Viaai teisingai New York Times rašo, kad
Amerikos viešoji opinija nebos palanki pastatytą Eu
ropos mažąsias taute® aukcijonui (auctionj, kad gau
ti Rusijos pasitikėjimą ir kooperaciją.

Šitoks politinis nusistatymas tai būtų Chamber- 
iaino “appeasemento” idėjos aidas.

Darydamas iŠ tokios “ėamberianiškoe politikos” iš
vadą, The New York Times redaktorius rašo:

“ Europos tautos nėjo į karą prieš Hitlerį, kad pa
siduoti rusiškai donr^iadjal... Komunistų Trojaus Ar
klys nėra stipresnio Europoje negu nacių penktoji ko
lona ir Europos tautoms abu Jau nusibodo”.

Ta proga pabrėžiama, kad Jungtinės Tautos dabai 
tuojau turi užtikrinti visoms tautomh, kad nevarys ‘ ‘ap
peasemento”. politikos, bet vykdys į gyvenimą Atlanto 
Carterio dėsnius visa pilnuma. Toji Chamberlaino po
litika galinti nenumalšinti Rusijos, kaip nenumalšino 
Hitlerio. Tokia politika ir kitų apetitus galinti sukelti 
ir tada susilauktume naujų netikėtumų.

Nacionaliniai nusistatymai, rašo Times, negali būti 
pagrįsti abipusiu pasitikėjimu, jei tie nusistatymai ne
veda prie pasitikėjimu Didžiųjų valstybių nusistaty
mas aproprijuoti teritorijas mažųjų tautų sąskaiton, 
kaip tik neveda prie to reikalingo taikai pasitikėjimo.

Šis New Yorko įtakingojo dienraščio editorijalas yra 
vertas rimto dėmesio. Jis parašytas Atlanto Carterio 
dvasia ir visa pilnuma išreiškia Amerikos visuomenė? 
oginiją.
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lš Waterbury, Conn., laik
raščio American gavome iš
karpą apie lietuvių bolševi
kų draugijos “American 
Lithuanian Literature Asso
ciation'' šlykščią veiklą.

Toji draugija priėmusi re
zoliuciją, kuria kriminališ-I
kai apšmeižia Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir visus nebol- 
ševikiškuosius lietuvių laik
raščius.

•
Biauriai meluojant, bolše

vikai vadina Amerikos Lie
tuvių Tarybą pro-naciška. E- 
są ji tam suorganizuota, kad 
kenkti Jungtinių Valstybių 
ir Jungtinių Tautų karo pas
tangoms.

Tai yra didžiausias melas!
Amerikos Lietuvių Tary

ba yra įsteigta tam, kad 
jungti visų lietuvių patrijo- 
tų jėgas greitesnei ir visuo
tinai Amerikos ir Jungtinių 
Tautų pergalei.

•
Kodėl komunistai tokiu i- 

nirtimu šmeižia Am. Liet. 
Tarybą?

Todėl, kad toji taryba, be
sirūpindama remti Amerikos 
karo pastangas, visu griež
tumu stovi už laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos at
statymą.

Toks tarybos nusistaty
mas kenkia lietuvių bolše
vikų judošiškiems darbams, 
vedantiems prie Lietuvos 
pražudymo ir lietuvių tau
tos išnaikinimo.

Reikia manyti, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos va
dovybė imsis tinkamų ir e- 
fektingų priemonių sudrau 
sti melagius ir šmeižikus, 
kurie siekia suardyti Ame
rikos lietuvių vieningumą ir

%

Po svietą pasidairius
Šaunusis mūsų propeso- 

rius nuolatos žvalgaisi po 
svietą ir radęs svarbią ro- 
kundą dedi ant savo vož- 
naus delno.

Kai kas sako, kad Čika
gos lietuviškų ruskių gazie
ta yra bloga, kad ji žmones 
mulkina ir t. p.

Kad ji bloga, tai tiesa, ba 
ir pats jos redaktorius vie
name mitinge yra pasakęs: 
“Aš esu to blogo laikraščio 
redaktorius”. Ale kad jis 
galėtų žmones mulkinti, tai 
aš neblyvinu. Jis tik mul
kius mulkina. Aš pats bu
vau pradėjęs sirgti balša- 
vizmo liga, ale kaip tik pra
dėjau skaityti jų gazietą, be 
matant išgijau. Priklodui, 
kovo 12 d. balšavikų gazieta 
įdėjo ilgą straipsnį dedikuo
tą kun. J. Prunskiui. Ar tai 
balšavikų gazietai garbinti 
kunigus? Taigi, pamačiau, 
kiek ten durnysčių pripiš- 
kinta ir, šiur tink, pama
čiau lietuviškų balšavikėlių 
tikslus visoje nuogybėje ir 
jų razumus visoje skystybė- 
je. Dabar jau kiek on ant 
tokio balšavizmo.

Per Juozapines pas Juozą 
Suniga'lą buvo daug svečių 
Kai jau gerokai įsilinksn - 
no, tuomet kiekvienas pra
dėjo girtis vienas vienu dai
ktu, ’G;ūf kitu. feimin r. ni 
tas pasirodė nuobodu ir jis 
tarė:

— Vyrai, jūs giriatės vie-

tuo pakenkti šio krašto ka
ro pastangoms.

nas tuo, kitas kit kuo. Aš ir 
gi galiu pasigirti, kad turiu 
šunį, kuris kai suloja, tai* 
net Ciceroj girdėti.

— Cha, cha, cha ... visi 
prapliupo juokais, o Mikas 
Kilbasgaiis net įtarė kad
Galvanesopis savo svečius 
ant juoko laikąs.

— Nu ne, vyrai, — sako 
Sunigailą, aš jums galiu net 
įrodyti.

— Beeinu’. — sušuko Kil- 
basgalis, — iš $25.

— Gerai, — priėmė pasiū
lymą Sunigailą. — Dedu 
$25. Pinigai buvo sudėti pas 
vieną svečią.

— Dabar einam į kiemą, z » 
kur guli mano šuo. Visi išė
jo. Sunigaila paerzino šunį 
ir tas smarkiai sulojo.

— Girdite? — paklausė 
šeiminukas savo svečių.

----- Girdime, kur negirdėsi,
— juokdamasis atsakė Kil- 
basgalis.

— Dabar prašau pereiti 
skersai strytą.

Svečiai, sykiu ir Kilbasga 
lis, perėjo ir sustojo. Suni
gaila ne vėl paerzino šunį ir 
tas smarkiai sulojo.

— Girdite?
— Puikiausiai girdime, — 

atsiliept Kilbasgaiis. Ą
— Na, matote, — tarė 

jiems Sunigaila. — Ten sto
vėdami jus dabar randatės 
Ciceroj, nes anoj pusėj atry
to jau prasideda Cicero 
miestelis.

Visi prapliupo juokais, o 
Kilbasgaiis pasijuto pralai
mėjęs $25, nes jis visai buvo -4 
pamiršęs, kad Juozas Suni
gaila gyvena prie Cicero 
Avė.

x-
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Kaip atsirado pirmas slaptas 
Lietuvos laikraštis
- 60 metv nuo "Aušros" išleidimo. - Kudirka 

atskleidžia vieną savo jaunystės paslaptį. - Su 
Viešpaties pagalba: Basanavičius. - Nuotykis ir 
kmku drebėjimas pašte. - "Amerikos Pirtyje” 
autorius pasakoja, kaip ęavo ty slaptą spausdini

PAIMTI I NELAISVĘ

■

ATSITIKIMĖLIS, KURS 
NULĖMĖ KUDIRKOS 
GYVENIMĄ

Sveikata - Brangus Turtas

nei raito mums turėt ne
duoda”. Šviesieji lietuviai tą 
labai atjautė. Jau vysk. Va-

Didi. mūsų tautos vyras lan{ius tuo Ubai ’i6l0j°al ir 
- V Kudirka šitaip aprašo *> P"**1*1“ ^onės rusų

tą valandėlę, kada įvyko jo 'aldžiai buTO Pra^| ■ - - - - /DW P„„,.
gyveimo persilaužimas: ^ad .dW°“t Pa sis t -e.ke.as atsiųstas į Ameriką iš Loii.ouo. Pavelkamas gautas iš neutralių šal,i-

__ Gavau Nr. 1 “Aušros”? air<Kiyti lietuviakam Iaikraš- Paveiasiae rodo amerikiečius kareivius belaisvius, kurie buvo paimti Tunisijoje
Žiūriu, pirmame puslapyje Net u4sIeny gyvenų Belaisviai žygiuoja j ‘‘ašies’ belaisvių e.j-vykių,

stovi — “Basanavičius. Lietuvai artimi žmonės, • -»
“Pranašas”, — pamisiijau kaip J. I. Kraševskis ėmė markių)

«...

ir BasanavlČiuB — Sužinoję, kad Prūsuo- nėms, Antai Viikutait.s, au 
tada apie Basanavičių jau susitikdami lietuvius ragin- (100 frankų). Ir taip spaus se pradėjo eiti lietuvių lai- torius veikalo “Amerika

* • • - » b fe fe fe. fe fe • • fe . • k M SS a i H iVi.

Rašo dr. Račkus. 6. Arener Ave., Chioago

APPENDICITO kių k.etų objektų. Bet kad
: PRIEŽASTYS Į vynuogų sėklos būtų appeh-

si kartą patieksiu budin-f ka>«*da«a- tai tenka

giausiae priešaat a, dėlko a Į ui?” taiai ir lspa-
I žmogus gauna apendici^. na* laba‘da Vy"“°g‘U
Skaitytojai pnvaio gerai įsi go‘ 0 re4lau auaer®u
tėmyti sekančius faktus appendlc,tu ne* amer‘k«- 

i Įlftl
apie appendicito etiologiją; ’ , .
kai sup.asi priežastis, tai Verta kaitytajame žino-

lengv.su bus išsisaugoti “ tal> kad jei neauair8ai 
appendicito etiologiją; kai “P^ndicitu pirm 30 metų
suprasi priežastis, tai leng- amiiaus‘ * vėl““ aPPendi‘ 

i viau bus išsisaugoti appen-!,c,t“ pesitailto labai retai, 
dicito baisios atakos. . Vaikai pirm 5 met^ amžiaus 

Nieko be priežastie, nėra. t“!*i Ubai retai kada gau- 
Taigi ir appendicitas be prie na ‘T““??- Įaid4”8ki‘e‘ 
žasties neišsivysto. 2odia retal ~ Ul nereU’

Netikę valgiai ir netikęs Ua "niekada”‘
maitinimasis tai pirmapra-1 Jei skilvis virškina,

dinė priežastis delko vidurių « vidariai "eužkietėję, jei 
virškinimaę sugenda ir pa- neturl blogų tonsilų’ *

dirvą appendicito

skubiai ti, kad pradėtų leisti lietu-1 tuvininkui J. Mikšui pagelb-kraštis “Aušra”, labai nu- Pirtyje”, taip rašo:
stant Ragainėje, Albano ir džlūgome. Neilgai Laukus* pa — Pamenu gerai tą dieną, 
Kibelkos spaustuvėje 1883 rašėme ten laišką prašyda- kada pateao man į rankas 
m. kovo mėn. išėjo pirmas mi ir mums siuntinėti. Vie- 1 Nr. “Aušros”; buvau tada 

Aušros” — pirmo ną vasarios dieną aš vienas dar ką tik pabaigęs gimna-

lietuviškai. Ėmiau
vartyti “Aušrą” ir... nepri- višką laikraštį, esą, “jei lie
menų jau visko, kas su ma- tuviai nenori mirti kaip tau- 
nim paskui darėsi... Tiek ta, tai turi įkurti Laikraštį, 
pamenu, kad atsistojau, nu- Klausimas buvo pribrendęs, numeris 
leidau galvą nedrįsdamas Po 1863 m. sukilimo ėmė at-| 
akių pakelti ant sienų ma- sirasti daugiau lietuvių inte kraščio. 

no kambarėlio... rodos . gir- ligentų, kurie bodėjus caristi 
dėjau Lietuvos balsą sykiu nės priespaudos ir ilgėjosi 
apkaltinantį, sykiu atlei- Lietuvos .atbudimo. Linkda- 
džiantį. O, paklydėli, kur mi savo mintis raštu išdėti, 
ikšiol buvai?? Paskui pasi- jie siuntė straipsnius į ru- 
darė man taip graudu, kad aiškus, lenkiškus laikraš- 
apsikniaubęs ant stalo apsi- čius. Kiti daugiau palinko į 
verkiau... Potam prip.ldė Prūsuose leidžiamą “Liet. 
mano krūtinę rami; smagi Ceitungą”. Bet ji buvo lei- 
šiluma ir, rodos, naujos pa- džiama gotiškomis (vokiš- 
jėgos pradėjo rastis... Ro- komis) raidėmis, be to ski- 
dos, užaugau išsyk ir tas riama vietos lietuviams, tai 
pasaulis jau man perankš- kai Basanavičius pradėjo ra 
tas... Pasijutai! didi*, gaUn- Syti apie lietuvių pilis ir ta- 
gas: pajutau lietuviu esąs.” me straipsnyje neigiamai

visai Lietuvai skirto lai nuvažiavau į Žiežmarių mie- ziją ir dar tik rengiausi žen 
stelį ir nuėjau į paštą. Gi gti į platesnį svietą. Kiek 

— Kaip aušrai auštant' žiūriu ant stalo po juostele tai sykių perskačiiau tada 

nyksta žemės nakties tam- guli “Aušra”. Taip išsigan- tuos 24 lapelius ir kam tik 
sybė, o kad taip jau pra- dau, kad nuėmė man rankas jų heiodziau ir neskaičiau, 
švistų ir Lietuvos dvasia, — ir kojas, nebegaliu nei sto- ar kas norėjo, ar ne, ir be- 
šitaip Basanavičius pirmojo vėti, nei žodžio ištarti, tik veik užmiršau apie tuos šim 
numerio įžangoje apibudina drebu visas ir gana. Mat tuo tU3 ir tūkstančius m.lžiniš-
“Aušros” tikslus. j pačiu metu nudžiugau ir iš- kų rašliaviškų veikalų, ku-

“Aušra” ėmėsi gaivinti sigandau. Maniau, kad pašto riuos jau šimtus metų tūri

siranda kur nors infekcija, 
jei kraujas yra geras ir li
goms atsparus, — tai apię 
appendicitą nesirūpink. Bet 
jei sirguliuoji, ypač po epi
deminės ligos jei nesUstip- 
prėjei, Jei viduriai gerai ne
veikia, — tai privalai tinka
mai gydyties it pasisaugoti

ruošia 
atakai. „ ..

Įdomu žinoti ir tai, kad 
tuose kraštuose, kur Žmo
nės yra labiau išlepinti, kur 
valgo daug mėsos ir daug 
saldumynų (keiksų, šokola
do, cukrainių), ten daugiau 
pasitaiko appendicito. O ten
kur žmonės valgo tik rūgi- »PP™dicit0 atak°8' 

nę stambią duoną, valgo! 
daug sriubos, dažna, valgo RLAr8,Mts ”

Atsakymas R. V. — Pet- 
žemas kraujo spaudimas 
(LoW blood prėssufe) yra

rūgusį pieną, 
appendicitas yra retenybė.

Seniau, Lietuvoje susirgi
mų appendicitu buvo beveik

___— ------- o------- - „—------- --------, ___ r----------------------------------- , ---- ; žinoma- tik dideli ' nenorma^u *r kartais gan
lietuvių dvasią ir kovoti dėl valdininkas, pamatęs lietu- mūšų kaimynai ir prieš ku- 1 { Pav°jiu&a3 sveikatai reiški-

lietuvių teisių. Basanavičius višką Spaušdinį, pasidėjo riuos mūsų laikraštėlis turė-
įž angoj e toliau rašė: ant sta’o ir laukia, kada aš jo išrodyti dar silpnesnis.

— Juk ir mes esame tokie ateisiu jo paimti, o tuomet nei ką tik užgimęs kūdikis ,x , .
pat žmones, kaip ir musų mane sugriebs ir i Sibirą is- prieš suaugusi vyrą. Ėjo ne- .. ’ įkystas, arbą yra kur nors

siūs. Gerai dar, kad valdi- tai po metų.’ mes vis dar ne- Jle . V V°’ gy a chronišką infefec'ja. Apdrau

ninkas ilgai ką ten rašė, tai galėjome atsipeikėti nuo i Da ,^a U’ svei ^os įstaigos atsisako žmogų
Jeigu “Aušra” būtų nieko atsiliepė apie kryžuočius-voi sai žmonijai, lygiai su mūsų aš tuo taikli‘atsibodėjau ir džiaugsmo, kurį padarė; apdrausti, jei jo kraujo spau

kito nenuveikusi tik davu-~kiečius. Prūsų lietuviškas kaimynais naudotis”. įsidrąsinau. Sugalvojau, mums pirmasis mūsų lai-)T..x___  _x___ ' _____ dimas nėra normalus. Pata

kaimynai, ir norime visomis 
teisybėmis, prigulinčiomis vi

O dabar Lietuva perdaug kaip sakyti ir laukiau. Jis kraštis...”si, iė lenkų mums grąžinusi laikraštis pabijojo spausdin

Kudirką ir tai mes ją labai .
vertintume bet tas Prūsuo- tatė išleisti naują laikraštį, tuos amžius mūsų giminė laiškus ir laikrascius, drau- damas iš knygnešio gautus 
se leidžiamas pirmasis D skiriamą D. Lietuvai. taip buvo paniekinta ir pris ge ir “Aušra” ir sudaręs “Aušros” numerius rašo:
Lietuvos laikraštis dauge pauata. jog už tiesą dyvy.is kas tik buvo siunčiama j; _ Tai buvo plonos if spal
liui atidarė akis, ar austip-1 ,1 • reikia‘ kad Uk P61, VieSpa' Kietaviškių miestelį, visus votomis nugarėlėmis apkly-
rino lietuvišką dvasią, už 8IEKE ties malonę jiji iki šiai die- man atidavė neatkreipęs juotos mėnesinės knygely-

tat mes dabar su dideliu' Basanavičius tada gyveno nai dar gyva liko”, — rašė mažiausias domės. O kaip aš tės. Skaičiau ką sakau —
nuoširdumu minime 60 m. toli nuo Lietuvos Bulgari- Basanavičius. tuomet eidamas iš pašto gerte gėriau, kas tenai buvo
sukaktį nuo to laikraščio j°Je, bet jo siela buvo taip Tasai lietuvių praeities džiaugiasi, kad likau nesua-' surašytai Persirašinėjau

arti visų lietuviškų reikalų, garbintojas buvo įsitikinęs, areštuotas, tai negaliu ir su pluokštus eilučių, ir kitiems
Jisai ėmė susirašinėti lietu- kad praeitų šimtmečių lietu- rašyti. 0 kai atvežiau “Au- daviau skaityti...”
viško laikraščio klausimu.1 vių didybės prisiminimas, arą” kun. Gimžauskui... tai 0 tų eilučių “Aušroje” bu 
Rado pritarimo. Pirmam nu duos naujos gyvybės atei- jis irgi nematytai džiaugėsi, vo. Antai jau pirmame nu
meriui medžiagos atsiuntė'čiai, todėl “Aušros” tokius “Aušrą” skaitė, gėrėjos, o meryje be Baranausko “Lie
kna. Norkus, Vištelis, paša-1 skelbia: ttam mūsų džiaugsmui ir ga- tuvos Senovės Paminėji-

atsiradimo.
KAIP KILO MINTIE 
UMSTI LIETUVIŠKA 
LAIKRAŠTĮ

Caristinės priespaudos 
metu po Lietuvą “buvo ir 
tamsu ir juoda”, lietuviai 
skundėsi, kad “nei žodžio.

Karaliaučių1 Priežastys: - gali bū-
savo skaudamą appendiką 
išplauti o kaimiečių appen-

nes

ti paveldėjimas, arba gali 
būti kad kraujas yra pers-

ti. Basanavičius tada nusis- jau suminta: “Per ilgus mane pastebėjęs surinko 0 J. O. Sirvydas prisimin-

Lietuva atgavo nepriklau-, . _-j._4.1_
somybę, kai Lietuvos gyven\ „
tojai atkiūto ir kaimiečiai lu^e’ Jei nori 1 giau PaS^ 

pradėjo vartoti daug cuk
raus; kai ūkininkai pradėjo
valgyti mėsos, net daugiau

gydytojo prie-

venti.
Atsakymas O. S. — Ant 

kojų išpampusias gyslas
(varicose veins) galima pa-

nei Amerikoje tai appendi-, . ............................
eito susirgimų skaičius tar- 'Salint‘ bud“‘ **
pe Lietuvos kaimiečių emar-'^uome^ pa ie a negražus 

kiai padidėjo. Taigi atrodo. randa1’ Geresnis būdas yri 
kad civilisacija bei žmonių P“®1*111* ta8 KY®1“’. tai ta- 
išsilepinimas yra atsakingas UUus vaistus, ln
faktorius appendicito ata- >kciio’ bevaik “eskauda ir

dėjo ir kiti. Spausdinimui 
pinigų sudėjo M. Šernius 
(150 markių), Vištelis (100

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką Uk fkllma. Ir jąs savo ap- 
SSvitą par!or setą nemeskite 
link, paduokite Roose- 
v*lt Furniture Kompani
jai. Jie PfeK- 
DtRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di 
dalis pastate
kimas visokią 
spalvą apdan. 
t*ią-

2-jų S 
ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

UIS WUT BOOSEVBLT &OAD

Mūsų tad ypatingiau | lo nebuvo. Tą vakarą ilgai 
sias ir didžiausias rūpestis skaitėm, kalbėjom, o einant 
bus duoti pažinti mūsų bro- gulti, užnešiau “Aušrą” ant 
liams Lietuvoj nusidavimus klebonijos aukšto ir įkišau į 
senovės gadynės ir veikalus šiaudinį stogą, paslėpiau, 
mūsų garbingų sentėvių, ku kad prakeiktieji žmonės ne 
rių darbus ir tėviškės meilę surastų. O tame Kietaviškių 
užmiršę, nežinome mes pa- klebonijos šiaudiniame sto- 
tys. kurių tėvų sūnūs bel,ge jau taTO nema'
Anūkai esame . |ietuVįgkų knygučių”.

Tą savo didįjį tautos žadi
nimo darbą pradėdamas Ba
sanavičius tikisi Dangaus 
palaimos: — Su Viešpaties 
pagalba mes kiek pajėgda
mi ir įmanydami trūsimės,
— sako jis “Aušros” įžan
goje.

SKAITO PASISLĖPĘ 
KANDAMŲ GAUDOMI

“Aušra0 išėjo spaudos 

draudimo metu. Naktimis 
maišais per sieną ją vilko 
knygnešiai. Koks sunkus bu 
vo jos platinimas, galime su 
prasti iš pasakojimo K 
Stazdo, kurs kun. Gimžaus
kui padėdavo slaptame lie

tuvystės darbe:

AUŠtA” PATENKA
Al TOgiUI “AMERIKA
PIRTYJE”

Kaip didelė buvo “Aušras” 
įtaka, galime suprasti pri
siminę, kokį įspūdį ji pada
rė mūsų žinomiems žmo-

(Nukelta į 6 ptisl.)

MttrilMM irritated, i hvhetd c
KJthęt, ckaoMi Ūfld MfrMiMt reddened mc ahcMMteuted
bottle. A< *11 Dt ųf StOr**.

TRAO

Soothe that throat tiekia which comaa from a 
taute dua » a ooldį Qnlck-tet a Smith Bro*. 

Cough Drop. (Black or Menthol—5».,
Smith Bros. Cough Drops are ths 
only drops containing VITAMIN š
Vlaaiia A (Carareaa) raita tht raaitaner < 

mucnut mamhrtoat of nott ind throat to 
infemona, whaa beit of raut, 

i ii dur to ViUfelą A dtiuaaą, MU«

A fe

koma.

Tie, kurietas viduriai yra 
nuolat užkietėję, tai dažniau 
suserga appendicitu.

nesudaro pavojų.

K ausimas. — Mano mo
teris turi kairiame šone to
kį nedidelį skaudėjimą. Sa- 

Keistą, bet tai tikra tie- jaučiasi lyg kas tai juda 
sa, kad po influenaos epide-;tame 6one ypač vakarais, 
mijos, arba po kitokių *epi- kuomet eina gulti. Dažniau- 
demijų, skaičius susirgitnų aiai turi pridėti karšto van- 
appendicitu žymiai padidė- dens pūslę, kol užmiegti. 
ja. Taipgi tie, kurie turi blo __ A. Bs •
gus tonsilus, kurie dažnai
gauna tonsilitą, jie dažniau Atsakymas A. B. Viert 

suserga appendicitu. Kodėl? iš tamstos patiekto siirt- 
O Ui todėl, kad limpančia ptomo, neturint platesnių in 
liga persirguš, ar bile ln- formacijų, neįmanoma ntis- 
fekčija nusilpnina kraujo ^tyU ligOB diagnozą. Gal 
atsparumą prieš mikroorga- randasi ovarinė liga, 
nismus; tuomet esantį žar- 'gšl yra nedidelis patrūki- 
nose mikrobai vadinami mas, gal, auga tumeris, o 

“RacIMus coli” užaUkuoja £al yra kuri nors kita liga. 
appendiką. » Bile skausmas žemutinėje

Seniau dakUrai manyda
vo, o žmonės dar ir dabar 
šneka, jog vynuogitf sėklos 
patekusios į appendiką yra 
priežasčia appendic'to. Dėl
to daug lietuvių bijosi Val
gyti vynuoges. Tiesa, išplo
vus appendiką kaikada ran
dama jo viduryje Vynuogių 
sėklų; bet taipgi dažnai ran 
dama suakmenėjusių mėšlo 
gabalėlių, randama lr kito-

šono dalyje reiškia rimtą li
gą ir laukti neapsimoka. 11- 

, giau lauksi, sunkiau bus pa- 
, gydyti. PaUriu tamstai 
kreiptis pas sąžiningą dak
tarą.

■filiiitfei 4*
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VVest Pullmano 
naujienos

vyko iš Bridgeporto dvi Rau 
donojo Kryžiaus organizaci
jos veikėjos: Vaišvilienė ir 
Strazdas. Vaišvilienė pasa
kė kalbą ragindama kiek ga
lima aukoti Raud. Kryžiui

Kovo 21 d. parapijos salė
je šš. Petro ir Povilo para
pijos mokyklos vaikučiai, va ir 8Urinko $35.00. 
dovaujant mokytojoms šv.;
Kazimiero seselėms, surengė 
labai gražią ir patriotinę pro 
gramą. Viskas kuo puikiau
siai pavyko, žmonių buvo 
pilna salė. Vietoj įžangos, 
buvo parduodama War 
S ta m,p s ir War Bonds.
Stamps paduota už $200.00.
War Bonds už $1,300.00. Vi
to mokyklos vaikučiai savo 
pasidarbavimu Dėdei Šamui 
sukėlė $1,500.00.

Praeitą sekmadienį per 
ketvertas Mišias šv. mūsų 
bažnyčioje West Pullmano 
žmonės audėjo aukų $224.00: 
misijoms $130.00, o parapi-

40 valandų atlaidai
North Side. — Kovo 28 d 

Šv. Mykolo bažnyčioj, per 
sumą 10 vai. ryto, prasidės 
40 vai. atlaidai, kurte baig
sis kovo 30 d.

Per atlaidus pamokslus sa 
kys: kun. A. Briška, Nek. 
Pras. P. šv. par. klebonas: 
kun. S. Adominas, Šv. Kry
žiaus par. vikaras; kun. V. 
Urba, Dievo Ap. par. vika
ras; kun. K. Barauskas, dnr. 
“Draugo” red. narys; ir kun. 
Jul. Griniui?, šv. Antano par.jos reikalams $94.00. Kleb. 

kun. M. švarlis yra labai dė- Cicero, vikaras. Pirmadienį 
kingas parapijiečiams už ne- *r antradienį Mišios šv. pir- 
papraatą duosnumą. 1 mos 5 vai., o paskutinės 9

1 vai. Mišparai 7:30 vakare.

Garbė mokytojoms ir vai
kučiams už surengimą pat
riotinės programos ir para
mą savo kraštui!

’ Rock»y mūsų mokykla pir
mutinė tokią programą su
rengti. Jai vadovavo kleb.

Kovo 28 d., 6 vai. vakaro, 
parapijos salėje Šv. Vardo 
drja rengia pramogėlę (bun
co ir card party). Atvyku
siems bus gerų ir naudingų 
dovanų. Iš pelno, koks liks 
nuo parengimo, bus nupirk
ta po dovanėlę Velykoms 
tiems, kurie buvo nariais 
Šv. Vardo dr-jos, o dabar

kun. M. Švarlis. Reikia pa- tarnauja Dėdės Šamo armi- 
žymėti, kad į programą at- Į joje.

Kaip atsirado pirmas slaptas Lietuvos laikraštis
(Atkelta iš 5 pusi.) mai, leidžiami specialūs lai-

mas”, skaitome apie lietu-kraMil» nl,meriai’ ar net 
višką kalbą: .knygos.

— O brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu branges

nė

Dėka išmintingos ir de 
mokratiškos USA vyriausy
bės, čia mes lietuviai turime

Kviečiu visus katalikus 
prie Dievo malonių šiame 
brangiame gavėnios laike.

Kun. J. šaulinskas, kleb.

Sveikiname mūsų naujus i 
parapijonus, būtent Čepkė-1 
nus, kurie apdovanoti svei-! 

ka dukrele ir RaiLius (St. 
Raila buvęs ilgus metu? mū
sų parapijoje vargonininku) 
stipriu sūnumi.

Linkime sveikatos ir lai
mės naujagimiams ir jų tė
veliams. Rap.

Aukomis prisidėjo prie 
Lietuvos reikalu

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Lietuvių šeimininkių

spaudos laisvę. “Aušros” 60 Vienetas, kuriam vadovau- 
Ir už viską man meilesnė. m sukaktuvėse mūsų tau- ja P. Sofija Barčus, minė- 

Pats Viešpatis kvapu savo tos pranašo Basanavičiaus dama Lietuvos nepriklauso-

Yr atvėręs žodžius tavo,
Iš balso viršprigimimo 
Prie pasaulių sutvėrimo...

{DOMŪS SKAITMENYS 
APIE PIRMĄJĮ 
LIETUVOS LAIKRAŠTĮ

“Aušra” ėjo trejus su pu
se metų, nuo 1883 m. iki 
1883 m. birž. mėn. Jos pa
sirodė 40 numerių, tačiau 
sujungtų į 29 sąsiuvinius, 
(kartkartėmis teko leisti dvi 
lypius ir trilypius nume
rius). Pradėta spausdinti 
Ragainėje, vėliau tais pa
čiais metais buvo spausdin
ti perkelta į Tilžę, Maude- 
rodės spaust u vėn, o nuo 
1885 m. buvo spausdinama 
Mikšo spaustuvėje, Tilžėje. 
Tai spaustuvei bankrutuo
jant, žuvo ir “Aušra”. At
isakomaisiais redaktoriais 
pasirašinėjo: Basanavičius, 
vėliau Mikšas, šliupas, Jan
kus, pagaliau vėl Mikšas. 
^‘Aušroje” yra bendradar
biavę visa eilė kunigų, kaip, 
pvz., Norkus, Gimžauskas 
Miežinis, Burba, Maironis, 
Jakštas, Katelė, Ilgis. Buvo 
Išspausdintas eilėraštis ir 
!vysk. Baranausko. Kai 
“Aušra” pasirodė, J. Mik- 
Šui buvo tik 20 m., Mart.
Jankui — 25 m., o Basana
vičius turėjo 31 metus am
žiaus. “Aušros” spausdinta 
'apie 1,000 egzempliorių. Už
simokėjusių prenumeratorių 
buvo 1883 metais <— 69, 
,1884 — apie 300, 1885 m.
.— apie 250„ 1886 m. apie 
175.

KO DABAR IŠ MŪSŲ
BASANAVIČIAUS
NORĖTŲ

Kitais kartais švenčiant 
“Aušros” sukaktis buvo da
romi iškilmingi susirinki-

dth hope in America’* bearta for their native country and a prayer for 
ielr adopted land, foreign born populatlon ia taking an active and im- 
ortant part in the drive to aave wa*te kitchen fata for gunpowder and 
edical aupplie*. Here, MiaaThora Egeland, Norwegian-born New Yorker, 
iow* Italian born meat dealer Arthur Tragella that na amount of fat 
i too amall to aave, even a tableapoonful. Mr. Tragella reporta that 
omen in hia neighborhood turn in 40 pounda of waate fata a week. More 
tan 300,000 meat marketa are cooperating in the Waate Fat Orive.

Padėka
I Kiek atsipeikėjus U su- paraJai8 Raud R g

i ruošto man gimtadienio pa- . . A ~ _. r ,neto ir Šv. Petronėlės Drau
minėjimo, šiuo reiškiu pa- .. , „ ». . . ... gijos narių. (Sąrašą vardų,
dėkos visiems, kurie sveiki- , , . . , ,’ . . kadangi jų buvo daug, dėl
no mane mano brangioj die- . . . , . .

, . . . , , vietos stokos buvom pnver-
noj. Nors moteris niekad .. , . .. _ . , .. .. . .. . , sti praleisti. Redakcija).
nesigiria savo amžiumi, bet
aš jaučiuos laiminga sulau-j Visiems ir visoms esu be- 
kusi 60 metų ir didžiuoda- galo dėkinga už prisimini-
mosi tuo pasigiriu.

P. Mendžerienė ir S. Žičkie- 
nė įteikė didelę dovaną su

mą mano gimtadienio, ypa-
Nors nesitikėjau, kad kas tingai Mendžerienei ir Žič- 

viešai apie mane atsiliep3, kienei. Rožė Mazeliauskienė
bet Nora Gugis moterų sky-' ________

riuje ir Sophie Barčus per
radio pranešė. Joms už svei
kinimus nuoširdžiai dėkoju.

Iš Springfield, III., Ver. ir 
J. Vilčauskai atsiuntė svei
kinimą ir gėlių. ,

Ateitininkų Draugovės 
sveikino telegrama, N. Gu- 
gienė atvirute. Toliau Poš
kienė — Mot. Sąjungos Chi
cago apskr. pirm., mokyto
ja S. Pipiraitė, Są gos 49 
kp. S. Žičkienė, o kiek ga
vau telefonais sveikinimų, 
negaliu nei suskaityti.

Viskas baigės Lietuvių 
Auditorijoj nuėjus į Raud. 
Kryž'aus vieneto darbo va
karą. Čia S. Barčus pakvie-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
• dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir IždininkasKasperienė, Pearl Kuraus-prie savo skaitlingos ir gra- 
kienė, H. Laskauskienė, M. žios šeimynėlės.
Mikutienė, s Emily Miller,
Petronėlė, Miškienė, P. Ra- '. Lli «era8IS Dievas lr to-|tS mane į salę ir visoms pa- 
chiiinienė M Raudienė liau laimina v- Balandų ku- skelbė mano šventę. Cho-
Mrs. B. Schultz, K. Ulenie- klius namelius- Visuomenė ras, vedamas N. Gugienės,

nė, Valukas, Sophie žičkie- Uukįl W darbuotės . , padainavo keletą dainų, o

nė, Eleanor Pocienė 50c. Vi
so $26.50.

Pridėjus minimą $26.50 
sumą prie anksčiau paskelb- 

' tų Orchestra Hali sudėtų 
$644.71 aukų, čišė Lietuvos 
reikalams suaukota $671.21. ' '

dvasia kviečia mus dar dau mybės paskelbimo 25 metų aukas aukojusiema
giau branginu savąją spau- sukakti vasario 16 d Lie- Komitetas nuoSirdžiai dėko. 
dą: skaityti išeinamas mū- tuvių Auditorijoj, turėjo ,
siškius laikraščius, juos pla d^elį cake” ant, Už aukas ir Lietuvos rei- ii

tinti, gyvai prisidėti prie lei kurio degę ^dešimts pen- rgmimą darbščioms fi
dimo ir skaitymo bei plati- kios žvakes. Dviem atvejais Lįetuvių šeimininkių vieneto I
nimo savų knygų. O kaip tą dienąjįeimininkių vieneto nargms nuoširdžiai dėkoja. M
būtų gražu, kad mes šią, choras perstatė lietuviškų Lietuvos Nepriklausomybės &
garbingą savo spaudošt su- dainU programą.
kaktį atžymėtume išleisda- Sekančios vieneto narės ir Minėjimo Komit— ™

mi kokią nors knygelę apie J1! centro lankytojai-os au-

Lietuvą ir lietuvių vargus! koj o Lietuvoa išlaisvinimo Ramams linksmiau 
_ reikalams: Ona Mikaitis,
Šiandieną Lietuva dejuo- J3 w Ona stulgigi $200

ja nacių nelaisvėje; grandi- p<) $100: M 
tėvu Tour Bružienė.

Bridgeport. — Didelio ir 
__ T_____ __ Aidūtienė, nenuilstančio veikėjo V. Ba

niai ant brolių rankų tėvų jean Bružienė, Josephine landos žmona Frances po 
žemėje- mums uždeda mums Budrikienė, Mrs. Emma sunkios ir sėkmingos opera- 
pareigą dirbti už juos ir Qrawford Daubarienė, Mar- cijos tebeilsisi County ligo- 
juos vaduojant pasauliui garet Gudulienč> Magdaiena ninėje. Iš Dievo malonės, 

tartį lietuvišką laisvės žodį. Gumuiįauakjgnė, l. Jocienė, jaučiasi žymiai geriau ir ne- 

K. J. Prunskis. J. Kasperienė, Josephine užilgo tikisi sugrįžti namo

HITS NEW CEILING IN POLE VAULTING

•’DraurfLa" Acme phuto
Cornelius Warmerdam as he broke his own world’s record in pole v&ulting by 

clearing the pole at 15 feel, 8* inches, during the Chioago Relays before 14,000 cheer- 
ing spectators. Warmerdam, stationed at Chapel Hill, N. C., Pre-Flight School and a 
former California school teacher, is the only man ever to clear more than 15 feet in the 
event.

DABARTINE
DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47th Street

BALSUOKIME UZ

GEORGE B. McKIBBIN
Į CHICAGOS MAYORO OFISĄ

1. Sustabdykime augančius taksus.
2. Užtikrinkime geresnę transportaciją.
3. Pareikškime protestą prieš pataikavimą komunistų užsimoji

mams pasigrobti Lietuvą.
4. Užtikrinkime geresnę ir rimtesnę Lietuvių reprezentaciją mies

to valdžioje. t

Rinkimų Dieną - Antradieni, Baland. (April) 6,1943
a

DALYVAUKIT “

Lietuvių Masiniame Susirinkime, Sekmad. Bal. 4,2 v.pp. 
Dariaus Girėno Svet., 4416 So. Western Ave.

KALBŪS
♦

Gub. Green — George B. McKibbin — Adv. A. Olis — Adv. A. Lapinskas — 
VVm. Duoba — Paul Barscheak ir kitl.

Įžanga Veltui. —>—

KI

UI
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SVARBUS PATRIOTIŠKAS SUSIRINKIMAS
Kaip sunku išsivaizduoti 

totansas nuo saulės ir kitų 
žvaigždžių iki mūsų Žemės

mittee for U. S. A. Victory 
Fund. Šio komiteto valdybą 
sudaro sekantieji asmenys;

kamuolio, taip lygiai sunku pirm. teisėjas J. Zūris,. yice 
išsiraiaduoti ir Amerikos pirm. J. Mozeris, rašt. J. Va 
valdžios karo išlaidas. Tas rkala ir Samienė, ižd. J. 
Žvaigždžių totomas arams ne Brenza. Komitetas darbą tu- 
astranoassmks išsivaizduoti ri pasiskirstęs J sub-konu- 
į manomas tik prilyginimais, sijas. Viena iš tokių sub-ko- 
Dabar Amerikos valdžios iŠ- misijų yra organizacijų ko- 
laidos siekia bilijono dolerių misija. Sios komisijos užduo 
j mėnesį. Bilijonas dolerių į tys yra labai svarbios. Kaip 
tai yra tokia didelė suma i bus šaukiamas kitas auririn- 
pinigų, kad ne finansieriamr į kimas kovo 26 d., Dariaus-
tai irgi būtų galima išsivaiz
duoti tik prilyginimais.

Mūs šalis Amerika forai

Girėno svetainėj, 4416 So. 
Western Ave., visos orga
nizacijos ir draugijos pri-

šuoja Stakių kariuomenės! 8h»aki’e

aprėdaha, Sr wust4 .Kam • svarstoma
plačiam pasauliui. Amerika ir planuojame, kokiais bū-
pati jau tari milijoninę ar-!<tota PUtiBti karo bonii'

miją išsklaidytą po visą pa
saulį. Si armija susideda iš 
mūsų pačių sūnų, dukrų, bro 
Hų ir seserų.

Kaip prieš 150 metų Jur
gis Washingtonas kariavo už
Amerikos 
tai vienai
kas dirbdamas aprūpindavo 
maistu, drabužiai* nr amu
nicija 11 kareivių. Bet da
bar karo technika taip išsi
vysčiusi, kad aprūpinti vie
nas kareivis maistu, rūbais 
ir amunicija, tai reikalinga 
3' darbininkai. Dėl to ir tw> S 
rintcdtHjoUą- armijos, tai I; 
reikia 3 milijonų darbinin-
1 W • V 1

( nepriklausomybę, 
namie darbinin-

Amerikos vaMžioe sluoks
niai labai palankiai žiūri į 
šį darbą. Šis darbas gali ir 
būti taa lemiamas ramstis, 
ant kurio bus pasiremta ka
da Lietuvos nepriklausomy
bės reikalas bus padėtas ant 
svarstyklių Tai nepaskupė- 

I kime šiam dalykui pašvęsti 
truputį laiko.

Viktoras

K Karnų Savininku 
ktnbo veikino

Šv. Antano Parapi$f%Na- 

Savininkų klūbas daug 
naudingų darbų nuvei-

NEGAJJMA ILGIAU MIEGOTI Raudonasis Kryžius 
padės surasti gimines

(Atkelta iš 3 pusi.)
U

paieškojimai nevisada gali 
surasti dingusius asmenis. 

Paduodame patarimų kaip 
į vartoti šį Raud. Kryžiaus 
patarnavimą. Pirm3., kreip
kitės į savo arčiausią Raud. 
Kryžiaus skyrių dėl smul
kių informacijų. Jums duos 
oficialę blanką dėl užklau
simo arba pranešimo. Var
tokite oficialę blanką. Ban
dydami ruieškoti asmenį pa
duokite vėliausiai žinomą a- 
dresą.

Nors Raud. Kryžius ne- 
cenzūruoja, visi pranešimai 
ir užklausimai aštriai cen
zūruojami čia ir užsieny. Jei 
gu jūsų pranešimas siunčia
mas į prięšo — okupuotąDr&Uffag Acme photo

250 nariai iš CIO’s UAW praleido tris dienas Camp Atterbury, Ind., kad sužinoti šį teritoriją, neminėkite finan- 
bei tą apie kitą gyvenimą. Jiems-bttvo paša kyta, jog negalima ilgiau miegoti kaip iki sines transakcijas, biznio pa 
6 vai. rytą. Sgt. Charles Gearing žadini iš lovos A. G. Kenney, Local 329, Detroit, kai dėtį, karą, orą, epidemijas
Kenney’s draugas svečias, Rąeine Beacox, Local 434, Saginaw, Mich., žiūri mieguistai.
------------ ,2-i-■ ; -a? »|.? . .. . - _ _____________ _____
dalykai klūbo buvo sutv»r/ vokale, kuris tvarko visus dėkingi už pastangas pagel-dalykai klūbo buvo su

• ■- • i

kyti. Tikimos, kad ir dabar, 
bus sutvarkyta. Taigi, bega
lo naudinga yra namų savi
ninkams priklausyti prie šio 
klūbo. Yra Žinoma, kad pa

voksią, kuris tvarko visus 
legalifts namų savininkų rei
kalui. Juomi yra adv. L. Ki- 
aas. ■

Klūbo sekretorius E. Mi
kutis pranešė, kad mokee-

vienių, nore tu būtum man-, čiai už vandenį numušti. Čia 
driausias, nieks nekiauro: | į^į nuopelnas klūbo.

dėkingi už pastangas pagel
bėti tremtiniams, kad kai 
kuriose Lietuvos vietose net 
buvo pamaldos suorganizuo
tos už tuos, ypač Amerikoje 
gyvenančius, kurie rūpinasi 
tremtinių gelbėjimu, šelpi
mu.

cimus į savo vietinį 
Kryžiaus skyrių.

Raud.

Pratęsimas Raud. Kry
žiaus humanitarinio darbo 
priklauso nuo žmonių duos-, 
numo. Mes visi turime au

koti, kad šis darbas eitų be 
sustojimo sekamais metais.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGKIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL

ar ligas. Nesiųskite legalių 
informaeijų nei įgaliojimų. 
Neadresuokite prane Šimą 
vienam asmeniui ir nepra
šykite jo perduoti kitam.

Kada išsiusite užklausimą 
arba pranešimą būkite kant
rūs laukti atsakymo Savai
tės, kartais mėnesiai, net 
metai kiti prabėga pakol ga
lima perduoti komunikaciją. 
Adresuotas asmuo gal pa
keitė adresą arba karui už
ėjus laikinai dingęs. Nera
šykite Inąuiry Unit Wash- 
ingtone. Siųskite visus klau-

and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
RoadKas kita organizacija. Klū

bo susirinkimai esti kiekvie
ną mėnesį kas trečią trečia
dienį, parapijos salėj 7:30 
vai, vakare.

Kovo 28 d. klūbas rengia 
vakarą. Visiems atsilankiu
siems žada padaryti surpri- 
zą. Salės durys bus atdaros 
nuo 4 vai. popiet. Kviečia 
visus narius ir nenarius at-

A. Valančius

kų. Karo išlaidos yna -bėga- [ 5™ . ydingų darbų nuvei-
lo didelės. Reiškia valdžiai kęs ir' abeJones> d*1* <^"5 

nuveiks.
Pastarame klūbo susirin

kime, kovo 17 d., nutarta 
priklausyti Federacijai įplė
šant mokesčio $2 ir atsto
vai išrinkti lankyti Federa- .
cijos skyriaus susirinkimus, su®nVu’ 

būtent P. Stanislovaitis, A J Susirinkime nutarta dalj 
1 Zakaras ir A. Valančius, | ižde padėti į šv. Antano Pa- 

yra sau^s. Jriįu riFbonril Išklausyta skundai namų rapijos Taupymo ir Skolini- 
bus negeri, ta* jau nei pini- alininkų, kurie tori vargo mo bendrovę. Tai saugiau ', 

su nuomininkais. Nutarta( šia vieta pinigams taupyti 
per advokatą kreiptis į tas Klūbas yra geram stovyje, 
įstaigas, kuriose tie klausi-. Pinigų turi ir bėgantiems 
mai rišami. Kitiems pasiųs-, reikalams ir dar taupymui, 
ti laiškai. Praeity panašūs ‘ Klūbas turi nuosavą ad-

reikalinga didelės piniginės 
pajamos. Taksais valdžia to
ji gražu tiek pajamų neturi. 
Dėlto yra išleisti taip vadi
nami Karo Bonai. Tuos bo
nus perkant mes valdžiai 
padarome paskolą. Ta pas
kola taip saugi, kaip ir pa
tys pinigai Amerikos, kad

gai nebus geri.
Platinti Amerikos boeus 

yra susitveręs ir Treasury 
Departamento pripažintas 
komitetas, kurs veikla po 
šiuo vardu; Lithuanian Com-

Sniviaipn* nariai 
išgirs įdomu prasėsimą

Sekmadienį, kovo 28 die
ną, Aušros Vartų parapijos 
salėj, VVest Side, 2 vai. po
piet jvyks Liet. R. K. Sūri- 
vieaysao Amerikoj Ckicago

Pildomojo 
Komiteto prezidentas L. ši
mutis darys svarbų prane 
Šimą išt pastarojo Pildomojo 
Komiteto posėdžio. Visų CM 
cago ir apytinkee kuopą at
stovai, valdybos ir nariai 
kviečiami atsilankyti.

Valdyba

WHOIESALE

ORAUkĄ,

a

DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

MARCUONA NAVICKIENE 
(pa'Mvdb Slmenaičifitė)

Jau sukak* 20 metų, kai negailestinga mirtie atskyrė tt mū
sų tarpo mylimą žmoną ir motiną, Marei joną Navickienę.

Netekome saro mylimos kovo 27 d., 1923 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jps niekados neaattskno ui- 

udršti. Let gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsi-
Mfes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą ii mūsų tarpo 

užprašėme gedulingas Iv. Mišias su egzekvijomis ėeėtadienj, 
kovo 27 d., 1943, Sv. Antaffo parap. bažnyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visas gimines, drangų*. kaimynus tr pažįstamų* 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti ui 
a. a. Marcijonos sielą.

Nuliūdę: Vwas Mykolas. Mm AstaMs. Drirtė Seflja ir
1001 Se. 4®th Court, Cicere, Ilk

Mūsų

KREIPKITftS. PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUfT- 
KIT AGENTŲ

pastatytas
MAKUONč

MUTUAL UQUOB CO.
4707 So. Halsted St.

NI4 l’Jg.

IONAMS 

DtDYSB Oftaas * DtHHsvė

auvraa :
RANDASI PAS
pasirinkimui.
Geriausio Materlolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų LtetnvtanM 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

| VENETIAN 
MONUMENT CO.

290 PAMINKEI 
MUS JUSI

(Matatt Ckand Ava) ------- 6ios
iw> n. wmram ave

PHONE: 8EE1

- m- _ . -e

I

Meldžiasi už tuos, 
tune rūpinasi 
tremtiniais

(LKFSB) Mus pasiekė ži
nios iš Lietuvos, kad tr—-i 
nepaprastai žmonės yra su
sirūpinę likimu ištremtųjų į 
Sibirą. Lietuviai tiek atja/i- 
čia jų sunkią padėtį ir tiek

i

Visos žmogaus jėgos įgy
jamos kova su savim.

(Ficlite)
Canal 8887

Bes. J. KAZANAUSKAS 
Sekretorius

\VOLK SI L UI O
1945 VVest 35* Street

A Iri vS< I P PHO*

aa
Ij

Rešzidencija REPnbHc 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. Ir Penkt. 10 iki 0.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

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

Vieniems Metams
» — Jj *

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Nvnumcsk.lt senų, Migctkistų BudclainJtų. Jų negalina*. atstatyti, nes 
daugiam jų nedirbama. June gnIHna pataisyti, kad duetų >mws dėti* 
metų patarnavimų. .rGsų Big Brn, LHUe Ben Ir kiti Mitlekiital Kilt
um pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

I l|<»\> I \I \ > I J I I K

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appotntment ealt — 

REPUBUC S951

WHFC-I45O kil.

Jr

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

APYLINKR8 LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGLTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI l —

SEKMADIENIAIS 1 vak p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. r. 

Phone: GROveMU 2243

Gražiausias Pasirinkimas JdunBvcdsins

Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

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

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

SOTimjŲ PR1BIMAMD1CIB 
KAINOMBS

PILNAS PASIRINKIMAS 
aUKNPKJŲ — gMBMBU — 

STOTŲ EB KAMIU
Jaunavedėms Syrai tr

m ravn

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

Mra. K. F. Driuhak fr DuMS, Sav.

Nvnumcsk.lt


DIEn RASTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, kovo 25,1943
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

CICERO LIETUVIS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

metais, rugpiūčio 5 dieną. 
Dabartinis jo adresas yra 
šis: 35th Sig. Co. Service 
Gp. Portland Air Base, Port 
land Oregon. Jis yra neve
dęs.

Casimir Jakštas

Casimir Jakštas gimė 1922 
metais, sausio 9 dieną, Ci- 
iero, III. Baigė šv. Antano 
ęiokyklą, Ciceroje. Dirbo 
Western Electric kompanijo 
je, Ciceroje. Priklausė prie 
CYO organizacijos. Jo tėvai, 
Petras ir Domicėlė, gyvena 
Ciceroje, 1442 S. 59 Court.

Casimir Jakštas į Dėdė? 
Šamo armiją išvyko 1941

Kovoje dingę kareiviai
Washington, D. C. — Ko

vo 23 dieną karo departa
mentas paskelbė 284 Ameri 
kos kareivių pavardes, kurie 
dingo kovoje, 45 kareiviai 
yra dingę kovoje iš Chica
gos apylinkės.

Šis nuostolių sąrašas api
ma dingusius kareivius sau
sumoje ir jūroje. t

i- I

Teisinga mergaitė
Helen Huls, 10 metų am

žiaus, 12323 Yale avė., per
eitą antradienį, įėjusi į krau 
tuvę, esančią 112th str. ir 
Michigan avė., rado vienos 
moters piniginę, kurioje bu 
vo $337 ir racionavimo kor
telės. Mergaitė piniginę grą
žino Mrs. Domenica Misju- 
kowepz, 23 E. 123rd. str., pi
niginės savininkei. Mergai
tė gavo atlyginimo $25. Ji 
už tuos pinigus nusipirko ka 
ro boną ir karo štampų.

Lėktuvo katastrofa
Hempstead, N. Y. — Lt. 

Earl D. Hayvvard, iš La- 
grange, Ind. 22 metų am
žiaus, pereitą antradienį, žu*- 
vo lėktuvo katastrofoje. Ar
mijos lėktuvas susidaužė į 
kolegijos namus. Lėktuvas 
sudegė. t

Sėkmingas vajus
Chicagoje naujo kruzerio 

pastatymui sėkmingai vyks
ta vajus. Buvo nustatyta 
per 40 dienų surinkti 40 mi
lijonų dolerių. Per 35 dienas 
kruzerio reikalui išpirkta už 
$35,323, 601.75 karo bonų. 
Vajus baigiasi sekmadienį.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PIRMĄ KARTĄ VAIKŠTO

“Draugas" Acme photo
Kathleen Walsh, 6 metų amžiaus, iš VVest Grove, N. J., 

Philadelphia ligoninėje praleido du metus ir pergyveno 
tris operacijas. Ji pirmą kartą vaikšto savo gyvenime, 
šešių metų mergaitė atsisveikina su nurse Rebecca Wil-

son. Galės greit padėti kriukį.

Naciai perima bolševi
kų darbo metodus

Vokiečių komisaras Šiau
liuose išleido nuostatus, pa

gal kuriuos visuose fabri

kuose, kur tatai galima, įve 
darni akordiniai darbai. To-• • f>’ •
kiu būdu ir šiuo atveju peri
mamas palikimas iš bolševi
kų laikų, “stachanovišku- 
mas” ir panašūs darbo jė
gos eksploatacijos metodai.

Mėlynos stampos
Šiandien įeina galion mė

lynos stampos D, E. F, iš 
antros racionavimo knyge-

' lės.

Pakeltas atlyginimas
Chicago Surface Lines 

14,000 darbininkų gaus į va 
landą devyniais centais di
desnį atlyginimą.

MĖSOS. TAUKU, ŽUVIES IR ŠORIO PIR RIMAS PAGAL PUNKTUS
. ' . ■ Tį ,

OFFICIAL TABLE OF CONSUMER POINT VALUES FOR MEAT, FATS, FISH, AND CHEESE
Ho. 1—Effective MĮRdi 29,1943

COMMOOITV COMMOOITV per lt. COMMOOITV COMMOOITV COMMOOITV narlt.

1H STEAKS

ii
T-l
Club
Rib lOinchnit 
Rib 7 incbnl 
Sirfoinę * v Imam Bmamm • io i n Done

T«p Rounb

Tl»
Cbnck k Sto-jldn 
f lan k

ROASTS

Rib ttanaint(cMmblMW)
(10- art)

BMt Rib stendini (chint 
ton* tn) (10- art)

Rib sUndint (cbinc bont on)
<r art)

ib ttandint (chine 
bene n) (?-cirt)

TM
btnein

Chnct m Sharirta*
Cbnck m!

STEWS AND OTHER COTS 

ttmrt RiH

HAMMMER

trati neckc.

Lietuvos ūkininko vargai
VIETOJE ŽIBALO BALANAS VARTOJA,

Nors Lietuvoje leidžiami 
lietuvių laikraščiai dėl vo
kiečių cenzūros suvaržymų 
labai nedaug tegali rašyti 
apie Lietuvos žmonių var
gus, tačiau laikas nuo laiko 
galima šis tas patirti. Pav., 
vienas lietuvių laikraštis įsi
dėjo aprašymą, pavadintą 
“Šių dienų Lietuvos ūkinin
ko padėtis yra labai sunki. 

Nors konkrečių duomenų 
cenzūra nepraleidžia, bet 
laikraštis vis dėlto rašo ben 
drais sakiniais: Dirvas iš 
rudens ne visi ūkininkai spė 
jo aparti, nes stinga darbo 
jėgos. Kūlimo darbai vyksta 
labai lėtai, nes dirba mažai 
mašinų ir tai tik senos. Ko
ne visos geresniosios maši

nos stovi. Mat, motorams 
neturima kuro, todėl kulia 
ma, primityviškiausiomis 
priemonėmis. Mašinų patai
syti negalima, kadangi trū
ksta medžiagų. Taip pat nė
ra tepalų. Daug rūpesčių ke 
lia arklių pakaustymas. Ne
kaustytu arkliu keliolika ki
lometrų nuvažiuosi vieną 
kartą, o po to jo ilgą laiką 
iš tvarto neišvesi. Neturint 
žibalo, tenka tenkintis pap
rasta balana. Gyvuliai šerti 
tenka apgraibomis.

Aprašyme labai miglotai 

sakoma, kad “atėmė daug 

laiko ir prievolių skubus 

pristatymas”. Tai ūkinin

kams esąs “didelis rūpestis”.

/Y*mu

Lakštutės daina pražudė vokiečius
KAIP LIETUVIS VAIKAS NACIUS OKUPANTUS 

ĮVILIOJO I SPĄSTUS

X Kun. Juozapą, šaulins- 
ką, Šv. Mykolo parapijos kle 
boną, parapijiečiai nuošir
džiai pagerbė sekmadienio 

‘vakare gausiu dalyvavimu 
jam suruoštam bankiete var 
dadienio proga.

. i >
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BEEF
VARIETV MEATS 

■raini

Kidnoys
Ibm

Talis (•> MMs)
Tongnts
TiM*

VEAL

STEAKS AND CHOPS 
lain Chagt 
RibChrat

(arthh). 
Sirtain Stuk a Cbras 
ROASTS '

SMth 

Hm h

STEWS ANO OTHER CHTS
HM lt

Fhak MaM

Shiirtt ind Hw1 Mint

VARIETV MEATS

i
4
44
4
5
4
5

4
•
4
45
4
4
B
B
t
4

LAMB— 
MUTTON

STEAKS ANO CHOPS 
loinChopi 
Rib CHM 
lotChopi
Shoutder Chopt Made tr

ROASTS
Ira wHh m put 
SlrMuRart ton* h 
Voki. Ratai, a TrianfM 
Hm lt

VoH, RMM. M TriMClt

Clmck oi ShouMtf, 
art tat tai

Clnick oi Stata, 
art HtiMn

Cktck a SHtMtr, ata
rai tone in

STEWSANO OTHER COTS 
4 Fhnk 
M it

SkaH HmH
pttnrt

Irta ntcki. Ranki, thanki.

VAIIETV MEATS

Uran

totSSml
Toram

BACON
Baran ihboihn. rhlM 
■mm ihb m Uk*. įtart •■ 
■mm Mnrt.rMna 
•mm CoMrtb*ttyh.*lmMrtM
Iicii Rialo tart |awl

PORK
STEAKS ANO CHOPS 
Cofrtov Chops 
EndChops

<C
S
7

B

B

S

7
B
8
U&

Hoa, tHrai
Cbapt anrt Stakt

freth anl eurert anty 

ROASTS
LOn tMt.kaff.trinlarts

arti

Hao barto 
Ham

tart (pirate) 

bal (Urate)

bart baN (Moa 
mala

OTHER PORK CBTS

HMFK

IMIFH

VARIETV MEATS

Uran 
Ti 
Ean 
Trth

B
7

1B
ia8
7
B

78
7
7
B4
t
7

*

4t
1

READY-TO- 
EAT MEATS

COOKED.BOIIED.IAKED. 
ANO IARIECOEO

OricKtel
Nam ton* in. atole or bart 
Him tone ia, sliccs 
Ham bart or shank end 
Ham boneiets, wtol* or

kaH
Ham boneiets, rlicet 
MortCM Skaolda tone in

dMboilrtOrag StoįraralMoe il^NK (JT j ITOU lUei D0*V^M«ta
laoMaa Cobet. Beet Eilract. 

and aR otber meat triratis 
and conrantrates

PittFtel btnein 
Tto paini aibe

raady-i 
»h»M to

to adrtine 2 paini* f 
paund la Iha paini ou - 
pamtdaf tto omaLa.’ 
fraaa vkicki ii •» prapar- 
H i* aald akakr, ar 3 p® 
par paund skali to «<!<!,4 
i ia eankad and

SAUSAGE

S
4

Santara Hwd: Trakai 
man bart Šitom,kard 

CeneM. and

129
119
19
11
•

10

t

S
4 
1 
7 
B 
« 
1
52

Sand dry Samara: Trakai 
Rmm an mr Salori. 
Thtrincar. and Mertadaila

Fmh. StHkad and Caakad

Brotp A: Trakai Manot 
Pwk Samara, Wknan.5RT1“

borai: Traku Aman 
nd Ti

Karštą dieną vokiečių 
kareivių būrys atvyko prie 
griūvėsiu vieno Lietuvos 
kaimo. Jie sustojo pailsėti. 
Staiga pasigirdo lakštutės 
balsas. Vokiečiai sužiuro ir 
ėmė dairytis, kad pamačius 
tą malonų paukštį. Vokie
čiai lakštutės nematė, tik 

pastebėjo mažą vaikutį, ku
ris sėdėjo prie griovio ir 
drožinėjo medį.

ATVYKO PRIE VAIKO

Kada vokiečiai atvy
ko prie vaiko, jis šiek 
tiek krūptelėjo. Vaikas lai
kė ką tai burmoje. Oficeris 
liepė parodyti ką čia jis tu
ri. Vaikas išėmė iš burnos 
švilpuką, kuriuo galima 
dainuoti kaip lakštutė. Vo

kiečiai stebėjos vaiko gabu
mais ir paprašė, kad vai
kas padainuotų su tuo švil
puku kaip lakštutė. Vaikas 
pasakė: “Aš galiu ir kukuo
ti”. Ir užkukavo.

EME KLAUSINĖTI KELIO

Besikalbant vaikui su vo
kiečiais,jie ėmė jo klausinė
ti kelio. Vaikas pasakė: “Aš 
žinau kelią į miestą, aš jus 
galiu nuvesti tuo keliu, kur 
aš eidavau žuvauti”.

Vokiečių oficeris vaikui 
pažadėjo žiebtuvėlį, jei jis 
parodys kelią. “Bet jei tu 
mus suklaidinsi, aš tau gal
vą nusuksiu”, — pasakė ofi
ceris. Vaikas vedė vokiečius 
palei mišką. Tuo laiku vo
kiečius oficeris paklausė: 
“ ar nėra kartais čia tarp 
medžių partizanų”. Vaikas 
pasakė: “O čia yra grybų” 
Ir ėmė kalbėti apie grybus. 
VĖL EME ČIULBĖTI 

LAKSTUTES BALSU
4 f

Vaikas vėl 32 kartus su
švilpė lakštutės balsu ir du 
kartus užkukavo. Vokie 
čiams vaiko daina patilto.

Miško gilumoje buvo lietu
viai partizanai. Jie išgirdę 
lakštutės balsą 32 kartus ir 
du kukavims suprato, jog 
kelyje yra 32 vokiečiai ir du 
machine guns.

Staiga vaikas pasislėpė 
miške. Iš miško pasipylė 
kulkos. Nė vienas vokietis 
neišliko gyvas.

Antradieniai be mėsos
Lt. Col. A. A. Miller, Co

mmander of military police 
training at camp Kankakee 
on the Kankakee Ordnance 
Works Reservation, pereitą 
antradienį paskelbė, jog an
tradieniai bus be mėsos.

Piktas šuo tarpduryje
American Air Lines, 4848 

W. 63rd. str., ofiso tarpdu
ryje, pereitą antradienį, at
sistojo piktas šuo ir neišlei
do išeiti per duris 23 mer
gaites. Policija nušovė šunį 
ir tada kelias buvo laisvas.

Padidėjo ubagų 
skaičius

Iš neutralių šaltinių gau
ta žinių, jog Lietuvoje smar 
kiai padidėjo ubagų skai
čius. Policijai įsakyta uba
gus suiminėti. Per vieną die 
ną Kaune vienos nuovados 
rajone surašyta 19 protoko
lų už ubagavimą.

Ubagavimas padidėjo dėl 
bolševikų ir nacių okupaci
jos. Bolševikai gerokai nua
lino kraštą, o dabar naciai 
iš žmonių atima viską, ką jie 
geresnio turi.

Čia dedame -mėsos, žuvies, taukų, ir sūrio taukų lentelę: IVH
Seimininkės turi įsigilinti į punktų vertę, kad galėtų tinkamai jais pasinaudoti
Daugiausia punktų reikalauja: kiauliena, pavyzdžiui, ham svarai reikia 11 punktų, stekai, bacon, džiovintos 

dešros.
Mažiausiai punktų reikia sunaudoti perkant svarą įvairių gyvulių smegenis, insktus, jaknas ir kitas mažiau 

valgomas gyvulių dalis.
Pagal punktus pirkimai prasidės kovo 29 dieną.

Apkaltinti
Chicagos apylinkėje (met- 

ropolitan area) dvidešimt 
vienas tavernų savininkas, 
pereitą antradienį, buvo ap
kaltintas dėl internal reve- 
nue įstatymo sulaužymo.

Ir "miręs" turi regis
truotis karo tarnybai

York, Neb. — šiomis die
nomis York policija buvo su 
laikus! William Rogers, ku
ris nebuvo užsiregistravęs 
karo tarnybai. Rogers polici 
jai pareiškė, jog jis nesire- 
gistravo karo tarnybai to
dėl, kad jis Pennsylvanijoje 
prieš dešimt metų buvo pas 
kelbtas kaipo miręs, kada 
jis buvo Pietų Amerikoje, 
šiam vyrui įsakyta regis
truotis York bosrde.

X Steponas Vitalius Bie
žis, sūnus dr. Stepono Bie- 
žio, 3241 W. 66 Place, liuos- 
noriai išvykęs į kariuomenę, 
pirmiau lankęs karo lakūnų 
mokyklą Floridoj, dabar per 
keltas į Tennessee State Col
lege.

X Albinas Reneckas, Chi
cago universiteto studentas, 
LUC valdybos ir Ateitinin
kų draugovės narys, vakar 
išvyko į kariuomenę.

X L. Šimutis, l^iet. R. K 
Susivienymo Amerikoj Pil
domojo Komiteto preziden
tas, ateinantį sekmadienį 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj darys svarbų pranešimą 
apie šią organizaciją. Susi
vienymo kuopų valdyboms 
labai svarbu dalyvauti ir pa
siklausyti.

X Jurgaitienė iš Wauke- 
gan, III., šiomis dienomis vie
šėjo Chicagoj pas gimines 
Papšius, 2230 W. Cermak 
Rd., ir ta proga su žinomu 
veikėju S. Šimuliu huvo kū
mais Papsiu sūnaus, kuris 
pakrikštytas vardais Ričard- 
Albert.

X K. Martinkienė, savi
ninkė delikatesų ir groserio 
krautuvės adr. 4516 S. Her
mitage Avė., šiandie nuo gi
minių, draugų ir kostume- 
rių sulauks nuoširdžių , svei
kinimų gimtadienio sukak
ties proga.

X Kun. J. Prunskis atei
nantį sekmadienį, kovo 28 
d., kalbės Dievo Apvaizdos 
parapijos salėj šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos 5 skyriaus vajaus vaka
rienėj, kuri prasidės 6 vai. 
vakare. Programoj bus ir 
daugiau svečių ir viešnių. 
Meninę dalį išpildys para
pijos mokykla.

X Dr. J. Phillips, kilęs iš 
West Side, liuosnoriai jpto- 
jęs į kariuomenę tarnavęs 
Camp Claiborne, La., dabar 
perkeltas kitur. Iki tol jis 
gyveno eu savo žmona Ele
na Alexandria mieste. Žmo
na Chicagon grįžo praeitą 
savaitę ir dabar eu tėvais 
laukia nuo jo žinių iš nau
jos vietos. Kariuomenėj dr. 
Phillips yra leitenantas.

X J. Osinskienė iš Mar
ąuette Park po trijų mėne
sių atostogų Floridoj grįžus 
namo turėjo pasiduoti sun
kiai operacijai. Guli Evan- 
gelical Hospital. Atostogau
dama ji dažnai aplankė savo 
sūnų dantistą tarnaujantį 
kariuomenėj leitenanto laip
sniu. Dr. W. Osinskas tar
nyba patenkintas, tik, sako, 
labai daug reikia dirbti, nes 
daugelio kareivių dantys 
prastam padėjime.
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