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MARETH UNIJOJE KAUTYNES VYKSTA
^Amerikiečiai atmušė Rommelio 
jėgų kontratakas Gafsa bare

Maknassy bare amerikiečių kolona 

stumiasi pirmyn — vis arčiau jūros
įT LONDONAS, kovo 25. — 

žiniomis iš Tunisijoe, britų 
8-oji armija susimetė atsi
imti iš ašies pozicijas kurias 
prarado Mareth tvirtovių li

tai joje. Eina aršūs mūšiai. 
Sunku pasakyti, kaip ten ko 
vos užsibaigs.

4sako,japonai

GALI ATAKUOTI 
ŠIAURĖS AMERIKA

EDMONTON, Altą., kovo 
25.—Maj. gen. G. R. Parkes, 

^Kanados Pacifiko vadovy
bės viršininkas, ųiano. kad 
japonai gali kartais ausimes 
ti su atakomis prieš šiaurės 
Amerikos žemyną, kad tuo 
būdu sulaikyti iš Amerikos 
per Alaską karo reikmenų 
ir medžiagos siuntimą į Azi-

per Sibirą j Europą.

Tas japonams nepaken 
čiama, sako maj. gen. Par
kes. Jis mano, japonai ilgiau 
į tai nežiūrės pro pirštus.

U. S. lakūnai, sako, 
Berlynąjtakuos

LONDONAS, kovo 25. — 
Maj. gen. Iva C. Eaker, U.S. 
8-osios orinės jėgos vadas, 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad amerikiečiai la
kūnai jau tiek įgudo bombo
nešiais atakuoti Vokietiją, 
kad jie gali bombomis pa
taikyti j kiekvieną numaty-

vietą.
Anot jo, artimoj ateity

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 24. — Fieldmar- 
šalo Rommelio vadovaujama 
ašies kariuomenė šiandie 
kontratakomis atbloškė bri
tų 8-osios armijos dalinius 
iš laimėtų pozicijų Mareth 
tvirtovių linijoje, Tunisijo
je. Tačia,d kita britų kolona, 
kuri kitu tų tvirtovių šonu į 
veržiasi tikslu ašiai smogti 
užnugary, per porą mailių 
pasistūmė pirmyn. Amerikie 
čių gi divizijų šiaurinė ko
lona Maknassy šone jau ap
šaudo Mezzouna miestelį, 
kurs yra tik už 22 mailių 
niuo pajūrio. Kai amerikie
čiams pasiseks pasiekti pa
jūrį, Rommelio jėgoms at
simetimas į šiaurius ten kie 
tuoju keliu bus uždarytas.

Ass. Press koresponden
tas, kurs yra au amerikiečių 
kariuomene, praneša, kad 
amerikiečiai 155 mm. pat- 
rankomia.bombarduoja Mez
zouna airdrotną. Mažiausia 
penki ašies lėktuvai ten su
naikinta, kiti suspėjo pakil
ti ir paspruko. Mezzouna yra 
už 12 mailių rytų link nuo 
Maknassy.

Anot korespondento, ten 
amerikiečiai susiduria su 
smarkiu ašies priešinimosi. 
Bet ašis palaužiama ir dar 
karo nelaisvių paimama.

EI Guetar rytuose, kur 
veikia kita amerikiečių ko
lona, ašis buvo sukėlusi dvi 
kontratakas. Bet abu kartu 
atmuštos. Neatrodo, kad 
ašis ten nurimtų po nepasi
sekimų. ši amerikiečių kolo
na veržiasi Gabes uosto link.

AMERIKIEČIAI KIŠKA SALOJE ŠUKELE JAPONAMS KARŠTĮ

"Uiaugaa" Acina ptioto

Nepaprasta ugnis kyla iš japonų jūrų lėktuvų trobesių Kiška saloje, kur U. S. Army 
Air Force bombardavo japonus.

Vokietijoj žymiai sumažėjo lėktuvų 
gamyba; apgriauti pramonės centrai

STOKHOLMAS, kovo 25 
— Vokietijoje ir nacių pa 
vergtuose kraštuose lėktuvų 
gamyba nuo 3,000 nupuolė 
iki 2,000 per mėnesį praeitų 
metų gale ir šių metų pra
džią.

Tokios nuomonės yra vie* •
nas pramoninis inžinierius, 
kurs arti susipažinęs su na
cių karo ekonomika.

Tokiu būdu Vokietija su 
lėktuvų gamyba jau tolokai 
užsilikusi nuo sąjunginių

U. S. lakūnai atakuos ir Ber Siekiami kontakto su britų 
lyną. O apie vidurvasarį ben kolona tose apylinkėse, 
drai su britais lakūnais pa- Kaip žia būtų> yra aiš 
kils griauti Vokietijos pra- ku kad jungininkų armi- 
monės centrus. |jos palaipsniui taiso Rom

melio armijai spąstus, iš ku
rių ji nepajėgs išsiveržti.

U. S. submarinas 
nuskandino japonų 
submariną

•h.
WASHINGTON, kovo 25. 

-Po vienerių metų patru-

PinSIONE ŽEME 
►NUSLINKO Į KASYKLAS

PITTSTON, Pa., kovo 25. 
— Šiame kietųjų anglių ka
syklų mieste netikėtai į tuš
čias kasyklas įslinko žemė. 
Sugadinta apie 90 gyvena
mų namų ir vidurinė moky
kla vertės 400,000 dol.

Nelaimė įvyko vakar va

Japonai atakavo 
Guadalcanal airport?

WASHINGTON, kovo 25 
— Laivyno departamentai 
iškėlė aikštėn, kad praeito 
antradienio naktį japonu 
lakūnai atakavo Hendereon
airfieldą Guadalcanal salo- mafl 

je, Solomons. Sukelta kiek

Sprendžiamųjų mūšių Tunisijoje dar 
reikia palaukti, sako Elmer Davis

I
WASHINGTON, kovo 25. Anot Davis, visuomenė 

' — Karo informacijų ofiso, neturi per daug pasinardyti 
direktorius Elmer Davis pa- entrziazman dėl sąjunginin- 
reiškia, kad Tunisijoj yyks- kų laimėjimų. Amerikiečių 
tančios keliose vietose smar armija tenai dar tik prade

da savo žygius. Jai reika
lingas kovose įpratimas ir 
įsisiūbavimas. Taip pat ne
reikia nusiminti, jei vienur, 
ar kitur amerikiečių kariuo
menei iškyla kai kurių ne
pasisekimų. Iš pradžių vis
ko galima tikėtis.

kios kovos dar toli 
sprendžiamųjų kovų.

Naujojoj Gvinėjoj 
kovos pasmarkintos

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 25.—Paskelb 
ta, kad sąjungininkų oro jė
gos Naujojoj Gvinėjoj susi
metė smarkiau veikti prieš 
japonus Salamaua fronte— 
raistuose. Bombonešių pat
rankomis ir kulkosvaidžiais 
japonų pozicijos atakuoja
mos, anot komunikato.

Atakų pasėkas raistai už
dengia, bet, spėjama, kad 
dideli nuostoliai japonams 
sukeliami.

Be to, sąjungininkų lakū-
M ASK V A, kovo 25. Ru- naj atakuoja artimesnes ir 

sų armija per ledus, atskies- tolimesnes japonų bazes ap

RUSAI KASKART VIS 
ARČIAU SMOLENSKO

valstybių. O juk praeitais 
metais vaąarą naciai didžia-Į
vosi, kad lėktuvų gamyboje 
jie visados pasiliksią prieša
kyje.

Gamybos sumažėjimo prie 
žasčių yra daug. Pirmąją vie 
tą užima netinkamas darbas. 
Tas pasireiškė, kai naciai 
darbo žinovus pakeitė mote
rimis, neturinčiomis patir
ties; toliau svetimų darbi
ninkų tų darbų nepaisymas; 
darbininkų nesveikati n g u- 
mas dėl prasto maitinimosi; 
menkas už darbą atlygini
mas—niekas nenori visa šir 
dimi aukotis darbui, jei tin
kamai neapmokamas; paga
liau sąjungininkų lakūnų 
atakos prieš pramoninius 
centrus Vokietijoje.

Britų oro ministras Sir

nuo

liavimo Pacifike namo grįžo Archibald Sinclair neseniai 
atstovų rūmuose Londone 
pareiškė, kad britų lakūnų

_ . \ atakos Vokietijoje žymiai
Ferral pasakoja, x. ... ..

r J sumažino anglies ir plieno 
gamybą.

tą žemę ir purvus daro pa- 
! žangą Smolensko fronte.

Paimta daugiau gyvena

mųjų vietovių. Vienas rusų 
kylys jau pasiekė vokiečių 
pirmąsias saugumo pozici
jas Smolensko šone. Vokie
čiai smarkiai priešinasi, bet 
palaužiami.

Belgorodo ir čugujevo 
frontuose vokiečiai atmuša 
mi.

Žemiau Charkovo rusai 
nieku būdu neleidžia vokie
čiams persimesti per Donec 
upę.

Vakariniam Kaukaze vo
kiečiai vis smarkiau žnybia
mi.

Rumunijoj žydai bus 
pašaukti darbams

linkinėse salose.

Britu lakūnai smogė 
ašies laivui

VALETTA, Malta, kovo 
25.—Britų lakūnai torpedi
niais bombonešiais iš Maltos 
atakavo Sicilijos pakrantes 
ir jūroje torpeda pataikė į 
vieną ašies vidutinio didu
mo krovinį laivą.

Prezidentas paskyrė 
maisto administratorių

WASHINGTON, kovo 25. 
— Prez. Rooseveltas paskel-

Nei amerikiečių, nei britų 
pažanga. Tunisijoje nėra 
sprendžiamosios, sako Da
vis. Kai sąjungininkai smar 
kiau įsisiūbuos, tada bus 
kas kita. Tada tikrai bus ga 
Įima. ko pasidžiaugti. Bet 
dar reikia palaukti.

Vokiečiams trūksta 
medikų; jie imasi 
kitų priemonių

BERNAS, Šveicarija 
(ONA).—Vokietijai trumpa 
medikų, tad vyriausybė pri
versta imtis visokių priemo
nių.

Saksonijoje apmokslintų 
‘ ‘ sveikumo sargų ’ ’ sistema 
įvesta. Tų sargų pareiga 
kitiems rodyti hygieųiško 
gyvenimo pavyzdį.

Stambiuose municijos fab 
rikuose gydytojai turi ofisų 
valandas darbininkams. Ir 
\tik tada kur kitur darbinyi- 
kus atlanko, jei tie sunkiai 
serga ir negali į ofisus nuei
ti.

Slaugėms mokslinimas su 
mažintas iki dviejų metų, o

be, kad prie žemės ūkio de- daktaram8 _ nu0 penkų ir

U. S. submarinas.

komand.Leit.
Edward 
kad submarinas per tą laiko 
tarpį nuskandino japonų vie 
ną submariną, du transpor
tus ir septynius krovinius 
laivus, kurie sudarė iki 50,- 
000 tonų.

Laivyno departame n t a s 
seniau buvo paskelbęs devy
nių laivų nuskandinimą. Bet

Be anglies negalima ga
minti plieno, o plieno gamy
bai sumažėjais pakertama 
karo gamyba. 1

AVASHINGTON, kovo 25 
—Ass. Press rekorduoja per 
Berlyno radiją pranešimą iš 
Bukarešto, kad Rumunijos 
vyriausybė nusprendusi vi
sus žydus nuo 18 iki 50 m. 
amž. drafto keliu pašaukti į 
viešuosius darbus, kad ir ka 
rinius projektus vykdyti.

partamento įsteigta maisto 
gamybos ir distribucijos ad
ministracija. Administrato
rium paskirtas Chester C. 
Davis, federalinio 
banko, St. Louis,
tas.

i.i Jhį; 11 v, |

submarino ‘nuskandini mas 
pirmą kartą aikštėn iškelia-

^fcarą. Tarp gyventojų kilo 
pasiauba rezidencinėj mies- tai medžiaginių nuostolių, 

to daly. Tą pat naktį U. S. lakū-
Kasyklų inspektorius aa- nai atakavo japonų jūrinių 

ko, kad žemės dribimas gali lėktuvų bazę Rekata, cen- 
pasi kartoti. Miesto viršihin- traliniam Solomons. 
kai susirinko konferencijon.

Anot Įeit. komandieriaus, 
japonų submarinas taip štai 
ga torpeda smogtas, kad ja- 
poonai nė nežinojo, kas ga
lėjo įvykti.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA.—Amerikiečių kolona Maknassy kyliu verž

damosi į jūros pakraščius pažangiuoja. Numatomas ten 
Mezzouna miestelio paėmimas Gafsa bare, kur amerikie 
čių kita kolona veržias Gabes uosto link ir tose apylinkė 
se padaryti kontaktą su britais, atmušė ašies kontrataką 
Britų 8-oji armija Mareth tvirtovių linijoje smarkiai su
sikibus su ašimi. Eina atkaklūs mūšiai.

SOV. RUSIJA. — Anot Maskvos, rusų armijos pažan 
giuoja Smolensko ir vakarinio Kaukazo frontuose. Visut 
kitur vokiečių kontratakos atbloškiamos.

U. S. lakūnai 
atakavo Messiną

CAIRO, Egiptas, kovo 25.
—U. S. 9-osios orinės jėgos 
lakūnai Liberatoriais (bom
bonešiais) dienos laiku ata-

pusės iki trijų metų.

Stimson vėl kalba 
“apie nuostolius

AVASHINGTON, kovo .25. 
— Karo sekretorius Stim
son spaudos konferencijoje 
vėl įspėjo visuomenę, kad 
reikia tikėtis didelių nuosto
lių tarp amerikiečių Tunisi
joje.

Anot jo, tenai ašis bus nu 
galėta, bet tas pareikalaus 
daug aukų.

Sąjungininkai Tunisijoje 
vyrauja, sako sekretorius, 
dėka britų ir amerikiečių 
lakūnų žygiams Vokietijoje. 
Naciai daugumą savo oro 
jėgų turi laikyti Europoje, 
o Tunisijoje neturi reikalin
go skaičiaus lėktuvų.

.4

DENVER, Col. — Guber-
LONDONAS. — Ministras

'Tariasi apie priemones. LONDONAS. — Vokiečių!pirm. Churchill britus užtik PACIFIKAS. — Pagyvinti sąjungininkų veiksmai N
Keturi miesto kvartalai iš lakūnai atakavo Škotiją. 4 rina, kad kova su ašies sub- Gvinėjoj. Bombonešiais atakuojamos japonų bazės. Japo-

tikti. priešo lėktuvai nutrenkti. ' marinais yra sėkminga. | nų lakūnai atakavo Guadalcanalo airdromą.

kavo Italijos prieplauką natorius J. C. Vivian įsakė 
Messina, komunikatu paskel visoj valstybėj drafto boar- 
bta. Apskaldytos krantinės dama nešaukti karo tarny- 
ir sukelti gaisrai. bon, farmų darbininkų.
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GYVENIMAS IR DARBAI
Amerikos lietuviu 
draugija ir vasario 16

VVashington, D. C. — Va-

TT. Marijonu Misijos
MARQUETTE PARK,

Chicago, UI. Gimimo Pane
les švenč. parap. bažnyčioje
kovo 21 d. iki balandžio 4 d J sario mėn. 21 d. draugijos 
— Kon. A. Ignotas, M.I.C. susinokime Įvyko nasjos 

ir Kun. A. Mažokna, MIC valdybos rinkimai. Pirmi* 
kartą draugijos istorijoje' 
valdyba išrinkta veik iš vie
nų motęrų. Pirmininke iš
rinkta Ona Gavelyfė, kon
greso nario sekretorė, kilu- 

WORCESTER, MASS. Šv.' « iš Seranton, Pa.; viee pir- 
Kazimiero parap. bažnyčioje mininke — G. Gepuoiytė iš 
nuo balandžio 4 d. iki bal. 11 pittston, Pa.; kita seserų 
d. — Kun. V. Andriušis, čepuolyčių perrinkta sebre- 

įtorės pareigoms. F. Gabrila- 
N. Y. SvJ vičius, nuolatinis ir ilgame- 

bažnyčioje tis draugijos iždininkas per- 
nuo Balandžio 11 d. iki ba- rinktas tom pačiom parei- 

landžio 25 d. — Kun. J. S°m-

Vaškas, M.I.C. Vasario 16 minėjimas

PITTSTON, Pa. 9v. Kaži- 
raicro parap. bažnyčioje nuo 
kovo 28 d. iki balandžio 4 d. 
— Kun. J. Vaškas, M I. C.

M.I.C.
BROOKLYN, 

Jurgio parap

RACINE, Wisc. Sv. Kazi
miero parap. bažnyč.oje nuo
balandžio 11 d. iki balan- titinkamai

Šįmet Lietuvos Nepriklau 
somybės šventę draugija a-

džio 18 d. — Kun. J. Jan- 
čius, M.I.C.

CICERO, ILL. — Šv. An
tano parap. bal. 5 — 11 d. — 
kun. J. Dambrauskas, MIC.

MONTREAL, Canada, šv.

paminėjo. T a
proga įvyko pamaldos vasa
rio mėn. 14 d. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Pernai-

ATAKUOJA JAPONUS Iš 40,000 žydu Vilniuje 
befikf 10,000

(LKFSB) Pasaulinio Žy
dų Kongreso Genevos sky
rius praneša, kad naciai to
kiu smarkiu tempu praveda 
žydų naikinimą Lietuvoje, 
jog iš 40,000 Vilniaus žydų 
belikę gyvų tik 10,000. Tie 
patys baisūs pranešimai a- 
teinft ir iš Kauno, kur esąs

Apie žydus gydytojus, 
advokatus ir ju knygas > 
Lietuvoje

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų paSikla isk.

"b.aligai AClUv piloto

Žemai cr<-si leidęs lėktuvas atakuoja japonų naikintuvą 
Laike Bismarck jūros kovų. U. S. Air Force fotografas 

das laikė ir šventei pritai- i nuėmė šį paveikslą. Japonai bėga slėptis.
kintą pamokslą pasakė tos
parapijos klebonas J. K. 

Kazimiero parap. bažnyčio-į Cartwright, Critic’s Forum 
je nuo balandžio 19 d. iki ir Catholic,. Heųr, Všfeing- 
baJandžio 25 d. — Kun. y. ton^ įsteigiu. eru-

, ^iciJog -jf populiarumo kuni

gas. Jis pilnutėliai bažny
čiai žmonių priminė Lietu-

Andriuška, M.ĮC. 4 w 

t MĄSPETH, N. Y. Persi- 
mainymo parap. bažnyčioje

prieš kryžiuočius ir totorių kad kiek Bažnyčios įtaka ,
* I 1 Fjuinantplūdžius; atvaizdavo lie-1 siekia ji veikianti' palankia Jų

(LKFSB) Lietuvoje už
drausta praktika visiems žy
dų kilmės advokatams ir gy
dytojams. Jie, nacių įsaky
mu, turi net gauti specia
lius leidimus nors norėtų gy
dyti vien žydus pacientus.

įsteigtas žydų naikinimo autorių kny803
centras - Vemichtmgs., okupacinės valdžios įsaky-! 
steBe čia esą žudomi net ir: Pašalintos iš Kauno kny
iš centrinės ar vakarų Eu- »™»- 1941 m lapkričio m. 
ropos atgabentieji žydai. kleistas vokiečių teismų pa- 

tvarkymas Lietuvoje atima 
Gen. Kubiliūnas, kurs da- žydama tei8ę ap8lia0ti prleį

lyvaoja nacių sula, rtoje Lie- vokie<5ių teismo sprendimą.
tuvoas administraci'j'jje, se-__________________
ka nacių antisemitinę lini
ją. 1941 m. jisai įsteigęs 
“tyripėjimo” įstaigą, kuri 
surinksianti duomenis ir a- kraują, 

pie lietuvių kovas -prieš ju
daizmą ir bolševizmą. Tos 
įstaigos vadovu esąs pakvie
stas laikraštininkas Juozas 
Senkus, o jo padėjėjais —
Antanas Bauža ir Aleksan
dras Merkelis. Jie ieškojo 

trijų lietuvių kilmės eksper

tų, kurie žinotų žydų ir heb-

OlDKI.IS lAP/Vrtl) A VlMAK MI’SV 
MfLftlMAKO SrAKO* MCZIKA- 

MN1V IMSI IU MENTI•
PASINAUDORfT PROGA DABAR, T

KOL DAR N EI &PAJU> LOT t.
TŪBOS. CLAHINETAI. TROM

BONAI. SAXAVHONES, FLUTES 
eu — >35.00, >37.50,
146.00 »r 115.00. Vlat aurartuoa 
lengvam grojimui

KONCERTUI OLFTARA , SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BA'NJCS — 
»o.au, >3.50, >12.60 Iki >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00, 
>125.00 ir >160.CO. BASO U2- 
DENGALAS — >12.00. SMIČE-

SMUIKOM8. STRIUNIN1-

nuo. balandžio 19 d. iki ba-|vos Nepriklausomybės praus

tuvių. tautos jungą carų lai
kais, ypač spaudos draudi
mo laikotarpį ir pastangas 
išsilaisvinti. Atpasakojo ne
priklausomybės kovas po

Lietuvos nepriklausomybei 
prasme. Dr. Bražinskas, pir
masis draugijos pirmininkas, 
reiškė palankumo daug pra
eityje iškentėjusiai ir tebe-

s- -K

Didžiojo karo, pastarųjų | kenčiančiai lietuvių tautai ir 
landžio 25 d — Kun, J. m£ i* iš^lė Sėtuvių tdutoei metų įielaimes ir dabartines-' linkėjo jai išsilaisvinimo.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Paaukok, per A. R. Kry
kiu, karo reikalams savv

AM3 BASAMS. VIOLAS IR CEL< 
LO — >1.50. >3 00. 35.00. >10.0<f 
ir >16.00. Striūnos dėl visų virt- f 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS— 318.50, 3*250, 
(35.00 Ir >50.00. PEDALS. Hl- 
BOYS. CTMBOLb, t r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vi-lems 
brass ir ‘•reed" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

BK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darine- 
tams, Triūboms, Sazerphones lr 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDNTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKO

Kuprevičius, M.I.C.

SPRINGFIELD, ILL. šv.
Vincento Pauliečio parap

nuopelnus šios šalies prog
resui ir katalikybei. Jis pa-

nepri klausomybę s perspek
tyvas. Jis pabrėžė lietuvių

brėžė,, kad Popiežius stovįs tautos pasitikėjimą Atlanto 
bažnyčioje nuo balandžio 21 aŽ mažųjų ^utų laisvę bei čarteriu, šios šalies princi- 
<£ iki balandžio 25 d. -t- nePriklausc>mybę ir Had Baz- pų taurumu ir tvirtumu ir 

Kun. M. Šmigelskis, M.I.C.
nuo liepos 17 d. iki 26 d.

Trumpai į susirinkusius kai 
bėjo taip pat Žadeikienė. Dar 
kalbėjo Jurkšienė, uoliai da
lyvavusi Didžiojo karo me
tu Neprikld^rsbmybės pfastait

nyčios siekimai atitinką lie-, Suvienytų Tautų pergale gose, Amerikoje, 
žilviu laisvėn ir ne-! T _ ______ ________ =ž_

CHICAGO, m. Dievo Ap
veizdos parap 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

YONGSTOWN, OHIO — 
Šv. Pranciškaus Assisi par. 
kovo 28 — 30 dd. — kun. P. 
Barauskas, MIC.

LOWELL, MASS. — Šv. 
Juįozapo parap. nuo kovo 29 
d. iki balandžio 4 d.

DETROIT, MICH. — Šv. 
Jurgio parap., balandžio 18 
iki 25 d. — kun. Antanas 
Bandys, MIC.

tuvių tautos laisvės ir ne-, Lietuviai esą ir laisvėje ir 
priklausomybės asp i r a c i- nelaisvėje yra vienos min- 
joms. ties Nepriklausomybės die

ną: tiki ir ryžtasi dirbti vi- 
parapijos vikarai, lietuvis,; T - m • ■ 1

f,. , ą siskam Lietuvos įslaisvini'-
kim. J. Giedra, Žadeikienė, Į
Jfojeckai, skaitlingi draugi- mui Kun- Giedra Prim4n4’ 

jos nariai ir daugelis paša- Jr

bažnyčioje, pamaldose dalyvavo tos

Vakare drtugfjos nariai 
susirinko skaitlingai O. Ga- 
velytės bute, kur buvo pa- 
vaišinti, pasilinksmino 
jaukioje atmosferoje ir ma
loniai praleido vakarą.

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofdm tok YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

DR. P, AT MAS
DANTISTAS

1446 So. 4fHh Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tek YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS z
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35«b Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 3-A 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tet. ................. VIRginia 1886

DR.AL.RAW
GYDYTOJAS HE CHIRURGAS 

4Ž04 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

BUDRIKO 
Didelė Krautuvė

gi
i. r

•4:1L

RAKANDŲ, RAMO 

IR JBW£LftY 

Vtototė po vten» stogu.

JOS. F. BUDRIK
vncoi pm mecr )

3241 S. Halsted Si
Tel. UALUMET TB38

»'T>K1KO RADIO- PROGRAMAI: 
W('EI.. 1000 k. ne-Ulioe v«k. 9 v, 
WHECf.. 1460 k., ketvertais 1 t. v,

liečiu (Lietuvos pasiuntinys 
Vašingtone tą dieną dalyva 
vo Nepriklausomybės minė
jime New Yorke). •

Visi draugijos nariai bu
vo pasiuntinio ir žadeikie- 
nės pakviesti priešpiečių i 
didingą 2400 viešbutį. Daly
vavo- apie 45 žmonės. Prieš
piečių metu toastmeiaterio 
pareigas ėjo draugijos tuo 
metu pirmininkas J. Vaicie- 
kajakas (WaHter). Jis su
teikė atitinkamų su švente 
surištų paaiškinimų. Pagrin
dinę kalbą pasakė J. Rajec
kas. Jis savo kalboje nušvie
tė lietuvių tautos šimtme
čių kovas dėl laisvės ir ne-' 
priklausomybės valstybės e- i,” 

gzistencijos; lietuvių tautos 11 

nuopelnus Europai kovomis

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pas 

Šią Moderni*
rinsite Atsi’ankydarni 

Lietuvių Įstaigą! 
TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunsbine ir Infra Red Light 
Radiatlons, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — TreČiadHeniais.
Telefonas: VIRgtaia 9493

A. F. CZESNA, savininkas _______________

1657 W. 45th Št..... Kamp. Paulina St
Nin'7snr.«

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _
MlAUSIASl 
KAINAS.

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

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

JOHN A. KASS
JEWELftY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE '
Phoae: LAFAYETTE 8617

Tel. YARds 2246

DR. e. VEZELIS
DANTISTAS'

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PEIER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

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

pagal sutartį.

— .... .

TRU-VISION OPTICAL CO.
PR. M. WElNE, (KE.

DR. S. WEINE, O.D.---....... - b... .. «...
AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti '•‘‘J
OFTOMETR1STAI

IŠ SUDAU2YTV STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4220 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VAP.A'NDOH; Plmnul.. meilui-.. PnUrtaul. NUo 10 lyto iki 6 vak. 

Aattrail. ir Ket' Irtailii-nialH Nuo 10 rato iki t 10 vak. 
Artudlcnials Ir Sekmadieniai Paaal sutarti

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — BEttONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUIHH cnt Lengvų Mėnesinių Iimoki)lnN| I

PANAUDOKITE PMX>4 NANAETfrm

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTO’43 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Gftaa» ir Akinių DtoMvvš 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. DMrbora fltiiM
Room 1230

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

iki 6 vai. vakare.
Kitonlis vsiandbmis pagal sutartį 

Namų Tek: Aberdeen 4774

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama —
Saukite KEDste Ž&8 

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

iė«4on»d

1 to. | fe**?
Ai74 1 KMAI EARMIHCS

TAPKITE FINANSINIAI NFFRIKLAUSOMiI
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. J Asų indėliai rūpestingai globo
jami tr Ugi $5,000.00 apdrausti per Federtd Skvings and Loan In- 
aiiranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka* 
mi ant pareikalavimo, z
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UJLTUVlU FINANSINI JSTAIGA

— 46 MatoG SehntoMo Pa-—rto— I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. C1UHET «18 J« M. MinMh, Sac'J. .<B8« «O. HALSTKII 8V.

Bukit Malonfl* 
SAVO AKIMS t

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui Ha u rok Ite jaa, leisdami 
UACeamlaaotl jin modernHIklauala 
metodą, kurta retėjimo moksMk 

gali enteiktt 
S* METAI PATYRIMO 

peMlMato aktoMa tauto patelis i rtšr akt« ttettplm*- ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 8o. Akhtemd Aveniu

onao VAiiAvnoei 
Kaadtmr r.ev a m. nr <;w a su 

Tredlad. tr ėeėtad. >:lo a. m. 
IU T ne p m

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

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

TeL MIDway 2880 Chicago, ŪL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETKISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamų kainų.

IOS. F. BUDRIK
KRALTUVftJE

3241 So. Halsted St.;
TELEFONAS: j

Calumet 45&I
DEL RADM» PATAISYMO

Saukite YAHDS 3088.
- - ................. — - - — —

SUPAŽINDINKITE RITUS
CTT VWKNR. -DRAn<WT*

AKEBIKOB LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VIRginia 0036 
Raidencijoa taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

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

Trečiadieaiais pagal sutarti

TėL YARda 8991.
KBNtoood 8107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS

Ofiao vai.: nno l-3>; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tai. CANaI 6129

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 W. Cermak Road
Valandos: I—3 popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytes. ,

REZIDENCIJA

3241 VVest 36fh Place 
Tel. REPnbHo 7M8

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šal| ge
rais taikruėČiaits. (Kardino
te# Laobre).

YeL CANaI 0257
ftee. tel: PftOspeet 6669

DR. P, 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

1821 So. Hofeted Street
ResMendja: 6606 8o. Artesian Avė.

VALANDOS: H V. ryte iki 3 p.p. 
6 IM G vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGA* >
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Lietuvos laivynas ir jo likimas
(LKFSB) Klaipėdos atplė 

Šimo sukaktuvių proga mū
sų įprašytas kpt. it. P. La- 

V hanauskas atsiuntė įdomių 
informacijų apie Lietuvos 
uostą ir laivyną: Klaipėdą 
paskutiniais metais lanky
davo 1,500 laivų į metus (a- 
■pie milijoną tonų) ir tiek 
pat jų išplaukdavo. Dides
nieji siekė 10,000 ir daugiau 
tonų. Prieš Klaipėdai atiten
kant Lietuvai (1923 m.) į 
Klaipėdos uostą įplaukdavo 
vos 500 laivų į metus su 
apie 200,000 tonažo, dau
giausia labai mažų laivų. 
Klaipėdą prijungus prie Lie-

užsienio visai eilei ten stu
dijavusių, prekybos ir karo 
laivynuose jūrininkų, po di
džiosios Jūros dienos ir žur
nalo
(Kpt.

Dar vienas ateitininkasl CLASSIFIED ADS 
į kariuomenę
vyksta į kariuomenę studen
tas, ateitininkų organizaci- 

“Jūros” pasirodymo J08 narys Albinas Eeneckis. 
lt. Labanauskas to Lietuvoje jisai kurį laiką bu-

tuvos. uostas buvo pagilin- jūros uostų.

žurnalo pirmajam numeriui 
yra parašęs patį pirmąjį 
straipsnį). Prie jūrininkys
tės išsivystymo daug prisi
dėjo Vokietijos nutraukimas 
prekybos sutarties su Lietu
va — atradimo rinkų An
glijoje, Amerikoje ir kt. va
karų kraštuose. Prekybos 
laivai plaukiojo tarp Angli
jos, Olandijos, Belgijos, Ru
sijos, Švedijos ir Viduržemio

tas, keletas mylių krantinių 
huvo pastatyta, įrengta dau
gybė uosto sandėlių, bekono, 
sviesto, kiaušinių, paukščių

Klaipėdos netekus dalis 
laivų persikėlė į Šventosios 
uostą, kurs specialiai buvo 
pagilintas. Buvo net geležin-

ir tp. eksportui paruošimo i kelis atvestas nuo Darbėnų 
fabrikų. Klaipėdos laivų dirb | į šventąją ir turėjo būti a- 

tuvės statė laivus Lietuvai, tidarytas 1940 m. liepos 15 
Estijai, Vokietijai ir kitiems' d. Dabar — dauguma Lie- 
kraštams. tuvos laivų yra nuskendę į-

Lietuvos pajūrio apsaugos vairiose Baltijos vietose dėl 
laivynas susidėjo iš moko-, minų, vienas Anglijoje dar, 
mojo laivo — minininko berods, plaukioja po Lietu- 

“ Pirmūno” ir aštuonių ma-

vo “N. Romuvos” adminis
tratorius. To žurnalo reika
lais atvažiavo į Ameriką; čia 
paskutiniu metu studijavo 
univeraitete Čikagoje, ben
dradarbiavo lietuv i š k o j e 
spaudoje, dirbo su lietuviais 
studentais, priklausė ateiti
ninkų tautinių šokių grupei. 
Prieš išvykdamas gavo 
džiaugsmingą žinią iš Lie
tuvos: per Raudonąjį Kry
žių gavo pranešimą, kad jo 
namiškiai nuo karo nenu
kentėjo. Pranešama tik, kad 
Ant. Grikietis, gimęs Čika
goje, iš Lietuvos drauge su 
žmona išvežtas į Sibirą.

KVERT 
PAY DAY

BONO DAY

žesnių pakrančių apsaugos

1 vos vėliava.
Kadangi negalima nu-

laivų: “Partizanas”, ‘‘Sava- skandinti Lietuvos jūrininkų 
noris”, “Žaibas”, “Audra”, dvasios, — rašo kpt. lt. La- 
“Lietuvaitė”, “šaulys” ir banauskas, — tikiu, kad Lie 

“Aitvaras”. Mokomasis ka
riškas laivas per keleris me
tus išleido virš šimto apmo
kytų jūrininkų. Dauguma 
buvo išsiųsti į užsienius to-' 
liau tęsti mokslą — ruoštis 
į laivų vadus. Apie 40 tokių 
karas užtiko užsienyje.

tuvoe laivynas atgims didės-

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

Prekybos laivyną sudarė 
laivai: “Kaimas”, ‘ ‘ Panevė
žys”, “Šiauliai”, “Utena”, 
“Kretinga”, “Maistas”, ‘Ma 
riampolė’, “Venta”, “Nida”, 
“Deny” (Amerikoje perim
tas jūrinės komisijos), “Ne
ringa”, “Friesland”, “Hol- 
land”, “Gotland” ir kiti. 

‘‘Ledlaužis “Perkūnas” žem

semės “Jūra”, “Samsonas’, 
“Aušra”, “Šarūnas” — vi
sa eilė uosto tarnybos laivų 
ir apie 20 būrinių laivų — 
tai buvo nedaug, bet gera 
laivyno pradžia.

Lietuvos laivynas tepra
dėjo augti 1935 m. grįžus iš

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virti 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

.t

STANISI/JVAS 
SLAVINSKAS

Gyveno 2856 S Emerald Ave. 
Victory 5460

MirS kovo 23, 1943, 11:55
vai. vak., sulaukęs 52 m.

GlmS Lietuvoje Kilo IS Ra
seinių apskr.. Kražių parap., 
Platlauklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nulifld'me 

2 seseris Julijonų. švogerj Kle
mensų Mielus lr Ju Seimų. An
taninų. Švogeri Kazimierų Kiš- 
kunus Ir Ju še'mų, brolj Vin
centų. brolienę Jeronimą 81a- 
vlnekils lr Jų Seimų, puseserę 
Domicėlę Ir SvogerJ Kazimie
rų Jonikus ir jų Šernų lr daug 
kitų giminių Amerkoje. Lie
tuvoje 2 brolius PranclSkų Jr 
brolienę Jadvygų lr jų Seimų 
Ir Ignacų lr brolienę Rozall- 
Jų lr Jų Seimų lr kitae gimi
nes.

Priklaus? prie Chlcigos Lie
tuvių Draugijos Ir L. D. 8. 129 
kuopos.

K Onas p» Šarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica Avenue.

laidotuvės jvyks šeštadieni, 
kovo 27, IS koplyčios 3:80 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kuroje ,- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžia kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti isldotuvive.

Nuliūdę Reseeys, Brolis, Svo- 
gertal. Brolienės, Pu.eeserė Ir 
filminės.

Taldotuvlu Direktorius An
tanas M. Phillips. Yards 4908.

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

VVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR*BONDS WITM THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

FOUNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dienų lr naktj šiftal. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 6 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki
2 popiet.

IVESTERN FOUNDRY
3834 H. Kedzie Ave.

“DRAUGO” II
DARBŲ SKYRIUS

1

‘•DRAUGAS’* HELP ,WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI FOUNDRftS DARBININKAI. Core- 
makers. Furnace Tenders. Karo dar
bai, gera mokestis, pastovūs darbai

KAINER A CO.
783 W. Leztngton 84.

LANGU PLOVĖJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisų.

EIXiEWATER BEACH HOTEL 
5348 Shęridan Rd. BUS BOYS

Atsikreipkite i Colonnade kambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Shęridan Rd.
Armature Winders

Pirmos klesos; pataisymų šapoje 
$1.35 j valandą

M. GOLDSCHMIDT CO.
1022 W. JACKSON BLVD.

VYRAI — VAIKINAI
Gabūs prie lengvų pakavimo lr iš
siuntimo darbų; pastovūs darbai. 
Tiktai dienomis. 40 valandų savai
tėje mokant laikų ir pusę už virš- 
lalkj. Netoli buso Ir I. C. L.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
1587 S. Michigan

MOLDERIAI lr DARBININKAI — 
reikalingi. lOOęį Defense darbai. 5 
dienos savaitėje. Kreipkitės prie — 
C. F. Wells. tel. BERkshire 0260.

CHICAGO FOUNDRY CO.
2028 N. Major.

REIKIA VYRŲ
Saldainių Dirbtuvėje
Su ar Be Patyrimo

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 W. Potomac.

VYRAI. 40 metų amžiaus ar suvirš 
reikalingi. Pastovūs darbai. Patogios 
darbo sųlygos. Gera mokestis, paty
rimas nereikalinira.

KESTER SOI.DER CO.
4201 Wrightwood Ave.

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

3915 S. La Šalie St.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARIX)ADING CORP. 
Door 6. House 3.

ISTH Jt CLARK STS.

TOOL * DIE MAKER — Defense 
dirbtuvėje artimoj pietvakarinėj da-

! lyj miesto. Gera transportacija. 
PROTECTOSEAL CO.
1920 S. Westcm Ave.

85.00 Į DIENA
VAIKINAMS 17 metų amžiaus ir 
suaugusiems vyrama drafto paliuo- 
suotiems prie darbų karpetų valymo 
dirbtuvėje. STEwart 9867.

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

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRUCKER8 ir WAREHOU8EMEN. 
Aukšta rnlnimum mokestis su proga 
Jaldlrbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatslšaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
ASrd St. Ir Archer Ave. Argo, RI.

Phone Summlt 800 — Ext. 271.

DARBININKAI
100ų£, karo darbai. Pradinė mokes
tis 65c. J valandų. Laikas ir pusė 
mokama už viršlaik).

IVESTERN MET AL CO.
2018 W. < arn.il Ave.

VYRU REIKIA
Tarp 45 ir 55 metų amžiaus prlo 
lengvų dirbtuvės darbų. Pašaukite—

MONROE 1480.

CHINA PAKERIS 
TRUCKERS

Reikalingi Stock room darbams. 
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 Pershing Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

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

TINGRTOL CORP.
1481 W. Grand Ave.

Warehouse Vyrai
Reikalingi dirbti cold storage 
dirbtuvėje. Gera mokestis. Lai
kas ir pusė mokama už vrš 
40 valandų darbo. ,

WESTKRN
refrigerating CO. 
18-20 E. HUBBARD ST.

REIKALINGOS MOTERY8 prikle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c j valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6 828.

i TVAKEM & McLAUGHLIN, INC. 
225 E. Dlinois St.

MERGINOS reikalingos prie leng- 
■ vu dirbtuvės darbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrmas nereikalingo. Lai-
kas ir pusė už vršlaik).

KROLL BROS. COV
1801 S. Michigan

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iš 
ki,ti>.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdi

NULIŪDIMO

vak.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPublie 4298 
Šeštad. Ir Sekm. ) vai.'

-VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tri. LA F* y et te 0727
RADIO PROGRAMAS— 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

Ii stoties WGE8 (1800). su Povilu šaltlmleru.

MERGINOS
Pri* lankstymo popieros bakai) dar* 
bi). Patyrimas nereikalingas. Persi* 
mainanti dienomis lr naktimis shlf
tal ar visados naktlmla

CHlCAOO CARTON CO.
4800 8. Pulaski Rd.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

AtsiSaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDOEWATER BEACH HOTEL 

5349 Shęridan Rd.

\ Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (M&homedas).

Jei kelias į Dievų tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Pntvys).

MOTERŲ REIKIA
Tarp 35 Ir 55 metų amžiaus prie 
lengvų dirbtuvės darbų. Paliaukite— 

MONROE 1480.

MERGINOS
Reikalingos prie vyniojimo ir paka
vimo. Patyrimas nereikalinga. G die
nų 40 valandų savaitė. Gera mokes
tis. Atsišaukit asmeniškai , Employ
ment ofisų.

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby St.

VYRAI IR MOTERY8

VYRAI 

IR MOTERYS
Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 valandos savaitėje 
LAIKAS IR PUSfi UŽ 

VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
8531 W. 47th St

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

2. Chicago, Iii, — šv. 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, Dl. — Šv. Juo
zapo. parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, Dl. — 
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 furnišlnotl kamba
riai. nau iai išdekoruotl. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių Informa
cijų.

RENDUOJASI du kambariai. Apšil
domi nečiaua šiluma. Pirmame auk
šte. Dėl vedusios poros. Atsišaukite 
adresu:

7007 S. ROCK W ET. L ST.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūktai mūsų specialybS 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nu surašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILING WORKS. 28 N. Loomls, 
Chicago. Past nsklte plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA mūro 2 fletų, 4 lr 4 
kambarių namas. Maudyki®, apšil
domas pečiaus šiluma, A—1 padėty
je. Apkainuota dėl pardavimo. Ga
lima tuojau ten apsigyventi. Kreip
kitės prie SAVININKO — 1640 S.

Nėra. tokio melo, kuris ne
būtų turėjęs teisybės savo 
pradžioje.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

A. 1
ELZBIETA

DOMBRAUSKIENft
(Po Tėvais Rctautaitė)

Gyveno 6802 So. Maplewood 
Ave. Mirė Kovo 23 d. 194Sm.. 
9:45 vai. ryto. sulaukus 62 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Telšių apskričio. Kulių 
parapijos, šimulių kaimo.

Amerikoj Išgyveno 2 9 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Stanislovų; sūriu Vladis
lovų; 3 brolius Adolfų Betau- 
tų jo moterj Onų ir jų šeimų. 
Antanų Betautų jo m.iterj 
Bronislavų ir jų šeimų ir Sta
nislova Betautų jo moterj Onų 
ir jų šeimų, ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie šv. 
Petronėlės draugijos.

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

Laidotuvės Jvvks šeštadieni 
Kovo 27 d. 1943 m. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta į Gimimo šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažls- 
tamus-as dalvvautl šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Vyras. Sūnus. Broliai, 
švngcrkos ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Grovehill 0142.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Plione YARDS 4904

‘J. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFORNIA A^B. Phoae LAFAYETTE 8571

P. L RIDIKAS
SSM SO. HALSTED STREET 718 W. 18to 8TREE1

Telephone YABDS 1418

I. J. ZOLP
1848 WEST 48th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
I'8818 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-81

LACHAWICZ m SŪNUS
SKYRIUS 48-44 E. lOSth ST. 
8814 WE8T 23rd PLACB

Tel PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2515

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

f
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dentų pi 
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Pokarinis planavimas if mažosios tautos
Savaitės pradžioj mes jau rašėme apie Winston Chur

chill, Didžiosios Britanijos premiero kalbą, pasakytą 
praėjusį sekmadienį, pripažindami, kad toji kalba hu
vo labai rimta, pagrindinė. Visų didžiųjų Amerikos dien
raščių redaktoriai ir arti prie vyriausybės vairo sėdin
tieji žmohėa į šią Anglijos premifero kalbą atsižvelgia 
visu rimtUtnu.

Kai kur tam tikrose politinėse sferose buvo besireiš
kianti tendencija atidėti visą pokarinio gyvenimo plą- 
navitaą po karo. Premieras Churchillas davė stiprių 
argumentų, kodėl tą planavimą tuojau reikia pradėti.

Europds ir kitų kontinentų pokarine santvarka do
misi daugybė tautų. Dėl to jau dabar jos turi turėti 
konkretesnį planą. Tačiau p. Churchill perspėja, kad tok
sai jjlanavinnąs pe turi atitraukti jėgų nuo karo, nes pir
mai ir žvarbiausias šiuo metu tikslas yra laimėti karą. 
Esą dar ne laikas ir sienų klausimą kelti ir dėl jų gin
čytis. Apie tai rašydamas “The New York Times” tei
singai pastebi:

\i»-ks daugiau nepakenkė Jungtinių Tautų tiks
lui, kiek pAskiamlai iškelti, argumentai dėl Rusijos 
pokariniu siehU”.

TAčiaū planuoti reikia. Reikia planuoti rimtai, at
sižvelgiant į visų tautų teises ir teisingus reikalavimus. 
Anglijos premieras, turėdamas tai galvoje, iškelia tarp
tautinės pokarinės organizacijos reikalą, kuri pirmoje 
Vietoje nuginkluotų nusikaltusias tautas, nubaustų ka
ro kriminalistus ir rūpintųs pokarine rekonstrukcija. 
Tfe, organizacija turi būti steigiama kOopėruojant trims 
didžiosioms jėgoms — Jungtinėms Valstybėms, Didžia
jai Britanijai ir Sovietų Rusijai. Bet ji turės inimti Vi
ską tautas, kad išlaikyti jų laisvės kobcepcijas, teisų ir 
moralumą, kas buvo if Tautų Sąjungos pagrinde.

Winston Churchill nurodė, kad toji viso pasaulio br- 
ganizaeija turės turėti dvi tarybas — vieną Europai, 
kitą Arijai Su vyriausiu teismu Spręsti ginčus, su jėga 
(Ikutinę ir tarptautine), pasiruošusia sustabdyti agre
siją ir prisirengimą prie ateities karų. “Silpnesniųjų 
iž mažfeshiiįjų fcaotų teisės bdfėS būti apsaugotos” — 
phsakė Premieras, pridMArtiaš, kad “nė vienai tautai 
nėbus leista pasiekti savų Individualinių norų pilnos 
ŠAtisfakciJos.” Be to, SšVd kalba jis paremia ir val
stybių konfederacijos idėją, Apie kūrią jau if ligšibl 
Bfevo pikčiau kalbama if rašoma.

Rew York Times šįas visas idėjas vadina realistiš- 
kdhiis ir dėl to ragina į jas visu rimtumu atsižvelgti.

Tas pats New Yorko dienraštis, kuris visuomet rim- 
tki svarsto tafptAUtiftitiš reikalus lr į kurio pareikštas 
rtubmbneS kreipia dėmesio ir vAldžto's sluokšniai, ragi
na Britanija, Rusija ir Amerika* artimai ir nuoširdžiai 
kbbperuoti. Be to jis pabrėžia, kad;

“jfci Rusija pHlffis susitariMą, Hfflahtf biažąfcfoS 
\ (tautas ir atitinkantį su Atlanto Čarteriu, Amerikos 

kooperacija būtų žytrthH dsUglau nžtikrinta negu ji
yfa fcibar”.

Iš to aišku, kad įtakingasis dienraštis “The New 
ĮfOrk Times’’ labai rimtai ir teisingai žiūri į pokarinį 

tAnavimą. Jis pasisako už tai, kAd didžiosios Jungtinių 
Kutų Valstybės kooperuotų tarp savęs if karo tn'etU ir 

po karo, bet tuo pačiu kartu visu griežtumu stovi už 
Visų tautų laisvę if nepriklausomybę ir rtbfi, kad lr to- 
jtia Rusija dabar ttlojiiu išsižadėtų agresijos tikslų ir 
pAaisakytų už Baltijos valstybių suverenumą.

Priminė Vokietijos vyskupu nusistatymu
*

Kovo 22 d., kaip praneša O. N. A., iš Vatikano Vokie
tijon buvo transliuojama kalba, kuria visu griežtumu 
pra smerktas žmogiškųjų teisių neigimas, cituojant Vo
kietijos vyskupų ganytojišką laišką, paskelbtą lygiai 
prieš metus.

Nugirsta, kad kalboj buvo cituoti šie laiško žodžiai:
“Mes ypač norime pabrėžti savo nusistatymą ne tik 

dėl religinių ir moralinių Dievo dūotų tėifcių, bet ir dėl 
visuotinųjų žmogaus teisių. Neturint pagarbos dėl iš
laikymo jų tėisių, visa žmonių kultūra susmuks”.

Be toį bttvb nurodyta lr Vokietijos vyskupų pareiški
mo keturi punktai:

1. Kiekvienas žmogus turi naturalę teisę į asmeninę 
laisvę Dievo nustatytose ribose, turint galvoj savo ar-

f timą, visuomenę, pareigą ir klusnvmą teisėtiems auto
ritetams.

2. Kiekvienas žmogus turi naturalę teisę gyventi ir 
naudotis gyvenimo reikmenimis. Tik vienas Dievas tė
ra viešpats ant visų sutvėrimų gyvenimo, gyvybės ir 
mirties.

3. Kiekvienas žmogus turi naturalę teisę prie teisė
tai jpigytos nuosavybės ir ją sulyg savo reikalo ir nu
simanymo naudoti ir taip pat prie jo huofcavybės ap
saugojimo.

4'. Kiekvienas žmogus turi naturalę teisę, kad jo gar
bė būtų apsaugota nuo melų ir šmeižtų.

Tai yra teisingas ir drąsus Vokietijos vyskupų pa
reiškimas Hitleriui ir visai jo naciškai gengei, kuri pa
neigia visas žmonių teises, atima iš jų nuosavybę; juos 
Vergais paversdami, ir stengiasi išsilaikyti valdžioje 
melais ir šmeižtais pasiremdami.

Kadangi Vatikanas stovi už žmonių teises ir jas vi
suomet drąsiai gilia, todėl matė feikalo per savo radi
ją priminti ir naciams ir vokiečių visuomenei anuos 
šauniuosius vyskupų laiško punktus.

Baltijos tautu gėdinimas
Estų žymus politikas it diplomatas Kaarėl R. Pusta 

“New Europe” žurnalui parašė gerą straipsnį, kuriame 
rimtai ir nuosekliai gvildena Ėsti jos, Latvijos ir Lie
tuvos ekonomines problemas. Medžiagą savo rašiniui 
apie Lietuvos ekonominį gyvenimą nepriklausomybės 
laikotarpiu p. Pusta sėmė iš Aniceto Simučio puikios 
knygos <”The Economic Reoonstruction of Lithuania 
after 1918”*ū .n-vz n '

kadangi “New Europe” žurnalas pasiekia visų tau
tų, ir didelių ir mažų, politikus ir diplomatus, taip pat 
aukštąsias mokslo įstaigas, todėl p. Pūstos jame įdė
tas straipsnis atneš nemažai naudos visoms trims Pa
baltijo valstybėms jų vafdo išgarsinimo atžvilgiu,.

Straipsnio pabaigoje p. Pusta iškelia Baltijos tautų 
grupės glaudų bferidfAdarbiavimą ir mano, kad ameri
kiečiai rodo tam simpatijų, nes toji jgriipė, įėjusi į vi
suotinos taikos sistemą, sudarytų stiprų nucleus’ą Eu
ropos rekonstrukcijai. Negalėtų tam priešintis if An
glija, nes Baltijos tautos šlėktų su ja artimo bėndfa- 
darbiavimo. Vadinamoji “Baltijos sistema”, einanti nuo* 
Skandinavijos ligi Lenkijos, gali puikiai laikytis ir gy
vuoti, jokiu būdu neužgasmant tiesioginių Rusijos in- 
tefesų.

arfa -j- i-žVirrtrCT rru

SPAUDOS APŽVALGA
Mina Sūbrtfcli

1'

kun. Pranas M. Juras, Lawrfehcfe, Mass., lietuvių pft- 
fhpijos klebonas ir Federacijos centro iždininkas, iš
lėkto T. išverstą penkių veiksmų dramą “Piloto Duk
tė”. Si drama vaidinti labai tinka gavėnios metu.

Rašyt opu Antanui Vaičittlaičlūi išvykus | U. S. ka
riuomenę, “Studentų žodis”, vienintelis mūsų žurnalas, 
neteku saunaut ivUaktętfiUB.

Anthony fedeno atsilankymo į Vašingtoną proga, “Tė
vynė” rašo:

“Šia proga turėtų subrusti visi Amerikos lietuviai: 
spauda ir įvairios ofganizftcljos. Einant tokiam svar
biam momentui, Amerikos lietuviai turi pareikšti rei
kalavimą, prašant Lietuvai hepfiklausomybės. šiame 
momente, laike šio didžiųjų pareigūnų susirinkimo 
turėtų būti sykį ant visados pilnai pasisakyta, kaip 
žiūrima į Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimą po ka
rb. Mes žinome, kad Amerika pilhai stovi už tų visų 
valstybių nepriklausomybę. Mes žinome, kad Rusija 
vis dar yra pAšimojnsi pavergti Baltijo valstybes, 
kurios šiamflien yVa. bejėgės ir verginamos sunkaus 
nacių juhgo. Bet tikrai dar nėra pasisakiusi Anglija. 
Siame tai susirinkime Anglijos didysis pareigūnas tu
rėtų tarti sAvo pAskUtinį ŽOdfi. Šiame tai susirinkime 
turėtų būti paveikta į Rusiją taipgi galutinai pri

sakyti, kaip ji mano po karo pasielgti su Lietuva, 
Latvija ir Eetja. Šitai turėtų būti padaryta dėl to, 
kad mes žinotume, kur stovime lr ką turime veikti, 
idant Lietuva po karo būtų laisva lr nepriklausoma...

“Svarbus momentas eina. Visi subruskime! Jei nie
ko neveiksime — galime viską pralaimėti, jei padir
bėsime — galime padėti mūsų senąjai tėvynei Lie
tuvai tapti lAIšvA lf heprlklAusoma po kafo! Todėl, 
budėkime!”

—r

Lenkų kvizlingai Maskvo
je pradėjo leisti lenkišką 
laikraštį “Volna Polska”. 
Jį redaguoja bolševikai. Re
dakcijos personale figūruo
ja ir kvizlingė — bolševikė 
Vanda, Vasilevska.

To laikraščio tikslas yra 
kovoti prieš lenkų tautos są
jūdį atstatyti laisvą ir ne- 
priklarfcimą Lenkiją ir dar
buotis už prijungimą Lenki
jos prie Rusijos.

“Volna Polska” tai yra 
pikčerkis lietuviškų kvizlin- 
gų redaguojamų laikraščių 
— “V-nies” ir “L-svės”.

I

I

Kad taip yra, galima su
prasti iš to, jcg toks Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės priešas, kaip R. Mi- 
zara, Maskvoje veikiančių 
lenkų kvizlingų grupę vadi
na “Patriotingų Lenkų Są
junga”.

Vadinas, kiekvienas išga
ma, kiekvienas parsidavėlis 

svetimos valstybės intere
sams lietuviškųjų bolševikų 
redaktorių akyse yra patrio
tas. ,

Lietuvis dirba prieš Lie
tuvą — Mizara tokį lietuvį 
vadina patriotu.

Lenkas dirba prieš Lenki
ją — Mizara tokį lenką va
dina patriotu.

Kokia skaudi vis tik gy
venimo ironija!

•

Kanadiečių h o 1 S e f i k ų 
“Liaudies Balsas” rašo, kad 
Lietuvą valdys patys Lietu
vos žmonės. 9

Su tuo mes pilniausiai su
tinkame. ’

Bet tas laikraštiš VIS tik 
nori, kad Lietuvą užimtų ne 
anglų if ne amerikiečių ka
riuomenės, kurios tikrai pa
vestų patiems žmonėms sau 
valdžią išsirinkti, bet laukia 
į Lietuvą atvykstant rau
donarmiečius, kurie, k A i p 
Maskva nori, Lietuvą su Ru
sija sujungtų.

Po svietą pasidairius
Kaip žinome, morčiaus 

28 pasibaigs gerieji čėsai 
ant mėsos. Užstos tikra ga
vėnia. Seniau gavėnioje pas
ninkaudavo tiktai tikintieji 
žmonės — katalikai, o da
bar turės pasninkauti ir 
visokie parmazonai, net bai 
šavikai, kurie visuomet juo
kdavos iš pasninkų.

Vakar užėjau pietų su
valgyti į vieną Bridgeporto 
restoraną. Man bevalgant 
atėjo if didelis Stalino pro
letaras — Maikis Cemce- 
lemcė.

— Gaspadin, — sako Cem 
celemcė, — neužilgo užeis 
gavėnia. Iškepk man didėlį 
šmotą geriausio steiko. Rei
kia nors sykį, kaip ligonis 
prieš smertį, gerai pavalgy
ti. O prieš tai dar pripilk di 
delį bliūdą kapūstų.

Užsakymas perduotas ki- 
činui ir tuojau pasigirdo čir 
akėjimas. Už kelių minutų 
steikas jau buvo po proleta
ro Cemcelemčės nose.

— Sei gaspadin, — pradė 
jęs valgyti sušuko jis. — 
Kokį, po velnių, tu man stei 
ką davei? Negaliu įpiauti.

— Ena, — gaspadinė su-

Lietuvos žmonės nori būti 
laisvi ir nepriklausomi. Jie 
visu griežtuinu priešinasi na 
cių okupacijai, jie priešin
tus ir rišama, jei jie ir vėl 
pasikėsintų juos pavergti.

“L. Balsias” savo rašinį 
baigia:

Lietuva priklausys tieftis, 
kurie ne tam kovoja, kad 
paskui fašistai juos laikytų 
pavef-gime”.

Mės pridedame pataisą: 
Lieta va. pri kiaušy s Lietuvos 
žmonėms, bet ne naciams, 
he komunistams if* Bė TaSis- 
tams.

barė veiterką. — Kiek sykiu 
sakiau tAu, kad prie geriau
sio štėiko Visuomet kostiU- 
mieriui paduotūlh aštriausi* 
peilį.

Angelskose poperuose ke 
Iiama didžiausias striokas, 
kad Čikagoj labai trūksta 
darbininkų. Bet užtenka tik 
tai pereiti Madison ŠI. “pro- 
letarų” distriktą, kad pama 
tyti, kiek daug ten vaikšto 
darbininkų, sveikų, raudonų, 
kurie tik ir laukia, kad juos 
jei ne demokratišku būdų, 
tai hitlerišku bizūnu tiv.*a- 
rytų į šapas if į farmas 
daržovių auginti.

Aną dien pasitaikė man 
praeiti pro tą Chicago “pro
letarų” sekciją. Jaunas vy
ras, kiaurais šiusais ir ap
driskusiu kautu, sulaiko ma 
ne ir prašo penkių centų ka 
vos puodukui nusipirkti.

— Ei tu, Arkly, šem ant 
jų, — sakau jam. — Svei
kas, kaip mulas, čia takėlių 
ubagaujfkr.-------- -

— Tai ko tū riSfi iš ma
nęs? — atšovė “proletaras”.
— Gal, nori, kad už takėlį 
sau ranką, af koją išsibūk- r. 
čiau? Oho, to, kreiriAu, nlė- 
kuomet hėbuš...

Nusisuko if nuėjo.

Aną dien, suskaudėjus 
pendikui, nuėjau pas dakta
rą Visažinantį. Sėdžiu lau
kiamajam. Kabinėte dakta
ras kalbasi sU ligoniu, ku- f 
ris, pasakodamas apie savo 
ligą, daktkrUi nėdudda nei 
žodžio ištarti. Pagallofc dak 
taras sako:

— Na, palauk, nešnekėk, 
nes turiu jus išklausyti...

— Jeigu aš tylėsiu* tai 
kaip gi daktaras galėsi ma
ne išklausyti? — nustebęs 
paklausė ligonis.

HEALTHY, WEALTHY AND WlSE!

t
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Vyry pajegy stoka ir draftas
KuHb pirmiau? b i ai s darbais, manoiha, bus

Kūris turėtų eiti karan s»llklan':karo ««ybon. 
pirmita: vedęs vyris su Šėl-I Pa)egų Kom:alJa i-
m* arta nevedęs vyras, ku- ':ad v’,rai' kurie «•*»-
ris dirba karo pramonėje? 468 1 d- "eturt' avatblų ka-

fakol ils klausimas neb ,JŠ « produkcijos darbų, bus 
išspręstas autoritetų, valdi-1 automat,Skai t*«-Hasl«kuo- 

ninkai neturi vilties išrišti
tautos vyrų pajėgų proble
mos. Rinktinės Tarnybos au
toritetai tiki, kad vyrai, ku- , a „
rie reikalingi karo darbams, I buten*' P’rtnaros.a kaukimas
vedę ar nevedę, tūrėtų būti t6vų 8U vWta vaiku lr ku‘ 
palikti prie bavo darbų. Paūl, ne ja-nnę®111- 
V. McNutt, direktorius Ka- šls d,dells 

ro Vyh| Pajėgų Komisijos,
nori palikti tiktai vedusius 
vyrus su šeimomis prie sa-i 
vo darbų ir sulaikyti juos 
kdd ilgiausiai nuo kabo.

kuris spbehdimis h\is į- 

vykdintas, tiktai laikas pa
rodys, bet daugelis Wash- 

ingtono valdininkų prana
šauja, kad apie gegužės mė-

tl į 1-A.
Manoma, kad tėvų šauki

mas kariuomenėn prasidės 
su sekamais patvarkymais

reikalavimas 
vyrų karo produkcijos dar
buose ir karo frontuose gi
li pakenkti bizniui, nes dau
gelis biznių turės užsidary
ti, jeigu bus klasifikuotos 
nebūtinai svarbios karo pro
dukcijai ir kurių darbinin
kai bus paimti kariuomenėn. 
Šiuo atveju galima bus sam
dyti moteris ir vyrus, kurie 
būs virš 37 metų amžians, L

KARALISKOS GlMlNLS ASMENYS ARMIJOJE

“Draugas", Acme pnoto
Tarp Austrijos bat.sliojono narių, kurie įjungti į U. S? armiją, matosi du b- jliai iš 

Archduke Otto Hapsburg šeimos, tai yra Charles (kairėje pažymėtas rutuliuku) ir Ru- 
dolph (dešinėje rutulk ku pažymėtas). Dabar Austrijos batalijoms lavinamas Camp 
Atterbury, Ind. šio batalijono nariai daugiausia susideda iš asmenų, kurie pabėgo nuo 
nacių priespaudos.

Australijoj grobsto lietuviškus laikraščius
(LKFSB) Mūsų korespon

dentas iš Australijos prane
ša, kad tenai juos pasiekia, 
nor s nereguliariai, “Drau
gas’ u Laivas”, retkarčiais

nesĮ vedę vyrai su šeimomis arba jaunesnius vyrus, xu- 
tures stoti kariuomenėn, jei-1 rje nebus priimti dėl fizinių 
gu tuo laiku nedirbs karo trūkumų. Vyrų t3rp 38 ir 

44 metų amžiaus yra apie 
7,000,000 ir jie galės užimti

produkcijos darbą.

Kbdėl taip?

> lauj

Krizė šioje padėtyje kyla 
todėl, kad ginkluotos jėgos 
šiais metais reikalauja 4,- 
200,000 daugiau vyrų viscse 
tarnybos šakose, nes mūsų 

armija turi siekti 10,800,000 
vyrų. Tuomi pačiu laiku pra 
monė reikalauja Š,600,000 

daugiau darbininkų dar prieš 
šių metų pabaigą, kad pa
didinti karo reikmenų pro
dukciją. Fr ūkininkai reika- 

ja daugiau darbininkų.

vietas tų, kurie bus Iššaukti 
prie svarbesnių darbų. Bet 
ir ta grupė vyrų galės būti 
paskirta prie svarbių karo 
darbų, jeigu bus reikalinga. 
Tai pačiai grupei irgi taiko
ma drafto teisės įsakymas: 
“dirbkite arba kovokite” 
(work or fight), jeigu mili-

IŠAUGINĘ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVES, 
DABAR NAUDOKIMĖS JOMIS

(Kalba, pasakyta per Budriko radio valanda 
iš stoties WHF C, kovo 25 dieną)
Atrodo, kad taupymo ir dabar yra. Prašau gerbiamų

taupyto j ams ant knygelių 
3* nuoš. dividendų bus įra
šyta į jų sąskaitas.

Atsižvelgdami į šiandieni
nes sąlygas, mūsų dibekto- 
riai nutarė ateityje mokėti 
3 nuoš. dividendų, kad tuo 
sulyginti dividendų mokėji-

ir “Studentų žodis’’ bei in

formacijų biuletenis “T h e 
Lithuaniąn Situation”. Ga
vęs šią literatūrą mūsų ko
respondentas siunčia į, Sid
nėjų, čia gi lietuviai perskai
tę siunčia į kitus miestus 
Iš Australijos mums rašo: 
“Draugas yra pirmas lietu
viškas laikraštis taip plin
tąs Australijoj ir vaidinąs 
svarbų vaidmenį.’’ Austra
lijos lietuviai ruošėsi minėti 
25 m. Lietuvos Nepr. Pas

kelbimo sukaktį, rengėsi gau 
ti valandėlę radijofone, buvo 
prisikvietę iš Amerikos į 
Australiją nuvykusių lietu- I 

vių karių, tačiau dar nega-' 

vome žinių, kaip jiems minė

jimas pasisekė. Energingai 

darbuojasi lietuvių draugi
jos pirmininkas A. Baužas.

tik dėl karo sąlygų organi
zacijų veikimui Australijo
je bėra palankios dirvos, tuo 
labiau, kad svetimšalių lai- 
kymąsls yra gana stipriai 
sekamas. Australijoje esąs 
lietuvis kunigas J. Tamulis 
nuo kovo 6 d. pradėjo studi
juoti naująsias kalbas ir žur 
nalizmą Queenslando univer
sitete.

Lietuviai jūrų karinin
kai veržiasi Į mokslą

(LkFSB) Lietuvis kapito

nas (Vyt. Kuižinas baigė Mi 
chigan universiteto 1 a i v lį 
statybos šiką, gaudamas rtla 
gistro laipsnį. Kitas karlrtih- 
kas — kapitonas lt. P. La

banauskas gyvena Pasade- 
noje, Calif., ir studijuoja sa
vo šakos mokslus siekdamas 
Master of Science ir Elek
trotechnikos inžinie r i a u s 
laipsnio vienoje iš sunkiau
sių mokyklų.

, mą su kitomis panašiomis
skolinimo bendroves savo klausytojų remti šias įstai- bendrovėmis 
pranešimais kas antrą ket- gas ir ateityje. Galite pa-
virtadienį per šią radio sto- remti ne tik dėdami į jas Universal Savings and 
tį tiek supažindino kiaušy- pinigus, bet ir imdami iš jų L°an Association metų bė- 
tojus su šių bendrovių tiks- paskolas. gyje padidiho savo kapitalą!

taris autoritetas to reika-1 lais ir tvarka, jog vargu be- Patyrę, kam reikalinga pa šimtu tūkstančiu ir pardavė 
lautų. BNP | siras nors vienas lietuvis, skola iatnaujihti arba gauti $100,000.00 Karo Bohų.

-------------------------- (kuris nežinotų, kad yra tau- paskolą perkant namą arba, Padarėme 40 paskolų ver-

GrdikfJOS Šventė py®10 h* skolinimo bendro- seną namą taisant, patar-i lės $96,000.00. ,
vės, angliškai vadinamos kitę kreiptis.į lietuvių tvar-Į Baigdamas savo kalbą,

(LKFSB) Kovo 25 d. pri- Saving3‘ and Loan Associa- komas bendroves, nes visos kviečiu visus mūsų draugus
puola Graikijos tautinė šven tions. i šios bendrovės yba taip au-1 tapti Universal Savings and
tė. šis, dabar sunkią okupa- Sėkmės to yra labai ge- sitvarkę, kad gali suteikti1 Lo3n Association nariais,

riti tinkamo amžiaus milita-, ciją kenčiąs, kraštas turi ros, nes visos šios rūšies paskolas ant ilgo laiko už ‘Nurmis galite tapti paSidė-
rei tarnybai — nuo 18 ligi' daugiau negu dvigubai gy- bendrovės įgijo šimtus nau žemą nuošimtį. ' dami savo atliekamas sutAtt-

37 metų — kurių darbas tie- ventojų palyginus su Lietu- jų narių, kurie pirmiau a- gia prQga a§ kaipo gfekre., pas, kurios bus Federal Sav- 
siofeiniai neprisideda prie Va: 7,108.814. žemės plotas pje jų svarbą ir naudingu- torius Universal Savings and'ings ėnd Loan Insurance Cbr 

~ 50,257. Katalikų Graiki- mą nieko nežinojo. Loan Assocį3ti0n, praĮ poration apdraustos iki -5,-

Išrišimas šios problemos, 
gkt įvyks balandžio mėue- 

sį. Bu balandžio 1 d., viii vy-

kabo pastangų, turės per 30 
diėnų susirasti darbą karo 
pHunbMJe patys, per guma gi rytų apeigų krikš- a^mo’i.endrorts^ra už-
Jūhg. Valstijų Darbų Tar- ūionys. Įdomu, kad Graiki- venslo3 Jau kai
nybą (United States Em- joje ant Athoso kalno yra kada k nij didc3niuS 
ptoyment Service). Tas ihi- *jKe 20 vienuolynų, kurte j ,nve8tmentu8 pri8ieina grą. 
mi vedusius vyrus su Sei- sudaro savo autonominę res-, kad bfltl} galima gu

joje yra tik apie 55,000, dau-Į yįsos netuvių taupymo ir nešti savo nariams, kad ko-

mdmie arba kurie užlaiko > publiką, pripažintą Graiki-
teikti progos mažesniems i'n-

kitus asmenis, kaip ir neve- jos vyriaūsybSs. Į tą vyrų' ve3torjams idėti g 
dę vyri i. Jeigu gegužės 1 d., valstiją nevalia j kelti kojos t as 
tie asmenys nebus prie dar- moterims. Vienuolių toje bes
bo, kuris skaitomis svarbia publikoje yra netoli 5,000, Todėl aš šiandien savo kai 
dkliiM karo programos, jie Net iš Lietuvos kai kas nu- boję notiu padėkoti lietu- 
Wus paimti karo tarnybon, važiuodavo jų pažiūrėti. Ir viams. kurie nuoširdžiai rė- 
riėiiūrint Vfedę ar nevedę, iei dabar Graikijoje tebegyvena mė šias bendroves ir išau- 
jfe tik bus fiziniai tinkami, vienas lietuvis dailininkas, gino jas į tokias, kokios jos

savo su-

vo 31 d. dalinsime 3^ di
videndus už pbaeitus 6 mė
nesius.

Dividendų čekiai bus iš- 
siuptinėti balandžio pirmą
dieną visiems tiems, kurpe vius 
turi pasidėję čionais pinigus 
ant “paid up” ce/tifikatų. O

000.00, arba imdami pasko
las ant mortgičių.

Bendrai, lietuvių užduotis 
yra remti savo biznierius, 
profesionalus ir finansines 
įstaigas, nes jie remia liėtu-

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Jktaėmėtiim
iki Rinktinės Tarnyba iš 

lėle kitus patvarkymus, pa 
llUosuojarit vyrus nuo kabo 
tkbnybos (iki šiol tokių pi- 
tVirkymų dar nebuvo), vie 

tlftė komisija išspręs, ar as 
mUo reikalingas karo dir 
bams, ar karo fronte. Jo šei 
Pieninis storis taip pat būt 
aVarstomis. Bendrai, yra 
manoma, kad tėVšms bUė 
taikomos šios taisyklės:

Eirma — tėvai, kurių dar 
has Vyrų Ptjėgų KomtSiirt 
bus Skaitomas nnon-defer- 
able” (neavabfns).

Antra — tėvai, kurių dar 
bas paskirtas hel J, “non- 
vkeferable” (nesvarbu?) nei 
“essaentiar ’ (iVif bus) katė- 
gubiją.

Trečia — tėvai, pagaliau 
kurie Atlieka švitbius dar 
bus karo pramonėj. Nevedę
vytil, nors Dr užsTSmę ivat- -ha—

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik gfllfei. Ir ją* tavo ip- 
dtvttą par!or setą nemeskite 
link, paduokite Roose- 
Velt Furniture Kompani
jai. Pfei- 
DlRBS Ir pa
darys J| kairi 
NAUJĄ MVo 
dirbtuvėj. Dl 
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.• • • e2-jų S 

šMOTt 
Kainos

Telefonas SfeEI.EY 8760

SPAiNGSAI Jūsų parlOr 
seto yri tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

ROOSEVELT
FURNITUnr COMPANV

tsit WE8T ROOSEVELT ROAD

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO

Žymaus Lietuvos “Mūsų* Laikraščio” Redaktoriaus 
PSSiskaitykite kAip K. Baras, žymus lAikrašti'nihkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da- 
bab darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Avė.,

Chlęago, Illinois
—

TICKLE ?
cough

TSAOf

<t»e dun dimat riekia whicb comas from • 
thduą to • coldl Qufck— get ■ SoiTt'S Bro*. 
Cough Drop. (Black or Menthol—Jr.)

Smitli Bros. Cough Drčps ari thi 
Mrtj drops eontaiirtng fltlMIB A
Vlmrtfn A (Uarotene) raiaet rita teaitrant* M 

mucooa membraAet of noaa aod throat to 
infotiona. when lack of ratfc- 

I to due to Vludtln A deicltacy. Mala

Dabar Yra Laikas Pirkti
^(RŪPINKITE SAVO NAMUS, KAD 

BOTŲ MALONUMAS GYVENTI
Išrinkite Sau 

Namaitis Rakan
dus Dabar Laike

v •

Budriko Pavasa
rinio Rakandų 
Išpardavimo

GRAŽŪS PARLOR SETAI 2 šmotų,

p° - - $89.50 ,r $99.50
PARLOR SETAI KkftSLAI 2 šmotų,
PULLMAN, TRENSKE, Vėrti $250.00

už ............................ $148.50 *r senas 3’’181! ^tas
MIEGAMO KAMBARIO SETAI, 3 šmotų,

riešuto medžio po .................... .................. tf qo nn
MIEGAMO KAMBARIO SETAI, 3 šmotų,

geriausi ir dručiaUsi, po ....................... $148 50
DINETTE SETAI 5 šmotų verti $65.00,

p°........................................................f-intv J38»50
DINETTE SETAI 7 šmotų, vebtės $98.50, 

po ...........................................................*................. Ji
KARPETAI VILNONIAI 9x12, po .............'J;
MOTOROLA, PHILCO, ŽENITH, RCA 
VICTOR Naujos Radios 1942, gražiubse

kibinėtuose, po $69.50 ,r $89.50
ELEKTRIKINIAI DtJLKlV VALYTUVAI, 
VAČUUKt CLEANERS, palengvina darbą 

namuose, išima dulkės iš karpetų, par
lor setų, didelis pasirinkimas

p° • $19.00—$29.00 $69.50
MOORES, ORIOINAL, CRCSBY, gesiniai ir ahgli- 
niai pečiai Hot Blast pečiai už žemas kainas.

Daugybė gerų springsinių matrasų, lovoms sprin- 
gsų, vaikams lovelių, vežimėlių, klejankių yardinių 
9x12 dydžio ir 4 yardų pločio.
5000 GALIONV geros maliavos. DevOe, Dehydray, 
Dutch Boy, Republic ir kitų. Varnish, Linseed Oil, 

po •••• $Į.Ž5 galionas ir po S2.Ž5 «al
Laikrodėlių Ir Deimantų skyriuje turime: 

ELGIN ir BULOVĄ, laikrodėlius, auksiniai žiedai, 
akiniai, 2W šmotų setas ftogers sidabro, už 95

Del patogumo krautuvė atidaryta ir sekmadie 
niais nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. /

JOS. F.
3241 So. Halsted St.

TeE CALUMET 7237

DIDELE KRAUTUVE RAKANDŲ, RADIO, 
REKORDŲ, JEWELRY 

dideliame name.

Budriko Radio Programai:
tverta—1000 t. sekmadienio vakare, 9 valandą. 
WHT'C 14fW k. ketvlrtadtenlalg 7 vai. vakare.

>oočs5ooR
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LABDARYBE
NAUJOJE GVINĖJOJE BAIGIA DARBĄ

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienč, raštininke; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Dar karią matysime 
Lietuvaitę"
Kas buvome praėjusiame

/ra ■
Rengiasi prie svarbaus 
susirinkimo

Trečiadieni, kovo 31 d. pa-
dienraščio “Draugo” koncer prastoj vietoj, būtent šv. 
te, tikrai nuoširdžiai džiari- Kryžiaus parap. salėj, bus 
gėmės gražios operetės “Lie | labai svarbus Lietuvių R. K. 
tuvaitės” pastatymu. Muzi- Labdarių Sąjungos centro
ka, dainavimas, vaidinimas 

ir lietuviški šokiai žavėte 
publiką žavėjo. Daug kas tą 
Vakarą kalbėjo norį tą pui
kią operetę dar bent vieną 

kartą pamatyti.

Tokių žmonių pasitenkini
mui ir tų, kurie iš viso dar 
tos operetės nematė naudai 
pranešama, kad “Lietuvai
tė” bus dar vieną kartą pa
statyta. Tai bus sekmadie
nį. gegužės mėn. 9 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj.

Malonu yra pranešti, kad 
Šv. Jurgio parapijos choras 
ir visa eilė žymiausių mūsų 
solistų dainininkų, komp. A. 
Pociui vadovaujant, sutiko 
vaidinti operetę “Lietuvai
tę” dar vieną kartą ir visą 
pelną paskirti lietuvių sene
lių prieglaudos rūmams bai
gti statyti. Iš choro, daini
ninkų — solistų ir diregen- 
to pusės tai yra kilnus pa
siaukojimas lietuvių labda
rių darbams praplėsti.

Šiuo didžiuoju parenginpu 
rūpinasi Lietuvių Labdarių 
Sąjungos centras. Jo suda
ryta komisija iš K. Jodelio, 
St. Cibulskio ir A. Valan
čiaus daug darbuojasi, kad 
viską tinkamai prirengti, 
kad publikos dar g sutrauk
ti ir kad kuo daugiausiai 
pelno senelių prieglaudai pa 
daryti. Reikia manyti, kad 
visuomenė šias nuoširdžias 
pastangas geram tikslui į- 
vertins ir gegužės mėn. 9 d. 
erdvę ir gražią Šv. Kryžiaus 
parap. salę užpildys.

Gyvas labdariuose 
veikimas
? : Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos skait 
Iingas mėnesinis susirinki- 

Was įvyko kovo 21 d. 
‘ĄDarant pranešimus, pirm. 
M. Sudeikienė pranešė, kad 
buvusio vakaro, vasario 28 
*d.? dar ne visi tikietai su
grąžinti. Taipgi pranešė, kad 
gegužės 9 d. centras rengia 
kitą didelį vakarą šv. Kry
žiaus parapijos salėj, šį šy- 
kį bus atvaidinta operetė 
“Lietuvaitė”.

Pranešus, kad Labd. Są
jungos ūkio kūdroje tragin- 
gai žuvo J. Martišius, jo 
žmonai pareikšta užuojauta, 
ir nutarta sudėti aukų ir 
užprašyti šv. Mišias už ve
lionio sielą lr baigiant susi
rinkimą taip pat pasimels
ta už velionį. Labdarys

susirinkimas, į kurį visos 
kuopos turi prisiųsti savo 
atstovus, visa centro valdy
ba ir direktoriai privalo at
vykti. Pageidaujama, kadi 
kuopos bent po penkis at 
stovus prisiųstų.

Šiame susirinkime bus iš
duotas raportas iš vasario 
28 d. centro pasekmingo pa
rengimą Raportas bus įdo
mus. Todėl visi aukotojai, 
ypač garbės nariai prašomi 
atvykti ir pasiklausyti apie 
labdarių darbus ir ateities 
planus.

Turėsime aptarti gegužės 
P d. parengimo reikalus, pa
sidalinti darbu etc. Reiks ir 
apie rinkliavą Vainikų Die
ną pasitarti, atitinkamas 
komisijas sudaryti. Bus ir 
kitų svarbių sąjungos ir se
nelių- prieglaudos reikalais 
pranešimų. Tad, visus kvie
čiu atvykti.

Anastazas Valančius, 
Liet. Labd. Są-gos pirm.

Brighton Park
Labdariu kuopa

Labdarių Sąjungos 8 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą 
Eekmadieuį po pietų.

Mūsų kuopa turi amžinų 
ir garbės narių, kurie auka
vo po šimtinę: N. ir H. Šir- 
vinskai, E. ir S. Mikalaus
kai ir J. Klimas antrą šim
tinę.

J. Kass, mūsų Brighton 
Park Jewelry krautuvės sa- 
vininkaą, visuoihet paremia 
visus darbus. Ir per labda
rių 8 kuopą aukojo senelių 
prieglaudai $5.00.

D. Varnas davė gražų pa
siūlymą, kad 8 kuopa įreng
tų vieną kambarį senelių 
prieglaudoje. Visi vienbal
siai sutiko ir parėmė tą ge
rą sumanymą.

Komisija susideda iš: S. 
Visockienės, H. Širvinskie- 
nės, M. Malinauskienės. Sek
madienį po Velykų šiam tiks 
lui surengs “bunco party”.

Narė M. Neverdavskienė 
aukavo $2.00. Dėl B. Mažei
kienės vakaro, kuri yra naš
lė, kuopa aukojo 10 dolerių.

F. Vaičekauskas apsiėmė 
emonganizuoti rinkikes dėl 
kapinių dienos.

E. Malinauskienė pridavė 
vajaus knygutę su $10.00.

Dėl bonų komisijos išrink
ti J. Klimas ir N. širvinskis.

Naujų narių perstatė S. 
Visockienė: J. Kass su žmo
na, M. Neverdauskienė, D. 
Kalainis, N. Tebelskis, M. 
žimkienė, L. žadeikb, P. ir 
žmona, Pranskūnas, A. ir

'Draugas” Acmo pnoio

i liauskienė, Gendrolienė, R.
! Žoliaus, M. Petrošaitė, Ma- 

rinienė, Okoskis, Pleinis, Ru
zgienė, Meškienė, Sriubas, 
Valaitis, Valauskas, Cyslie- 
nė, Jesevičienė, Trionienė, 
Vietienė, B. Cicėnas, Z. Ged
vilas, E Siderienė, E. Sedar, 
Lukošaitis, Lavonai lis, F. A- 
domaitis, O. Navickas, Gri- 
nis, Švilpas, Kumža, J. Ged
vilas, U. Galdikas, L. Stru- 
pas, O. Kazlauskienė, O. Pi
litauskienė, S. Vielis, Saka 
lienė, A. Labanauskienė, J 
Mikaliūnas, M. Ragaišienė

M. Kairia, D. Vaišvilienė, J. 
Dimša, F. Juška, P. Rimša, 
A. Dulkus, V. Yodeiis, K. Lu 
košaitis, P. Macis, F. Mei
lius, O. Rašinskienė, O. ša- 
tūnienė, N. N., Bukenas, M. 
Teiszerski, M. Ruaienas, Z. 
Stasulis, R. Klimas, E. Če
pienė, T. Atroškienė, K. 
Montrimienė, S. Dobrovols
kis, J. Narbut, A. Vaikevi- 
čius, K. Greinis, F. Šilius, A. 
Zolp ienė, kun. A. Deksnis. 
H. Chapas, J. Daųgvilas, La
buckas, N. N., Jesulaitienė, 
J. Baltienė, M. Bernotas.

Amerikos lengvas tankas, vairuojamas australiečių, kovos metu permuša japonų 
užtvaras (pillboxes), paskutiniame Buna užpuolime, New Guinea. Pėstininkas iš de
šinės pasiruošęs šauti į japonus.

Jonaitis, M. Mikuckienė, A. 
Vaiskia, E. ir žmona Mika
lauskai.

Kadangi ir mūsų Brigh
ton Park žmonės užsiėmė 
didelį darbą atlikti, tai se
nelių prieglaudos name kam- 
harį įtaisyti, meldžiu visų, 
katrie kiek gali, su auka pri
sidėti. Ona Ivinskaitė, rašt.

rr Moterų Triūsas 
Ciceroj

rr

Sekmadienį, balandžio 4 
d., šv. Antano parap. salėj, 
Maskolaičiams vadovaujant, 
bus statoma scenon “Mote
rų Triūsas”. Bus ir kitokių 
margumynų. Prie to dedasi 
ir lietuvaičių vienetas prie 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Pelnas skiriamas se
nelių prieglaudai baigti.

Reikia pasakyti, kad Lab
darių Sąjungos 3-čioji kuo
pa gražiai ir sėkmingai- dar
buojasi. A. L

Jei mylimo ydų žemiško
ji meilė nemato, tai tikroji 
meilė aiškiai jas mato už 
uojautą ir paguodą išreikš- žmona Miniat, E. ir L. Gi-
dama. |niet, T. Mazilenskienė, K. S.

Aukos prieglaudai
Labdarių Sąjungos senelių 

prieglaudos užbaigimai au
kos suteiktos suruoštame via. 
kare šv. Kryžiaus parap. ea- 
lėje sekmad., vasario 28 d. 

Aukojo:

Jurgis ir Marijona. Šepu
tis — $100.00.

U. Kelpsh, 7117 S. Maple-! 

wood Ave. — $100.00.
Stanislovas Mikalauskas 

— $100.00. ,
Petras Pakalnis, 843 W. 

33 St. (pažadėjo) — $100.00.
Elzbieta Kegovičiūtė, 4319 

S. Wood St. — $100.00.
Kazys ir Agota Jaukša-i, 

Cicero, IU. — $100.00.
Juozapas ir Agnieška Vai 

čekauskai, 3358 So. Halsted 
St. — $50.00.

Antanas Vanagaitis — 
$50.00.

Kun. Anicetas Linkus — 
$25.00. .

John Kass — $25.00.
Dr. S. Biežis ir Baltramie

jus — $14.00.
Kazimiera. Dešelskienė — 

$10.00.
M. K. Matkevičius — $10
Dr. Steponas Biežis $10.00.
A. Maneikis — $10.00.
Adv; A. Olis — $10.00.

- Aleka. Mickeliūnas $10.00.
Barškia Furn. Store $10.
P. Tamašiūnas — $10.00.
H. Gieš — $10.00.

Mr. ir Mrs. A. Valančius 
— $10.00.

Mr. ir Mrs. J. Geniotis — 
$10.00.

Mr. ir Mrs. Balnis $10.00.
Mr. ir Mrs. Mikaitis $10.
M. Nagaitienė — $10.00.
J. Klusas — $10.00.

Kazys Šimkus, 5620 So-. 
Tremble Ave. aukojo $1.00, 
pažadėjo $9.00.

Po $5.00 aukojo sekanti: 
kun. M. G. Švarlis, kun. A: 
Karužiškis, kun. A. Deksnis, 
Elizabeth Bingle, Mr. ir Mrs. 
Ačas (Juozapas), Vera Olie- 
nė, K. PauUus, P. M. Dorša, 
B. Dubar, J. A.‘Kinčinas, P. 
Doveikienė, J. M. Lapinskas, 
S. J. Lukošius, Ą. Belskienė, 
F. Milius, E. Radavičienė, A. 
Mačiulienė, O. Mankienė, S. 
Jonušas, O. Mockienė, V. 
Drugentas, M. Nėbrieža, O. 
Antanaitis, J. Kupčiūnas, B 
Dainauskienė, A. V. Lakoms 
kis, Mr. ir Mrs. C. Šūkis, Sr. 
(Austin), B. Zaleckienė, E. 
Valančiūtė, M. Kazėnas, P. 
F. Gribuliai, Mrs. Mališaus
kas, E. Eudeikienė, Birutė 
Rudelis, Mr. ir Mrs. Lukas, 
Šleževičienė, Kazwell, T. 
Nonvay, O. Nemunienė, D. 
Bartkus, M. Paurius, Bobby 
Rudelis, E. Seteikis, M. Gai
žauskas, V. <M. Petrošius, N. 
E. širvinskas, F. Saunoris, 
Bernotienė, F. Vaičkus, Bu
blienė, J. Maksvytienė, M. 
Kareckienė, P. Sloger, L. 
Beiner, Mrs. Sterling, Aukš- 
kalnienė, M. Sadauskienė, S. 
Mališauskas, M; Marozas, 
Staliauskienė, H. Kaspara
vičienė ir Mr. iv Mrs. Gri
šius.

Po $3.00 aukojo: M. Pet-

rilienė, V. Urba, P. Gudžiū
nas, S. SaceLskis, S. Balsis, 
G. Spirauskas, Vitkus, K. 
Kryževičius, Mr., ir Mrs. Nar 
tonis, S. Skėstelis, A. Shur- 
na, J. Stejponaitienė.

Po $2.00 aukojo: Barkaus 
kienė, J. šaudvitienė, K. Pet 
kelis, B. Stupelis, K. Augai- 
tienė, A. Pikturna, O. Rim
kienė* M. Puidokas, L. Ci- 
bulskienė, J. Vainauskienė, 
J. Kasputis, O. Jaškūnas, A. 
Zerolis, M. Plančienienė, J. 
Brazauskas, C. H. Šimans
kis, P. Ruzgienė, Aleksan
dravičienė, N. N., A. Kaz
lauskas, Bernotienė, Mr. ir 
Mrs. Gudinskas, V. Balsis, 
D. Vizgirdienė, A. Butkus, 
O. Liudvikas, A. Šimanis, 
Mr. ir Mrą. Ivaskevicz, Mr. 
ir Mrs. Legner, S. Bendik, 
Mr. ir Mrs. Karklelis, F. Da
bulskis.

Po $1.00 aukojo: O. Ran- 
dis, A. Rimkevičius, K. Šim
kus, O. Petraitienė, A. Kup
rio, Budreckienė, Janušaus
kienė, J. Aitutienė, M. Tve- 
rionienė, R. Budrickienė, 
Gaugečius, A. Tamalonis, J. 
Strikas, A. Kar p, Jakubka, 
Vingei, Abečiūnas, Dobro- 
volskienė, B. Narbut, Tal- 
vaišienė, Rozmanskienė, E. 
Laurinavičienė, Gedminienė, 
Lauraitienė, Sepalaitis, Dar
gia, O. Jeselskienė, Danie
lius, Kačka, z Petrokauskas, 
Jackienė, Glebauskienė, Ju
sevičius, Taranda, P. Rus- 
teikaitė, Matimaitienė, Zaka 
rienė, K. Ivanauskas, Guda- 
vičienė, Mankienė, N. N., 
Motskus, Kučinskas, Mei-

FAT5 FOR VICTORY
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28traln w*ate Idtebea 
any emooth rim can.

3 Dell ver vraete kltehen fale to 
yonr meat dealer. It wlll be la 
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LONDONAS.— Parlamen
to atstovas Sir Alfred Knox 
atstovų rūmuose pareiškė, 
kad Švedija nuo karo pra
džios laikosi nacių pusėje.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR I 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA I 

KAINA CHICAGOJE! •
“IA MŪSŲ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite aavo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa 

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS

4140 ARCHER AVE.

SAVININKAS

TEL: LAFAYETTE 3516

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 Iždininkas

DABARTINft

DIVlDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
UŽ $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS 
Šiuo Laiku Siūlome

NEPAPRASTĄ BARGENĄ IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikvba I tomas. Dogmatinės Kataliku ti
kybos išdėstymas, tokia eile. kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu i Dievą Tėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................ $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėto ia*. šioje kny
goje toliau išaiškinama Kataliku tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliku Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ....................................................  $3.00

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašvta labai gyvai 
ir idomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .............. ................................ ......................... $1.50

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .....................  $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knyga vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .................................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Būčio. M. I. C. Knvga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244' nusl. su aplankvtų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ................................................................................ $1.00

7. Karalienės Prižadas. Narv T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ... ........................................................... 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Spllmann'as. Vertė B. Kasal-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pnsakvti. 230 pusi. Kaina 75c

9. Avenč. Jėzaus širdies Intronhaclia. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D.. M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ..................................... 35c

•
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.
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A LITHUANIAN SEES
By V.

MR. EMN'S VISO

Lithuanian-Americans ins- 
tinctivefy sensed that the 
visit of Anthony Eden was 
important to the cause of 
Lithuania’s freedom and to 
the principles of the Atlan
tic Charter upon whieh the 
hope of that freedom ie 
based. They lošt no tinę in 
intim&ting to the honored 
Foreign Minister of Great 
Britain that what is sauee

1 CHICAGOJE
• • *

.JretHHRkii 
taifereiKija

IR APYLINKĖSE
I veikimu, vadovybėje kan. S. 
Jonelio ir kan. 9. A domino 

i rengiamas vakaras trečia- 
, dienį, bai. 7 d., 8 vai. vak., 
i parapijos salėj. Visa* pelnas

fe*e*ifc vakarinėse vaM^one gkįrį9mas klierikui sušelpti, 
prasidės bai. 4 d!. $v. Jurgio nes jį8 yra našlaitis. Mamy- 
hažnyėtoje, tuojau F> Kieta-|tė ir tėvelis mirė ir tik ge-

• viškų nstatjų užbaigimo. I.
C

>’ ••Draugus" Aem« photo
Pakrančių sargybinis laivas “Campbell” smoge j nacių submarinų ir jj paskandino; 

šis laivas taip pat paleido gelmių bombas į kitas penkis submarlnue. šiauriniame /it- 
lantike šio laivo kova su nacių subnaarinrJs tęsės 12 valandų.

bažnyčios tloftr™ posėdžiauti 
persikėlė j salę. J konferen
cijų kviečiami visų apylin
kės lietuviškų parapijų tre
tininkas bei jų atstovai. Va
kare, 6-7 vai. bus konferen
cijos dalyviams užkandžiai. 

Bridgeporto tretininkai- gy

Bridgeport. — šv. Pran- 
oiikaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks sekmachenį, ko
vo 28 d., parapijos mažoje 
salėj 1 vai. po pietų. Rėmė
jai prašomi atsilankyti'. Ttr- 
rime svarbių dalykų aptarti.

VaMybo

ros sesutės ir brolio remia
mas atsiekė savo tikslą.

Taigi parapijonai, draugai 
ir pažįstamieji prašomi pa
remti pramogų. Be to, plati
nama laimės knygutės. Do
vanos skiriamos pinigais 
Kas norėtų įsigyti laimės ti
kietų, prašomi patelefonuo
ti į parapijos ofisų arba R 
Cicienienei, Boirf. 1466.

Vakare bus ‘Magic Show’ 
ir žuvies vakarienė. Lauk-

' sime visų atsilankant Rap.

PASKOLOS
DAROMOS

awi rmsŲ.mKHetQ 
GROTAI FfOtAI

ATMOKOTMA&

dailies in vrhich the fed- This p-obey carries an echo another, ao matter for wfiat
lowing mterpretation wAs of the ChamberPain idea of strategie reaso*. It vroold be vai‘ ruošimai besiartinančiai
placed upon the above ment- appeacsemsent. The European poor poRey for Boviet tret. konferencijai. Kovo 21
ioned editorial: “The nations did not go to warr Russia to forget American d- turėjo gausų susirinkimą,
London Times mdicates that against ffitier to submit bo idealiem”. • kurio svarbi ausis punktas Į*

I buvo aptarti busimosios koa
i ferencijos reikalus. Vaišėms

_ . .. , suorganizuoti išrinkta ko-
The Calholics will alvvays

it vvould not want
for the gooee should be 
sauce for the gander. K1***™ to keep ita solemn

Great Britain and SovietPW« ^ven to Fdand". 
Russia claim the right to be The Polish Committee wants

Great Russian demination. Let 
there be no itiusions on thw

THfe POPE SAID 
SO LONG AGO

SKAITYKlTr -U&AtJGA' MUTUAL
FEDERAL

point: the Comnvmrst Tro-
jan Horse is no stronger KadanSi dabar pro-

.............. .  - -- • remeP>6er that first of duWų gavim33 apribotas.

tai patys tretininkai pasi
žadėjo ką kas gali atnešti 
prikepti, taip kad numato
ma turėti geri užkandžiai ir 
karšta arbatėle. Kviečia ne 
tik savo, bet ir kitų para
pijų tretininkus dalyvaiti 
Visi bus skaniai pavaišinti.

Tų gausų tretininkų susi
rinkimų pravedė prel. M. L 
Krušas. Koresp.

free and independent, there'Mr- Eden rectlfy the, Europe than the Nazi Fifth five points *Mch
is no earthly reason (except impression created by the Column, and the European 
the right of might) why the'L0^011 Times. And so do nations are tired of both of

šame right should be denied we 
to any small nation, for

them”.

NORWEGIAN ANGLE 

Sigrid Uundset„

T,A1_ . v AMERICAN OFINION
instance, Lithuania, who 
during the present war The New York Times Sigrid l undset^ the fa- 
suffered not one būt two gave a fitting reply to this>moua Norwegian vrriter, 
brutal ©ccupationa by alien1 editorial. It said: “'Anthony after residing in the United 

military forces. The Council Eden is to be eongrartufated 
of Lithuanian Amerieans, on dierociatmg the policyof 
representing the wishes of a bis country from thfe^ėditOL 
million of American citizens riai in the Times of London 
of Lithuanian desttanf, did- which ptoposed an Anglo- 

patehed a telegram in wlwch 
it was rightly stated that if 
the United Nations are 
going to accede to the “un- 
founded and unjust” claims
of Soyię|,Russi^ t^^Lithua-l ”“7 want to make after the 
nia ahd other Baltic States'Yar ik won”?Tie N»w York

States for three years says 
she noticed that one of the 
marked characteristics of 
American litefature is “hao- 
ral indigUatioh” whtch is a

Pope, gavę the wotld on 
Christmas Eve in 19-39 was: 
“A fundamentai postulate 
in any just and honorable 
peace is an assurance for 
alT nations, great <or small, 
powerful or weak, of their 
right to life and indepen- 
dence’*.

WHOLESALE

Russian joint guardianship1 driving force toward more
of the peace of Europe and 
advance approval by the 
United nations of any front- 
ier changes which Russia

this would constitute anj paper goes on to say: 
“outright repudiation of the “American opinon will not

ideals of Westem demoera- 
cies whose professed aim is 
“restorafion of soveretgn 
rtghte and seff-government 
to fhose who have been 
forclbly deprtved *of them’*. 
A similar message waa sent 
by the American Frienda of 
Lithuania and by the Lithua 
nian American War Mothers 
Association of Chicago. Tha 
receipt of sil these messages 
wa» ačknovvledged by Mr. 
Eden.

TITE TŪLES LEAD 
TBE WAY

Tbe Roles also lošt no 
opportunity to ex-press their 
alarm at tbe impkeations of 
Eden’s visit. This visit, if 
we rememher, waa preceded 
by an editorial in the 
Londo* Times (March 19> 
which, among other tbings, 
said: “The issue of security 
in Europe will not be set- 
tled By any orgmization 
based on the concepfton of 
nštional indepencfence
vrhicft entail the partition 
of Europe among twenty 
separate and j ar r in g mifita- 
ry and economic soveretgnt- 
ties... Russia will, ot the 
moment of vfčtory so largo- 
ly due to her outstandlng 
effort, ehjčy the šame right 
as her allles to judge for 
herself of the conditions 
which she deems necessary 
for the security of her 
frontfers”. The National 
Committee of Amerieans of 
Polish f)e8cent, Inc. ran an 

ad iu many American

look favorably on any.propo- 
sal to* put the small nations

justice and eąuality among 
men. This characteristic is 
also noticed by Anne O’Hara 
McCormick of the New York 
Times in an artdcle whfch 
appearėd lašt yedr: “Ameri
eans are a people strangely 
moved by ,010rai principles. 
They vvould- be disturbed 
and disillusioned to find

__ J TO1____
from OetUnf Up Nlghta. 
neat, Leg Pr'
Rheumatlc

) ftam your 
today. Only

sse, Tha guarantee

FmIOu 1 •>ranwSa kilmant
1' 1 ■ I Itiksliu

Tovvn of Lake. — Šv. Kry
žiaus* parapijoj bus retas į- 
vykis fr didelis džiaugsmas. 
Parapi j a susilauks naujoj 
Kristaus tarno asmenyje Vi- • 
to Mikolaičio, kurio primi-j 

cijos įvyks geg. 2 d.
Šv. Vardo dr-jos narių

on the auction block in that they were fighting to
order to purchase Russian 
confidence and cooperation.

turn over small natiofie 
from one great power to

•.Vttlh STinifi
1945 W-s' 35"' Str-et

X* /J z/
/>» o/vz •>

KfeArideitcIjft REPnbUe 5047
Npdr-Honds Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

tfagdten vai.—10 Iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 Iki 8.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonaa PROspeet 1012-0721

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytų ChlckgbJ. Vfol Į 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, Hdferbė- ' 
jai nusprendė padfetotf dar geresnį rifų, tto) «fvwdl- 
00 NECTAR. Bis Alus yra pagaminta* ii importuotų 
pirmo* rūšie* produktų

LiO NORKUS, ir.
DlBTOTKJTDKOT

Ambrosia t NccJar
BEEIS

Urmo (wh<jfaMfe)r kainomis pristato į alines iF įri
tąs įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite gvattų ir teisingų patarnavimų.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Mūsų pastatytas
TĖVAMS NAMMKMU

MDYSIR

KWEflPKTTft8 FME 
TIESIOG Hl SUTAURY- 
KJPT AGENTŲ KOMISĄ.

SUYfRS 200 PAMINKLŲ 
RANGAS! FAŠ ItftJS JOSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materialo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 
darvS daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam* ptthą patenkintais.

DMyM* Ofisas ir Dirbta vė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

b- Dtrhtove: S27 N. WK8TEKN AVE.
(Netoli Grand Ave.) 

raONE: SEELEY 610S

LfOEOE
(STAIGA

U*eito|«aM
PO
Ohtėaaa.

REMnms
E,IBTU$r0 
DRAUO4, 

S. KANTER, gav. .

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S*. RateSed St.

eort*v«a* »»i*

Savings and Loan 
Association

OF CHIOAGO

2202 W. Cermak 
Road

TcMfosas:

Canal 8887
Bea. J. KAZANMIMAS 

Sekretorius

BEGEMAN'S*
4184 ARCHER AYE. 3142 W. 63KD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarcmtuojamas
Semimt-skit neitų, MUgedn.-iii, RurirlnlnkŲ. Jų negalima, atstatyti. aOi 
daugiau Jų neriirliama. Juos galima pataisyti, kad duotų Junta daug 
metų patarnavimų; Jūaų Mg Bear, LltUe Bea tr kiti budetnikal gali
ma pataisyti.

Apkalnavlmas Veltui be Obligacijos

V/HOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverytTilhg ta tbe Itae of 

Euralture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaentatlve.

snr>witooen in 

MERCHANDISE MART
For appolntmeat caff ->-> 

REPUBLIC 6051

^NMHJBINT *nr MYA — AMRieM — 8VECHJU8B- 
AR VAŽINĖJANT LAUKOMS — VISA CffiCAGOS f*

APYUNKflg KimnrUA BMrtto SU ATYDA KLAUSOMI: |

ITARCLTIJ
jRADIO UUKKASaO PROGRAMŲ;

Vienintėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių

Amerikoje
— VttNUOUKTt MATAU 

SEfirtAftnMHAlS 1 taA p * 
KITOMS Dfeaenlb 9.-S0 v. rkft. 
FEMCtAD1ENUI8 f r. e.

2242

WHFC-M50kik
<<■

rasirniKfflTdS JdanaYefrcnlS

"Draugo” PIKNIKAI šų vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1M3 m.
....... BERGMANS GROVE

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

TOLIŲ PREEINAMOMia 

KAINOMS

MLNAS PASIR1NHŽBCAS
MJKNELIŲ — SEBttSGŲ — 

MOVŲ IB KABIŲ 

JouMVMlėnafl fiyrai if Mmalia 

lliteų SpėdalyM
e

katatalal,

Ot PaOT» FAMATVMVB MaJIIMKN!

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

Mn. C P. BfeMak h- MaS Str. -



DIENRASTTS DRAUGAS Penktadienis, kovo 26, 1943

iflf Lietuviai kariai kovoje už U. S.Ijy laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

SVIESTO “ĮŠALDYMAS” PALIEČIA IR KAINŲ 
ADMINISTRATORIAUS ŠEIMA

LIETUVIS VIRĖJAS DĖDES 
ŠAMO ARMIJOJE 1

. Andrevv Nekrošius j Dė
dės Šamo armiją ■ išvyko 
1942 metais, rugsėjo 10 die
ną. Jis armijoje yra virėju.

Andrew Nekrošius
• ? 4

Andrew Nekročius gimė 
1921 metais, rugsėjo 2 die
ną, So. Chicagoje. Baigė Šv. 
Juozapo pradinę mokyklą, 
So. Chicagoje. Tarnavo prie 
šv. Mišių. Dirbo plieno lie
jykloje, Indiana Harbor. Pri 
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos ir Eagles.

Andrevv Nekrošius 1942 
metais, birželio 27 dieną ve 
dė Basich.

Jo tėvai, Mary ir Frank 
Nekrošius, gyvena So. Chi
cagoje.

■A N ........ ■! ■ ■—■■■ ■■■

Pakilo darbininkų 
skaičius

Washington. — Perkins, 
Labor secretary, kovo 24 
dieną, pareiškė, jog pereitą 
mėnesį ne žemės ūkio srity
je dirbo 37,995,000 darbi-

Misijos Visų Šven
tųjų parapijoje

ROSLANDE, Visų šven
tųjų parapijos bažnyčioje, 
kovo 28 dieną (ateinantį sek 
madienį) vakare prasidės 
misijos, jos baigsis balan
džio 4 dieną. Misijas ves 
vienas iš tėvų marijonų. Kle 
bonas kviečia gausiai daly* 
vauti misijose.

Sunku įsivaizduoti,
a

kad tokie dalykai
galėtų įvykti

Mrs. Jeanne Sabik, 30 me
tų amžiaus, 7312 Ogden ave., 
Riverside, pereitą trečiadie
nį prisipažino, jog ji bandė 
nužudyti savo naujagimį sū 
nų. Kūdikis gimė pereitą an
tradienį, apie 9:30 vai. vaL 
kare. ‘

Motina naujagimį suvinio 
jo į poperį ir įdėjo į tą vie
tą, kur deginami įvairūs dai 
ktai, užpakalyje bowling 
alley. Tai įvyko antradienio 
vakare. Naujagimis mirė li-

ninkų. 3,000,000 daugiau bu,g?’“n®^e nuo aPde8imo- 

vo darbininkų, negu vasario Motina yra kaltinama žmo
mėnesį, 1942 metais, ir bu- 
,yo daugiau 133,000 darbinin
kų, negu sausio mėnesį šiais 
metais.

“Dr»u*Afl” Acme photo

* Mrs. Prentiss Brown, OPA administratoriaus žmona, bu
vo paliesta sviesto įšaldymo. Jų sūnus Paul Zeke turėjo 
pasitenkinti vynuogių “sviestu”. Jo tėvas jam tepa duoną 
su vynuogių “koše”.

Išgelbėjo du mažus vaikus šaligatvyje 
iš mirties nasrų

Nežinoma moteris herojė,, jau vežimėlį nustūmė į šalį

fgžudystėje, ji dabar yra dintą
Berwyn ligoninėje po polici
jos priežiūra.

Mrs. Jeanne Sabik turi ke

pereito trečiadienio vakare, 
šaligatvyje išgelbėjo nuo 
mirties du mažus vaikus, ku 
rie buvo vežimėlyje. Vienas 
vaikas yra 28 mėnesių, o ki
tas 7 mėnesių amžiaus. Tie 
vaikai yra Mrs. Frank Da- 
vis, 7059 W. 26th pkwy,
Bervvyn.

Motina mažus vaikus pa
liko vežimėlyje ir ji nuėjo į 
krautuvę nusipirkti daiktų,
Oak Park ave. ir Cermak rd.

Trokas iš North Riverside ___ , .
garažo, 7929 Cenūafc rd., ŠV. Jurgio lietuvių parapi- 

North Riverside, vežė suga-' jos mokykloje, kęvo 27 ir 28 

automobilį. Automo- dieną. Pirmosios dvi konfe- 
bilio grandiniai nusitraukė rencijos įvyks kovo 27 die- 
ir automobilis ėmė bėgti į ną nuo 8 vai. iki 10 vai. va- 
vaikų vežimėlį. Tuo laiku kare. O kovo 28 dieną, kitos

ir. vaikai buvo išgelbėti. Au
tomobilis be vairuotojo su
davė į real estate ofisą. Jei 
ne toji drąsi moteris, vaikai 
būtų buvę sutriuškinti au
tomobilio. /

Išgelbėtoja pasišalino.

Žmogžudys pats 
t /

sau išnešė mirties 
sprendimg

• K

Leo J. Zajac, 37 metų am
žiaus, sausio 15 dieną, nužu
dė Joseph Masopus, 55 metų 
amžiaus laike apiplėšimo 
United Parcel Service, 2301 
Federal Str., kur jis pagro-l 

bėJ£950. Joseph Masopus 
bandė plėšiką sulaikyti ir jis! 

buvo nušautas.

Leo J. Zajac, pereitą tre
čiadienį, 10 vai. prieš piet 
turėjo būti teisiamas už 
žmogžudystę ir apiplėšimą. 
Bet žmogžudys pereitą tre
čiadienį pats kalėjime išne
šė sau mirties sprendimą ir 
pasikorė 7:30 vai. iš ryto 
kalėjimo celėje, žmogžudys 
pats nusivijo sau virvę iš 
drobės, apviniojo aplink 
kaklą ir pasikorė.

Apie tai buvo pranešta 
teisme ir teisėjas ėjo svars
tyti kitų bylų.

Žmogžudys buvo areštuo
tas viename Chicagos vieš
butyje.

Ateitininkai ruošia
rekolekcijas

Chicagos ateitininkų drau' 
govė ruošia gavėnios metu 

rekolekcijas, kurios įvyks

Skruzdžių meška 
įkando skruzdelių
gaudytojui

Los Angeles. — Vienai 
meškai buvo pavesta gau
dyti skruzdės. Toji meška 
gaudė skruzdės iš Mr. ir

LIPDIJA

("Draugas” Acrria telephoto) 

Lester Perry, president 
Carnegie-Illinois Steel Corp., 
liūdija prieš senato komite
tą, investiguojant dėl falsi
fikavimo plieno.

Mėnuliui pakilus, - 
lakūnai buvo apdo
vanoti medaliais

Kur tai Naujoje Gvinėjo
je. — Amerikos vyrai die
nos metu daužo japonų ze- 
ro lėktuvus, o nakties metu 
gavo pasižymėjimo ženklus 
(medalius) už drąsą ir savo 
pareigų atlikimą.

Kada mėnulis pakilo, 65 
Amerikos lakūnai kovotojai

Mrs. H. F. Berry restorano, išsirikiavo žolėtame base- 
Meškai taip patiko skruz-ilaall lauke, prožektoriams

dės, kad ji daugiau nieko ne 
valgė, kaip tik skruzdės. 
Bet meška neįstengė visų

šviečiant, ir jie buvo apdo
vanoti pasižymėjimo ženk
lais. Tai pirmą kartą Naujo-

skruzdžių išgaudyti. Tada je Gvinėjoje įvyko tokios ce 
restorano savininkai pakvie- remonijos nakties metu.

mu

—_____________ —■—— tūrių metų sūnų ir dviejų viena moteris pamatė bėgan dvi konferencijos įvyks nuo
» <«• meV dukterį. Jos vyras tį automobilį į vaikus, ji tuo 2 vai. po pietų iki 4 vai
: ■ DYKAI PAGALBA 

NUO REUMATIZMO
‘ Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; .jei užeina 
skausmai oro Dermainose. nata* 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties dr obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių nėr virž dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Alo Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
TAbs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit neoatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaįna, grąžinkit nesunaudota dali, 
ir;jdttis nieko nųkašbuos tfedMi- 
k|t įninigų. tik saVo vanįąir ad 
rAsą Į: . . „ v .
ROSSE Trodactk Dfc, Dept. X-6
ri08 W. Rhrtcell A*e., Chfcago. III.

(Skelbį)

Frank yra Western Electric 
company darbo įrankių ins
pektorius ir turi bowling 
alley, virš šeimynos reziden
cijos.

Mrs. Sabik pareiškusi, jog 
nebuvo planuota dėl šio kū
dikio, kuris gimė antradienį.

Tai jau tikrai perdaug 
žiauru, ir tiesiog baisu.

Pradėjo siausti
dėmėtoji šiltinė

Iš lietuvių laikraščių ma
tyti, kad Lietuvoje vėl pra
dėjo siausti dėmėtosios šil
tinės epidemija. Ypač daug 
susirgimų registruota Tel-

Sumažėjo pieno 

pristatymas

Konferencijas laikys kun. 
A. Sandys, MIC., kun. J. 
Prunskis ir kun. K. Baraus
kas. ' ' l

Jaunimas kviečiamas į 
šias konferencijas atsilanky

Lietuvoje. sumažėjus pie
no pristatymams, vokiečių 
įstaigon įvedė premijas'“ «r pa«iWausyti’ reikėmin- 
tiems, kurie pristatys pieno CT kalbų jaunimo gyvenimo 
virš normos. Už 30 kg. pie- klausimais, 

no duodama leidimas pirkti- 
10 štukų papirosų.

tė skruzdžių gaudytoją Is- 
real P. Bowers, kad jis išnai 
kintų skruzdės su įrankiais.

Meška įkando savo brazi
liškais dantimis Israel P. 
Bowere, kuris buvo atvy
kęs naikinti skruzdžių. Da
bar jis nori, kad restorano 
savininkai už tą meškos ką
snį atlygintų $2,000.

Restorano savininkas sa
ko, kad skruzdžių naikinto-

Amerikos lakūnams buvo 
suteikti- pasižymėjimo ženk
lai nakties laiku, nes dienos 
metu yra labai užimti dar
bu, jie turi lydėti transpor
tus.

Keletą minučių 
kabojo ore

Alfred Kotsaride, 28 me
tų amžiaus, 5467 University 

jas pirma palietė mešką su ave., pereitą trečiadienį Hy- 
grėbliu. O skruzdžių gaudy- de Park viešbutyje, 1511

Ir linus turi 
pristatyti

tojas Bowers sako, jog meš
ka ji pirma puolė.

Hyde Park boulevard, aš
tuntame aukšte mazgojo lan

Riestai pypkjoriams
Iš Stockholm pranešama, 

jog iki šiol Vokietijoje vie
nas asmuo į dieną gaudavo

Vokiečių įstaigų parėdy- j pirkti šešias cigeretes, 6 nuo 
mu, Lietuvos ūkininkai nuo balandžio 1 dienos į dieną

šių ir Kretingos apskrityse.; linų.

hektaro turi pristatyti vidu
tiniškai po 120 kg. bruktų

gaus keturias cigaretes.

PLATINKITE ^DRAUGĄ’

MĖSOS. TAUKŲ. ŽUVIES IR SŪRIO PIR KIMAS PAGAL PUNKTUS
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Čia dedame mėsos, žuvies, taukų, ir sūrio taukų len telę:
Seimininkės turi įsigilinti į punktų vertę, kad galėtų tinkamai jais pasinaudoti.

Daugiausia punktų reikalauja: kiauliena, pavyzdžiui, ham svarui reikia 11 punktų, stekai, bacon, džiovinto*
dešros. M« • ■

Mažiausiai punktų reikia sunaudoti perkant svarą įvairių gyvulių smegenis, inaktus, jakus ir kitas mažiau 
valgomas gyvulių dalis.’

Pagal punktus pirkimai prasidės kovo 29 dieną.

Neaišku, ar meška įkando gus. Jam bemazgojant. aš- 
skruzdelių gaudytojui iš pa- tuntame aukšte langus, vie- 
vydo, kad jis norėjo atimti na dalis diržo nutruko, 
jos profesijos darbą ar gin-l Jis ėmė kristi tiesiai į gat 

dama skruzdeles, kaipo savo vę, o kita dalis diržo jį laikė
maistą.

Dvi katės ir šuo
y •

žuvo sutorpeduo-
tame laive

Boston, Mass. — Vasario 
mėnesio pabaigoje Atlante 
buvo sutorpeduotas norvegų 
mažas prekybinis laivas. Įgu 
la iš 42 narių išsigelbėjo ir 
atvyko į Boston, Mass. Tik 
dingo dvi katės ir vienas 
šuo.

Įgulos nariai sėdo į dvi 
mascots, bet nerado. Jiems 
buvo įsakyta apleisti laivas.

Įgulos nariai sėdę į du 
gelbėjimosi valtis. Laivas 
per 15 minučių nuskendo. 
Už pusę valandos įgulos na
riai buvo išgelbėti Kanados 
laivo (corvette).

virš gatvės ir taip jis keletą 
minučių kabojo ore, kol liko 
išgelbėtas William Brandt, 
American Airlines naviga- 
tion studento, kuris gyveno 
septintame aukšte.

Kotsaride tuojau buvo 
įtrauktas pro langą į vidų. 
Jis pasitaisė savo diržą ir to 

!liau dirbo.

Padangų apžiū
rėjimas
Ateinantį trečiadienį pas

kutinė data apžiūrėti kelei
vinių automobilių padangas, 
kurių savininkai turi “A” 
kortelę, taip pat ir dėl mo- 
torciklu padangų apžiūrėji
mo.

Paskutinė data A, B, C 
stampoms antroje racionavi 
mo knygelėje.

X Gimimo Panelės švč. 
bažnyčioje misijos kasdien 
sutraukia daug žmonių, nes 
misijonieriaus pamokslai, pa 
įvairinti pavyzdžiais iš žmo
nių gyvenimo, visiems įdo
mūs. Bažnyčios prieangyje 
daugelis įsigyja “Draugą”, 
“Laivą” ir katalikiško tu
rinio knygų.

X Operetės ‘ ‘Lietuvaitė”, 
kuri bus dar sykį atvaidin
ta gegužės 9 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, tikietų gali- 
ma gauti “Draugo” adminis
tracijos ofise. Gegužės 9 d. 
paskutinė proga čikagie- 
čiams pamatyti gražų vaidi
nimą.

X Lietuvių komiteto U. S. 
Bonams pardavinėti susirin
kimas įvyks šį vakarą, Da- 
rius-Girėnas salėj, 4416 S. 
Westem Ave. Visų organi
zacijų, draugijų valdybos 
kviečiamos dalyvauti pasita
rimui.

X Stasys Nosakaitis, 4538 
S. California Ave., šiomis 
dienomis atsisveikino su tė
vais, broliais ir seserimis: 
išvyko į kariuomenę. Jo 
draugai buvo suruošę jam iš
leistuves, - už kurias jis vi
siems nuoširdžiai dėkoja

X St. ir Julės Pocių, 4656 
So. Washtenaw Ave., sūnus 
Benediktas rašo iš kariuo
menės ir prašo tėvų pasi
melsti, nes išvažiuoja kur 
nors kitur; spėja, kad į fron
tą.

X Ona Jucevičienė, 1960 
Canalport Ave., žinoma Die
vo Apvaizdos parapijos ir 
draugijų veikėja, išvežta į 
Šv. Kryžiaus ligoninę sun
kiai operacijai.

X Maz. Bonifaco ir dain. 
Marijonos Janušauskų jau
niausias sūnus Danielius, ku 
ris pnaeitais metais baigė 
Šv. Ritos aukštesnę mokyk
lą, šiomis dienomis įstojo į 
kariuomenę.

X Aleksas Mickeliūnas, 
senas Rockdale, III., biznie
rius praeitą sekmadienį tu
rėjo daug svečių, kurie jį 
sveikino gimtadienio proga. 
Dalyvavo ir giminių iš Chi
cago. Jis yra brolis žinomo 
Chicago veikėjo Juozo Mic- 
keliūno, kuris yra nuolatinis 
“Draugo’’ ir “Laivo” skai
tytojas ir uolus rėmėjas ka
talikiškos spaudos.

X Antanina švilpauskle- 
nė, žymi Melrose Park ko
lonijoj veikėja, šiomis die
nomis serga. Prieteliai ir 
kaimynai prašomi ligonę at
lankyti. A. švilp&uskienė ži
noma ne vien Melrose Par
ke, bet ir Chicagoje. Daug 
gražių darbų nudirbusi pra
eityje, ir dar ant kiek svei
kata ir aplinkybės leidžia, 
nenustoja veikusi. Linkime 
žymiai veikėjai greit pasvei
kti.

Visos žmogaus jėgos |gl- 
jamos kova su savim.

(Fichte)


