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AŠIES ŽYGIAI TUNISIJOJE SULAIKYTA
Amerikiečių ir britų tankai ir
infanterija uždarė priešui kelį

1 *■

Gauta žinių, kad aršios kovos 
vyksta; vokiečiai nenori atsimesti

60,000 GALIONŲ ALIEJAUS SUNAIKINTA 
.....

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 23.—Amerikiečių 
ir britų tankai ir infanteri-

Pranešta, kad aršios ko
vos vyksta, nes vokiečiai ne
turėtų noro atsimesti atgal

ja kalnuose šiaurių link nuo nieko nepešę.
Kasserine Gap sulaikė field
maršalo Rommelio šarvuo
tųjų jėgų veržimąsi. Tas 
įvyko už 4 mailių nuo Tha- 
la, kurs yra raktas pasiekti 
Kremamsa aukštąsias lygu
mas, Tunisijoję.

Britu bombonešiai 
atakavo Bremena

LONDONAS, vas. 23. - 
Britų oro ministerija pas
kelbė, kad naktj prieš pir
madienį britų bombonešiai 
atakavo Bremeno uostą, kur 
yra nacių submarinų ir bom 
bonešių statybos centras.

Išmesta vienas šimtas 
dviejų tonų bombų. Visi

Aišku, kad jei priešas su
laikytas, jis daug ir nuken
tėjęs. Kitaip jis nebūtų su
stojęs savo žygiuose.

Kovos vyksta arti Algeri- 
jos pasienio.

Sulaikytas priešas daužo
mas ne tik galinga ameri
kiečių artilerija, bet ir ko
viniais lėktuvais ir bombo
nešiais.

čia reiškiama viltis, kad 
fieldmaršalo Rommelio jė
gos bus galutinai palaužtos 
ir jos neatsieks savo siekto
jo tikslo.

Yra žinių, kad fieldmar. 
Rommelio suturėtoms jė
goms siunčiamos atsargos 
su tankais.

Žiniomis iš Cairo, britų

X

"Draugas" Acme pnoto

Illinois Central prekinis traukinys netoli Chicago per atvirą sujungimą įvaž'avo į 
pašalinius bėgius ir smogė į ptovėjusį ten aliejaus tankų traukinį, šešių tankų aliejus 
užsidegė ir apie 60,000 galionų dūmais nurūko. Daugelis kitų tankų su aliejum vos 
išvaduota.

PREZIDENTAS ROOSEVELT PEIKIA 
U. S. VIENYBES ARDYTOJUS

bombonešiai sugrįžo. .... v
. . ..., .. , aštuntoji armija apšaudo

Naciai nesitikėjo atakų,i>r _
tad ir gintis nebuvo pasi
rengta. Kai bombos pradėjo 
sprogdinę ti, tik tada vokie
čiai susimetė priešlėktuvi
nėmis patrankomis šaudyti.

Mareth tvirtovių liniją.

Vokiečiai pareigūnai pasirengę dumti 
iš okupuojamųjų Europos kraštų

Perka viską, kas tik yra naudinga; 
tuo būdu patys save išduoda
LONDONAS (ONA). — 

Vokiečiai pareigūnai oku
puotose rytinės Europos te
ritorijose gyvena baimę. Iš 
tų kraštų atvykęs neutrali- 
nis keleivis apie tai pasako
ja.

Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj, a- 
not jo, vokiečiai biurokratai 
taip elgias, kad, rodos, jie

Naciai pareigūnai kasdien 
mato parvažiuojančius trau
kinius iš karo frontų su su- .< 
žeistais kareiviais ir aiškiai 
žino, kad vokiečių armijose^ 
dezertiravimas plinta. Daug. < 
vokiečių ir kitų okupuotų 
kraštų kareivių iš urliopų 
negrįžta į savo armijas. 
Slapstosi ir nesurandami.

Tie ir kiti reiškiniai vo-
pasirengę kas momentas iš kiečius pareigūnus smarkiai 
tenai dumti. sukrečia. Kai jų nervai ima

Tie patys vokiečiai ofici-l smarkiau temptis, jie randa 
aliai įtikina čekus, slovakus, ' priežasčių pulti kad ir nie- 

rumunus ir kitus, kad rusai kam nekaltus gyventojus.

Britai iškėlė 
nuskendusi laivu

LONDONAS, vas. 23. — 
Iš Firth of Forth britai iš
kėlė 1939 metais nuskendusį 
mokslinį laivą Caledonia, 
buvusį Cunard linijos Majes 
tie. Bus suvartotas laužui. 
Tikimasi gauti iki 40,000 
tonų plieno.

PASKELBTA GAVĖNIOS 
PASNINKO TVARKA

i žuvo, 25 dingo 
pietiniam Atlante

WASHINGTON, vas. 23. 
— Karo departamentas pas
kelbė, kad pietiniam Atlan
te žuvo transportinis lėktu
vas, kuriuo skrido 26 britų 
ir amerikiečių kariškiai. Din 
gęs lėktuvas su visais vy
rais niekur nerastas. Skrido 
iš Afrikos.

WASHINGTON, vas. 23. 
— Vakar, Washingtono die
ną, prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo per radiją. Pagerbė 
pirmojo J. A. Valstybių pre
zidento kiekvienam brangų 
atminimą. Nupeikė tuos vi
sus, kurie šiandie vienaip

pasitikėjimas turi būti nepa 
laužiamas.

Anot prezidento, taip bū
ta ir Washingtono laikais. 
Ir pirmąjam respublikos pre 
zidentui buvo daroma daug 
priekaištų po mažiausių ne
pasisekimų kovų laukuose.

ar kitaip stengiasi griauti Bet Washingtonas buvo ryž
amerikiečių vienybę.

Prezidentas pa ž y m ė j o,
kad kovoti už laisvę ir karą 
ir Laimėti kelias yra sunkus. 
Reikia tikėtis ir nepasiseki
mų karo laukuose. Tačiau

tingas. Nepasisekimai jo vii 
ties nepalaužė ir jis laimė
jo.

Taip įvyks ir mūsų dieno
mis šiame kare, sakė prezi
dentas.

JŪRINIS LĖKTUVAS
Tik šiomis dienomis į Bra CI II fiJA. 4 

žili jos pakrantes bangos iš- jJWLUtwr *> £UVvr 
plukdė guminę valtį, kurio-KITŲ DING£

LISABONA, Portugalija, 
vas. 23.—Jūrinis lėktuvas

je rastas maj. Arthur Mills 
lavonas. Jis tuo lėktuvu skri, 
do. 25 kiti yra dingę.

Jo Eksc arkivyskupo a.Bribl moterys 31 iki 
A. Stritch nuosprendžiu iš ! 40 m. amž. gal bus
vyskupo kanceliarijos pas
kelbta Chicagos arkivysku
pijos tikintiesiems pasninko 
tvarka Gavėnios laiku. Ga
vėnia prasideda kovo 10 d.

Arkivyskupas palengvina 
tikintiesiems šio karo metu 
per Gavėnią, šiemet katali
kai neįpareigojami pasnin
kauti ir susiturėti nuo mė
sos vartojimo, išėmus vssus 
penktadienius, Pelenę ir Di
džiojo šeštadienio priešpietį 

Šventasis Tėvas Pijus XII 
prasidėjus karui pakeitė par 
ninko ir susiturėjimo tvarkp 
per Gavėnią. Tačiau šio klai 
simo galutinį sprendimą pa 
liko pasaulio vyskupų ir ar 
kivyskupų nuožiūrai, atsi 
žvelgus į paskirų vyskupiji; 
ir arkivyskupijų stovį.

pašauktos tarnybon
LONDONAS, vas. 23. — 

Britų vyriausybė planuoja 
karo tarnybon pašaukti 31 
iki 40 metų amžiaus mote
ris, kurios neturi jaunesnių 
kaip 14 metų amž. vaikų.

Sužinota, kad šiai moterų 
grupei priklauso apie trys 
milijonai moterų. Jų daugu
mas iki šioliai dar nedirbu
sios jokių viešųjų darbų.

Iš visų britų karo pramo
nėse dirbančių darbininkų 
šiandie viena trečdalis yra 
moterų.

Kadangi vyrai daugiausia 
užimti kareiviavimu, tai jų 
vietas dirbtuvėse turi užim- 

jti moterys.

Yankee Clipper atskridęs iš 
Amerikos sudužo nusilei
džiant Tagus upėje.

4 asmenys sužeista; tarp 
16 išvaduotųjų yra sunkiai 
sužeistų. Kitų 20 asmenų 
nesurasta. Matyt, jie su lėk
tuvu nugarmėjo upės dug
nan. Sužeistas ir lėktuvo 
viršininkas kap. R. O. D. Sul 
livan iš Sanford, N. C., skri
dikas veteranas.

Lėktuvu vyko 27 keleiviai 
ir 13 įgulos narių.

Kap. Sullivan kol kas ne
gali išaiškinti, kaip ši nelai
mė galėjo įvykti.

WASHINGTON. — Pas
kelbta, kad U. S. laivynas 
nuskandino du priešo sub- 
marinus.

WASHINGTON. — U. S. 
bombonešiai atakavo japo
nų bazę Munda, Solomons.

. •

ORIOL FRONTE RUSAI 
PAĖMĖ TVIRTUMAS

DU AMERIKOS LAIVAI 
NUSKANDINTA ATLAN
TE; APIE 850 ŽUVO

WASHINGTON, vas. 23. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad šio vasario 
pradžią šiauriniam Atlante 
priešo submarinai nuskandi
no du U. S. keleivinius kro
vinius laivus, kuriais Euro
pon vyko amerikiečių kari
nis personalas ir civiliniai 
karo darbininkai, kaip tai 
technikai ir kiti. Tarp ka
riškių buvo armijos ir laivy 
no karininkų, taip pat ma- 
rynų korpuso ir pakrančių 
sargybos vyrų.

Vienam laive buvo apie 
900 tų keleivių, o kitam — 
apie 600. Iš jų visų apie 850 
nesurasti ir, regis, jie žuvę.

MASKVA, vas. 23. — So- Laivai nuskandinti nakti- 
vietų raudonoji armija ne- mis keturių parų laikotar- 

turi laiko minėti savo 25
metų sukakties, nes turi 
grumtis su priešu.

Rusų armijos tad ir gru
miasi, visur, kaipo papras
tai pažangiuoja.

Vadovybė paskelbė, kad 
Stalino apylinkėse išklojo 
visą 3,000 vokiečių garnizo-

yra dar šimtus mailių toli. 
Bet jie patys savo darbais 
save išduoda lyg pasisaky
dami, kad jie labiau kaip 
kad kiti rusų bijo.

Jie perka viską, kas tik 
galima pirkti. Moka reichs
markėmis (vokiečių pini
gais). Kraują maistą. Daro 
pavienius planus pasprukti, 
kaip tik kiltų pavojus. Kai 
kurie ssisikrimtę pasakoja 
apie tą dieną, kada reikės 
grįžti atgal į aavo Reichą. 
Jie klausosi svetimų šalių 
radijo stočių pranešimų apie

Juos areštuoja ir laiko įkai
tais. Už kurių kitų nusikal
timus nacių tvarkai jie be' 
atodairos žudo įkaitus. Taip 
žudomi čekai, lenkai ir kitų 
okupuotų kraštų žmonės 
įkaitai. > -

Yra neginčijama, tiesa, 
kad jei okupantai griebiasi 
dėl menkniekių žudyti žmo
nes, tas reiškia, kad jie ne
tekę galvų, kad jie jaučia 
sau kokį nors pavojų. Jų 
vykdomos represijos aiškiai 
kalba, kad jie patys silpnė
ja.

Taip, naciai pareigūnai pa
kurių

vokiečių armijų Rusijos
fronte nepavykimus ir atsi-j sirengę dilinti iš kai 

metimus. i okupuojamų kraštų.

Popiežius su arkivyskupu Spellman 
kalbėjo tik apie bažnytinius reikalus

piu. Vaduotis buvo sunku
mų, nes greitai nuskendo.

Sulaikomas šviežiu 
daržovių branginimas

WASHINGTON, vas. 23. 
—National Catholic Welfare 
konferencija .paskelbė, kad 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
tomis dienomis priėmė New 
Yorko arkivyskupą F. J. 
Spellmaną ir audiencijoje 
kalbėtasi tik apie bažnyti
nius reikalus. )

Cigaretės nebus 
racijonuojamos

WASHINGTON, vas. 23.
— Rengiantis prie kenuotų 
ir procesuotų daržovių ir j'

ną. Be to, Oriol miesto fron-1 vaisių racijonavimo žmonės I WASHINGTON, vas. 
te paėmė eilę vokiečių tvir- pradėjo daugiau pirkti švie-Į —Buvo kilę gandų, kad, ra-

23.

tumų.
Charkovo fronte rusai 

taip pat veržiasi pirmyn.

Minu šlavėjas apvirto; 
penki vyrai žuvo

MARSHFIKLD, Ore., vas. 
28. — Laivyno departamen
tas paskelbė, kad Coos Bay 
prieplaukoj apvirto minų 
šlavėjas (minėsweeper) YM 
—133 praeitą šeštadienį.

5 vyrai žuvo, 16 išvaduo
ta, o 8 dingę.

žiu daržovių ir pirkliai susi
metė didinti kainas.

Tačiau kainų administra
cijos ofisas tuojau sulaikė 
kainų didinimą tomatėms, 
žirneliams, morkvoms, kopų 
stams ir pupelėms. Nurodė, 
kad šių visų daržovių kai
nos neturi būti didesnės už 
buvusias kainas tarp šio va
sario 18 ir 22 dienų.

WASHINGTON. — Karei 
vių daliniai pasiųsti gelbėti 
rinkti medvilnę Arizonos 
plantacijose.

si, bus suvaržytas cigarečių 
vartojimas.

Vyriausybė užtikrina, kad 
kas panašaus nenumatoma, 
ries kaip cigarečių, taip įvai 
rių rūšių tabako yra pakan
kama.

Vakarykšti Chicago 
mayoro primary

Daugumu piliečių balsų 
kandidatais į miesto mayo- 
rus Išrinkti: dabartinis ma
yoras KELLY, dem., lr Mc- 
KIBBIN — resp.

Po audiencijos paskelbta, 
kad arkivyskupas raporta
vęs popiežiui apie New Yor
ko arkivyskupijos stovį, 
apie Pontifikalinę Draugiją 
Tikėjimo Propagandai arki
vyskupijoje ir apie Katalikų 
Artimųjų Rytų Gerovės są
jungą.

Arkivyskupas Spell man 
yra U. S. visų karo jėgų ka
rinis vikaras. Tad popiežiui 
papasakojo apie katalikų 
kapelionų veiklą.

Prezidentas įvertina 
raudonąją armija

WASHINGTON, vas. 23. 
— Sovietų raudonosios ar
mijos 25 metų sukakties 
proga prezidentas Roosevel
tas vakar pasiuntė Stalinui 
sveikinimų.

Prezidentas giliai įvertina 
raudonąją armiją ir jos va 
dus dėl atliktų ir atliekamų 
žygių prieš bendrąjį sąjun
ginių valstybių priešą. Tas 
atsiekiama tik griežtuoju 
armijos pasiryžimu ir auko
jimosi, sako prezidentas.

i—-t
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Tl. Marijonų Misijos Karas sdrukdš gražius 
notare, n. j. svenč parapijos darbas

Paterson, N. J. — Dar tik
septyni metai, kaip čia kle- 

d. - Kun V. -Andriuška, kun j Ktou

Trejybės 'parap. bažnyčioje 
'rtuo "kovo 10 d. iki kovo 10

m.1:c. kiek daug jau atlikta gra-

MBLRttfe P AUK, III. Our
tady of Mlount Cafmel pa- ^ny?MJ™“' 1

, „ , -gytas dailus sv. Kazimiero
rap. bažnyčioje nuo kovo 14 - ,
,, * J : paveikslas, įrengti nauji var
9. rki kbvo 21 d. — Kiln. P. . ’* _ . _J. .

gonai. Butumem turėję ir
Malirifeuskas. M.I.C. naujus bažnyčioje suolus 

bet karas tą darbą niitrau- i 
kė. Vis gi veįkiairia. štai,

WESTFIELD, Mass. Šv.
KazindėrD -parap. baidyčio- ,, . .................

.. v . , , klebonas riranese, “kad kovo
je nuo kovo 14 d. iki kovo _ . \ ___
21 d. - Kun. J. Vaškas, menesWe haa audetl nauJ’ 
M x ’ bažnyčios langai. Vis tai at

likta nepaprastu klebono 
triūsu.marqueTTė park,

ChicKgo, Jll. Gimimo Pane Parapijai seniai reikėjo
les Svenč. parap. bažnyčioje nuosavos salės. Jei ne ka- 
kovo-21 d. iki balandžio 4 dJ/as, darbas, gal, jau būtų 
— Kun. A. Ignotas, M.I.C. buvęs pradėtas. Rankų ta-
ir fctin. A. Mažukna, M.I.C.

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

-A. Mažukna M.I.C.

PITTSTON, Pa. Šv. Kazi-
’tniriro parap. bažnyčioje filio 
•kovo 28 ti. ?ki balandžio 4 d. 
-- ’*kuh. -Ji. Vaškas, M I. C.

'j 'WORCESTER, MASS. Šv.

Kaanmiero parap. bažnyčioje 
nuo balandžio 4 d. iki bal. 11 

‘d. — Kun. V. Andriuška, 
M.I.C.

čiau nenuleidžiama. Klebo
nas kviečia ir ragina visus 
parapijonus ateiti į talką 
šiame dideliame parapijos 
darbe. Aišku, viBiems išvien 
dirbant,' susilauksim ir Sa
vos salės. •

Valio, mūs darbščiam kle
bonui.

Pastaromis dienomis čia 
mirė Elena Rebmerienė, Vie
na seniausių gyventojų lie
tuvių tarpe ir viena parapi
jos organizatorių, taip pat 
viena steigėjų Šv. Onos dr 
gystės. Paliko nuliūdime tris

WkXS-ILLINOI8 VAM'YMMC Al.fKJUS 
VAJf^D5?IAI AI BAIGTI

įJį . | Įlįl-.,! ų.ll. MltfcMfaĮ Į • llljgl OI

, paliko $1,500. Bet, kurie .pa- 
j tihojo J.-iozą Čepėną. atiko, 
kad Jis turėjo kelis tūkstan-

tainėje įvyks šeimyniškas 
vakaras. Jau tikietai parda
vinėjami. Už 50 centų visi

čius dolerių. Kur tie pini- gaus -pavalgyti, išsigerti ir

• ••Draugas” Ačttle photo
Vaizde matosi, kaip W. J. Onės, pres. Wąr Etaergenčies 

Pipelines Ine. paleidžia aliejų NorriB City, III., per ilgą 
530 mylių vamzdžių, koris tęsiasi nuo Longview Teitas 
iki III. valstybės; iš -čia aliejus bus siunčiamas »į Rytus 
traukiniu. v

-fe .• •____________

Linonis (Lynn), John Baub-]Llfr 
lis, Julius Bazevičiūs, Aiita- ‘IMJI ’UIlKjU

gai, niekas nežino. Lietuviai 
čionai labai nuliūdę, kad ve
lionis -nepaliko testamento, 
kuriame būtų nurodęs, kaip 
jo turtas turi būti išdalin
tas. Velionis turi pusbrolį 
Kazimierą Dagį, Chicagoje. 

i Turėjo namą ir gerą auto
mobilių.

Palaidotas katalikiškai iš 
13v. Kazimiero bažnyčios. Da
lyvavo daug žmonių. Iš Chi- 
oago 'bttvo "atvykus Jį laido
tuves ‘Lubille Dagia, velio
nio giminaitė. -LaitidtUvių a- 
peigKs atlftcO -mūsų kttbonas 
k;‘h. Burgis Tsesna.

Vakaras

•Kovo < 4l. parapijos sve-

Ifetovio torte
'Slmbc City, lotra. — Va

sario 5 d. mirė Juozas Če
pėnas. Prieš kelis mėnesius 
velionis buvo išsikraustęs iš 
lietuvių tarpo ir apsigyve
nęs tarp svetimtaučių. Kada 
susirgo, viena katalikė mo
teris sutvarkė, kad turėjo 
kataliką gydytoją ir buvo

nas Bores, Jučtfas Celence- 
vičkre, Antanas 'Celencevi- 
čiUs, Martinas Clemis, An.-. 
tanas Glentz, Julius Marein- 
skas, Joseph Jacketviėz, -Ben 
j aminas Mereky, Jonas Mil- 
ler, Vincas Norkūnas, Izi
dorius "Navickas, Stanislovas 
Novickas, Vincas Rupshes,
Kazimieras Skubąs, Clifford 
Skubus, Dominic Bazevičius,
Vincas -Stasukaitis, Mykolas | nugabentas į katalikišką Ii

šiANBUEN

KAVlNGS and LOAN 
ASSOCIATION

INCOME TAX 
BLANKOS

Pildomos "Draugo" y 
Ofise Šią Savaitę! 
p. A. Valūnas iš val
džios gelbsti "Drau
go" Skaityojams!

kos spaudos, neturi “teisės Ras savo ir

pagal savo išgalės katalikfš-l'k05^0^ j°s ^a’svę tas

kų”. (Vyšk. Keteleris). yra kilnus žmogus.

pašokti. Tas bus paskutinis 
vakaras prieš gavėnią. Visi 
prašomi atsilankyti. Visi pa 
matys naują virtuvę. Čionai 
yra atliktas komiteto dide
lis darbas. Reikia įvertinti.

Koreap.

“Katalikas, kuris neremia 
vadintis geru Bažnyčios vai-

, — 14. Mii. ■

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau “brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasiteiriaūti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

'Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street
................ - - -
“ T t I k—— .. š, « - U*,

' .......
Rešridencija REPubllc 5047

Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Tl-eė. ir Pėnkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Tetefoitas FftOspect 1012-0721

Buffalo, N. Y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
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. -Dearborn Street
Room 12

DABARTINE
’MVIDBNTV
kATA 4% “Pildom Income Tex

Nelaukit Paskutinės -Dienos!
Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
4038”Archer Avė. 

Lafayette 6719

goninę. Ten jis išbuvo vieną 
savaitę, pasveiko ir sugrįžo 
namo. Už kelilj dienų vėl 
susirgo. Tuomet prdtestdna: 
paėmė velionį į savo globą 
Katalikė moteris jau nega- i 
Įėjo nieko padaryti. Protes- 
tonai ligonį nugabeno -j pro- f 
testdnų ligoihlnę, nešaukė ka i 
talikų kunigo, nors galėjo Į 
tai padaryti, ir davė ligoniui; 
taip numirti. Laikraščiuose

Tacionis, Robertas Tocionis, 
Vytautas Tafaro, Stanislova 
Taryla, Pranas Ūsas, Jonas 

Voicekauskas, Juozas Yuais, 
Pranas Dzencevičiuš, Kaži-

dukteris ir tris ariūkuB. Pa- 
N. V. Šv? laidota Holy Sėpulchre ka- 

bažnyčioje puošė.
tttib Ralattdžio 11 d. iki ba- Mirė taip pat viena duos- Į mieras Evoska, Stanislovas 
itfhdžio "25 d. — Kun. J J niausiu parapijoj moterų Ulinskas, Alex Aucius, Via 

-Marcelė Navickienė. Velionė i dos Gruzdis, Pranas Norei- 

btrvo ilgametė Šv. ’Onos dr ‘ka, Care Alešauskas, Juozas 
Afesatiskas, Atitariąs Tarei-

BROOKLYN, 
iRltgio parap

1

VaŠktfs, M.I.C.

RACINE, Wisc. Šv. Kaži. . ,
. , - ». . stės pirmininke. Paliko nu-

miero parap. baznyc.oje nuo x
. , .f. 5, . ... , , liūdime tris dukteris, du bu-
bedandžio 11 d. iki balan- , , ’ lb

T_ _ _ nūs ir du ahukus. Pamaldos
džio 18 d. — Kun. J. Jan- .... , . ..

WTf uz jos sielą atlaikytos šv.
C U8» Kazimiero bažnyčioje. Palai-

MONTREAL, Canada, Šv. dota Kalvarijos kapinėse. 

Kazimiero parap. bažnyčio- ---------------
je nuo "balandžio 19 d. iki 
balandžio 25 d. — Kun. V. 
Andriuška, M.I.C.

Mareth, n. y. persi-
'riahiymo pdrap. bažnyčioje

Pastaruoju laiku klebono 
rūpesčiu bažnyčioje .įvesta 
trečios šv. Mišios. Sekma
dieniais Mišios šv. dabar 
laikomos: pirmoB 8 vai., ant-

la, Antanas Vareskevičius.

Karo laivyne:
Juozas Baublis, Antanas

“Bieliūnas, Julius Baublis, Jo
nas LekdvičiUs, Vladas Mo- 
zulay, Edvardas Mikalonas, 

JUozas Sadauskas, 'Charles 
“Sniečkus, Leonas Skubus.

J. E. 9.

47U W. 47lh Street
— - ■ .1 ■

PI L D©

nm am
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
Valstijos Registruotas

Ofiso Tel.
om 1230 
: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.^ 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

■ fca. Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI
AUDITORIUS

buvo paskelbta, kad «l$5»t| g llAl sTEn

' TEL. CALUMlM 7358t ^<4 ■

WHOLESALE
LK)UOB 
ĮSTAIGA

nuo balandžio 19 d. iki ba-į rrfa ,suma> 10:30 lr Pa!fku’ 

- Tandžio 25 d. ' - KUn. J. tiDės 11:8°- 
'Kuprevičius, M.I.C.

Sekantieji Paterson lietu 
•SPRINGFIELD, ILL. šv. viai tarnauja Dėdės Šamo 

Vincettto Pauliečio parap. kariuomenėje:
• bažriyčioje nuo balandžio 21 Lieut. Edvardas Stanulis, 

*3. iki balandžio 25 d. — Lieut. John Gilia, Lieut. J.
_JKuh. M. šmigelskis, M.I.C. . _

CHICAGO, III. Dievo Ap 
veizdos parap. bažriyčioje 
nuo liepos 17 d. iki 26 d. 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

REMKITE “dRAUOĄ” 

SKEUBKITOS “DRALOE’

x
—i ■ m i ---ifeti r.ii

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Kraiituvė

•«

KanM^ingi
Pinuti—■ w v i f

LUOBAM ANT MdRGIČIŲ 
<Vf, prh4inAmą Kainą 
BE JORIO VAROO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

turTas vira te.wo.eoe.ho 
Atsargos Fondas virė >700,hOO
Chartered And nuperviaėd by‘Ū. 
S. Government. Member oi Fe
deral Savings and Loan ‘Insu
rance Corp., Waafaiagton, D. C.

IV (II H
>v<

STU U I O
u 17*’ Street

y ’ n • •ii’Mi ,n\p»n 

•u r' i m-MM t pkh • •
I I U O t I 11 /»! <

-Ji. ė tarsavimai..v ............ .. . .

T/Mtous sKotfMAttE'
PttftiirniM iitonritiimv »*»m»
Iki 910,000 ni 4%. flaiikju- ma- 
W| H-tlOl affkAlnarfmi.

JOtoN O. fRhlrtRA 
«4»1 fi. MlM Arr.

Pbnae: CICERO 4SS.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks-' 
nas Ir k ft’u s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S IA 
KAINAS.

Turime didelį __
p a s i r ihklmą 
Muzikali&kų Instrumntų, Muzi- 
kaltftkų Knyfcų, Stygų, Rėkor- 
dų ir kitų visokių n 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. Žiedus, Raiomas Plunk-' 
anas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
TrhVKLkY — iVATČRM’AMPr 

— MUStC
4916 ARCHER AVENUE 

i Phone: LUFA-YPlVE M17

ikių muzikalių

•tol*

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND IjOA'N ASbOdlAtriON 
OF CHICAGO

JUSTIN KACKIWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglttla IMl

eitajame 
M *1-^

REMKITE

DRAUO4.
V. KANTRU, ssv.
MUTUAL UQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
BOtltoTARD M14

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

iSegumtnuotl jaa moderattktausla 
•me«o6a. -karta regėjimo mokėtas 

gali eatelktl. 
fe ItttAj

prtrtaMAe ■rtrfSM. lrtrtc frrtalkie 
vlaa aktų įtempimą. .

Dr. Jm J. tarimą 
Dr. J. Į. Smetona. Jt.

OFTOMHllU&rAI 
1801 Be. AtoMaad ftvenue 

cm*.

<1 AA**
AŪZRIKO8 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAŪdlJUB KAttlAI

DR. SfflKOt’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashlahd Avėnue
x OFISO VALANDOS:

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

Offlos t«L YARda 4787 
Namų feL ftUMpife 1880

DR. f. ŠTKOeiONAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

&147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 8 — B^pSplet,

TeL YARds 2846

0R. t. VKELIS
DANTISTAS

0696
4fly 8244 

M
Ofiso tsL 

Rezidencijos kel.:

DR. J, DUHDDtlS
dYtfYTOJAB Bt atUbURGAS 

4l$7 Arčher ftventie
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8tff) P. M

Trečiadieniais pagal eutartį

TsL YARds 5921.
Res.: KENvrood 6107.

IR. A. J. HEM
GYDVrbJAB ’lfe dHrttUttOĄfe

Ofiso vsl.: nao 1-3; nuo 6:30-8.-90
756 West 35th Street 1

-LaHcfei statytam bažnyčių 
tl* puošimo altoHų jMu -pra
ėjo. ’Dahkr stkrMaiSlU da
lyku yra: pripildyti šal{ ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

4645 So. Ashland Avė. 
MHi 47th • Street

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

■ .... — .... ... ■ -
TetetoMs HEMloek 8840

TaL OANal 6122

<DR. -BIEŽIS
'OYDTTDJAS IR (JtttRVRtfAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1-^3 popiet ir 7—8 r. v ’RD P*FTPP 
Sėktoad., Tfečiad Ir 8eštadlenfo *1.1 LR 4. UKRLIJ

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 *Wešt 66th Place
Tel. REPnhtic 7888
.... .. ...... ...... . .. .

Tel. OANal 6957
' Rea. M.: PROapect 6659

DR. P.Z.ZALATORIS
GTDYTOJAS ir chirurgas

1821 Sh. ‘Halsted "Street
Rezidendja: 6600 So. Arteaian A Ve.
VALANDOS: Tl'V. fytolll R pp. 

6 Uri 0 vaL

GYDYTOJAS ir chirurgas 
^757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Pdpiet įtofo 1 Iki S tati.;'Vak. 7-0; 
Trėėiadfentais 'lr Sėkmadfentaia

. ..Paftą.1 .8.u.t^rtA’ . . .. ....... .•

DR. tMILY V. KR ŪKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

♦146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3310 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neateilfepama — ,

PLATINKITE “DRAUGĄ’

VALANDOS: Z
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 va H.. 
Penkt., Seštad. 8:30’ikl 9 30 vak.
&akmadįenįsįs Į^g*! zuaįtarįmĄ.

TeL YARds 3146-

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Piiendienfefe tik M 
Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
gydytojas ir Chirurgas ą 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė..
(2-tros labos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS: >4

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:&0 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena
-— — . . -

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

ta
Priteikiu akinius^ 

atsakomingai lr už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVftJE

3241 So. Halsted St.,
TELEFONAS:

Calumet 4591 f
DftL RADIO PATAISYMO — 

•aeklte VAROS 8688.

SUPAŽINDINKITE KITU&
SU D1ENK. “DEAUGL” *



Trečiadienis, vas. 24, 1943 DIENRASTIS DRATJOn S

Tėvų Marijonų Bendradarbių XVI-tas 
seimas Įvykęs vasario 7 d., 1943 m.

'’E * (Tęsinys)

Protokolas priimtas vien
balsiai. Pirmas sveikino sei
mą kun. J. Mačiulionis, MIC. 
TT. Marijonų kongregacijos 
vice provincijolas, savo ir 
sergančio TT. Marijonų pro
vincijolo kun. K. Rėklaičio 
vardu. Nuoširdžiai dėkojo 
visiems Marijonų Bendradar 
biams. Pranešė, kad bendra
darbiai gali didžiuotis ir 
džiaugtis, kad šiemet bus j- 
šventinti 5 nauji kunigai iš 
Hinsdale seminarijos. Argen 
tinoje bažnyčia jau pašven- 

W tinta 1942 metais rugpiūčio 
mėn., bet kun. Jakaitis, MIC. 
dar prašo 2-3 kunigus, kad 
galėtų steigti dar vieną pa
rapiją. Kariuomenei taip pat 
reikalinga 1,000 kunigų, taip 
kad TT. Marijonai negalės 

, siųsti Argentinon, bet tur- 
būt reikės dar siųsti į ka
riuomenę. Pranešė, kad ga
vęs laišką nuo kun. dr. J. 
Vaško, MIC., kuriame pra
neša, kad garsi dainininkė

Anna Kaskas sutinka duoti 
nemokamai ‘koncertą, kurio 
visas pelnas būtų paskirtas 
Hinsdale seminarijos naudai.

TT. Marijonų kongregaci
jos provincijolo kun. K. Rėk
laičio vardu prašė bendra
darbius visomis išgalėmis 
darbuotis, kad vienintelis 
pasaulyje lietuvių kalba ka
talikiškas dienraštis “Drau
gas” ir savaitraštis “Lai
vas” būtų kuo plačiausiai

skaitomi. s *.« \ į ’ ? 
Taip pat pranešė, kad gau

ta liūdnos žinios iš Lietuvos 
pranešančios, kad žymiau
sias Lietuvos istorikas kun. 
Jonas Totoraitis ,MIC. mirė 
Marijampolėje. Taip pat Ma* 
rijampolėje, mirė jaunas ku
nigas Packevičius, MIC.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS

Nl'OSAVYBIV SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums lr gausite greitų, manda
gų lr veiklų pardavimo patarnavl. 
mų. Mes turim auvlrš 2.000 pros
pektų. Paftauklt, raSyklt ar atsllan- 
kyklt pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA .Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
S. 52ND AVĖ., Phone CICERO 453.

CLASSIFIED ADS
' *DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTF1> 
ADVERTI8ING DEPARTMENT

127 No. Dt-arlmni Street 
Tel. RANdolpti 9488-9409

HEI.P WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite j Tlmekeeper’s ofisų. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

Troost -Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAĮ 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

tA. I A.
AUGUSTAS 

EVANAUSKAS
Mirė Vasario 21 d. 1943 m. 

1:25 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė IJetuvoj. Kilo Iš Tau
ragės apskričio, Pagramančiu 
parap., Mažonų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Petronėlę (po tėvais 
Grelčaltė); dukterj Jęan; sū
nų Alfonsų (U.H.Army); brqU 
Antanų, brolienę Onų ir Jų 
šeimų; 2 pusseseres Marijonų 
Kraujallenę švogerj Andriejų 
ir Marijonų Petravičlenę iš 
St. Charles. III. lr jų šeimas; 
šogerkų Uršulę Evanauskienę 
ir Jos Seimų; 2 pusbrolius Vi
limų Paulauskj Jo šeimų ir 
Juozapų Paullkų, ir daug kitų 
giminių, draugu lr pažjstamų.

Lietuvoj paliko 5 seseris Ir 
4 brolius.

Kūnas pašarvotas namuose. 
5825 So. Mozart St., Hemlock 
2886.

Laidotuvės Jvyks ketvlrta- 
dtenj. Vasario 25 d. 1943 m. 
Iš namų 8:30 vai. ryto buR at
lydėtas J Gimimo Sv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gjmines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Sūnus. Bro
lis. Pusseserės, Pusbroliai, Ir 
Glmlrtės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis, Telef. Yards 1741.

A. t
FELIX BORDEN

Gyveno: 8126 Whlte Avė., 
Lyons. III. Mirė Vasario 21 d. 
1943 m„ 2 vai. ryte, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvai. Kilo Iš Lū
kės parapijos. Skudlnlo kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Onų (po tėvais Radai- 
člūtėj—po pirmu vyru Gudai
tienė: podukra Annsticdjn Ben 
zek Ir vyrų Joną Ir Jų dukte
ris lAVerne Ir Kleine, 2 broliu 
Anta na ir Jo moterį M artima 
ir sūnų Hiena ir Jų dukterj Vi
olet ir brol| Pranciškų lr Jo 
moter) Eienora Ir Jų sūnų 
Juozapų ir dukterę Stella: dė
dę Antanų Ir Jo moterj Zofiją 
Ir Jų sūnų Algert Petrų, nus- 
brolj Petrų Augustų Ir gimi
naiti Benediktų Jankauskų Ir 
Jo šeimų ir daug kitų giminių 
draugų it pažjstamų.

Lietuvoje paliko brolj Juo
zapų Jo moterj Barborą Ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 1410 Ro. 
60th Avė.. Cicero. III.

Laidotuvės Jvyks ketvirta
dieni. Vasario 25 d. 1943m. Iš 
koplvčlos 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas J Sv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas I ftv Kazimiero kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ri pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Podnkrė, Kentas. 
Anūkė. Broliai. I>ėdė, Pusbro
lis tr Giminės..

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— - 

Member of the Lithuni&n Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. S6TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI

STOCKMEN .
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liudijimus,
Victor Mfg. £ Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRl’CKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS B O Y S
Atsikreipkite j Colonnade kambar).

F.DGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan R(l,
ROOFERS 

Roofers — Roofer’.s Pagelbininkai 
ir Paprasti Darbininkai reikalingi. 
50 vyrų reikia. Atsišaukite 8 vai. 
ryte.

M. W. POWELL CO.
1035 S. State St.

VYRAI 18 IKI 45
Reikalingi Popieros baksu dirbtuvė
je. Patvrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.

2435 S. ,Rf)CKWELL
ELEKTROS MOTOR PATAISYMUI 
VYRAI—Bile amžiaus, drafto pa- 
liuosuoti taisyti Ir pervynioti A. C. 
ir D. C, elektros ■motorus; pastovus 
darbas; 52 vai. savaitėje, moderniš
ka dirbtuvė. Mokinius pahandvjime 
turinti voeatlonal ar klek tai dirbtu
vės patyrimo. Proga išmokti gerų 
amatų. Mūsų industrija yra svarbi 
karo pramonėje.

ARTHl”R WAGNER CO. 
1430-8 W. Randoipli

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie serap guminių tires. De- 
fense darbai. Pradinė mokestis 60 
centų J valandų. Užtenkamai virš
laikio. Pastovūs darbai.

A. Lakin & Sons, Ine.
2036 Dominick

DARBININKŲ
(Paprastiems Darbams)

Turime darbo keletai vyrų kurie 
gali atlikti dirbtuvės paprastus 
darbus. Pastovūs darbai su gera 
mokesčia ir proga isidirbimo. Tu
rime taipgi vietos dėl keletos se
nesnio amžiaus vvrams. TURITE 
ATSTNEftTI PRIRODYMUS PI
LIETYBES.

WM. WRIGLEV JR. CO.
3527 S. Ashland

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktį Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte Iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

i INSERTERS 
WRAPPERS 
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
• BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerj. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo Rū
dijimą.

TOOL IR DIE MAKER r
Laikas ir pusė mokama už virš 

> 40 valandų.
AUTO R ADIVTOR MFG. CO.

2»rtl S. Indiana

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

VYRAI IR MOTERY8

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks, akuratlškų skai
čiuotojų. Typlsts lr Stenografisčių. 
MECHANIKU, abiejų—vyrų lr mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
ME8SENGERS. Bendram dirbtuvė* 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sųlygos.

Jeigu Jūsadab&r dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, Jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Jrodymus pilietybės ir ftf SKELBI
MĄ I —

KMPLOYMENT OFFICE

Diamond t motor 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

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

1801 S. Michigan

VYRAI—kurie nori išmokti nma- 
ta, prie ašsembling, welding, šheet 
metai lavout ir martine šhop dar
bu. Turi turėti kiek. norš natvri- 
mo pirmiau dirbę metalo išdirbi
mo dirbtuvėje: pastovūs, dieno
mis darbai; viršlaikis. Atšišau- 
kite j—
SHEET METAI. ENGINEERING 

cn. __ .
919 W. 49th Place

Reikalingos Merginos
Dienų ir Naktį Darbai

Pagelbėti
Vynioti ir Pakuoti 

Saldai nes
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms

Patyrimas Nereikalinga 
AMŽIAUS 18 IKI 35. 
DIENOS VALANDOS

7 RYTO IKI 3:30 POPIET 
NAKTĮ VALANDOS 

4 POPIET IKI 12:30 RYTE 
PASTOVUS DARBAS-GERA MOK. 

Atsišaukite
SCHUTTER CANDY CO.

1013 N. CICERO AVĖ. .

VYRAI IR MOTERYS
Abelni dirbtuvės darbai šu kiek 
tai viršlaikio. Rašykit ar pašaukit 
Mr. Boišen, SPAulding 2300.

TROPIC-AIRE, INC.
4501 W. Augusta Blvd.

m ii i
UNIFORMŲ KOTŲ

DIRBTUVES
PAGELBININKAI

FINISHERS, MACHINE OPERA
TORIAI IR TYRINĖTOJAI. 

PASTOVUS DARBAI, 
GERA MOKESTIS.

SCOTCH WOOLEN MILLS 
813 W. Adams (netoli Halsted)

RET,P VVAMTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
100<V, karo darbai švarini ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alea. 
Radio patyrimas pagei bstan tis. 
Atsineškite pilietybės Įrodvma.
STANDARD COII, PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Avė.

MERGINOS
REIKALINGOS

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

DIENOMIS DARBAI
PERKINS PRODUCTS

5555 W. 65th St.
CO

VYRAI ir MOTERYS reikalingi prie 
warehouse ir dirbtuvės darbų. Pa-, 
ryrlmaa nereikalinga. Prirodymas 
pilietybės nereikalinga.

SPRAGUE VVARNER KENNY 
CORP. 2053 W. Arthington.

BUSINESS SERVICE

ico$£SS

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

VYRAI reikalingi patyrę PRB8- 
SERS prie vyrų lr moterų drabu
žių.

ARGO CLEANERS,
0117 Archer Avė.. Argo, Tll. 

UPHOLSTERERS
Reikalingi dirbti prie puikios rū- 
fiios R F?sl u.
AMERICAN WOOD CARVTNG CO. 

2337 N. Greenview

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastle. blndlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga. laibai įdomu*, darbas. 
Diena lr naktį shtftal. greitas Jsldir- 
blmas.

PLASTIO BTNDTNO CORP.
732 S. Sherman St.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.
SEWING MACHINE OPERATORES 
reikalingos. Pageidaujamos patyru
sios operatorės prie matrasų apdan
galų. PORtsmouth 6226.

ESTF.E BEDUINO CO.
5211 W. SSth PI. z

VEITERKOS reikalingos, patyru
sios. švarios ir mandagios. Nauiam 
restarane. Alga $18.00 tr puikūs 
tlpsai. Matykit L. Bauer tarn 10 
vai. ryto ir 4 vai. popiet. Kedzie 
1594. 3929 W. MADISON ST.

TARNAITE — dalinio laiko darbas. 
Tiktai gera darbininkė. Atsišaukite, 
asmeniškai po 7 vai. vakare.

1050 NORTH PARK AVĖ.

MERGINU 
ir MOTERŲ

LENGVAM
DIRBTUVES DARBUI. 
RYTAIS, POPIEČIAIS 

ARBA NAKTIMIS. 
DARBAS

Rytais—8 ryto iki 4:30 popiet. 
Popiečiais—4:30 popiet iki 1 ryto 
Naktimis-—1 vai. ryto iki 8 v. ryto

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 
40 VALANDŲ DARBO. 

Ateikite pasiruošę darbui.

GARDNER & CO*
2309 ARCHER AVĖ.

MOTERYS — reikalingos dirbtuvės 
darbams. - Prisegti segutes prie kor
tų. Patyrimas nereikalinga. 40 vai. 
savaitėje,’ $16.00 ir bonal.

COLUMBIA FASTENER CO. 
3229 S. Ashland

REMKITE “DRAUGĄ” PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų surašo. DIAMOND PO1NT 8AW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 11 kambarių, 2 
aukštų cottage. Stymo šiluma, ga
lima lengvai permainyti J 2 fletų 
namų. 4 kambarių namelis užpaka
lyje. Savininkas parduoda už pri
einamą kainų. Atsišaukite ar tele
fonuokite po 6:30 vai. vakare:

ANTHONY TOMASZEWSKT. 
2135 W. 22nd Pi. CANAL 5105.

NORI PIRKTI

REIKALINGA GERA VARTOTA 
KONCERTINA. Iš privatiniu žmo
nių. Krautuvininkai neatsišaukite. 
Pašaukite Sekmadieni tarp 10 vai. 
ryto lkl 5 vai. popiet. PORTS
MOUTH 5355.

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1138-39

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. VVestem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE

(I
Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2518

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBUEANCE Dieną lr Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

* U stotie* WGES (1390), au Povilu šaltlmieru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4909

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
3S5J4 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
• *

1040 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

V



>* %

*•d

I c• 
• •

DDENRA8TIS DRAUGAS Trečiadienis, vas. 24, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN" pAILY FRIEND 

1131 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subsrrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. VaIst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.59; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. "Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma'ch 31. 1916 at Chicago, BL 
Under the Act of March 3, 1879..

Reikšminga prezidento Roosevelt kalba
Washington dienoje prezidentas Rooseveltas pasakė 

reikšmingą kalbą tautai.
Prezidentas Roosevelt savo kalboje pabrėžė, kad ka

ro metu visuomet esti pralaimėjimų. Ir Amerika jų tu
ri ir dar turės.

Prezidentas priminė, kad yra žmonių, kurie mano, 
kad pergalė jau yra už kampo, nes karo fronte yra di
deli rusų pasisekimai. O kiti tiki į stebuklų amžių, bet 
užmiršta, kad mūsų tarpe nėra Juozės, nuo kurio tri
mitų mūrai išgriūtų.

Prezidentas Roosevelt suminėjo grupės, kurios skleis

damos įvairius gandus patarnauja priešams.

Kaip Washington laikais buvo skeptikų, kurie netikė
jo į laisvę ir savivaldybę, taip ir šiais laikais jų pasi
taiko. Wašhington nepaisė skeptikų, bet ėjo tiesiu ke
liu ir buvo laimėta laisvė ir nepriklausomybė. Taip ir 
šiais laikais tautos priešakyje stovi garbingas vyras 
Roosevelt, kuris sumaniai išves kraštą iš visų sunku
mų ir Amerikos pergalė bus tikrai pasiekta. Tik reika
linga mums daugiau pasiaukojimo, meilės ir viens kitą 
labiau suprasti.

Kada kova vyksta būti arba žūti, tai negali būti jo
kio skepticizmo, nusiminimo ir nerangumo. Visi kaip 
vienas turi žengti po vienybės ir susiklausymo vėliava. 
To reikalauja žmogaus garbė ir gražesnė ateitis.

Prezidento Roosevelto kalba dvelkia meile ir pasiti
kėjimu, kad Amerikos pergalė tikrai ateis ir pasaulyje 
bus geresnė tvarka ir žmonės turės žmoniškesnį gy- 
vėliną. .

Stalinas pasakė kalbą
Raudonosios armijos 25 metų sukaktuvių proga prem

jeras Stalinas pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, kad Rau
donoji armija viena nešė ir neša karo sunkumus nesant 
Europoje antrojo fronto. Jis pasakė, kad vokiečiai turi 
9,000,000 nuostolių vyrais, kurių tarpe 4,000,000 vo
kiečių buvo užmušta.

Stalinas eavo kalboje įppėjo, kad vokiečiai dar nėra 
visai palaužti. Jie gali bandyti atsigauti.

Stalinas taip pat pažymėjo, kad Raudonoji armija 
yra sukurta ne kitus kraštus pagrobti, bet ginti so
vietų žemės rubežius. Ji gerbia visų tautų teises ir ne
priklausomybę, pastebėjo Stalinas savo kalboje.

KAD TAI BOTŲ TIKRENYBĖ

Čia tenka padaryti mažą pastabą. Jei tai būtų tikra 
realybė ką pasakė Stalinas, tai tektų tik džiaugtis. Gal 
ateityje taip ir bus, kaip kad sakoma. Bet 1940 metų 
vasaros įvykiai, kada Maskva įsakė okupuoti Pabalti- 
jos kraštus, jų tarpe ir Lietuvą, ką kitą sako. Kaip tik 
Pabaltijo valstybėms buvo atimtos teisės ir nepriklau
somybė. Pahaltijos kraštai norėjo nepriklausomo gyve
nimo, bet jie prievarta buvo prijungti prie Sovietų Są
jungos. Maskva ir visas pasaulis žino, kad Lietuva 
Latvija ir Estija nori nepriklausomo gyvenimo ir dti 
jo kovoja ir priešinasi naciams.

Labai būtų kilnu ir gražu, kad Rusija įvertintų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos troškimus ir atsisakytų nuo 
noro vėl jas pavergti. Tada tikrai bus žinoma, kad Rau
donoji armija ir jos vadai gerbia kitų tautų teises ir ne
priklausomybę. Kol to nėra, tai žodžiai vieną sako, o 
gyvenimas ką kitą rodo.

RUSIJOS ARMIJOS LAIMĖJIMAI

Stalinas savo kalboje nurodė rusų armijos laimėji
mus per paskutinius tris mėnesius, 1942-1943 m. žie
mos ofensvvoje Jis pažymėjo, kad vokiečiai tuo laiku 
prarado daugiau kaip 7.000 tankų, 4,000 lėktuvų, 17,000 
šautuvi| (guns) ir didelį kiekį karo medžiagos.

Stalinas savo kalboje armijai davė įsakymus: a) tęs
ti tobulą karišką lavinimą ir palaikyti griežtą discipli
ną ir organizaciją; b) nepaliaujamai mušti priešą ir 
neduoti jam ramybės nei dieną, nei naktį; c) išvystyti 
partizaninį veikimą priešo užnugaryje, kur partizanai 
darytų priešui nuostolius. Tas garantuoja pergalę, — 
pastebėjo Stalinas.

Sovietų premjeras savo kalbą baigė: “Mirtis Vokie
tijos užpuolikams” (iąvaders).

Rommel bus sutriuškintas
Rommel vietoj pasitraukti į jūras, jis nutarė laikytis 

Š. Afrikoje. Rommel paėmė paskutinę strategijos pla
ną laikytis iki paskutinių. Žinoma, šis Rommel planas 
pareikalaus daug nuostolių iš sąjungininkų pusės, bet 
vistiek naciai bus sumušti.

> Gautos žinios iš g. Afrikos sako, kad Rommel ar
mija yra Tunisijoje sižblokuota. Vyksta nepaprastos 
kovos. Sąjungininkų lėktuvai daužo “ašies” lėktuvus 
ir sunkvežimius prie Kasserine Pass.

Matyti naciai savo dalį kariuomenės yra atitraukę 
iš Rusijos fronto į Š. Afriką. Afrikos kovos nemažai 
prisideda prie rusų laimėjimų. Tuo mes nenorime ma
žinti rusų kariuomenės jėgos, tik pasakom, kad Afri
kos kovos gerokai padeda rusams kovoje su naciais, 
nes Afrikos frontas privertė nacius savo jėgas pada
linti.

Indijos reikalai
Gandhi pasninkavimas kelia didelio susirūpinimo, nes 

jo sveikata menkėja. Indijos vadai pasiuntė prašymą 
Churchill, kad Gandhi būtų paleistas. Britų valdžia kol 
kas savo politikos Gandhi klausimu dar nepakeitė.

Jungtinės Amerikos Valstybės atsakomingi vyrai ta
riasi su britų vyrais Indijos klausimu.

Indijos klausimas yra op^is. Reikia manyti, kad gud
rūs politikai pasielgs taip, kad Indijos klausimas ne
pakenks karo reikalams, bet prisidės prie sąjungininkų 
sustiprėjimo. To nori visi. 4

—— ■■■

SPAUDOS APŽVALGA
Ar dar reikia didesnio aiškumo

Vienas Chicagoje išeinantis lietuviškas laikraštis pa
rašė, kad eina gandai, kad Amerikos dvasiškija rūpina
si, kad popiežius apleistų Vatikaną ir apsigyventų sau
gesnėje vietoje (kaip pavyzdžiui Brazilijoje).

Minimas laikraštis mano, kad popiežiaus yra neaiški 
pozicija demokratijų siekimo atžvilgiu. Ir tas laikraštis 
sako: “jei prieš griūvant fašizmui Bažnyčios Galva dar 
galėtų pasisakyti aiškiai ir griežtai už demokratijų sie
kimus, tai vėliau būtų surastas koks nors “modus vi- 
vendi” tarp jo ir būsimų Europos valdžių”.

Popiežiaus pozicija visai aiški. Jis savo pažiūras iš
dėstė keturiuose taikos punktuose, kurie sutinka su 
Atlanto Čarterio dvasia. Bažnyčia ne kartą yra pasmer
kusi nacizmą, komunizmą ir fašizmą ir jų uzurpacijas. 
'Bažnyčios pozicija sutinka su visu tuo, kas gera, tei
singa ir gražu.

Popiežius stoja už žmogaus teisių ir pareigų gerbi
mą ir pripažinimą ir nori, kad gyvenimas būtų tvar
komas Kristaus mokslo dėsniais. Tai kokio dar reikia 
aiškesnio pareiškimo.

Atsirado kiti propagandos vėjai
Iš kai kurių Anglijos laikraščių, labai prielankių ru

sams, galima suprasti, kad Maskvoje atsirado kiti pro
pagandos vėjai. Pirmiau buvo garsiai šaukiama, kad 
būtų atidarytas antras frontas Europoje. Kai dabar so
vietų armija smarkiai stvmia nacius atgal, tai bolše
vikų agentūros reiškia pageidavimo, kad amerikiečiai 
ir anglai palauktų su eavo invazija į Europą iki vo
kiečiai galutinai nebus išvyti iš sovietų teritorijos.

Prieš savo norą
Suomių tauta šiandien yra įvelta į karą. Ji randasi 

ašies” pusėje kaipo karo dalyvis prieš savo norą, bet 
suomių tautos simpatijos yra Amerikos pusėje. Jei ru
sai atsisakytų nuo pretenzijų į kai kurias Suomijos 
vietas, tai Suomija tuojau padarytų taiką.

šiandien suomiai kovoja ne nacių eilėse, bet tik už 
savo nepriklausomybę ir teises.

Jei Rusija susitaikytų su Suomija, tai sąjungininkų 
reikalai būtų geresnėje padėtyje.

Yra kalbų, kad Suomija nori taikytis su Rusija.

CAREFREE COUPLE

THANKS STARS 

FOR WAR BONOS

“Never saved before”—now 

salts away 15% each pay day

Married for 15 year*, the Duncao 
MacGregors had never saved as 
muęh as a tcn-cent piece toward a 
rainy day.

Būt when the Government asked 
for 10% of everyone's pay for 
War Bonds, the MacGregors came 
through nobly.

Today, 15% of their pay check 
goes into War Bonds, and the Mac* 
feel that they are living up to their 
Scotch name for the ūrst time ia 
their married lives.

“Lucky break for us, too,” tetuks 
Mr. Mac. “Now we’U have a nešt 
egg sfter the svar!”

You can save at iaast 10%!
Maybe you csn’t put aside 15% 

of your pay in War Bonds. Būt 
you can save 10%! Sign up today 
through tbe Payroll Savings Plan 
where you work.

“Draugo” koncertas
“Draugo” metinis koncer

tas, įvykęs vasario 21 dieną, 
visais atžvilgiais gerai pa
vyko. “Draugo” koncertas 
parodė, kad lietuvišką mu
ziką ir meną įvertina Ame
rikoje gimęs jaunimas, nes 
jo gausu buvo koncerte. Tai 
labai malonu ir džiugu pa
brėžti.

•

Jaunimas mėgsta muziką 
Čia gimęs lietuviškas jau

nimas mėgsta lietuvišką mu 
ziką ir dainą. Reikėtų dau
giau populiarinti ir skleisti 
lietuvišką muziką ir dainą 
mūsų jaunime.

•

Globokime talentus 
Lietuviškose parapijose y-

ra nemažai muzikalių jau
nuolių ir mergaičių. Reikė
tų daugiau į juos kreipti dė
mesį ir sudaryti sąlygas brę
sti ir išaugti jų muzikaliam 
talentui.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
SIDABRINĖ SUKAKTIS

(LKFSB) Vasario 24 d. 
sueina 25 metai nuo to, .kai 
Estijos Seniūnų; Taryba pa
skelbė Estiją Nepriklauso
ma valstybe ir vyriausiąją 
valdžią perdavė gelbėjimo 
komitetui su ministerių pir
mininku K. Patsų priešaky
je. Estija yra labiausiai į 
šiaurę iš visų trijų Baltijos 
mažųjų valstybių, Rytuose 
ji rubežiuojasi su Rusija, 
pietuose su Latvija, o šiau
rėje, už neplačios jūrų įlan
kos — Suomija. Estija savo 
plotu užima 18,353 kvadrat. 
mylias, taigi tik kokį treč
dalį to ploto, ką turi Illinois 
valstija. Už Lietuvą Estija 
mažesnė lr gyventojų turi 
daug mažiau — tik 1.134,000. 
Gyventojai kiek giminingi 
suomiams. Jų ir kalbos pa
našios. Katalikų Estijoje ma 
žai, tik koks" trejetas baž
nyčių, prie kurių priklauso 
keletas tūkstančių katalikų. 
Šiaip estai yra religingi, pro
testantai.

Svarbiausias estų užsiėmi
mas — žemės ūkis, tačiau 
žemė ne per geriausia, tai 
kiek galima plėsta ir pra
monė. Prieš Didįjį karą Es
tijai teko garbė Jurėti di
džiausį tekstilės- fabriką vi* 
soj- Europdj. Jisai buvo pa
statytas prie Narvos kriok
lių. Be to, Estijoje yra to
kio riebalais-sakais persigė- 
rusio akmens, iš kurio jie 
gaminasi tepalų, benzino; es
tai turi ir cemento, popierio 
fabrikus bei gana išvystytą 
miško pramonę. Žinoma, šio 
karo metu daug kas liko su
naikinta.

Estija yra pakėlusi ilgus 
vergijos laikus. Ją valdė da
nai, vokiečių kardininkų or- 
denas, švedai pagaliau ru
sai. Paskelbę savo nepriklau
somybę estai turėjo sunkias 
kovas dėl laisvės. Jiems te
ko atmušti apie 20 raudono
sios armijos atakų ties Nar-

Malonu konstatuoti
Malonu konstatuoti, kad 

pastaruoju laiku žmonės vis 
labiau ir labiau domisi dien
raščiu “Draugas”. Ir kaskart 
vis daugiau “Draugo” admi
nistracija gauna naujų skai
tytojų.

vos upe ir Peipuso ežeru. Jų 
armija taipgi narsiai kovė-^ 
si su vokiečių kariuomenės 
likučiais. Po 22 m. gražaus 
nepriklausomo gy v e n i m o 
1940 m. birželio 16 d. Esti
jai patiekė Sovietų Rusija 
ultimatumą ir nelaukdama 
atsakymo įvedė savo kariuo
menę, tuo sulaužydama tai
kos sutartį su Estija, nepuo- * 

limo paktą, Litvinovo-Kel- 
logo paktą, sutartis apibrė
žiančias, kas yra užpuoiikas 
ir kitus tarptautinius pasi
žadėjimus. Bolševikų okupa
cija estams buvo labai (tran
ki. Kaip Lowell Limpus pa
skelbė iš pusiau oficialių A- 
merikos šaltinių, bolševikų 
okupacijos metu 1940-1941 
metais Estijoje buvo nužu
dyta 8,000 žmonių, sužeista 
10,000 ir ištremta apie 32,- 
000 į Sibirą, taigi raudonoji 
okupacija iš Estijos parei
kalavo apie 50,000 aukų 
(Žiūr. Vašingtono ‘ ‘ Times- 
Herald”, 1941 m. rūgs. 15 
d.). Dabar Estija kenčia sun
kią nacių okupaciją, kurios 
metu iš Estijos gabenama 
nemažai turto ir žmonės — 
priverstiniems darbams.

Lietuvos ir Estijos san
tykiai visada b&^a" nuošir

dūs. Paskutiniu metu Estiją 
lankė Lietuvos žurnalistų 
ekskursijos ir laikraštinin
kai savo straipsniais padė
jo geriau pažinti tą kaimy
ninę valstybę. Į Estijos dai
nų šventę buvo pakviestas 
ir lietuvių choras. Net vie- 9 
nas lietuvis jėzuitas kai ku
rį laiką dirbo tarp Estijos 
katalikų, o vienas dabar A- 
merikoj gyvenąs kunigas 
laikraštininkas belaikyda
mas Mišias Estijos sostinė
je Taline, surado kieliką, ant 
kurio padėtas parašas rodė, 
kad jisai daugiau kaip prieš * 

šimtą metų atgabentas iš 
Lietuvos. Taa rodo apie abie
jų šalių bendravimą.

Estų sidabrinėse nepri

klausomybės sukaktu v ė s e 

siunčiame tai mielai kaimy

ninei tautai geriausius svei

kinimus ir linkėjimus, kad

vėl užtekėjus laisvės saulei 

laisvi lietuviai galėtų nuo

širdžiai bendrauti su kaimy

nine laisva Estija.

>

AMERIKIEČIAI AFRIKOS NELAISVĖJE — SAKO NACIAI

"Draugus" Acme photo

Vaizdas paimtas is vokiečių žurnalo ir parašas nurodo, kad vaizduojami yra ameri
kiečiai nelaisvėje.
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CHICAGOJE
Svarbus labdarių 
centro susirinkimas

IR APYUNKBt
Iš Namų Savininkų 
klubo veiklos

Trečiadienį, vasario 24 d. 
Šv. Kryžiaus par. salėj, ly
giai 7:30 vai. vakare, hus la
bai svarbus Lietuvių R. K.

Cicero. — &v. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyko vasa
rio 17 d. 1 šį susirinkimų at-

Labdarių Sąjungos centro. silank5 įkviestas virtinin- 
susirinkimas. Visos labdarių kaa vandens departamento,

kuopos yra prašomos pri
siųsti kiek galima daugiau 
atstovų. Be to, teatvyksta 
j šį susirinkimą kuopų val
dybos, direktoriai ir visi,

kuriam buvo patiektas klau
simas, dėl ko mokesčiai už 
vandenį pastaruoju laiku pa
kilo. Jis aiškino, kad mokes
čiai nepakilo, bet pasitaiko

kuriems rūpi senelių prieg- klaktlJ lr 3ei k“

landos statymo reikalai. Ne
užmirškime, kad jau kitą 
sekmadienį, būtent vasario 
28 d. Šv. Kryžiaus par. sa
lėj bus labdarių centro didy

ris namo savininkas gauna 
didesnę sąskaitą už vande
nį, turi atsilankyti į vandens 
departamento ofisą ir patik
rinti dalyką. Klaidos bus pa-

sis parengimas, kurio visas taisyto8' R“lbo’. a'Skinima. 
pelnas bus skiriamas sene- tu0 klausimu užėmė net va-

PRANCŪZAI LAN KO PHILADELPHIA kitos ristynės toje pačioje 
svetainėje, t. y. ketvirtadie
nį, kovo 4 d., kuriose Ir vėl 
dalyvaus Bill Bartush. šias 
ristynės- ruošia American 
Legion Darius-Girėnas Post 
No. 271. Patartina lietuviams 
sporto mėgėjams atsilanky
ti į kitas ristynės. Pradžia 
8:30 vai. vakare.

“Dr’’ reporteris

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. —- Vapero.

J

SKELBK HES DRAUGE

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKSIMAIS

•‘Draūgus” Acme photo

ar | land laiko bet visiems su Admiral Raymond Fernard, head of the Frenoh 'Navai Division in 'the 'United States,
lių prieglaudai baigti staty- buvo begali į aP^ri kruiserį Montclam su prancūzų įgul os nariais, Philadelphijos laivyno kieme.

I'domeu.
Šio parengimo programą

; Jie kovos po prančūzų vėliava ir po sąjungi ninkų vadovybe.

išpildys “Margučio” grupė, 
muz. A. Vanagaičiui vado
vaujant. Dėl to pasirūpinki
me kuo daugiausiai tikietų 
išplatinti. Kai mums eina į 
talką kiti, tai įvertinkime ii 
pasidarbuokime, kad iš tos 
talkos būtų kuo daugiausiai 
naudos labdarybei.
. Visi, kurie esate paėmę 
šio vakaro tikietus pardavi
nėti, sugrąžinkite juos šia
me susirinkime, nes likusie-

parapijos salėj turės šaunią fllAnTAC 
lių, padarytų kaimyno, klau- pramogą _ bunco p^y. Be I Jf UK I Ai 
simas galutinai neišrištas. ! to> bus gerų kalbėtojų, ku-l
Valdžia žadėjo patvarkyti, ; rie ai§kins hendrus namų BILL BARTUSH, LIETU- 
kad nuostoliai būtų atlygin-J savlnhlkų reikalus. Bus vai- 
ti, tačiau iki šiol dar tas i ggs įr kitko. Kviečiame iš ki- 
nepadaryta. Reikalas palik-j tų kolonijų lietuvius namų 
tas komisijai. Tikimos, se- j savininkus atsilankyti ir pa- t 
kančiame susirinkime išgir-j matyti, kaip mūs klūbas dar 

s i tne, kad dalykas baigtas.

Juoso Grfbausko nuosto-

Valdžia buvo žadėjusi ,pa-

buojasi. Kas-ne-kas, bet ci
ceriečiai lietuviai namų sa-

daryti žygių, kad visi auto- vininkai visi turėtų atsilan-

mdblliai, kurie dieną ir nak- kyti. A. 'Valančius

ji bus reikalingi prie salės tį * stovi ant šalygatviu, bū

durų pardavinėti.
A. Valančius, pirm

A. C. Kneižius

tų pašalinti. Tas irgi dar nė
ra padaryta. ‘Klūbas bet gi 
nusistatęs darbuotis, kad 
miestely būtų tvarka. Jei 
kurioj vietoj esti pastatytas 
ant šalygatvio automobilius, 
reikia pranešti klubo š.usi-

“triksų”. Geresnio pasiseki
mo kitą kart Feliksai!

Po trumpos pertraukos pa
skutinė pora buvo iš George 

VIS CEMPMONAS NUGA- Mack, oikagiečio, ir Joe KŪ
LĖJO INDIJONĄ “CHIEF” pateki, iš New York. Ritosi 

Vasario 18 d., DtfrtausaGi- 30 minučių vienas kito 
fėno svetainėje Bill Bartush, nepergalėdamas. ‘ ‘Urgis’ 
lietuvis čempijonas iš Rose- kaip daugelis -lietuvių jį va

lkndo, po 23 minučių, pri
spaudė prie grindų stiprų 
indijonų čempijohą, kuris sa
ve tituluoja “Chief Little 
Bear’ Indijonas bandė vi
sokiais triksais paguldyti 
lietuvį, bet hei ašaros, nei 
‘ ‘ tortiahawk ”, k u f'į norėj o 
šiek-tiek perpykęs panaudo-

Padidėjo pasiutusių
šunų skaičius

Rock Isfand, III. — Ročb ti, negelbėjo. Bartušas šal 
Island žemės ūkio departa- tai iš pradžių su juo “bovi-

DIDELIS Ifll'AKDAV'IMAb MlSę
MILŽINIŠKO ifr.KKO M17JKA- 

UNIŲ 'INSTRUMENTU

PASINAUDOK?! PROGA DABAR 
KOL DAR NEI SPAUDUOTI.
TŪBOS, CLA RINKTAI, TROM

BONAI. SAKAPHONES. FLŲTES 
su "cases” — $35.00, $37.50,

t$45.00 Ir T’S.OO. Visi garantuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI GLITĄ RAI, 8PA-
NISKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKUS, TEN O R BANJOS —
$6.50, $8,50, $12.50 iki $35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$126.00 lr $1SO.CO. BASO U2-
DENOALAS — $12.00. SMIČE-
UTAI SMUIKOMb, 8TRIUNINI-
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL-
LO — $1.50, $3.00, $5.00, $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 lr $50.00. PĖDAIS, HI- 

"Yf “

MITU

BOYS, CYMBOLfc, 1 r DR1TM
HE ADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams. Trlūboms, 8axaphones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maxwell St., Chicago

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Toun of 'Lake. — Vasario 
20 d. uolių visuomenės vei
kėjų Viktoro ir Sofijos Mic
kūnų buvo surengta puota, 
kad pagerbti Antaną ir Ce
ciliją Kneižius, 5544 S. Her- 
mitage Avė,, jų 30 'metų ve
dybinio gyvenimo proga.

Prieš 30 metų Antanas ve
dė Ceciliją Kanišauskaitę 
Lietuvoj, MiokųČių (?-red.) 
parapijoj. (Abu paėjo iš Mic- 
kučių parapijos). Atvyko į 
Ameriką ir čia įsigijo gražų 
namą, kur ir dabar gyvena 
laimingai.

Per vaišes Kneižiams su
dėta daug linkėjimų. Jubili-

meritas įsakė visus šunis,
rinkirtfcli. Be to, pats namų esančius Rock Island, Moline, 
savininkai turi lankyti su- East Moline ir Silvis, užūa- 
sirinkimus ir raginti, kad ryti į kvarantiną, nes čia pa
kibk vienas namų savininkų didėjo pasiutušių šunų skai- 
priklausytų. Ne tada reikia eįua.
šauktis pagalbos, kuomėt Už
eina bėda, bet reikia priklau
syti ir daboti savo reikalus.
Klūbas yra daugeliui padė
jęs svarbiuose dalykuose, 
daug nemokėtų nuomų 15- 
kolektavęs, daug nemokan
čių nuomos iškraustęs fr t.t 
Taigi, bėgalo naudinga na
mų savininkui priklausyti 
prie klūbo. Būkime vienin
gi, tuomet viskas bus tvar
koje. Klūbo susirinkimai lai

nosi”, o galų gale paguldė. 

Kitam lietuviui Felix Ya-
kaičiui nepavyko atsilaikyti 
prieš vokietį Frank Wiizer. 
Vokietis aiškiai pasirodė sti
presnis ir mokėjo daugiau

dina, rodosi daugiau dėme 
šio kreipė į publikos erzi
nančius draugiško juoko 
šauksmus, negu į, savo opo 
nentą. Vieną kartą nepakęs
damas publikos šauksmo, su 
šuko net, kad ‘ ‘bile lietuvį, 
jis galįs nugalėti ”. -Bet jau 
tuojau ^atkirsta: “Ar nore- 
tųm susiimti su Bill Bar
tush?” Į tai nieko neatsa 
kė.

Bendrai, ristynės buvo la
bai įdomios, tik gaila, kad 
mažai publikos atsilankė — 
vos pora šimtų.

Už poros savaičių įvyks

LAZ2J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

-I

atus sveikino: kleb. kun. A. komi kas trečią trečiadienį 
Linkus, kun. A. Deksnys, kiekvieno mėnesio, parapijos 
kun. Jonelis, Sudeikienė, Be salėj.
lunšklai, Karklai, ’Lukošfai Kovo 28 d. -vakare klubas 
Cicienai, Lesirrekai, Gedvilie 
nė, Talvaisfenė, StahkUs,
Meisons, Sakalauskas, S. 
*Mickūnienė rengėjų vardu įf 
teikė gražių dovanų nuo au 
atrinkusių. »

Programos ved. buvo J. 
Čepulienė.

Antanas Ir Cecilija ’Rhei- 

"žiai dėkojo visiems už atsi
lankymą lr dovanas.

Jubiliatai yra žymūs šv 
•Kryžiaus parapijonai fr įvai
rių organiSacijų bei įstaigų 
rėmėjai. Yra amžini nariai 
Labdarių Sąjungos, rėmėjai 
Av. Kazimiero ir ŠV, Pran
ciškaus vienuolynų. C. Knel- 
žietlė yra darbšti narė M. S 
21 kp. Visur ji randa laiko 
(pasidarbuoti. Beje. yra nuo
latiniai “Draugo” skaityto
jai ir rėmėjai.

Jubiliatams linkime sulauk 
ti auksinio jubiliejaus,

Dalyvh

Vienų Mėtų 'Mirties 
Sukaktuvės

A. t A.
KAZIMIERA GlLVIDlENt

< po tėvais SjMcmitS)
Jau sukako vtenerl metai, kai 
negailestinga mirtis otirityrė ift 
mūsų tarpo mylimų moterį, h'- 
serj ir tėtų. Kazimierų GlliU- 
dlenę. •

Netekome mo mylimos Va
sario 25 d., 1942 m. Tapo pa
laidota Vos. 28 d., Av. Kazi
miero kapinėse, kuri paėjo Ik 
IJetdvtls. TSlMų npokr., Ijankk- 
tėrių kaimo. Girdžių filljos.

Nors 'trttkns tęotnsl, bet mes 
.Jos niekados negalėsime užmir
kti. IjhI gailesti n gas Dievas su
teikia Jai amžinų atlls|.

'Mes. ai mindami tų jos llftd- 
nų iirasižallnimų iŠ mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas iv. Mt- 
Alan su egzekvijomis už Jos sie
lų. V<s 25 d.. 1943 m . Av. An
tano parap. bažnyčioje. 7:45 v. 

' ryto.
Kviečiame visus gimines, 

-draugus, kaimynas tr pažysta
mus dalyvauti Alose pamnIdos* 
Ir'kartu Mi'nidntts latMmelstl už 
a. a. Kazimieros Otlvfdtenės 
stelų. Po pamgldų Mvlpėkmie ( 
namus po num. 1231 H. 60th 
Mve.. Cicero, III.

Nuliūdę Vynu. Stanislovas, 
nnato 7>Vfl|a. AlOgCMs aguo
na-, Broliai Antanas, Mykolas 
ir VeiM-lių irimą lr kito. <imi
nės.

laiškai "Draugo” 
bendradarbiams -

T. (Hinsdale, III.). Apie 
gražų paminėjimą Lietuvos 
nepriklausomybės Marijonų 
seminarijoj jau buvo rašyta, 
dėl to Tamstos koresponden
cijos jau nebedėsime. Pra
šome toliau mūs nepamiršti.

PADĖKA

lt
CORP. JOHN T. DEKSNIS
Kuris mirė Guadalcanal sulo
se, paaukodamas savu gyvastį 
kad apg.ntų savo šal). Siusto 
3 d., 1»43 m., dabar amžinai 
nuilllęs ir negalėdamas atidė
koti tiems, kurie taip nuoAlr- 
rižlai atminė jj savo maldose 

atmindami ir upgal.ė- 
pras.ftal.nimų IA md- 

tarpo nuoširdžiai dėkojam 
dvaslAklems tėveliams: 
Petrauskui, Valuckui, 

LukoAlul, McNiėhol8, Havvstey 
ir Ruvvioy, 1-kutte at’aikė įs
pūdingas puma.das ui jo sir-' 
lų. Taipgi Kun. Petrauskui už" 
gražų pritaikintų pamokslų 
lietuvių Mainome Ir Kun. Havv-* 
stey už > gražų anglų kalboj ‘ 
pamokslų.

Iiė.kjjam 8 -sclėins Kazlmle- 
rle.Cvns už Jų irta Idos Ir da-f 
ly va vintų punuildrse. Taipgi ir 
KareivH/ Molinų drgngljal. ku-" 
rios narės dalyvavo In-eorpo- 
rc pamaldose. I

Dėkojam vargonininkui Ja- . 
niMauskiii už. Jo gražų vargo
nais grojimų, solistei Adelei 
Druktenis Ir Alkieriui 1<rashli> 
lr Vlctor Bender, duetui, ku-» 
rie grožini giedojo Mtlke pa- > 
maldų, sniulk nlnkui Allmer , 
rtž gražų smuiką grojimų.

Dėkojame visiems -Av. MtAių 
aukotojams Ir Mėlių aukoto
jams. Taipgi 'Povilui Tkiltlnile-. 
ru» už gražų ta'dto pranrA'mų.

Dėkojame visiems, kurie 
paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje Ir palengvino per- . 
kęsti nulrtdlmų Ir rūpesė.lns.

Nuliūdę liėha: TAtekal. ke- 
sutPa. 'Broliai lr OlmtnPa.

d ž.Ih i at n

1
-Mes a 
daVni Jo 
sų tarpo 
mūsų di 
Kun. P

STANISLOVAS DANTA
Gyveno 1643 S. 50th Avė., Cicero, III.

Mirė VHsario 22 d., 1943, 12:30 vai. popiet. Gimęs 1895 m.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Zagaręs parap..

' Bružo kaimo.
•Paliko dideliame nuliūdime moterį Zofiją, duKterį Lorrai- 

’ne; du brolius Vincentą ir Klemensą ir jų šeimas, avi’setdrs 
Lietuvoje Julijoną PTasctenę ir Pauliną Samošką, du . pusbro
lius Stanislovą ir Kazimierą Dantos ir jų šeimas, 3 pussese
res Julijoną CtinZbigiėl, Amiliją Dalane, Mary Zcrrtesckis, 
uošvę Julijoną Ripskis, švogerį Gus Ripon ir jų šeimą ir 
daug -kitų giminių bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano -Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė. Cicoro, III.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Vasario 26, 1943, -iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano .parap. bažny
čią, 'kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kažimtero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus -gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, Broliai, Seserys, Pusbroliai, Pus
seserės, Uošvė, Švogerls ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas Petkus, Tol. Cicero 2109.

PAVASARINIS PAKANDU IŠPARDAVIMAS
(DABAR tai talkas pirkti tr taupyti... •
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių PMrlor Setai, -i 

'3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, «— -Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargcnų kainas.
Pasirinkit Savo Audinį—'-------  * r««;riokifna« »p-

Pasirinkit Savo Stylių audinių. ’

MES PEKDIRBSIM JŪSŲ SETĄ *

ATRODYS KAIP NAUJAS atitekamas 'kiekvie
no užsakymo.
< VELTUI pogml- 
nto pil tarnavimas 
netoliau 20 mailių 
tolumo.

Uisisakykit DeLuxe .perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D C I II Y C DPHOLSTtRI'NO &
C 4. U A C FURNITURE COMPANY 

431M7 ARCHER LAF. 9841
S,

Labai geros rtfiles moterų kailiniai, kailiukais iiapuoštals arha 
ctoth kotai parsidtilila, nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

KOPUS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2a88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

: NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLlNKfiS LIETUVUĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

'HIARGUHJ'
;RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in fhe line of 

Furniture

ALfX
AlESAUSKAS 

aiiii SONS
Faetory Representative.

SIIOWROOMS 1N 
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPUBLK 6051
£
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CTONRASTTS DRAUGAS Trečiadienis, vas. 24, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S.I
laisvęirpavergmiuišlaisvinimąj

ROCHESTER LIETUVIS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Sgt. Bronius J. KovasI

džios mokyklą ir Benjamin 
Franklin high school. Dirbo 
Yawman & Erie mfg. Co.,

1 engineering dept.
Bronius J. Kovas į Dėdės 

Šamo armiją įstojo 1941 
dalyvavo lietuviškame veiki
me. J. Broniaus tėvai, Juo- 
metais, kovo mėnesį, Dabar
tinis jo adresas: Range 
HDQS. Camp Wheeler, Ga. Į 
Jis yra pavyzdingas ir ma- j 

lonus jaunuolis ir visų yra 
mylimas ir gerbiamas, ir 
zas ir Ona Kovas, gyvena

J. VALST. LAIVYNAS ARGONAUT, PA ŠAULYJE DIDŽIAUSIAS SUBMARINAS

J. Valstybių laivynas praneša, kad pasaulyje didžiausias submarinas jau ilgai kaip nesugrįžo ir galima sakyti, kad 
yra žuvęs.

mu

Sgt. Bronius J. Kovas, gi
męs 1917 m., liepos 22 die
ną, Rochester, N. Y., baigėĮ Rochester, N. Y., ten pat ir 
šv. Jurgio parapijos pra-Į brolis gyvena.

"Lietuvaite' paliko neišdildomą 
įspūdi žmonių Širdyse

"Draugas" turėtų daugiau tokių koncer
tų duot!" Taip žmonės pastebėjo.

Kaip "žuvęs batalijonas" amerikoną 
paspruko iš nacią Tunisijoj

Karininkas pasakoja kaip slapstėsi 
nuo vokiečių sargų.

Maj. Robert R. Mcore, va-j mus. Paėmėme belaisvių, 
das “žuvusio batalijono”, pa tarp jų vieną vokietį kapito- 
sakoja kaip jie grįžo atgal į ną. Antradienio vakare bai-

Ka lai reiškia 
"Income tax"

“Income Tax” yra sumo
kėjimas tam tikros sumos 
pinigų valdžiai, žiūrint kiek 
žmogus padaro įeigų metų 
bėgyje. Tie taksai apima 
darbo įeigas, investmentų, 
biznio, bei kitų pardavimų

Sokol salėje susirinko tiek 
žmonių kad tiesiog nebuvo 
galima visus padoriai sutal
pinti. Daugeliui teko per iš
tisą opertę išstovėti. Mat, 
visi atvyko pamatyti savo 
gražiosios operetės — “Lie
tuvaitės”. Ir neapsivylė at-

i Amerikonų kariuomenės li- 
| nijas atsivesdami su savim 
I dar ir vokiečių belaisvių.

Batalijone buvo apie 600

gėme paskutinį savo mais
tą. Amunicijos liko visai ma 
žai. Tuo laiku atskrido ame
rikoniškas lėktuvas ir palei-

vieną veikėjų rolę atidžiai ir ( Vyrų, iš kurių 500 sugrįžo, do geltoną juostą. Juostos 
Vokiečiai buvo juos visiškai) viduj buvo surašyti mumsstropiai. Ji įvertino kiekvie

no artisto talentus ir tai 
įrodė savo duosniais aplo
dismentais. Gaila, kad trū
ko laiko, artistai būtų galė
ję pakartoti daugelį savo 
dainų ir šokių.

apsupę prie Sbeitla.
POZICIJAS LAIKB 
3 DIENAS

Vaikas prieš mirtį 
rūpinasi sutvarkyti 
karo štampu knygų

SPRINGFIELD, III. Ligo- 
minėje randasi 6 metų vai
kas, jo vardas Dickie Las- 
well. Gydytojai pasakė, kad 
šis vaikas nematys karo pa
baigos, jis serga lymphatic
leukemia. Dickie ligoninėje jeigas. Visų pirmiausia rei- 
jau yra nuo pereitų metų kia išpildyti tam tikra blan- 
^palių mėnesio. Didžiausias ka pas nuskirtą valdžios 
jo dabar rūpestis sutvarkyti taksų rinkėją savo distrik- 

karo bonų knygą. Jis Valen- te. Ir tai turi būti nevėliau-

važiavę. Nes jie rado ją gra rolės buvo darniai atliktos, 
žią, žavingą, patrauklią. Tos Choras savo dainomis už- 
dainužės plaukė auksiniais' viešpatavo visų širdis. Atei- 
garsais, muzika armonin 'tininkų Draugovės šokikai 
gaiš ritmais, šokiai gracin- meniskai, ritmingai atliko 
gaiš maniervais. Ne viena savo šokius. Orkestras, po

“Mes savo pozicijas laikė- 
Vedamosios) me prie Jevel Lessouda, 

apie 25 mailėa nuo Sbeitla, 
kada vokiečiai su 100 tankų

įsakymai, kad mes trauktu- 
mėmės į tokį punktą, kur 
laukė kareivių atsargos ir 
sargai. Nakties glūdumoj 
batalijonas išsikraustė.

Mums besikraustant vie
nas vokietis sargas kilo pul
ti. Bet matydamas tiek 
daug kareivių pamanė mus 
esant vokiečiais.

mus užpuolė”, taip pasako
ja maj. Moore.

“Mes buvcme gerai paka- 
suose įsitvirtinę. Keletą kari DAUGIAU NACIŲ

tino dienoje, vasario 14 die
ną, gavo karo štampų kny
gą. Nori greitai ją užpildy
ti. Todėl iš savo draugų pa
geidauja ne žaislų, bet cen
tų. Vasario 16 dieną sergan
tis vaikas surinko 482 cen
tus. Kada buvo metami cen
tai į dėžutę, vaikas sakė: 
“jau vieno japono nėra 
kito nėra.”

šiai kovo 15 d. Kiekvienas 
pavienis asmuo, kaip ir ve

dę, gyveną kartu ar ne, ir 

gauną $500, ar daugiau, ir 

vedusieji gyveną krūvoj, 

gauną $1,200, ar daugiau, 

! turi išpildyti “Income Tax” 

1 blankas. Yra nuskirta pa

jau bauda už neišpildymą tų 

taksų blankų.

tą atstūmėme jų užpuoli-

X L. šimutis praeitą šeš
tadienį išvyko į Wilkes 
Barre, Pa., į LRKSA pildo
mosios tarybos suvažiavimą. 
Namie nebus iki kovo 1 die
nos.

X Stefa^a Jeselskis, 
4418 S. Hermitage Avė., šio
mis dienomis susirgo. Ligo
nę prižiūri brolienė Ona Je- 
selskienė.

X “Lietuvaite” Bridgepor 
te. Kas neturėjo progos at
silankyti į “Draugo” kon
certą ir pamatyti gražiąją 
“Lietuvaitę” bei kaip ji gra
žiai vaidinama, atsilankyki
te sekmadienį, kovo 28 d., 
vakare į Šv. Jurgio parapi
jos salę. “Lietuvaitė” bus 
pakartota.

X Dain. Ona Skeveriūtė 
stropiai ruošiasi prie savo 
koncerto ateinantį gegužės 
mėnesį. Ji seniai savo balsą 
lavina, dainuoja choruose ir 
dažnai per radio. Taigi, pro
grama jos koncerto bus įdo
mi.

X Tillei Kostyk, pavyz- 
bingai biznieriaus P. Nor
kaus, 1706 West 47 St., dar
bininkei, Šv. Kryžiaus ligo
ninėj dr. Strikolis padarė 
sėkmingą operaciją. Pažįsta 
mieji prašomi ligonę aplan
kyti.

X Petras Grybas, Detroit 
Mich., biznierius ir žymus 
veikėjas, užvakar atlankė 
“Draugo” redakciją. Į Chi
cago buvo atvykęs sutvar
kyti reikalus brolio Antano, 
kuris šiomis dienomis staiga 
mirė širdies liga. Velionis 
prieš keliolika metų buvo 
veiklus Chicago, ypatingai 
West Side, lietuvių tarpe.

Z

X Brightonparkiečių Kvie 
tkų namus šiomis dienomis 
atlankė nepaprastas svečias 
— garnys, kuris atnešė bran 
gią dovaną 8 ir pusės sv. 
sūnų jų dukteriai Cecilijai 
Stulgaitis, kurioj vyras yra 
liuosnoriai išėjęs į karą ir 
šiuo metu randasi Califor
nia valstybėj.

X L. Vyčių Chicago apsk 
šįmet šv. Kazimiero šventę 
švęs bendra Komunija kovo 
7 d., Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. bažnyčioje, 9 v. 
ryto. Dvasinė puota bus lie
tuvių, pašauktų į karą in
tencija. Dėl to bus kviečia
mi tėvai, broliai ir seserys 
visų .pašauktųjų į karinę 
tarnybą. Parvykę atostogų 
uniformuoti kareiviai vado
vaus eisenai į bažnyčią.

X Motiejus Janavičius, 
1324 S. 50 Avė., Cicero, su 
bridgeportiete Marijona Sto- 
čkiūte susituoks šeštadienį, 
vasario 28 d., per Mišias šv. 
10 vai. ryto, o vakare ves
tuvinė puota bus Goodman 
salėj, 3351 S. Green St. Ja
navičius sako giminių čia 
neturįs, dėl to visi Ateiti
ninkų draugovės nariai jam 
yra taip artimi, kad jis no
rėtų sykiu su visais džiaug
tis savo laime.

100 pėdą aukštumo vanduo iššoko į 
viršą, kur buvo priešo submarinas

New York, vasario 17 die- denį. Mes tuojau paleidom

SUTINKAM

Buvo duota instrukcijos 
nešauti. Mes pasiekėme su
tikimo vietą. Bet matyti, vo

publikos kojelė ritmu trep- prof. Ant. Pociaus, puikiai 
sė, ne vienos lūpos linksmai griežė. Dariaus-Girėno Bugle 
niūniavo! Ir kiek ten gar- Corps pridavė pilną “Drau-
daus juoko! Dar “Draugo”, go” koncertui patriotinį spal cer^° pasisekimą. Tai paro- 
koncertų istorijoj neteko vingumą. žodžiu, koncertas do, kad lietuviškoji visuo- kiečiai jau pirm mūsų ją pa
taip sėkmingai publiką link- pasisekė taip menišku, taip men® atjaučia savo Iaikraš-
smai nuteikti. Ji ir šiandien medžiaginiu atžvilgiu. Visa čio “Draugo” ų’eiįcąjus,, ir

lankymas apvainikavo kon-

dar tebegyvena įgvtaia ope-tai dėka mūsų talentingų j“08 C nuošimčių re
relėj įspūdžiais. I artist ir f. Pociaua, kuJ mia. VfcHę, artistams! Valio

1 1 lietuvišką j ai visuomenėj.
Publika tikrai įvertino rie pašventė savo laiką iri

operetę “Lietuvaitę”. Tai darbą šio “Draugo” koncer- 
buvo aišku iš pačios publi- to pasisekintu. Ir žinoma, 
kos laikysenos. Ji sekė kiek- publikos toks gausus atsi-

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Menmnpsklt senų. Htiert-thiMlų Biulrlnhikų. .hi negalima, atstatyti, nes 
daiiKtaii jų nedirbamu .hkis galima pataisyti, kati duotų jonu <laug 
metų patarnavimų. .Kišų llig Ren, I.lttlc Ben Ir kiti hudrfnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Padangų inspekcija 
baigiasi

Motoristai turį B, C, ir T 
korteles privalo šią savaitę 
pristatyti savo padangas in
spekcijai. OPA praneša, kad 
inspekcijos laikas baigiasi 
vasario 28 d., Kurie to
nepadarys negaus ekstra 
kortelių vėliau, ir be to, ne
gaus ir padangų. Motoris
tai su A kortelėmis privalo 
turėti savo padangas per
žiūrėtas prieš balandžio mė
nesį.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PluA LIBEflAL EARMINOS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

, TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mOfių Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūaų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

siekė. Aš grįžau pas savo vy 
rus ir įsakiau žengti pir
myn. Arčiau priėjo vokie
čių sargas pareikalavo žen
klo, bet aš nieko neatsakiau. 
Tada pasileido patrankų ba- 
ražas tiesiog į vieną batali
jono kompaniją, kurioj žuvo 
apie 25. Vokiečiai pradėjo 
šaudyti iš pakasų, tada ofi- 
cierius su savo vyrais dūmė 
kelio viduriu. Visi laimin
gai praėjo. »

SURADO SAVO LINIJAS
Kita kompanija traukė į 

dešniają pusę. Jai neteko su 
tikti nė vieno vokiečio. Pa

galiau me3 pasiekėme mūsų 
apsaugos punktą. Aš išgir
dau: “Ar esat Amerikonai?” 
Aš paklausiau: “Ar jūs tie 
pėstininkai?”

Majoras Moore sakė, kad 
vokiečiai manė, jog Mount 
Lesouda nebuvo apsaugota. 
“Mes matėme kaip vokie
čiai atsivežė savo patran
kas ir artileriją. Kada jie 
susitvarkė mes juos užpuoli
me. Apie 200 jų įsilaužė į 
mūsų linijas, bet mes juos 
granatomis nuvarėme atgal.

WASHINGTON. — Raci- 
jonavimų informacijų direk
torius L. Reid pareiškia, 
kad vyriausybė neturi pasi
ryžimo racijonuoti drabu-

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

na. — Lt. Channing B. Em- 
berson, 23 metų amžiaus, 
pilotui, ir jo' bombanešio 
įgulai, buvo suteiktas pri
pažinimas, kad nuskandino 
du ar tris priešo submari- 
nus, laike pereitų savaičių.

PAMATE PRIEŠO 
SUBMARINĄ

Lt. Channing B. Ember- 
son pasakoja kaip jo bom- 
banešys sudorojo priešo sub 
marinus. Bombanešio pilo
tas sako:

“Buvo už kokių penkių 
mailių, mes buvom tikri, 
kad tai submarinas, kito 
nienko negalėjo būti, nes 
matės ilgas juodumas su 
bokšteliu.

“Kai tik mes priartėjom, 
submarinas paskendo į van
denį. Mes pamatėm aplin
kui vandens burbulus. 
Mums buvo aišku, kad jis 
kur tai suka. Mes paleidom 
į tą vietą bombas. Pirma pa 
simatė aplinkui vandens 
burbulai ir paskui iš dugno 
vanduo pašoko 100 pėdų į 
orą. Po to mes pamatėm iš
kilusį submariną su sulau
žytu bokštu ir vėl jis pas
kendo, o vėliau mes pama
tėm ant vandens aliejų”.

Apie kitą įvykį Emberson 
pasakoja šitaip:

“Kitą dieną mes pamatėm 
antrą submariną. Jis po 20 
sekundžių pasirnėrė į van-

bombas į vandenį Po kiek 
laiko pasirodė virš vandens 
aliejaus ženklai.

“Tretį submariną pama
tėm keletą savaičių vėliau, 
jis buvo bombanešio įgulos 
narių pastebėtas už trijų 
mailių. Submarinas pasken
do. Mes sukdamiesi palei
dom bombas. Šį kartą iškilo 
purvinas ir aliejuotas van-* 
duo”.

TENKA ATYDŽIAI 
STEBfiTI

Lakūnai submarinų ieško 
per dieną. Tenka labai aty
džiai stebėti, kad pamatyti 
priešo submarinus.

Priešo submarinai išlenda 
iš vandens, kad vandens pa
viršiuje atsigauti grynu oru. 
Čia juos ištinka mirtis.

Neracijuonuos 
dirbtines dantis
Jei kam teko praleisti nemi

go naktis rūpindamies apie 
savo užorderiuotus dirbti
nius dantis, tesusiramina. 
Vakar pranešta iš Armijos 
šaltinių, kad dantų visiems 
užteks. Kas menuo karei
viams įtaisoma 32,000 setų 
dirbtinų dantų. Praneši&ma 
taip pat, kad armijon bus 
įtraukti dar kitas 7,000 den
tistų prie jau 10,000 kariuo
menės dantistų kariuomenėj 
esančių.


