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from the earth.“
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Rommelio šarvuotosios jėgos 
išmuštos ir iš Kasserine perėjos

Sąjungininkų lakūnai skaldo
užnugarines Rommelio jėgų pozicijas
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-- Dabar centralinė Tunisija 

rikoj, vas. 25.—Gen. Sir Ha- virto kovų lauku. Sąjungi- 
rold Alexander, sąjunginin- ninkai atakuoja pasitrau- 
kų jėgų vadas, pagaliau kiančius atgal vokiečius, 
prieš fieldmaršalo Romme-1 Jie išmušti jau iš strategi- 
lio šarvuotąsias jėgas pasu- nės Kasserine perėjos, 
ko amerikiečių, prancūzų ir
britų kariuomenes.

Hitleris planuoja 
svetimšalius karo 
frontan pašaukti

LONDONAS, vas. 25. — 
Miunchene nacių susirinki
me minėta 23 metų nacional 
socializmo (nacių) sukaktis. 
Hitleris nebuvo. Paaiškinta, 
kad jis yra karo fronte ir 
daug užimtas karo reika
lais.

Susirinkimui skaityta jo 
atsišaukimas. Hitleris pa
žymi, kad, prireikus, karą

Kaip visur kitur, taip ir 
Tunisijoje vokiečiai pirmu
tiniai nešdinasi atgal, o pas
kui save palieka italus, ku
rie sudaro užnugarinę sar
gybą ir gina bėgančius vo
kiečius.

į ARMIJĄ

Ll. aUM.o AClUc pitULO

Joe Dimaggio šį kartą ne žaidimų vietoje, bet armijos 
! indukcijos centre, San Francisco. Joe Dimaggio (centre) 

Sąjungininkų lakūnai sa- į kitais New York Yankees nariais skaito indukcijos 
vo rėžtu atakuoja priešo klausimų. lapą, laukdami priesaikos.
užnugarines pozicijas, kad 
atsimetantis priešas negau
tų progos kur nors lengvai 
sustoti ir pasitvarkyti.

Sniego pūga sulaikė 
motiną nuo sūnaus 
iškilmių

DĖS MOINES, Iowa.—St. 
Ambrose katedroje šio va
sario 17d. prelatas John Jo
seph Boy lan konsekruotas 
vyskupu, kurį šventasis Tė
vas paskyrė Rockfordo die
cezijai.

Be daugelio arkivyskupų, 
vyskupų ir kunigų tikėtasi, 

į kad konsekracijos iškilmes 
matys ir naujo vyskupo 
Boylan senutė, 81 m. amž., 

i motina, kuri gyvena Provi
dence, R. I. „

Jinai su dukterimi, naujo 
vyskupo Boylan .seserimi, 
leidosi tolimon kelionėn.

Iš karvių savininkų Lietuvoje naciai 
atima pieną, tenkinasi ir lašiniais

Iš Vokietijos grąžina vokiečius, kurie 
anais metais buvo nukeldinti Reichan

•
Vokietijos generalinio ko-į “Kauener Zeitung” (X. 

misaro įsakymu Lietuvoje! 13) rašo, kad Vilniuje buvę 
nustatytas pieno kiekis, kurį į sušaukti pasitarimo “Olan- 
turi pristatyti karvių laiky-dų Rytų Kompanijos” že-’ 
tojai, turį tik vieną karvę. mė3 ūkio specialistai,” ku- 
Jeigu karvė laikoma mieste,
tai jos savininkas turi pris
tatyti per metus 900 litrų 
pieno; jeigu karvė laikoma 
kaime, tai metinė norma 
siekia 400 litrų. Karvės sa
vininkas kaime vietoje pie
no gali pristatyti 16 kg.

Orinėmis bombomis sunai 
kinta daug vokiečių tankų ir 
eilės sunkvežimių su karo 
medžiaga. 1

Čia spėjama, kad sąjun-
laimėti karan bus pašaukti gininkų vykdomos šios kon- 
okupuotų kraštų vyrai. Sa- tratakos gal virš didesnio 
ko, jie turi padėti Vokieti- apėmio ofensyvą prieš ašį
jai nugalėti Europos prie
šus.

* lako, sąjungininkai 
tvarkys pasaulį

LONDONAS, vas. 25. — 
Herbert Morrison, apdrau- 
dos ministras, pareiškia, 
kad po karo pasaulį tvarkys 
keturios sąjunginės valsty
bės: Rusija, Kinija, J. A. 
Valstybės ir Britanija.

Kokiu būdu jos valdys 
pasaulį, nepasakoma. Minis
tras tik pažymi, kad už po
litinį pasaulio 'stovį jos bus 
atsakomingosr

Tunisijoje.
Galimas daiktas, kad są

jungininkai/ bandys field
maršalo Rommelio jėgac 
priremti prie jūros ir paim
ti Sfax—svarbų uostą.

NACIAI SPAUDŽIA 
PRANCŪZŲ VYSKUPUS

WASHINGTON.—NCWC 
gavo žinių, kad naciai susi
metė spausti prancūzų vys
kupus. Visi vyskupai įparei
goti į 24 valandas duoti raš
tu savo paaiškinimus apie 
savo ganytojiškus laiškus, 
kai šie laiškai bažnyčiose iš 
pamokslinių perskaitomi ti
kintiesiems.

Nacių autoritetai sako, 
kad apie vyskupų išleistus 
ir bažnyčiose skaitytus laiš
kus kai kurie žmonės daro 
klaidingas išvadas. Tad, gir
di, vyskupai turi tai visa 
išaiškinti.

Iš kunigų reikalaujama, 
kad jie savo sakomų pamok 
slų turinius paduotų nacių

Danijoje nusileido 
parašiutininkai

LONDONAS, vas. 25. -
Iš Copenhageno, Danijos,) cenzūrai, 
nacių kontroliuojamos radi-j

E «* "treikii
dę parašiutininkai, kuriame maisto, tik ginklą 

WASHINGTON, vasdanai davę prieglaudą irap
saugą.

RUSAI VERŽIASI 
POLTAVOS 1INK

MASKVA, vas. 25.—Ver
ždamies vakarų: link nuo 
Charkovo rusai pagaliau 
pradėjo laužti vokiečių ap
sigynimo liniją Poltavos 
apylinkėse. Galimas daik
tas, kad rusari neužtruks 
daug Poltavą paimti. O šie 
miestas yra svarbus strate
giniai.

Taip pat Oriol miesto 
fronte rasai daro šaunią pa
žangą. Ten vienoj vietoj ru
sams teko daug gražaus ka
ro grobio.

Tūkstančiai Notre 
Dame universiteto 
vyrą karo tarnyboje

NOTRE DAME, Ind.^- 
Notre Dame universiteto

Traukinį, kuriuo jinai vyko,1 Bviesto ar lašinių, 
pagavo sniego pūga ir kelio- i Vokietijos generalinio kū
likai valandų sulaikė. Moti- 1 misa.ro įsakymu, Lietuvoje 
na pagaliau atvyko į Dės neSali būti vykdoma jokia 
Moines tik po konsekracijos pastatų statyba, negavus 
iškilmių vakare. ’ , komisaro sutikimo.

Sniego pūga kelionėje į 
šias iškilmes sulaikė ir ke
letą vyskupų, kurie pavėla
vo dalyvauti iškilmėse.

Tačiau per konsekraciją 
katedros sanktuariume bu
vo 3 arkivyskupai, 25 vys
kupai, 2 abatai ir daugiau 
kaip 300 kunigų. Iš žymes
niųjų pasaulininkų katedro
je buvo Iowa valstybės gu
bernatorius, Dės Moines 
miesto mayoras ir keletas 
aukštųjų kariškių.

Bombonešis skrido 
2,000 mailių be 
vairuotojo

“Kauener Zeitung” (X.7) 
praneša, kad į Tauragę su
grįžę 700 “vokiečių rapatri- 
antų į senąją tėvynę.” Jie 
ligšiol buvę apgyvendinti 
Warthegau (Poznanės sri
tyje). Vyrai į Tauragę at
vykę jau anksčiau, o dabar 
atvažiavusios ir jų šeimos.

Vokiečių “ypatingasis tei 
smas” Kaime, kaip rašo 
“Kauener Zeitung” (X.12), 
nuteisė 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo — Vytautą

rie dirbą “Ostlande.” Vo
kiečių komisaras Vilniaus 
krašte supažindinęs olan
dus su “žemės ūkiu Vilniaus 
krašte, jo ūkininkais ir gy
venimo sąlygomis.” Kokį 
darbą šie olandai dirba, 
laikraštis nesako. Jis tiktai 
pamini, kad keli olandai dir
bą Ignalino žuvininkystės 
inspektorate.

Iš Vilkijos, Kauno apskr., 
kilęs Pranas Jurgaitis, 26 
metų amžiaus, vokiečių 
“ypatingojo teismo” nubau
stas mirties bausme.

Lietuvoje išleistas vokie
čių generalinio komisaro 
įsakymas, pagal kurį visi 
gyvulių kaulai turi būti pri
statyti specialiniems punk
tams. Kaulai esą naudojami 
pramonės reikalams.

Kaip jau rašėme, visi Lie
tuvos kooperatyvai privalo
mai turėjo įstoti į “Lietu-

Svetiką ir 1 metais papras- vos generalinės srities Koo- 
to kalėjimo Narbutą, kurio peratyvų Sąjungą,” kuri sa- 
vardo nepažymėta. Jie buvo vo ruožtu sudaro “Ostlan- 
apkaltinti nuslėpę 1,000 kg. do” kooperatyvų sąjungos 
medvilnės, kuri buvusi su- dalinį. Kooperatyvų Sąjun- 
dėta Kauno fabrike “Audi- gos Lietuvoje vedėju pas-
mas.

WASHINGTON, vas. 25.
— Iškeltas aikštėn įdomus 
įvykis.

Keturių motorų armijos cnyigfįi lakūnu 
bombonešis Consolidated Li! * *

kontribucija šiam karui yra vaaario 9 d js p,e.

( kirtas vokietis Teichert.

Suomiai apsigynė nuo BE 100% 
WITH YOUR

LONDONAS, vas. 25. — 
Iš Helsinki, Suomijos, per 
radiją pranešta, kad sovietų 
lėktuvai užvakar penkiais 
atvejais bandė atakuoti Hel
sinki. Bet visus kartus prieš

pažymėtina. Apie 2,500 a-I
lrzmnų yra įstoję karo tar
nybon. Be to, karan išėjo 
daugiau kaip 3.000 jaunų 
vyrų studentų.
' Šventojo Kryžiaus kon
gregacija, kuri direktuoja 
šį universitetą, karo tamy- 

! bai davė daugiau kaip 20 
kunigų kapelionais. Jų dau
gumas yra fakulteto nariai.

Sužinota., kad 31 alium- 
nas kare žuvęs. Keletas ša-

25.
— Madam Chiang Kai-šek 
pareiškia, kad Kinija nerei
kalauja iš J. A. Valstybių 
maisto, arba kitko, bet gin
klų, kuo daugiausia įvairių 
rūšių ginklų ir amunicijos.

i Nepasakyta, kokios tauty 
1 bės parašiutininkai. Tik pa-

už žydą vaiky slėpimą iyrajn“’kad' pnesai — agentai kurstyto-
NEW YORK—Belgų in- jai.

formacijų tarnyba praneša, ■ . ,  -------------- —-
kad naciai areštavo belgų i C ■ ■ - Iii- ■
kunigą už gelbėjimą slėpti j Sąjunginės valstybės raginamos
nuo nacių žydų vaikus.

Naciai Sfjšmė kunigą

Londone gauta žinių, kad 
Belgijoje naciai skaldo žydų 
šeimas, šeimų narius pąskir 
abo į dalis ir nežinia kur pa
aky riiun deportuoja. Tokių 
žiaurybių ir didžiausi bar-

galutinai aptarti mažųjų tautų likimą
LONDONAS (ONA). — gininkų kils rimtų nesusi-

Sąjungininkų sluoksniuose 
keliami reikalavimai, kad 
Amerika, Britanija Ir Rusi
ja be delsimo atliktų pasi
tarimus ir galutinai nusta-

, . _ ... . , . .. tytų, kas has daroma suma
vyriausybe pareiškia, kad ii / . , . , - .. . . ... žomis valstybėmis, kuriasneturi jokių pasitarimų su , . ....
Sov. Rusija atskirai taikai P"™““ bu™ ui8rob'“‘ ’°v- j Rusija, o dabar jas okupuo-

LONDONAS. — Britų la- ja vokiečiai. Jei šis klausi- 
kūnai bombardavo vokiečių mas nebus išspręstas tuo- 
laivyno bszę Wilhelmshaven jau, tai paskiau tarp sąjun-

barai nevartoja.

HELSINKI. — Suomijos

pratimų.
Lenkų vyriausybė ištrė

mime bijo, kad sov. Rusija 
ir vėl, gali okupuoti Lenki
jos dalį ir ją savintis, nes 
tuo klausimu neturima jo
kios sutarties.

Taip pat Sov. Rusija pa
kartotinai tvirtina, kad Pa
baltijo kraštai jai priklausą 
ir niekas kitas neturi kištis 
į šį reikalą.

Ite, vyriausybės projektų nuataM automatinio valria. 
Imama un.vers.teto labora- vjmo inatrumentą ir >aakį 
torijose.

tinės Floridos išskrido į P.
Ameriką. Bombonešy buvo 
6 vyrai įgulos, du keleiviai 
ir nemažas krovinių kiekis.
Bombonešio vairuotojas bu
vo pirmasis Įeit. S. C. Ulman lėktuvinėmis patranko m 1 s 
iš Atlanta, Ga. buvo nuvyti.

Praskrietus apie 80 mai
lių, pastebėta nepaprastas f kssrrhillic turi 
lėktuvo uodegos purtymas, p* 1 111J
Kadangi nebuvo galima pūr{ plaučių uždegimą 
tymo sustabdyti, vairinin
kas lėktuvą pasuko atgal,

Nuo 1942 m. balandžio 
mėnesio universiteto patal
pose išlaikoma 1,200 iki 
1,500 jūrininkų kadetų, ku
rie eina keturių mėnesių 
kursus.

visiems lėktuve esantiems 
iššokti su parašiutais. Arti 
Floridos pakrančių tas pa
daryta. Be vairuotojo lėktu
vas nuskrido į Meksiką 
apie 2,000 mailių ir tenai,

LONDONAS, vas. 25. — 
Ministras pirmininkas Chur 
chillia serga. Prieš keletą 
dienų gydytojai pranešė, 
kad min. pirmininkas turi 
smarkų katarą.

Vakar gydytojai iškėlė 
aikštėn, kad jis serga plau
čių uždegimu. Bet nėra pa-

LONDONAS. — Už Rom
melio sulaikymą Tunisijoje 
britai amerikiečiams pripa
žįsta kreditą.

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kad visoje Lietuvoje or
ganizuojamas avies kailių 
rinkimas vokiečių kariuome 
nei. Ūkininkams už prista-, 
tytus kailius būsianti moka
ma premija. Jie gausią pa
pildomai druskos.

išsekus gazolinui, nukrito. 
WASHINGTON. — Karo Kai kurie vyrai au part

sekretorius Stimson prane- Siutais įkrito į jūrą Floridos

Ieškote Darbo?

ša, kad U. S. armijos nuos
toliai Tunisijoje yra nedl- 

I deli.

vojaus.
Jei ieškote darbo, pažvel-

LONDONAS. — Belgų ži- ’J j?'?’0 pYs,*p,° “C1** 
. , si f ied Sekciją , kur rasite

nių agentūra praneSa, kad napapra9,a Įvairių,
išėmus vieną įgulos narį, i Belgijoje peršautas nacių Rera| apmokamų darbų! 
kurs jūroje žuvo. ! vadas dr. Wolfgang Flad. Į^,
pakrantėse. Jie išvaduoti,

4
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
(SPŪDŽIAI IŠ ŠAUNAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
JUBILIEJAUS MINĖJIMO

Turiningos kalbos Lenkijos, Jugoslavijos,
Čekoslovakijos generaliniu konsulu, liesto 
ir apygardos valdžios atstovu ir lietjviu 
kalbos. Auku sudėta $240.00.
Pittsburgh, Pa. — Vasa- Sekančią meno dalį, užpil- 

rio 14 d. blogas oras resu-i dė mokyklos vaikai, vado- 
laikė šimtų lietuvių nuo ben-1 vaujant sesutėms pranciš-

DIENRAŠTIS DRAUGAS

"I Tėvynę”
Penktadienis, vts. 26. 1943

dro Vasario 16 paminėjimo. 
Kiekvienas jausdamas savo 
tautinę pareigą ėjo į rengia-

Šv. Pranciškaus Akademijos, Pittsburgh, Pa., Liturginės Dietos iniciatoriai. Iš de
šinės j kairę: kun. H. Vilt, O.S.B., kun. E. Heyl, kun. J. V. Skripkus, akademijos ka
pelionas, ir kun. E. Donavan, O.S.B.

kietėms. Mergaitės pašoko 
keletą tautiškų šokių, kurie - kurjs kad Iietuvių
tikrai žavėjo publiką, ka-

VVaterbū ry, Conn. — Sek
madienį, vasario 28 d. nepa
prastos sukaktuvės: šv. Juo 
zapo parap. choro 20 meti
nis koncerlus-teatras komp. 
A. Aleksio vadovybėje. Pro
grama bus ištikrųjų iškil
minga. Scenoje vaidinama 
graži dviejų aktų operetė 
“Į Tėvynę”, žodžius parašė 
šilelis (“Draugo” red. L. 
Šimutis); muziką — komp. 
A. Aleksis. Gražiosios lietu
viškos dainos su orkestru 
dar puikiau skambės bei ža

dins klausytojų kilnius jaus 
mus.

Nuoširdžiai prašome vi
suomenę gausingai atsilan 
kyti į šį choro jubiliejinį 
koncertą-teatrą. Prisiminsi
me brangiąją tėvynę Lietu
vą ir brangius tėvelius, links 
mąsias, saulėtus jaunystės 
dieneles. Širdžia ir mintimi

“Mes grįšim ten 
kame mums sielą 
ramins gimtinė 
mūsų miela!” Lyra

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (MaJiomedas).

Paskutinis kalbėtojas bu- narpiikia
tautos sukaktį užregistravo vo prof. K. Pakštas. Jis sa- p<ll CijIMO,

mas iškilmes. Tik, deja!' Iš-į dangi šokėjos dėvėjo tautiš- , , . . . . ., . i J i •, JJt. kongreso rekorduose. vo turiningoj paskaitoj nu- kad A fYIH||QI|A|
Gražių minčių apie lietu- SvietS Lietuvoe Nepriklausei ___

lietuvius pareiškė All- "V1*3 laikus- Kokiose sąiy-, LONDONAS, vas.

t(r

kilmės nebuvo džiaugsmo kus kosti imus 
iškilmės, bet liūdesio, vilties. Sekančią programos dalį 
Ne vienam tauriam lietu- atliko Raudonojo Kryžiaus vą ir 23. —

J ikryziaua j 7^ gose buvo organizuojama Minint raudonosios armijos
iflui skambėjo halsas iš šal-! nariai. Apie R. K. veikla pui ££A^. pirmoji savanorių kariuome- j 25 metų sukaktį Kalina,
tojo Sibiro dykumų, kur šau kią kalbą pasakė. R. Kry- M. Boyle savo kalboje pareis
kia jo brolis... Ne vienam žiau3 atstovė Mrs. Warner. 
lietuviui stojo vaizdas prieš Ji taip pat aiškino Raudo- 
akis, kur jo Tėvynėj iš bro- nojo Kryžiaus užduotis ir 
lio yra atimamas gal pas- pareigas. Pivaronienė skaitė 
kutinis duonos kąsnis... Kur referatą tema — “Raudono- 
pavergtas jo brolis kruvinu jo Kryžiaus šauksmai”. Pre- 
prakaitu vergauja jo prie- legentė aiškino, kuo me- ga- 
šui... lime padėti Raudonajam

Tų minčių vedami prisi- Kryžiui.
rinko pilna erdvinga Lietu-1 Svetimųjų sveikintai, 
vių Piliečių svetainė, kur vi- kalbos 
si iškilmingai — lyg vienbs 
šeimos vaikai, atšventė 25 
metų Nepriklausomybės su-

kė. kad karui pasibaigs Lie Faktais ^aiškino, kokią, paskelbė, kad per praeitus 
tuva vėl tus nepriklausoma Pažan«a padarė gyvenant: 20 menesių apie 9 m-lųona:
ir laisva.

S. Gabaliausko paskaita

Lietuvių kalboj buvo pa
kviestas pasakyti kalną ‘‘Lie 
tuvių Žinių” red. Stasys Ga

per nepriklausomą gyveni
mą. Taip pat pareiškė, kad 
po šio karo vėl išauš lais
vės rytas Nepriklausomai 
Lietuvai.

Kun. Vasiliauskas perfe. .

vokiečių kareivių ištrenkta 
iš aktyvumo Rusijos fronte 
Tame Skaičiuje yra apie 4 
milijonai nukautųjų.

Stalinas pažymi, kad tai 
raudonosios armijos nuopel-

baliauskas. Plačioj savo pas-ltė rezoliuciją, kuri buvo pa- nas. jei tiek milijonų vokie-

kaktį. Pas visus buvo viltis, 
kad sekantieji metai bus 
džiaugsmo ir triumfo metai, 
kada vėl trispalvė laisvai 
plevėsuos virš Kauno ir Ge
dimino kalne...

kaitoj jis nušvietė dabartį-1 siesta prezidentui Roosevel- 
nę Lietuvos padėtį ir maro-Į tui- St- Gabaliauskas per* 
dė būdus, kaip būtų galima skaitė rezoliuciją, kuri bu- 
geriau ir greičiau išgelbėti i vo pasiųsta lietuviškai spau- 
ją iš vergovės nasrų. Pir-j dak Rezoliucijos buvo pri
mas būda3 gelbėti Lietuvą Į imtos vienbalsiai.

Tarp kalbėtojų dar buvo Į yra — Amerikos karo lai- Paminėjimas buvo baig- 
Lietuvos kaimyninių valsty- ' mėjimas, nes, kaip trekgen- tas malda, kurią sukalbėjo 
bių atstovai. Pirmas kalbė- tas pareiškė: “kur bus nu-įkun- Jurgutis.
jo Lenkijos generalinis kon- nešta Amerikos vėliava, ten 
aulas, kuris pareiškė, kad jos šešėly — vėl laisvai ga-

Atskirus sveikinimus pa
reiškė miesto, apskrities ir 
W.ashingtono atstovai.

čių kareivių nukauta, sužei
sta ir nelaisvėn paimta. Ir 
šiandien raudonoji armija 
milžiniškus žygius atlieka.

Kazimieras I

REMKITE “DRAUGI”

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street

Rešzidencija KEPublic 5647
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
.ADVOKATAS

Kasdien vai—10 iki M 
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROsoect 1012-0721

Buffalo, N. Y.

lenkai dirba kartu su lietu- lės iškilti mūsų trispalvė”.) 
viais dėl nugalėjimo dabai- J Antras būdas yr.a — Ame-

_ ____________________ tinių pavergėjų. Baigdamas rikos lietuviai, kurie savo
zas Tamkevičius, pakviesda- Pareiškg- kad Lietuva vėl gausiomis aukomis atstatė 
mas Povilą Dargį būti die- bus laisva ir nepriklausoma. Nepriklausomybę prieš 25
nos pirmininku. Maldai su- Svarbu Yra' kad lenk4 tau' metus. Taip ir šį kartą, ten- 

tos atstovas trokšta nepri- ka daugiau remti aukomis, 
klaurcmybės Lietuvai, kurie

Minėjimo eigaA » .• * . J . | .
Paminėjimą atidarė Juo

buvo per metus laiko prie
šai ir kėsinosi prieš ją. 

Antras kalbėjo Jugoslavi-

Pasiūlė organizuoti ‘ ‘Lietu
vių Laisvės Draugiją”, ku
rios nariais kvietė visus lie-

DR. VAITUSH, OPT. 
lietu vw

kalbėti pakviestas Šv. Kazi
miero parap. klebonas kun.
M. J. Kazėnas. Menišką da
li užpildė Šv. Kazimiero pa
rapijos choras ir šv. Kazi-
rapijos choras ir šv. Kaži- jos konsulas, kuris pareiškė, 
miero mokyklos vaikai. kad draugingi santykiai taip

.Choras, vadovaujamas «ražiai prieš karą
varg. K. Bazio, sudainavo — toliau gyvuos, kada Ne

priklausomybė vėl bus at
statyta.

Amerikos ir Lietuvos him
nus ir sekančias dainas: “Di
dis mūsų Dievas”, “Kur bė- Trečias kalbėjo Čekoslo- 
ga Šešupė”, “Sutems tamsi valtijoe konsulas, kuris pa- 
naktužėlė” ir “Vytauto mar: žymėjo, kad čekų tauta yra 
šas”. gimininga lietuvių tautai.

. - . Kada bus Nepriklausomybės
atstatytos giminystės ryšiai 
dar arčiau suartės.

Sekantis kalbėjo kongre
so atstovas iš Washingtono,

M f A Jį f
"THi MUSICAL MILKWAOON" 
Men. throuęh Pri.
10:30-11 OO A. M. WUfl 
All musical! Your favirites.eitf and natri

K —

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Nuo anuo*• aio.ooo Iii 4<V (1a(,kiu- biu

•U veltui (MtkaliiAvImą.
JOHN O. SYKOHA 
2411 g. r,2nd Avė.

FIkmih: CICERO «U.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
M I A U S I AS i 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWBLRY — IVATCMMAKKR 

— MUSIC

4216 ARCHER AVEME
Pitone: LAFAYETTE 8617

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
..... Palengvina akių įtempimą, kuris tuvius, kurie galėtų pnside- esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

ti po $5.00 kaipo
kestį. — j so trumparegystę ir toiiregystę.

Prirengia teisingai akinius. Visuo-
atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra parodančia ma- 
laisva rinkliava. Su- žlausias klaidas. Speciali atyda at

kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos. 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAKOS 1373

Po 
buvo 
rinkta $240.00

Gabaliausko kalbos,

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DIODAM ANT MORGIČIŲ 
St PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRŠ $6.000.000.00 
Atsargos Fondas viri $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member ot Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEIVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginia 1141

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriimamt 
karo aviacijos skyr” iš priežas
ties spalvų nerege june — (color 
blindoėas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

X

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — ELCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

Tel. Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Ja«, leisdami 
Uegsamlnuotl Jm moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokelaa 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina

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

OFTOŠfln BUTAI 
1801 So. Ashland Avenue
felefi

Kampas ll-toe 
OAllAlIAL MSB. Chlcagc 

Omo TALAMDOS:
Kaadlaa »:»• a. m. Iki S:M p. m. 

Tredtod. lr Mttad. »:W a. m. 
iki T:Ot p u.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Offso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tai.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puolimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šal j ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Avė. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDVTOJAS
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 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis Valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų t«L PROipect 1930

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th 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,

Tei. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

. REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Res. tel.: FROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Retidencijs: 6600 So. Artesian Avė.Z
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PIKTINKITE “DRAUGĄ”

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutąrtį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzle 2868 

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

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDwsy 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki s:50 vai. vak. 
Nedehomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETKISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

z Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR- “DRAUGU”



f

Penktadienis, vas. 26, 1943 DEENRAflTIS DRAUGAS 3

Patriotiškiausias 
miestelis Rytuose

Mahanoj City, Pa. — Pi- 
ttsburgh’as šiuo karo metu 
pilnai užsitarnauja titulą 
“dūmų miestas”, nes iš visų 
geležies liejyklų dieną ir 
naktį dūmai veržiasi iš sto
rų juodų kaminų apdengda
mi miestą sunkiu pilku ap
klotu, pro kurį saulės spin
duliai retai prasiskverbia. 
Tokiomis dienomis Pitts-, 
burgh’as pasidaro tikrai, 
nuobodus, pilkas miestas ir 
tiesiog nepakenčiamas žmo
gui, kuriam teko pagyventi 
kvapiuose Lietuvos pušaičių 
miškuose ir grožėtis gražiais 
saulės nubučiuotais rūgiu 
laukais... Kaip tik tokią pil
ką dieną nutariau susidėti' 
savo bagažus ir pasprukti! 

iš to nemielo Pittsburgh’o 
kur taip trošku, kur ' taip 
siela kankinasi...

Nesunku buvo nutarti kur 
važiuoti. Vienas mažas mie
stelis rytų kalbeliuose jau 
senai mane vyliojo... Tas 
miestelis, tai Mahanoy City 
Pa. Čia praleidau gražiau
sias savo jaunystės dienas. 
Čia išmokau pamilti lietu
viškas dainas. Čia radau 
daug saulėtų lietuviškų šir
džių...

Patekau į Mahanoy City 
sekmadienį rytą, sausio 14 
d. kaip tik tą dieną kada 
miestelyje buvo švenčiama 
Lietuvos 25 Metų Nepriklau 
somybės šventė. Tuoj nus
kubėjau į Šv. Juozapo baž
nyčią. Buvo 9 vai. Jaunasis 
vikaras kun. S. Venclauskas 
laikė šv. Mišias. Pamoksle 
jis kalbėjo apie Lietuvą. Jo 
susipažinimas su Lietuvos 
praeitimi, kada Gediminas, 
Algirdas ir Vytautas Lietu
vos garbę ir didybę išplėtė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rų, manė žavėti žavėjo. Nus
tebau, kad toks jaunas 
“amerikonukas” galėjo tiek 
daug įdomių žinių patiekti 
apie Lietuvą. Jis nurodė, 
kad lietuviai net ir dabar 
pasižymi visose srityse — 
muzikoj, mene ir literatū- 

' roj. Jo išvada tokia, “geras 
lietuvis bus geras ir ameri
konas!” Po pamoks!o nuta
riau niekad daugiau nepas
merkti mūsų jaunosios kar
tos, kad jie neįvertina lietu
vybės, kad jie nesidomauja

tai, kas lietuviška. Reiktų 
tik, kad mūsų senesnieji mo-l 
ketų skiepyti tą lietuvišką 
dvasią jaunesniesiems taip 
kaip, kad daro kun. kleb. P. Į 

C. Česna. Jo įtakoj išaugo ( 

daugelis tokių patriotų, 
kaip kad kun. S. Venclaus
kas.

Gražus bažnytinis giedo
jimas man padarė didelio 
įspūdžio. Čia vargoninkauja 
gabi- muzikė seselė Juozafi- 
na. Jos gražiai išlavintas 
vaikučių ir augusių choras 
lietuviškomis giesmėmis pri 
davė didelio iškilmingumo 
šios dienos apvaikščiojimui. 
Seselė Juozafina nuo jau
nystės dienų domavosi mu
zika ir vargoninkavimui ga
vo pradžią nuo tokių žymių 
kompozitorių, kaip kad kun. 
J. čižausko ir prof. A. 
Aleksio. Vėliau studijavo 
muziką Duąuesne Universi
teto Muzikos mokykloje, ku-j 
rią baigė B. M. laipsniu.

I
Teko sužinoti, kad seselė 

Juozafina yra tikra Lietu
vos dukra, nors Lietuvoje- 
niekad nėra buvusi. Ji yra ( 
susipažinusi su kiekvienu 
lietuvišku literatūros kūri-i 
niu, plačiai seka lietuvišką Į 
spaudą ir pati bendradar
biauja spaudoje gražiais ap
rašymais iš lietuviško gyve
nimo Amerikoje. Ji ne ma
ža yra išvertusi veikalų lie
tuvių kalbon, ypač scenos 
vaizdų. Vėliausias išverstas 
veikalas tai trijų veiksmų 
drama “Sėjos Vaisiai”. Šį 
veikalą su dideliu pasiseki-

PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAIS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums lr gausite greitą, manda
gų lr veiklų pardavimo patarnavl. 
mą. Mes turim suvlrS 2,000 pros
pektų. PaSauklt, rašykit ar atsilan
kykit pas mus kuogreičlauslai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
S. 52ND AVE., Pilone CICERO 453.

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

A. +
ALBERT ANTHONY 

MISH EIKIS
Gyveno 1334 8. 49th Avė., Ci

cero. III.

Mirė Vaa 23. 1943, 7:40 v.
vok.. sulaukęs 16 metų amž.

Gimė Chirago. Illinois
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvelius Antaną ir Jtcvą, bro
lj Joną. seserj Sylvlą, močiu
tes Petronėlę Good lr Mari
joną Misbelkln; senuką John 
Good. krikšto tėvus Frank 
Dzimirias lr Antonette Vko- 
čius Ir daug kitų giminių, 
draugų lr pažystamų.

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

Laidotuves Jvyks SefttadlenJ, 
Vas. 27 d 11 kopl’člos 7:46 
vai. ryto bus atlvričts f Sv. 
Antano parao. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kaplnrg

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažysta
mus dalyvauti laldotuvšse..
Nuliūdę Tėvai, Rro! D. Sesuo, 

Močiutės,. Senukas,. Krikšto 
Tčvsl Ir Giminės.

Laidotuviu Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Cicero 
2109.

mu įscenizavo Amsterdam’o 
Šv. Kazimiero parapijos so- 
dalės po vadovystę art. J. 
Olšausko, kuris pats vaidino 
svarbiausią rolę. Kur tik 
sės. Juozafinai teko mokyto
jauti ir vadovauti mokyklo
je, ji visuomet Lietuvos mei
lę skiepyjo vaikučių širdyse. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktis jai. visuomet yra 
reikšminga diena ir ji nie
kad nepraleidžia šią šventę 
be kokio patriotiško paren

gimo. Jos tikrai kilni ir lie
tuviškiems idealams pasi
šventusi asmenybė mane su- 
važėjo. Ot, kad atsirastų 
daugiau tokių kilnių lietu
vaičių! Lietuvos tauta tik
rai tada bujotų Amerikoje.

Felix.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING AVORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roc 1397.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 11 kambarių, 2 
aukštų cottage. štymo Šiluma, ga
lima lengvai permainyti J 2 fletų 
namą. 4 kambarių namelis užpaka
lyje. Savininkas parduoda už pri
einamą kalną. Atsišaukite ar tele
fonuoklte po 6:30 vai. vakare:

ANTHONY TOMASZFAVSKI, 
2135 W. 22nd PI. CANAL 5105.

Spauda yra viena stip 
riaušių priemonių: ji barstė 
gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
ir geru piliečiu. (Webster).

Juo žmogus doroviuges 
nis, tuo mažiau kitų nedo 
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

, _ Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

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

CLASSIFIED ADS
* DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI,P WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9486-9489

HELP U'ANTEI) — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeeper's ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

, VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. S6TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.
Victor Mfg. & Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS B O Y S
Atsikreipkite j Colonnade kambarj.

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRAI 18 IKI 45
Reikalingi Popieros baksų dirbtuvė
je. Patyrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.

2435 S. .ROCKVVELL

REIKIA VYRŲ
MAŽIAU 50 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI MAISTO 
DIRBTUVĖJE. 48 VALAN
DŲ SAVAITĖJE. PASTO
VŪS DARBAI, GERA MO
KESTIS. ATOSTOGOS SU 
UŽMOKESČIU. DIENĄ IR 
NAKTĮ ŠIFTAI.

DEWEY FOOD 
PRODUCTS, INC.

2251-53 N. KN0X AVE.
ELEKTROS MOTOR PATAISYMUI 
VYRAI—Bile amžiaus, drafto pa- 
lluosuoti taisyti Ir pervynioti A. C. 
lr D. C. elektros motorus; pastovus 
darbas: 52 vai. savaitėje, moderniš
ka dirbtuvė. Mokinius pabandysimo 
turinti vocatlonal ar klek tai dirbtu
vės patyrimo. Proga Išmokti gerą 
amatą. Mūsų industrija yra svarbi 
karo pramonėje.

ARTHUR WAGNER OO.
1436-8 W. Randolph

HOTEL HOUSEMEN
Atsišaukite J Housekeeping Dept.

BISMATU'K HOTEL 
Randolpli ir \Volls.

HOUSEMEN
šešių dienų savaitėje. Patyrimas lr 
amžius nesvarbu. Matykite Mrs. 
Schob, Housekeeplng Dept.

HREVOORT HOTEI.

DARBININKŲ
(Paprastiems Darbams)

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

WM. WRIGLEY JR. CO.
3527 S. Ashland

TOOL IR DIE MAKER
Laikas ir pusė mokama už virš 

40 valandų.
AUTO RADIATOR MFG. UO. 

2901 S. Indiana

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną lr naktimis. Pa
stovūs darbai. KROI.L BROS. CO. 

1801 S. Mlelilgan

VYRAI—kurie nori išmokti ama
tą, prie ašsembling, welding, šheet 
metai lavout ir machine Shop dar
bų. Turi turėti kiek nort Datyri- 
mo pirmiau dirbę metalo išdirbi
mo dirbtuvėje: pastovūs, dieno
mis darbai; viršlaikis. Atsišau
kite į—
SHEET METAL ENGINEERING 
CO. 919 W. 49th Place

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktj Darbai

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 

i 3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
. BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

I Reikalingos Merginos
Dieną lr Naktį Darbai

Pagelbėti
Vynioti ir Pakuoti 

Saldaines
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms

Patyrimas Nereikalinga
AMŽIAUS 18 IKI 35. 
DIENOS VALANDOS 

7 RYTO IKI 3:30 POPIET 
NAKTJ VALANDOS 

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

Atsišaukite
SCHUTTER CANDY CO.

1013 N. CICERO AVE.

MERGINŲ
REIKIA*

Su ar be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

SHOTWELI.
CANDY COMPANY 
3501 W. Putomac
LANUDRY HELP 

REIKIA
Presser ir Mangler. Atsišaukite 
j Employment ofisą tarp 9:;30 
ryto ir 4 vai. popiet.

WIE BOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

SALES REPORT C.HECKER. Pri
ces. Extensions, etc. Good at fig
ūros.

CITIES SERVICE OIL CO. 
3200 R. W estėm Avc.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo pirugaičlų (coo- 
kles). Patyrimas nereikalingu.

DEF.R PARR BAKING CO.
400 N. St. IxjuJs Avė.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ clerks, akuratiškų skai •
I čiuotojų, Typists ir Stenograflsčių.
' MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo

terų. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, lums ne
reikia kreiptis pas mus. Atkinešklte 
(rodymus pilietybės Ir ŠJ SKELBI
MĄ J —

50 — ROOFERS — 50
Roofers reikalingi. Atsišaukite 8:00 
valandą ryto.

M. W. POWELL CO.
1635 S. State St.

RAILROAD
Freight Handlers, Machinistu Pa
gelbininkai, Roundhouse Darbi
ninkai. Prie Tiltų ir Budinkų Pa
gelbininkai. Storehouse Darbinin
kai. Karų Valytojai ir Trekių Dar
bininkai.

Atsišaukite j

C. B. & Q. R. R.

MERGINOS
REIKALINGOS .

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

DIENOMIS DARBAI
PERKINS PRODUCTS CO

5555 W. 65th St.

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Room 200 547 W. Jaekson

PAKERIAI
Į Prie China ir Stiklo išdirbimo.
Pastovūs darbai su viršlaikiu. Be
darbės laiko nėra.

ALBERT PICK CO.
2159 W. Pershing Rd.

HELP WAMTED — MOTERYS-

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Jdomug darbas. 
Dieną ir naktj shiftai, greitas Įsldlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINŲ 
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 AVE.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

SPOT WEI,DERS IR SPRAYERS 
reikalinga.. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo sąlygos, 
pastovūs darbai. LAFayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. SSrd St.

UNIFORMŲ KOTŲ 
DIRBTUVES

PAGELBININKAI
FINISHERS. MACHINE OPERA

TORIAI IR TYRINĖTOJAI. 
PASTOVUS DARBAI, 

GERA MOKESTIS.
SCOTCH VVOOLEN MILLS 

813 VV. Adams (netoli Halsted)
VYRAI ir MOTERYS reikalingi prie 
warehou8e ir dirbtuvės darbų. Pa- 
ryrlmas nereikalinga. Prirodymas

i pilietybės nereikalinga.
1 SPRAGUE WARNER KENNY 
I CORP. 2653 W. Artlilngton.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nennsimink. (Hilty).

PLATINKITE “DRAUGĄ*

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAF.yette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

ii stotim WGES (1300), au Povilu ftaltimieru.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

_____
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Hitleris remiasi fanatizmu
Vasario 20 dieną Hitlerio pasekėjai Munchene šventė 

dvidešimt trijų metų nacionalsocialistų partijos sukak
tuves. Jose Hitlerio nebuvo. Jis iš Rusijos fronto at
siuntė raštą, kuris buvo perskaitytas. Hitleris savo raš
te sako, kad karo reikalams bus panaudoti vyrai ir iš 
okupuotų kraštų, su tų kraštų gyvybėmis nebus skai
tomasi, nes girdi, daugelis vokiečių prarado gyvybes.

Hitleris savo rašte pažymėjo, kad -ką vokiečiai per 
vasarą laimėjo — žiemos laiku prarado. Jis pažymi, 
kad rusams daug padeda laimėti žiemos natūralinės 
sąlygos.

Hitleris nusiskundžia, kad jis daug pergyveno, jis ma
no, kad kitas tų sunkenybių nebūtų pakėlęs. Jis giriasi 
savo fanatizmu ir Hitleris nemano jo pamesti tol, kol 
hus gyvas.

Hitleris savo rašte prisiminė apie kokias tai Vokie
tijoje veikiančias slaptas jėgas. Turbūt turėjo galvoje 
Vokietijoje esančius nepasitenkinimus.

Juo greičiau Hitlerio fanatizmas bus nuvainikuotas, 
tuo greičiau pavergtos tautos galės laisviau atsikvėpti 
nepriklausomybės oru. Hitlerio fanatizmas ir jo žiau
rumai turės sulaukti galo.
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CONSUMER DECLARATION 
Processed Foods and Coffee

K$ Rommel nori pasiekti Tunisijoje
Kare svarbu studijuoti priešo strategiją ir skaityti 

jo mintis.

Sąjungininkų jėgos Tunisijoje sutiko maršalą Rom
mel, gana smarkų karo vadą. Gandai sako, kad Rom
melio nebėra komandoje. Bet tai abejotina. Jei tai bū
tų tiesa, kad Rommel nėra Afrikoje, tai vistiek dar 
yra likę jo karininkų ir kareivių, kuriuos jis lavino ir 
ruošė kovoms. Jei Rommelio ir nėra Afrikoje, tai yra 
jo mokiniai, kuriems jis jjkvėpė savo strategines mintis. 
Dabartinė strategija Afrikoje rodo, kad ji yra visiškai 
Rommelianiška.

KO ILGIAUSIAI IŠSILAIKYTI
Kokia yra jo problema? Ko ilgiausiai, kaip galima, 

išlaikyti Tunįęiją. Tai yra kaip galint ilgiau vilkinti, 
kad Hitleris galėtų pastatyti apsigynimą pietų Euro
poje prieš galimą invaziją.

Kada Rommel pralaimėjo prieš Montgomery armiją, 
prie EI Alamein, tai tuo pačiu laiku atėjo žinios, 
kad amerikiečiai ir anglai išlipo į Šiaurės Af
riką. Rommel staiga atsitraukė su savo armijos 
dalimi, kuri buvo išlikusi, iš Egipto į Tunisiją, kur jis 
susijungė su tais vienetais, kurie buvo atgabenti iš Ita
lijos, Sicilijos, pietų Prancūzijos ir Graikijos. Sustip
rinęs savo jėgas vyrais ir kariška medžiaga, jis atsi
rado priešakyje vienos sąjungininkų armijos, kuri jį 
vijos iš pietų, o kita sąjungininkų armija spaudė iš 
šiaurvakarų. Jo armija, galimas daiktas, nedidesnė kaip 
viena iš jų dviejų. Abi sąjungininkų armijos, šiaurės 
vakarų ir pietryčių, galima skaityti, kaip du prieš vieną.

Tokiose aplinkybėse mažesnis vadas pasirinktų trum
pesnę ir tvirtesnę karo liniją ir tenkintųsi defensyvą — 
gynimosi. Bet tai ne Rommel kelias. Tai ne jo būdui. 

ORO SUNKENYBES
Rommel galvojo, kad jo jėgos nebus atakuojamos 

tol, kol abi sąjungininkų armijos, pietryčių ir iš šiaur
vakarų, nebus pasirengusios. Abi pavėlavo, pietryčių ar
mija dėl karo medžiagos sunkenybių, o šiaurvakarų ar
mija dėl karo medžiagos ir oro sunkenybių. Šiaurės Tu
nisijoje dėl lietaus tankai sutiko operacijų sunkenybes. 
Čia žemė neišdžiūva net iki vidurio kovo mėnesio. Bet 
į pietus yra sausiau.

PADALINO ARMIJĄ Į TRIS DALIS
Rommel tuojau savo armiją padalino į tris dalis, dvi 

kaipo gynimosi ąr laikymosi jėgas, o vienH puolimui, 
ofensyvai. Vieną gynimosi armijos vienetą Rommel 
pastatė Tunisijos kalnų šiaurėje, o kitą gynimosi ar
mijos vienetą paliko pietuose, veidu į sąjungininkų ar
miją, kuri vijos Rommel iš Egipto. Viena yra Mareth 
linijoje. Kita keletą mailių toliau užpakalyn, priklauso
mai nuo druskos laukų. Matyti gynimosi vienetams įsa
kyta kuo ilgiausiai laikytis, o jei bus reikalas — grįžti 
atgal į sūrius laukus.

Puolimo jėgas pastatė prieš amerikiečių ir prancūzų 
vienetus, kur neseniai buvo ištiestas dešinysis sparnas 
šiaurės rytų armijos į pietus ir vakarų galą nuo sūrių 
laukų (marsh), Chottel Djerid. Vasario 14 dieną Rom
mel bandė pulti sąjungininkų jėgas ir jam iš karto 
pavyko. Amerikiečiai turėjo nuostolių. Jis tuo nepasi
tenkino ir toliau tęsė savo planą. Paskutiniai mūšiai 
Rommel atstūmė atgal ir jis turėjo nemažai nuostolių.

ROMMEL GRASIA PAVOJAI
Rommeliuf gręsia dideli pavojai iš kairiojo sparno, 

nes iš ten sąjungininkai jam suduos smūgį iš šono. Bet 
Rommel yra didelis gembleris ir jis rizikuoja. Jis rizi
kuoja, nes nori kuo ilgiausiai užvilkinti karo mūšius 
Tunisijoje, bet rezultate Rommel jėgos bus išmuštos iš 
Tunisijos, taip mano žymūs strategai.

Amerikiečiai daug ką pasimokė ir paskutiniai įvykiai 
rodo, kad Tunisijoje Rommel jėgos gerokai nukentėjo 
nuo amerikiečių. Tai džiugu šį faktą pabrėžti.

Tiesos žodis komunistams
Didžiosios Britanijos komunistų partija bandė prisi

šlieti prie britų Darbo partijos. Britų Darbo partija 
komuūistų pasiūlymą atmetė, nes britų komunistai 
skaitomi ištikimais ne savam kraštui, bet komunistų 
internacionalui, atseit Sovietų Rusijai.

Britų Darbo partija žino kokiais tikslais komunistai 
nori jsibriauti į Darbo partiją, todėl laikosi nuo komu
nistų toliau. Darbo partija turėjo drąsos pasakyti tie
sos žodį apie komunistų tikslus, nežiūrint, kad kai kam 
gal ir nepatikti tokia britų Darbo partijas linija.

Vienas dalykas yra geri santykiai kare su Rusija, o 
kitas dalykas santykiai su komunistais. Tai du skirtingi 
dalykai. Remti Rusiją kovoje su nacizmu, tai nieko ben
dro neturi su komunizmo rėmimu.

(“Draugas” 1918 metai, va
sario 24 d.) - •

Čia augusieji lietuviai...

Paskutiniųjų laikų atsitiki
mai rodo, kad Amerikoje 
augęs mūsų jaunimas ne tik 
nemažiau, bet gal dar labiau 
atjaučia Lietuvos reikalus, 
kaip nesenai iš ten atvažavu 
šieji.

Štai pavyzdžiai: 1) Į in
ternacionalistus socialistus 
labai retas katras iš čia 
augusių prisideda; 2) per
nai metų Vyčių kongrese 
čia augusieji parodė dau
giau patriotizmo ir pasišven 
timo, negu augusieji Lietu
voje; 3) aiškiausią pavyzdį 
rodo čia augusieji, besiruoš
dami į politiškąjį seimą, 
kad pareikalavus Lietuvai 
laisvės.

I HEREBY CERTIFY that I am authorised to apply for and reeeive 
. a Far Ration Book Two for eaeh peraon liated belota who ia a 

member ef my family unit, or the other peraon or persona 
far whom I am acting whoae IFer Ration Book Ona I have
aubmitted te the Board;

That the neme of eaeh peraon and number of hia or her If'ar 
Ration Book Ona are aceurately liated belota;

That none ef these persona ia eonfined or reaident in an inatitu- 
tion, or ia a member of the Armed Forcea receiving anbaiat- 
ence in kind or eating in separale meaaea under an officer'a 
command;

That no other appUcatioa for JPar Ration Book T too tor theae 
peraona has been made; '

That the follotaing inventory atatementa are true and inelude 
all indicated fooda otvned by all peraona induded in thia 
Dec 1 a ra t ion:

Coffee
1. Pounda of coffee otvned on Novemher 28, 1942,

minua 1 pound for eaeh peraon induded in thia 
Declaration tvhoae age aa atated on War Ration 
Book One ia 14 years or older..................................

2. Number of persona induded in thia
Declaration tvhoae age as atated 
on War Ration Book One is 14 
years or older. ......

Camaeaf Feoafs
Includa all commercially canned fruits (induding spiced); 

canned vegetablea; canned fruit and vegetable juicea; canned 
aoups, chili sauee, and eataup.

Do not includa canned olives; canned meat and fith; pickles, 
relish; jellies, jama, and preserves; apaghetti, macaroni, aad 
noodles; or home-eanaed fooda.

S. Number of eana, bottles, and jars (8-ounce siu or 
larger) of commercially packed fruits, vegeta- 
bles, juicea and aoups, chili sauee and eataup 
otvned on February 21, 1943, minus 5 for 
eaeh person induded in this Declaration. . .

4. Number of persona induded in this *
Declaration.............................................................................

The of
number of his or her

peraon i 
War Rai

induded in thia Declaration and the 
tion Book One ia:

Nvmber

%

SPAUDOS APŽVALGA

Naciai kolonizuoja Lietuvą
Šiomis dienomis per Lisaboną gautos žinios apie Lie

tuvą. Jos yra skaudžios. Tos žinios yra skaudžios, ness
naciai smarkiu tempu gabena vokiečius į Lietuvą ir 
juos apgyvendina lietuvių ūkiuose.

Lietuviuose auga kaskart didesnis nepasitenkinimas 
ir pasipriešinimas naciams. Platinami slapti lapeliai, 
kad Lietuvos ūkininkai neužleistų savo ūkių vokiečių 
naciams. Naciai nervinasi lietuvių pasipriešinimu.

oro pajėga ,
Capt. F. O. Miksche, iš Čekoslovakijos, “Atack” 

straipsnyje, tilpusiame of the Military Revievv of the 
Command and General Staff School, kalba ką daro Vo
kietija. Miksche sako, kad Goeringo idėjos vis mažiau 
ir mažiau randa pagrindo. Laipsnis po laipsnio oro lai
vynas pereina į armijos rankas. Goeringui liko tik ti
tulas “Field Marshall of the Luftwaffe”, ir šiandien 
jo pareigos yra kontroliuoti nacionalsocialistų darbinin
kų partiją, Luftwaffe ir oro jėgų industrijoje. Pirmiau 
jo rolė buvo kaipo viršininko oro jėgose.

.Sovietai ir Atlanto Čarteris
Šveicarijoje, Berne laikraštis “Der Bund”, spalių 20 

dienos, vedamajame straipsnyje pabrėžia, kad Sovietų 
Rusija niekuomet nėra nuoširdžiai priėmusi “Atlanto 
Čarterio”, kuris pripažįsta laisvę visoms tautoms. Ge
riausias įrodymas, kaip sovietai prasilenkia su “Atlan
to Čarteriu”, esąs tas faktas, jog jie vis dar reikalauja 
sau “išlaisvintų“ Pabaltijo valstybių.

Mes tik galime pasakyti, kad Lietuva nenori nei na
cių nei komunistų “globos“. Lietuva nori būti laisva 
ir nepriklausoma valstybė, ji tokia ir bus.

Lavai džiaugiasi
Vichy radijo džiaugiasi, kad naciai pažadėjo 250,000 

prancūzų belaisvių pakeisti į laisvus darbininkus Vo
kietijoje, kur jie dirbs darbą. Vokietijoje yra 1.500,000 
prancūzų kareivių belaisvių.

Lavai mano, kad tai didelę malonę naciai padare. Ko
kia čia malonė. Pirmiau prancūzų kareiviai buvo be
laisviais, o dabar tie patys belaisviai bus nacių pastum
dėliais darbininkais.

Centrinis komitetas “Li
thuania”... Jau suvirš dve
jus metus gyvuoja komite-» 
tas “Lituania”. Šis komite
tas įsteigtas 1915 metais, 
lapkričio 7 d. Pradžioje ko
mitetas “Lituania” rūpinos 
tik Lietuviais belaisviais. Ta 
čiau nuo 1916 m, gruodžio 
15 dienos jis praplėtė savo 
programą, apimant visas ka 
fo aukas Lietuvoje ir šis ko
mitetas pasivadino; “Litua
nia”, Centralinis komitetas 

' nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvoje šelpti. Lituanijos 
įstatai užtvirtinti Šveicari
jos valdžios.

Karos... Vokiečiai paėmė 
Minską ir Rovną. Rovne vo
kiečiai atrado vaguonuose 
maisto.

Politiškas seimas... kovo 
13 ir 14 d., 1918 m. New 
Yorke šaukiamas Amerikos 
lietuvių seimas Lietuvos lai
svės ir atstatymo reikalams 
apsvarstyti. Visi dalyvaus 
visų pažiūrų žmonės. Parapi 
jos, draugijos, kupos, sky
riai, klubai galės siųsti po 1 
atstovą nuo 50 narių.

"Hitleris'' apdraustas
“Adolfas Hitleris”, buvo 

apdraustas nuo blitzkriegų, 
šturmų, tornadų, ugnies, su
kilimų, civilinių revoliucijų, 
tiltų sugriovimų. “Hitleris”, 
sulig apdraudimo kontrakto 
yra $100.00.

Mat, “Adolfas Hitleris” 
yra Ohio valstybės mulas.

Nesisarmatyja girtis

1.
2.
3.

4.

6. ________________________________________
7______________ ___________________ ....._____
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Lietuvių pasipiktinimas bolševikų 
kesinimųsi j Lietuvą

(LKFSB). — Maskvos 
komunistų partijos, kuri 
diriguoja Rusijos politiką, 
laikraštyje “Pravda” vasa
rio 8 d. paskelbtoji žinia, 
kuri vėliau buvo pakartota 
biuleteny SSSR ambasados 
Vašingtone, apie sovietų nu
sistatymą Lietuvą pasilai
kyti sau, USA lietuviuose ir 
kituose demokratiškai nusi
stačiusiuose žmonėse sukėlė 
gyvo pasipiktinimo. Visi 
prisimena 1920 m. Taikos 
sutartyje sovietų pasižadė
jimą: “Rusija be atodairų 
pripažįsta Lietuvos valsty
bės savarankiškumą ir ne- 
nepriklausomybę su viso
mis iš tokio pripažinimo ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera 
vai ia visiems amžiams atsi
sako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių, kuri ji yra 
turėjusi lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu”.

Visi prisimena 1939 m.

spalių 31 d. Molotovo pa
reiškimą prieš Aukčiausią 
Sovietų prezidiumą;

“Mes esam nusistatę skru 
pulatiškai ir griežtai laiky
tis sutarčių... ir mes pareiš
kiame, kad visos nesąmonės 
apie susovietinimą Baltijos 
kraštų yra tik interesas mū
sų bendrų priešų ir visų 
prieš-sovietiškų provokato
rių”.

Tikrai, aukščiau minėti 
bolševikų “Pravdos’ pareiš
kimai pasitarnaus tik na
ciams, pakirsdami Baltijos 
tautų atsparumą, duodami 
naujos medžiagos Hitlerio 
propagandos mašinai. Argi 
Rusija vėl laužys savo pasi
žadėjimus duotus pasira
šant Atlanto čarterį, kur 
garantuojama tautų laisvė?

Vokiečių radija panaudojo savo propagandos tikslams 
žinią iš Londono, kad lenkų valdžia in exile protestavo 
dėl rusų parašutistų išsodinimo Lenkijoje. Naciai šią 
žinią panaudojo savo tikslams ir jie akiplėšiškai giria
si, kad naciai ne kai kurias Europoj vietas, bet ir Len
kiją išgelbėjo nuo komunizmo.

Nacizmas nė kiek nesisarmatyja girtis. Jei komuniz
mas buvo užplūdęs Pabaltijo valstybes, tai tik Hitle
riui pritariant Stalino planams. Tai buvo 1939 metais 
rudenį, kai bolševikai įvedė savo garnizonus į Pabal
tijo kraštus. Lietuviai nenori nei naciškų nei komunis
tiškų “gelbėtojų”.

Japonai įieško 
80,000 nuotakų

Japonijos nuotakos yra 
labai popularios šiuo laiku 
pagal radio pranešimą iš 
Tokyo. Japonų valdžia įieš
ko apie 80,000 moteriškių, 
kurios ištekėtų už kolonistų 
Manchurijoje. Japonai nori, 
kad 250,000 kolonistų ir 
80,000 merginų išvyktų į 
Manchuriją ir apgyvendintų 
tas vietas toje apylinkėje.

SKELBKITES “DRAUGE” V
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TEISIŲ SKYRIUS
VEDA LIETUVIŲ ADVOKATŲ DRAUGIJA 

Rašo advokatas Albert B. Lidy

j tuvos nepriklausomybės pa-. czynskis įteikė notas britų 
skelbimo sukakties proga ir Jungt. Amer. Valstybių 
važinėje su paskaitomis, vyriausybėmis. Notose pra 
Kalbėjo Naujoje Anglijoje, nešama apie tūkstančius žu 

(LKFSB) Liet. Taut. Ta- Bostone, Cambridge, o pe- vusių žmonių Lenkijoje r uc
rybos pirmininkas puik. K. reitą sekmadienį — Brock-
Grinius be tie-ioginių savo tone pas kun. Švagždį.
darbų vadovaujant LTT vei- _____________
kimui, be plėtimo bendro

Pulk. K. Grinius 
darbuojasi

’ APIE PAJAMŲ MOKESČIUS (INCOME TAX)
Šiandien pirmą kartą pa- su valdžia šiais laikais 

sirodo šio laikraščio skilty- įgyja daugiau svarbos kas-
se Lietuvių Advokatų Drau- dien, nes valdžios atstovai darbo sa Baltijos kaimynais, 
gijos vedamas “Teisių Sky- lengvai gali patikrinti jūsų Lietuvos reikalais dar turi pakartus Žmones 
rius”, kuriame lietuviai ad- pajamų teisingumą, tai svar-!Pasikalbėjimus su įtakingais
vokatai kas savaitę gvildens bu gerą atskaitą parūpint'.i demokratinių valstybių žmo (LKFSB) Lenkijos UŽ3ie 
legalius klausimus, kuriais iš karto. Kiekvienas asmuo nėmis. Paskutiniu metu, Lie nio Reikalų ministeris Ra 

"Skaitytojai labiausiai įdo- sveikatos reikalais eina pas

Žino apie Vilnijoje

nacių rankos. Be to notoje 
pranešama ir apie pakartuo
sius Vilniaus krašte 77 žno 
nes. Lenkų vyri'.sybė ska 
tina imtis rep.esijų,

Civilių ekonomija apribota
Suv. Tautų vadų susirin- kų vadai” tokiose dirvose, 

kimas Kasablankoj ir jų pa-1 kaip taupymui, konservaci- 
siryžimas pripažinti tik “be- jai, maistingumui, žemdir- 
sąlyginį pasidavimą” ašies, bystei, transportacijai, (die- 
pabrėžia svarbą kiekvienos1 ninei) priežiūrai vaikų, na-
karo pastangos naminiame 
fronte įvykdy.i visišką ir ga 
lutiną pergalę. Tas reiškia,

mų statyboj, sveikatos ir li
goninių aptarnavimui ir už
imti vietas vyrų ir moterų

Skania' • 
ji, kurią ir/ 
komis

d ’«>•
•r » u,

’ n
sm v«» t nr>

maujasi. gydytoją, o ne pas iaidotu-
Šiuo laiku 35 milijonai šios vlų direktori«! Vienok pa- 

šalies gyventojų galvas su-' )amų '"“kesčių reikaluose

ka apie pajamų mokesčių i®8 taiP elSiatSs' kada neai‘ 
(Income Tax) mokėjimą. Ka "“"dojate patyrusio asmens 
dangi šių metų pajamų mo-1 pagalba' Supraskite, kad 

(kesčiai paliečia daug didės-' klaidingai išpildyti raportai 
dažnai atneša bereikalingų

&S3*SS':-S2':

nį šio krašto gyventojų akai- 
čių, ir kadangi mokesčiai y- iB,id,» ir ium3' °
ra daug didesni, tai pajamų valdžiai dau«iau darb<x Tai' 
mokesčių klausimas tikrai į-
domus. Tat keliais bruožais

gi išvengkite tų bereikalin
gų rūpesčių ir išlaidų, ir

(•)

pasistengsiu juos panagrinė- mokėkite tik tikrai jums pri-
derančius mokesčius, paves
dami savo pajamų mokes-

Raportas turi būti pildomas Į čių raporto pildymą, savo 
advokatui, auditoriui, arba 

Kiekvienas pavienis as- pačįam mokesčių rinkėjui.
muo, kuris per 1942 metus
tturėjo $500.00 pajamų, ir Kokias pajamas reikia 
kiekvienas vedęs asmuo, jei raportuoti

ti.

jo ir žmonos bendros paja
mos per 1942 metus siekia 
$1,200.00, turi išpildyti savo 

^pajamų raportą. Raportas 
’ turi būti įteiktas mokesčių 

rinkėjui iki 15 dienos kovo 
mėn. ir bent vienas ketvir
tadalis mokesčių užmokėta. 
Patartina savo raporto pil
dymo neatidėlioti, nes da
bartiniai įstatymai aiškiai

Jūsų advokatas arba au
ditorius akimirksnyje gali 
visus skirtingus pajamų šal
tinius jums išvardinti. Juo
se priskaitomi: alga, į,va irūs 
uždarbiai, komisai, nuošim
čiai gauti iš bankų ir už 
morgičii's arba bonus, di
videndai, rendos, pelnas nuo 
pardavimo ir mainymo trans

. . , x . akcijų, biznio pajamos ir vinurodo, kad raportas turiT, - . ...... . ■ “ , . eile kitokių įeigų. Paia-
mos gali būti ne vien pini-būti išpildytas ir mokesčiai 

užmokėti. Įvairūs pasiūly
mai ir planai patiekti kon
gresui, kad 1942 metų paja
mų mokesčiai būtų atidėti 
arba visiškai panaikinti, dar 
iki šiol nėra įstatymai. Yra 
labai maža vilties, kad kon" 

presas suspėtų tokių leng 
vatų parūpinti prieš kovo 
mėn. 15 d. Todėl patartina 
imtis darbo tuojau ir pildy
ti savo raportą.

Naudokitės patyrusia 
pagalba

Vėliausi įstatymų pakei
timai padarė pajamų mokes- 

-4k.čių mokėjimą daug paines
niu. Kad tikrai suprasti kiek 
vieno įstatymo reikšmę ir 
atatinkamai pritaikinti jvo- 
savo naudai, dažnai reikia 
patyrusio asmens pagalbom.

ginęs, bet formoje šėrų, bo- 
nų, maisto, rūbų ar net ir 
kitokiose formose. Įsitėmy- 
tina, kad yra net ir tokių 
pajamų, kaip tai: atlygini
mas už asmenines skriau
das. už sužeidimus, senatvės 
ir bedarbės pensijos, už ku
rias nereikalinga mokėti mo
kesčiai. Labai išmintingai 
padarytumėt eidami savo pa 
j amų mokesčių raportą pil
dyti, jei visas savo paja
mas susirašytumėt skyrium, 
nurodydami iš ko ir už ką 
tes pajamos gautos.

Kadangi pajamų mokes
čių didumas priklauso nuo 
pajamų didumo, tai ateinan
čioje savaitėje pasistengsim 
jums nerodyti, ką galima 
iš pajamų atimti, kaū pa ja-

Jūsų advokatas arba audi- mas tikrai le8alia būdu bat>* 
torius yra asmens, kurie to- &3lima pad2ryl1 ku° mažiau

je srityje turi daug patyri- ,___________________
mo. Kadangi atsiskaitymas SKELBKITEh OKAI <■»•

• < (v/-
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A V-Home buy» Wor Bonds and Sfampi regularly. Victory 
i« cipcmivc. lt costi a lot mort tbon money. Bot regular 
purckoie of Wor Bondt ond Sfompt it whaf the Govem
ment it ailting now, and every cent m*e*ted it just that 
much /reedom mturanet for your children. OCO hot 
eifablithed five ąualificationi for a V-Heme. Mole your* 
a V-Homel
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Metinis Vasario Mėnesio Rakandų
IŠPARDAVIMAS

250 DINETTE SETŲ 
x500 MATRASŲ IR SPRINGSŲ

DINING ROOM SETAI turi būt išparduoti neatsižiūrint į kainas, nes Budriko 
dvi krautuvės yra užverstos prekėmįs, kurios turi būt išparduotos, nes būti
nai yra reikalinga vieta kitoms prekėms, kurios yra užpirktos, kada kainos bu
vo prieinamos ir prekių buvo galima gauti.

250 GRAŽIŲ PARLOR SETŲ 
325 BEDROOM SETAI

Pirkite karo Bonus ir 
Štampas. Pirkite rakan
dus iš Budriko dabar ir 
sutaupysite pinigus ir ga- 
lėseti pirkti nors metams 
išmokėti.

3 ŠMOTŲ PARLOR SETAS, šviesios spalvos, drūto padarymo, garantuo
jamas, ceiling kaina $98.00 .-.................................................................... už $68.50

3 ŠMOTŲ RIEŠUTO MEDŽIO miegamojo kambario setas.......... už $72.50
8 ŠMOTŲ DINING ROOM SETAS vertas $119.00 ........................ už $69.00
5 ŠMOTŲ DINETTE SETAS vertas $62.00 ...................................... už $38.50
CEDER CHESTS, vertė $48.00 ................... '.................................. už $29.50
GRAŽIOS. DIDELES ELEKTRINES LEMPOS ............................ po $7.95
VAIKAMS LOVELES ........................................................................... po $14.95
VAIKŲ LOVELĖMS MATRASAI ................. ..................................... po 3.93
KLIJONKES 9x12 ...............................-.................................................................po $3.95
KARPETAI 9x12 ................................................................................... už $37.50
DIDELES KALDROS ... t................................................\................... po $3.95
DIDELI VILNONIAI'BLANKETAI  .............................................. po $8.50
VIDUTINIO DYDŽIO BLANKETAI..................................................... po $3.75
RADIOS gražiuose kabinetuose, PHILCO, RCA VICTOR, ZENITH $69.50 
AUTOMATIŠKOS RADIO Kombinacijos, pačios permaino rekordus $119.00 
ANGLINIAI PEČIAI, Porceleno aptaisymai, Moore’s ir kitų išdirbysčų 
.................................................................. ................................... po $29.00 r $59.00
4 ir 4 GAZUI IR ANGLIMS BALTI PEČIAI....................................po $149.00
GAZINIAI PEČIAI su kotroliuojama šiluma..............................po $89.00
GERI MATRASAI didelės mieros, ar mažos, grynos vatos.......... po $12.00
SPRINGSINIAI MATRASAI ............................................................. po $19.95
DRŪTI SPRINGSAI ............................................................................ po $12.95
25 ŠMOTAI ROGERS gvarantuoti ant visados stalui setai .... už $19.50 
RANKINIAI laikrodėliai ELGIN, BULOVĄ, WESTFIELD .... po $19.50
i/4 dalis karato DEIMANTINIAI. ŽIEDAI .................................... po $69.00

Pirkite dabar, nelaukite, nes dabar yra didelis pasirinkimas ir kainos žemos

Perkančių patogumui krautuvė būva atdara ir aekmadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Pirkinius pristatoni visur.

JOSEPH F. BUDRIK, lnc„
RAKANDŲ, RADIJŲ IR JEWELRY KRAUTUVE 

PO VIENU STOGU SAVAME NAME

3241 So. Halsted St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3409 So. Halsted St.
Teisingam radijų pataisymui telefonuokite: CAI.umet 7237

BUDPIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI:. WCFL, 1000 kil.. 9:00 valandą Sekmadienio 
vakarais; VVHFC, 1450 kil., 7:00 valandą Ketvirtadienio vakarais. Pasiklausykite.

\ ..

ADV. KAI PADĖKOS 
ŽODIS

kad civiliai, lygiai kaip mū- oro puolimo žvalgyboj, ku- 
sų kareiviai, turi visais bū- rie išvyko karan arba kurie 
dais padėti — taupydami g.:- (Nukelta i 6 pusi.) 
mą ir metalą, ekonomiškai
vartoti kurą ir maistą, ku
rio trūksta, visa savo ener
gija atlikti darbus, kurie tie 
sioginiai padeda karo prog-Į
lamai, ir apsieiti be tų reik- Esu didžiai dėkingas vi- 
menų ir aptarnavimų, kurie siems savo rėmėjams, drau-
prisideda prie karo ekono gam‘‘.ir bal»a°‘“<am?' k«™ 

.. r prisidėjo prie mano xandi-
miJ°s- datūros 13-tame warde. Tu-

1943 m. A. J. Valstijų žmo r®Jau kovą prieš didžiausią
nes vartos mažiau reikme- poli:ikiška n,aa!"į. kuri

n apie 800 pohtikiskų aar-
nų ir aptarnavimų, negu var bininkų Tik tiek yra gaila 
tojo 1942 m., bet spėjama. kad 13-to tvardo piliečiai iš 
kad jie gali būti sumažinti neužsiganėdinimo prieš ma- 
dar 23 nuoš. pakol pasieks šiną. maža dalis jų tebalsa- 
galutiną dugną — t. y. mi- vo- Regi str,r otų balsuotojų

13-tame warde yra 44,218, n imamo reikalavimai dėl ei- , , ,
... t, a. • « ,0 balsavo tik 18.000.

vilių gyvenimo. Bet ir “ga i Politiiki darblninkai ban- 
lutinas dugnas šioj šaly ! jg sakyt balsuoti už du 
reiškia aukštesnį standardą kandidatus ir iš to labai 
gyvenimo, maisto, aptarna-.! daug buvo pagadinta alder- 
vimo ir patogumų negu to- monil balotų. Mašina mane
se šalyse kurios dabar ka- ne^mušė ir jūsų sąžiniška 

parama davė man daugiau
nauja. . insperaci jos, kur galėsiu

Laipsninis ermažinimas drąsiau kojoti prieš orga 
civilių reikmenų ir aptarna- nizuotas politikiškas m?ši-
vimų, su vis augančioms ša- na®- , , .,. . . ... . 1 Buvau apkaltinęs oponen-lies figomis, kurios gal pi- ų ka(J p buvQ priPid5ję, 
sieks $125,000,000,000, šįmet prįe pakenkjm0 mano kan- 
pakelia kainas visokių daik- didatūros ir tas viešai pa 
tų, todėl, kad yra daugiau sirodė kuomet politiški dar- 
pinigų ir mažiau daiktų pir- bininkai nuėję pas balsuc-
kti. Praeitais metais kiek- toJus Prašė> halsuo-

... - , • tų už demokratų tikietą. kc.-vienas vartotojas salyje per , .
, . J jj dangi tie darbininkai gera;
kainų kontrolę galėjo tau- žinojo> jog balsuotojas gali 
pyti net $140 kiekvienai šei- balsuoti už manę. Tuomet 
mai, ir jeigu dabartinės kai- "buvo balsuotojui pasakyta, 
nos vis tęsis, sutaupos bus aš turiu pasekmingą
apie $400 šįmet. Jei ne dėl Profesi^ * P»nigU ir
__ ... , . . . , , 1 nereikia man politiško dar-prekių lubų maisto, drabu , , , ..r , . ,
Z. . bo ir daug kitų abelnai da-zių, nuomų ir kitų gyvenimo jykų
reikmenų, mūsų pirkimo do-, gįs politikiškas skymas 
leriai turėtų daug mažiau ' nėra naujas, bet vienok pi- 
vertės ir karo kaina žymiai licčiai ne tik 13-to wardo,
kiltų.

Civilių apsaugos1
darbininkai reikalingi

Office of Civilian Defense 
šiandien pradėjo naują vajų 
dėl savanorių darbininkų pa 
dėti įvykdyti karo progra
mą naminiame fronte^

Nauji savanoriai bus rek
rutuoti darbui. Jie bus “olo-

Everybocly ravės about your 
’salads, Peg.What's the secref?

z

MlLllONS AGRll—Miradc Whip does work ivottders 
with salads! A uniąuc combination of old-fashioned 
boiled dreasing and fine mayonnaige. Mirade Whip is 
by far America’s favorite talad dressing.

bet ir kitų wardų turėtų ži
noti ir atkreipti dėmesį į 
panašius įvykius.

Adv. Charles P. Kai 
(Skelb.)

H May 
Caust

IIIIIIB/
For quick relief from itching cautetl by eesema. 
athlrte'š foot acabies. pimpleaand other itehina 
conditionš. uae pure. conling, tnedicated. Iiquid 
D. O. D. PMSCMFTION. A doctor’s formula. 
Greaaeleaa and stainleaa Soolhes, comforta and 
quicldy čalma intense itehina. 35c trial bottie 
provea i t. or money back. Uon’l aufTer A»k your 
druggist today for B. O. D. FRCaca**TiON.

MIRACLE WHIP!* 1 * . •
Its "difterent” flavor 

always mokės,a nit.

When a rough due to a cold drives you mad. 
Smith Brothers Cough Dropt give aoothingi 
pleasant relief. Smith Brothers' conrain a ipe- 
cial hlend of medicinai ingradiema, hlended 
with prescription care. Štili coet ooly yes. 
« niekti ckteki tknt HtUt!

SMITH BROS. COUGH DROPS
• IACK o* mintmoi-5*TMAB muk
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TĖVŲ MARIJONŲ 
BENDRADARBIŲ 
SEIMO NUTARIMAI 

I

Amerikos Marijonų- 
Provincijos jubiliejus

Tėvu Marijonu Bendradarbiu XVI-tas 
seimas Įvykęs vasario 1 d,, 198 m.

kalinant ir net išžudant vi
są eilę kunigų ir vienuolių, 
jų tarpe ir Marijonų, užda
rant kunigų seminarijas, vie 

Į rūdijas ir tuo būdu sustab- 
dant naujų kunigų ir vienuo
lių auklėjimą, kad papildy-

Turint galvoj, kad Tėvai tų karo audrose žuvusiųjų 
Marijonai jau trisdešimtieji eiles, prašo Tėvų Marijonų 
metai sėkmingai ir išganin- vadovybės planuoti darbą ta 
gai darbuojasi Amerikos lie- kryptimi, kad ir pokarinei 
tuvių visuomenės visokerio- Lietuvai ruošti pašaukimų-1 
pai gerovei savo misijomis, kunigų ir vienuolių. Seimo j 
per mokyklas, spaudą ir ki- delegatai, pastebėję, kad ki
tokiais būdais, seimas nata- tos tautinės katalikų grupės
rė prašyti centro valdybos, ir net Amerikos Hierarchija . 
kad ji sudarytų planą šių tuo reikalu yra susirūpinusi, i 
metų bėgyje visose Ameri- dėl to ir Marijonų Bendra- į
kos lietuvių kolonijose su- darbiai ir visa lietuvių ka-
rengti Tėvų Marijonų įsistel j talikų visuomenė duosniai 
gimo trisdešimties metų su-| parems šias gražias Mari- 
kaktį. Šio3 sukakties minė- j jonų kongregacijos pastan- 
jimo proga, seimas siūlo: 1)
ir maldomis ir gerais dar
bais pagerbti a. a. tėvo Fe
likso Kudirkos ir kitų pir
mųjų Amerikos Marijonų 
brangią atmintį; 2) visur,

gas.
III

Artistės talka 
bendradarbiams

Gavus žinią, kad Metro-
kur tik sąlygos leis, įsteigti politan Operos artistė lietu- 
TT. Marijonų Bendradarbių j vaite Ona Kaskas-Katkaus- 
ekyrius; 3) užbaigti užpil-! kaitė yra pasisiūlusi sureng- 
dyti a. a. kun. dr. Jono Na-; ti koncertą, kurio visą pel- 
vicko atminčiai pagerbti į-1 n4 skiria a. a. kun. J. Na- 
steigtą Seminarijos ir Ko- vieko vardu seminarijos sti-
legijos stipendijų fondą 

II
Lietuvai į talką

pendijų fondo naudai, sei
mas džiaugiasi jos kilniu 
gestu ir reiškia jai nuošir
džią padėką. Be to, seimas

Seimas, turėdamas galvo- konstatuoja savo pasitenki- 
je, kad Lietuva pergyvena nimą tuo faktu, kad ir į pa- 
antrą žiaurią okupaciją, ku- čias meno aukštumas iškilę 
ri stipriai apgriovė mūsų tė- mūsų tautiečiai dirba drau- 
vų krašto ir taulinį ir reli- ge su mumis ir remia kilnius 
ginį gyvenimą, ištremiant, į- Amerikos Marijonų darbus.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

j Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Maasage ir Movementa.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
Mnssnct

-Z

F
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktu

SV. JURGIO PARAP. SVET.
PRADŽIA — 6 VAL. VAK.

S® 2*$aši38S

DVYLIKOS METŲ MOTINA DABAR TURI ‘ NAUJĄ LELŲ ’
11 ... "

32-tro Place 8c 

Lituanica Avė.
t

ĮŽANGA 75c SU TAKSAIS (i)

Civiliu ekonomija 
apribota

(Atkelta iš 5 pusi.)

dirba tokius karo produkci
jos darbus, kurie sulaiko jų 
tolesnį dalyvavimą.
Padangų registravimas

Ar vartoji savo automo
bilių šią žiemą? Jeigu taip,

Italy demokratas gina 
Baltijos valstybių 
laisvę

(LKFSB) Savo laiku Ita
lijoje buvo gyvai išvystytas 
krikščioniškosios demokra
tijos sąjūdis. Vienu iš jos 
vadų buvo žinomas darbo 
žmonių prietelis kun. Luigi

tai neperdaug, nenudevėkit Sturzo. Įsistiprinus Italijoje 
padangų, nes jas reikia ap- fašizmui- jisai turėjo savo 
taisyti ir atnaujinti. Todėl tėvynę apleisti. Dabar gy- 

: valdžia įvedė priverstiną pa- vendamas demokratiniuose 
dangų peržiūrėjimą. Oficia- kraštuose kovoja už žmonių 
lūs OPA padangų inspekto- teises savo gabia plunksna.

Anglijoje buvo paskelbtas jo 
“People

Nuvežk savo auto- anu *reeuowi » kuriame ji- 
mobilių šiandien ir tegul'sai Paliesdamas eiI^ dabar

' riai randasi garažuos-e, ga 
žolino stotyse ir padangų straipsnis žurnale

j šapose. Nuvežk savo auto ,an^ Freedom

peržiūri padangas. Reikės, 
jiiaugas" Acme photo ga.1, mokėti už šį patarna-

Pagimdydama 7 svarų dukrelę, Violet Louise Foster, 12-ko3 metų, Murphy, N. C., ati- Į vimą __ 25 centus, jeigu ne
duoda savo lėlę slaugei Della Mae Townson, pastebėdama, kad “jai ji daugiau nebus
reikalinga. Mrs. Foster, kurios vyras yra kareivis, ištekėjo būdama 11-kos metų.'

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBITTOR ‘ 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vebolesale) kainomis pristato į alines ir ki
ras įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

•»

IV
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį minint

Šiemet mūsų tauta mini 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tį. Seimas, atsižvelgdamas į 
tai, kad Lietuva ne dėl sa
vo kaltės pateko į žiaurias 
okupantų rankas ir trokšta

reikalingų kapelionų ir nuo
širdžiai sveikina kun. Įeit. 
Antaną švedą, MIC., ir kun. 
Įeit. Jobą Vosylių, MIC., tar
naujančius Pacifiko okeano 
karo fronte ir kantriai pa
keliančius visus karo sun
kumus. Jų patęųotizmo pa
vyzdis mus, bendradarbius, 
akstiną dar daugiau remti t 
vienuoliją, kad susilauktų

maeilį vaidmenį vaidina. Dėl 
to, seimas prašo rimčiausio

ties klausimų, pasisako prieš 
tuos, kurie sutiktų, kad Bal
tijos valstybės būtų prijung- 

reikia nuimti padangas _ | tos prie Rusijos. Tą straips- 
arba 50 centų už padangą "i persispausdino ir kaii ku 
jeigu reikia atsargiau per
žiūrėti. Visi karų savininkai 
su B ir C gazo paskirstymo

dėmesio į šių ir kitų kata-, knygute turi prieš vasario

ne Amerikos laikraščiai, 
kaip, pvz„ “The Catholic 
Mind”.

greičiausiai išsilaisvinti pa-j dar daugiau kunigų-vienuo- 
sižada visais galimais būdais Įjų jr Kad reikale ir daugiau 
dėtis prie didžiojo tautos są- kapelionų U. S. kariuomenei 
judžio atstatyti laisva, ne-1 galėtų duoti.
priklausomą ir demokratiš- , vii
ką Lietuvos Respubliką.

V

Susirūpinimas vienintele 
aukštąja lietuvių mokykla

Karas stipriai palietė ko 
legijų gyvenimą. Palietė ir 
Marianapolio Kolegiją, žy
miai sumažinant jos lietu 
vių studentų skaičių. Tau 
riems lietuviams visu rim 
tumu reikia susirūpinti, kad 
toji kolegija, turinti valsty 
bės švietimo depsrtamentf 
teises, nemažėtų, bet augti 
studentų skaičiumi, nes šiai 
dien ji yra vienintėlė aukš
toji lietuvių mokykla pasau
lyje. Jos vaidmuo šiandien 
pasidaro dar svarbesnis, nes 

1 jai teks išmokslinti ir išauk
lėti veikėjų ir Amerikos vi
suomenei ir, gal būt, reiks 
papildyti ir Lietuvos karo 
praretintas inteligentijos ei- 

, les. Seimas, tad, ragina tė
vus siųsti savo sūnus į Ma
rianapolio Kolegiją, Thomp
son, Conn.

VI
Karo kapelionų 
Hve’kinimas

Seimas džiaugiasi Tėvų 
Marijonų kongregacijos pa- 
trijotišku ir giliai krikščio
nišku nusistatymu duoti U.

Į talką spaudai
Dienraštis “Draugas”, sa

vaitraštis “Laivas” ir žur-

J

likiškų laikraščių išplatini
mą ir teikti jiems visokerio
pą paramą.

VIII
Linkėjimai gerb.
provincijolui

Seimas linki Tėvų Mari
jonų provincijolui gerb. kun.

28 d. nuvežti padangų per
žiūrėjimui — visi A korte
lių savininkai prieš kovo 31 
d Tai karo reikalavimas. 
“Drafto” korteles reikia 
visada prie savęs turėti

Selective Service registra- 
ntai dahar turi visada prie

dr. K. Rėklaičiui, MIC., kuo savęs turėti savo klasifika- 
greičiausiai pasveikti, susti-Į vimo korteles (form 57) kaip 
prėti ir grįžti prie savo aukš ir jų užsiregistravimo certi-
tų ir atsakomingų pareigų. 

IX
Padėka

Seimas nuoširdžiai dėkoja 
TT. Marijonų Bendradarbių

nalas “Studentų Žodis’ . tai j centro valdybai, visiems sky- 
šaunūs įrankiai vykdyti kil- riams, veikėjams, aukoto-

fikatus (form 2). Kad kiek
vienas registrantas galėtų 
nuspręsti kaip įsakymas jį 
liečia, sekami klausimai ir 
atsakymai pagaminti:

1. Ką šis liečia?

rėti jo registracijos certifi
katą (form 2); ar naujas į- 
sakymas reikalauja, kad jis 
turėtų dvi korteles prie sa
vęs?

Atsakymas: taip, jis pri
valo turėti jo registracijos 
certifikatą (form 2) ir jo 
klasifikacijos kortelę (form 
57) prie savęs visada po va
sario 1 d.

4. Kokia bausmė už netu
rėjimą abiejų kortelių?

Asmuo, kuris neprisilaiko 
prie Selective Service Įsta
tymo arba jo patvarkymų 
gali būti piniginiai nubaus-

nioms idėjoms, kurioms mes, 
lietuviai katalikai, dirbame.

jams, seimo vadovybei ir 
rengėjams. Taip pat dėkoja

Ir mūsų, bendradarbių, ir visiems kunigams klebonams 
parapijų, ir organizacijų, ir už rodomą palankumą TT. 
lietuvių tautos rūpesčiuose Marijonų Bendradarbių veik 
ir kovose šie laikraščiai pir- lai.

tas -10,000, arba penkis rae- 
Atsakymas: visu9 vyru* tus įkalintas. OWI

tų amžių grupės, kurie tu- --------------------
rėjo užsiregistruoti dėl ga-j
limos militarinės tarnybos • 
prieš šešis mėnesius. Nelie
čia vyrų, kurie buvo tarpe!
45 ir 65 m., kada jie užsi-' 
registravo.

REMKITE “DRAUGĄ’

t'-• RČSIAVL ▼
8

SOVIET RUSSIA |^? ■ RUSSIAN rHRfATS
ESZSD NAZ( Hl LD AKI A 

KIY POINTS Kl 
TAKIN BY KUSSlANi

Tarp rusų t takų ir pramatytų atakų iš pietų Orei, na-
S. armijai ir laivynui taip cių fronto linija tikrai tirpsta.

2. Kas yra klasifikacijos 
kortelė?

Atsakymas: klasifikacijos 
kortelė (form 57) yra įro
dymas, kad asmuo buvo nu-j 
ėjęs į savo vietinį drafto o- 
fisą, ir jam buvo išduota 
kortelė, kuri nustato jo kva
lifikaciją dėl militarinės tar
nybos.

3. Nuo įsteigimo Selective 
Service kiekvienas registra
ntas privalo prie savęs tu-

QUINTUPLETS
w relieve misery of -

CHEST COLDS
tins good old reliable way

At the first sign ot the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chesti and 
throati are rubbed with Musterole—a 
produet made eapeciaZZy to promptly 
relieve distress ot colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have always nad expsrt 
care, so mother—be assured ot using 
Just about the BEST produet made 
when you ūse Musterole. It'* more 
than an ordinary “salva”—Musterole 
helpe brealc up local congeitionl 
IN S STRENGTH S: Children'i Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
8trenyth tor grown-up» who prefer 
a stronger produet. All drugstores.

HUStebolF

Lošt—a cough due to a cold—thanks to the 
soothing action of Smith Brothers Cotigh 
Drops. Keep a boa handy these days! TWo 
kiods, both good. hoth effective, both deli- 
cioui: — Black or Meotbol. Aad štili ooly St.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OK MSNTHOL-5*TBAO MARK
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Draugo" koncerto Draugijos globėjo
atbalsiai šventė

Gerb. “Draugo” leidėjai! Brighton Park. — ARD 6
Nors žodeliu, kitu noriu I skyrius, kaip kas met, taip 

padėkoti už jūsų ruoštą pa- Į ir šįmet eis benurai prie šv. į 
rengimą vasario 21 d. Buvu- Komunijos. Tąją šventę šį- 
sieji jo nepamirš ilgai. i met švęsim sekmadienį, 28

Sumanytojai šio veikalo, d. vasario. Visos narės da-

DIENRASTI3 DRAUOjl,

manau, pilnai įsitikino, ko 
lankytojai pageidavo. Taigi, 
jums nuoširdus ačiū, kad 
supratot mus ir davėt ką 
naujo ir įdomesnio pamaty
ti.

Norėtųsi kiekvienam lošė-

lyvaus bendrose šv,. Mišiose

Sako: kriauČHis tarčių 
gerai siūti, o ne 
bolševizmą skleisti

Towb of Lake. — “Drau
go” numery 45-tam (vasa 
rio 23 d.) tilpus korespon 
dencijai — pasikalbėjimas 
“Draugo” atstovo su bolše 
vikišku kriaučium, daugelis 
toleikiečių labai įdomavo, 
kas per vienas tas tipas, ku-

i "Jaunajai Lietuvai" Iš Tovvn of Lake 
' trys metai

1940 m. vasario 26 d. bū
relis jaunosios kartos lietu
vių pasiryžo subarti saro 
paskiras jėgas į vieną būrį 
pasistarctami tikslą: telkti 
jaunesniąją lietuvią kartą,

Šv. Pranciškaus Vienuoly Į 
no Rėmėjų 3 skyr. susirin 
kimas įvyko vasario 21 d. 
Pirm. M. Sudeikienė prane
šė, kad bažnyčioj rinkliava 
davė $114.50. E. Gedvilienė 
pranešė apie įvykusią pra 
mogą, kuri davė pelno $17.-

SKELBKITfiS DRAUGE

8 vai. ryta Visos kviečia- . . . ..... . , x , v. n*, užuot getai atlikęs savomos susirinkt kiek anksčiau , , x.___  , ,
į mokyklos kambarį, kad bū- darbą. tai siuvęs drabužį, ar 

seną gerai sulopęs, užsiima 
bolševizmo skleidimu ir 
trockinio rojaus svajonėmis. 
Lietuviškas priežodis sako: 
Gerai mokėti vienas darbas 
gerai, negu daug o blogai.

Sužinoję toleikiečiai, kad 
“Drauge” įdėta tokia korės-

žadinti ir stipt uati tėvynė* go 
meilią ir tautiną sąmonę, kad viena narių — K. Plekai- 
jaunoji karta brangintų sa-; tė užsimokėjo metinį mokes- 
vo lietuvišką jausmą, kalbą tį.
ir meną, visur ir visada va-j________
dovaujantis krikščioniškos Moterų Sąjungos 21 Luo
doros

Atsirado gražus būx>s tai 
idėjai pritariančių jaunųjų 
lietuvių, kurie veikliai d&r-j parapijos salėj, 
buojasi, šios šalies, savo taul 
tos ir tėvynės naudai. Pas
kutiniuoju laitai įsigijo kny
gyną iš 650 tomų, kurių var

pos choras dainuos Labda
rių Sąjungos centro ruošia
mam vakare, vasario 28 d., 

Koresp.

tų laiko susitvarkyti eisenai.
Po pamaldų bus bendri pus
ryčiai ir kartu atlaikysim 

jui suteikti gražių kompli- j susirinkimą. Narės nuošir- 
mentų, bet perdaug vietos džiai kviečiamos dalyvauti 
imtų. Bet jauskit, kad toji i dvasinėj puotoj. Nusitartam 
minia begalo dėkinga. Ilgai Į tą dieną praleist su seselė- 
minės žydelį, ir jo dainą, tas mis: iš ryto čia, gi vakare
gailias “ašaras” Kulbienės dalyvautam visos rengiamoj pondencija, daugelis įsigijo Į tė žymi tuo, kad joe vieos 
prie kapo. Na, o apie jaunų- vakarienėj akademijos salėj tą numerį, kad sužinotų, su išleistos Lietuvoje nepriklau 
ją įsimylėjimą ką ir besą-, 6:30 v&l. vakaro. Kas ne kas, kuo reikalo turi; kokį, kaip somybės gyvavime, 
kyti. Toliau Adomukas, kuo-, bet rėmėjai jau žiną kaip vienas pasakė, “žaltį penime Trimečio šventei p&noinė- 
met pasirodė jaunimo tarpe; jaukioj nuotaikoj praleidžia- savo užantyje”. Daugelis ti vasario 27 d. 7 v&l. va

kare, F&ubels restaurante, 
8043 S. Ashland Ave., įvyks 
organizacijos rengiamas ban 

B.

lynų yra Šv. Kazimiero se
serys, kurios turi 360 sese
rų, 26 naujukes ir 5 kandi
dates. Džiaugiamės tų pasi
šventėlių augančiu Dūriu.

Aušros Vartų paveikslo 
kopija yra Paryžiaus 
bažnyčioje

(LKFSB) Paryžiuje pra
dėta atnaujinti kai kuriuos

nagi tas Tarškus — tai tik- mas tas vakaras. O gal turi taip pat teiraujas, kurioj 
ras ta žodžio prasme tars- pažįstamų, kurie dar nėra! vietoj tasai buržujus turi sa 
kus. Ir dabar dar juokas i-1 buvę tokiam parengime ? Pa- vo įmonę. Well, kur pas 
ma. Mes, dalyviai stengėmės kviesk ir juos; lai pamato, kriaučių pamatysite bolše-! kietas, 
jums atsimokėti garsiu juo- kaip mūsų seselės sugeba ne vikišką laikraštį, o sienas
ku, gausiu rankų plojimu, tik mokyklas vesti, bet ir nukabinėtas taip pat bolše- myli du dalykus: Amerikos gvarbesniua’ religinio meno

Bet kaip pamanai, kiek suruošti įspūdingas progra-1 vikiškais kalendoriais, tai ir dolerį dėlto, kad už-jį čia! pastatua> Be kitų atnaujina
čia darbo įdėta, kiek karto- i mas vakarienės metu. Tokie i bus tasai kriaučius, kuris I gali buržujiškai gyventi ir Į mos įr bažnyčios Šv Seve
ta, kiek pastabų būta, kiek vakarai lietuviams pasidid -
laiko pašvęsta, ypatingai re- žiavimo teikia. Vienutė
ziso riaus, mokytojo, kieki --------------------
nervu įtempimo! Bet Jaus-I
kit, kad mes ir tą darbą jau
čiam ir visiems dąįkingumą 
reiškiam. Bet su sąlyga, kad 
ateity mes vėl turėsim pro
gos turėt gerus laikus, kaip 
praėjusį sekmadienį.

Marcelė

Kviečiame į mūs 
draugijos pramoga

Brighton Park. — Iš toli
mos Afrikos kareivis korp. 
Bernardas Kvietkus sveiki
na visus narius draugystės 
Gvard. Pirmos Div. Šv. Ka
zimiero Karalaičio, prie ku
rios jis priklausė ir linki kuo 
geriausio pasisekimo visuo
se darbuose. Be to, klausia, 
ar rengia draugija vakarus. Į 
kaip pirmiau darydavo.

Taigi, visi draugijos na 
riai ir svečiai prašomi atsi
lankyti nedėlioj, vasario 28 
d. į Vengeliausko svetainę,' 
4500 So. Talman Ave., 3 va- J 
landą popiet. Turėsime pa-i 
rengimą (bunco and card 
party). Bus gražiausių do
vanų ir kitokių linksmybių 
Be to, atsilankę išgirsit dau£ 
įdomybių, ką rašo mūsų na
rys korp. Bernardas Kviet
kus iš tolimos Afrikos. Įėji
mas į svetainę visiems dy-' 
kai.
Kviečia valdyba lr komisija

Marųuette Park. — Para
pijos svetainėje bus atvai
dinta graži ir juokinga ko 
mediją vas. 28 d.

P. Maskolaitis jau pilnai 
paruošė lošėjus scenai. Ko
medijoje dalyvauja sekantie
ji lošėjai. E. Maskolaitienė, 
F. Pečiuką itė, I. Jankauskai
tė, J. Samoška, V. Samoška, 
Z. Janavičius ir pats moky
tojas P. Maskolaitis.

Muzikalę dalį išpildys so
listės, M. Janušauskienė, K. 
Skelly, O. Juozaitienė, drū- 
tabalsis J. Samoška ir par. 
choras.

Kviečiame svečius atsilan
kyti, pamatyt ir išgirsti. 
Pradžia 7 vai. vakare.

M&rketp&rkietis

Dvejų Metų Mirtiese jų
Sukaktuvės>

A. t
DOMICĖLĖ

I’OPLALSKIENE
kaiJau sukako dveji metai, 

negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mūsų tarpo mylimų, moterį ir 
motinėlę, Domicėlę Poplaus- 
kienę.

Netekome savo mylimos Va
sario 28 d., 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
mirkti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų atilsį.

Mes. atmindami tų jos liūd
nų prasiSalinimų ift mūsų tar
po. užpraftėme gedulingas Sv. 
Miftias su egzekvijomis ftefttad. 
Vasario 27 d.. 1943, Nekalto
Prasidėjimo švenč. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčioje,
8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Domicėlės sielų.

Nuliūdę
Vyras, Sūnus, Duktė, 
ti, Anūkai ir Gimtatė*.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1880 m.)

Stalino rojų dėlto, kad jam 
neteko to rojaus matyti ir 
jo “saldumynų” paragautu 

Toleikietis.

Vis sielojasi dėl išvežtų
(LKFSB) Per Raudonąjį 

Kryžių iš Lietuvos gauna
mieji laiškai daugiausia pra
neša apie išvežtus į Sibirą 
žmones ir prašo jiems kaip 
nors pagelbėti. Neseniai to
kį laišką gavo čikagietė Zu
zana Sorzickas; pranešama, 
kad 1941 m. birželio 14 d. į 
Rusijos gilumą buvo išgaben 
tas lietuvis šoferis Jonas 
Mickevičius.

Didelė lietuvaičių 
pasišventėlių armija \

(LKFSB) Amerikos lietu
viai tikriausia negalėtų iš
laikyti savų mokyklų, jei jo
se nesutiktų tik už labai 
kuklų pragyvenimą dirbti 
seserys vienuolės. Vienas di
džiausių lietuvaičių vlenųp-

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

MAUZOLIEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mansis

Rekordas—

PILDO

INCOME TAKSUS.
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED 8T. 
TEL. CALUMET 7856

rino ir Šv. Germaino. šv. Se
verino bažnyčia yra įdomi 
tuo, kad joje yra kopija Auš
ras Vartų Šv. P. Marijos pa
veikslą Prie šio paveikslo 
ateidavo pasimelsti garsusis 
mūsų poetas Adomas Mic
kevičius. St. Germaino baž
nyčia yra lietuviams įdomi4
tuo, kad joje uz didžiojo al
toriaus yra palaidotas Lie
tuvos didysis kunigaikštis 
Jonas Kazimieras. Jisai 1668 
metais atsisakė nuo Lenki
jos ir Lietuvos sosto ir iš
važiavo į Prancūziją, kur 
1672 metais ir mirė.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN

dėl

? 19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DAKARTINK 

DIVHMBNTŲ 
BATA

1751 W. 471 h Street

WHOLESALE %
LIQUOB 
(STAIGA

Ii* etiniame 
po vU« 
Clil< ago.

RBMKITB 
SBNĄ

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ

M. KAN TEK, aa*.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halstod St.

BOniVARI) 0014

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos_

_____ Rankose! ,

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monumentą Are Impressive and Dtotinctive! 
H’orkmanship and Materials Unexelled—at lx>west Prices 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LrHlUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithunian Chamber of Commerce

MODERNI Iėvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd.

TH. ESTebrook 3645 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; ftefttad. lr Sekm. 9-6 vai.

REZIDENCIJA:
5819 South Troy Street 

Tel. REPubHc 4298

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labąi 
nužemintas Bargenų kaina*.
Pasirinkit Savo Audinį----------

Pasirinkit Savo Stylių 
MES PEMMKRSiM JŪSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D E L U X E
4315-17 ARCHER

...

INCOME TAX 
BLANKOS 

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

m.

IMDt’.UlS IftPArtDA VIMAS Mt'HV 
MILŽINIŠKO sr\KO ML'ZIKA-

LINIV INS1RUMENTV
♦

PASINAUDOKIT FKOOA DABAR
KOL DAR NE1&PAKDU0TL
TŪBOS, CLAKINETAI, TROM

BONAI, SAXAPKONES, FLUTES 
su ‘■casfeB" — $35.00, $37.50,
$45.00 IV $75.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJ08 — 
$6.50, $8.50, $12.50 Iki $85.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 lr $150.C0. BASO UŽ- 
DENGALAS — $U.00. SMICE-
LTAT SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $3 00, $5.00, $10.00 

’ ii $15.Uu. Širmuos dėl visų virS- 
minėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50, 
$35.00 Ir $50.00. PEDALS, Hl- 
BOYS, CTMBO. t, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Saxaphones ir 
taipgi Srnulkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN'S MUSIC SHOP 
1114 Maivvell St., Clilcagu

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal / 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\
M v

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

J a u na vedė ma Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l.ahai gero* rdftlre moterų kailiniai, kailiukais papuoliau arba 
eloth kotai parudiihla imiein lutomis kalnomia.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.

! NEŽIŪRINT KUB BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

j dARCUHZ
įRADIO laikraščio programui

I
Vienintėlis ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2242

WHFC-l450kil.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Furniture

A Pagiriok Ima, ap- 
d angai u IA puikių 
audinių.
A Nauji matertolat 
Ir geriausias darbas 

| atliekamas klakvln- 
no užsakymo.

I
* VELTUI paAml- 
tno patarnavimas 
netoliau 80 mailių 
tolumo.

UP1OL8TEBING & 
FURNITURE COMPANY 

- LAF. 9841

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Repreaentative.
SHOWROOMS IN 

MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPUBLIC 6051

i



o DIENRAŠTIS DRAUGAS Penktadienis, vas. 26, 1943 At

A Lietuviai kariai kovoje už U. S.l /jg laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimąl ’r
Vyro baltiniai, lūpų tepalai, 

dar kas teisme "vėdinami'
TRYS BROLIAI YUŠKAI 
TARNAUJA DEDEI ŠAMUI 
Vienas iš jų apdovanotas DFC kryžiumi.

kikas. Į kariuomenę įstojo 
1941 metais sausio 1 d. Ne
vedęs. Lieut Yuška pasižy
mėjo nuo 1942 m. balandžio 
iki spalių mėn., padaryda
mas daugiau kaip 50 tripų 
lėktuvu transportuodamas 
kareivius nežiūrint į daugybę

Lieutenant Victor A. 
Yuška, lakūnas 

Lieut. Viktoras Yuška gi
mė 1919 metais, gegužės
mėn., Chicago, III., baigė, '
Presentation pradžios moky-J Dabartinis jo adresas yra

Edwin R. Monroe, Los 
' Angeles, apkaltino savo 
žmoną esant švarume apsi
leidėle. Bet vėliau teisme 
ponia Monroe įrodė, kad jos 
vyras nėra toks “švarutė
lis”, kaip nešasi. Mat jo bal
tiniai nevisuomet buvo šva
rūs.

LCPŲ DAŽU SUSITEPĘS
Ponia Monroe teigė, kad

jos vyras namo pareidavo lū- J
pų dažu susitepęs. Bet Mon-į

............ , roe, lėktuvų fabrikos virši-priešo lėktuvų. Tą jis atliko . , , . , , , . . ,f, , mnkas sake kad tai nieko-Naujoj Gvinėjoj. Uz tą bu- .X1 _ . x ,J \ J , nereiske, nes jo žmonos dūkvo apdovanotas DFC kry- • , . ... • x ..., . ! ra kaip tik lupu dažu įstep- ziumi. Vėliau paduosime lai- , . ..., . f. _ davo sienas, baldus ir visusską kurj jo Lieut, Genero-1 , , x. T. . . ,. i drabužius. Jis taip pat ap- 
las prisiuntė )o motute, pa-, kaltino Monroe, kad jj is.
gerbdamas jos drąsųjį su- , _ . .... ._ ,
b J tepė jo marškinius lupų te

palu ir paskui pasakė ki-
toms savo draugėms, kad jis 
lakstė su kitomis moterimis.klą, ir Morton Junior Col- 21st Troop Carfer Sqd. APO 

lege. Pasižymėjo kaipo plau- No. 923, San Francisco, Cal. Tas sukėlė didelį ginčą, anot 
pono Monroe. Vėliau gi, ji
prisipažino tai padariusi no 
rėdama matyti kokią reakci
ja tai padarys savo vyrui.
PONIA MONROE 
PERSISTATO

Pasipuošusi ji teismui 
persistatė ir teigė kad ji nė
ra kokia gražuolė, kad jos'

1,000,000 įgija 
ration knygelės

• t

ANTRA REGISTRACIJA 
DARNIAI SEKASI. VAR
DAI PRASIDEDA SU 
RAIDĖMIS S REGISTRUO
JĄS ŠĮRYT. PO PIET 
NUO RAIDŽIŲ T IKI Z.

Vakar kitas milijonas No. 
2 ration knygelių buvo išda
linta. šios No. 2 ration kny
gelės yra duodamos visiems 
tiems kurie turi No. 1 knyge 
lę. Šias knygeles nebus ga
lima sunaudoti iki pirmadie 
nio. M. Mulcahy Chicagos 
OPA direktorius persergėjo, 
kad visi privalo išpildyti ke 
nuotų daiktų deklaracijas 
pirm registruojant. Be to, 
kiekvienas turi turėti No. 1 
ration knygeles kiekvienam 
šeimos nariui.
MĖLYNI XTIKIETELIAI 
KOVO MENESIUI

i viaugtia Aeuie (eiepuoioj

NĖR GROŽIO?
Mrs. M. Monroe matosi 

Los Angeles teisme, kur jos 
vyras prašė divorso nuo jos, 
kadangi ji neturi užtektinai 
grožio.

Albin Yuška, Jūreivis 
Ensign

Jūreivis Albinas Yuška Dabartinis jūreivio Albino 
gimė 1918 metais, kovo 18 Yuškos adresas yra šis: U.- 
d., Chicago, III., baigė Pre- S. N. R., Midshipmen school, 
sentation pradžios mokyklą N. Y.

ir Morton high school. Lan
kė Northvvestern universite
tą du metu. Baigė inžinie
riaus elektros mokslus. Dir
bo Westinghouse kaipo inži
nierius. Išvyko į Laivyną 
1942 metais spalių mėn. Pri 
klausė prie elektro-inžinie-
rių organizacijos. Nevedęs, vyras nenorėjo, nes nesanti j riau atrodanti kaip papras 

Jo tėvai Andriejus ir Ag-i £era golfininkė. Ponas Mon- tai. Kaimynai palaikė jos
nieška Yuškai gyvena 1801 roe pasakė, kad ji dabar ge-pusę.
S. 50 Ave., Cicero, III.

i vo 26 d., Chicago III., baigė 
Presentation pradžios mo
kyklą. Įstojo Laivynan 1933 
metais gegužės mėn. Jau de
vyni metai kaip tarnauja 
Dėdės Šamo Laivyne. Ve
dęs. Žmonos vardas po tė
vais Ridgely. Šio metu Pe- 
tty Officer Juška yra Air- 
plane mechanikas.

Jo tėvai gyvena, Cicero,
Benedict Yuška. Petty

Officer Jūreivis Petty 0£ficer Benedikto

Petty Officer Benediktas adresas buvo Norfolką, Va. 
Yuška gimė 1916 metais, ko- Dabar yra Nevv Yorke.

"Specialistas" sudegi
no jos koja 
elektros šildytuve

Vakar, Joseph Castello, be 
laisnių praktikuojąs felčeris 
buvo nuteistas dėlto kad jis 
sudegino panelės Helen Le- 
vvicki, 1035 Belden Ave., ko
ją. štai kaip panelė Levvicki 
papasakojo teisėjui Russell 
Keeney kaip visa tai įvyko.
Viena jos draugė jai pare
komendavo Castello. Nuė- paąįuiyje 
jus pas jį. Castello laikė jos žmonėms” 
koją elektros šildytuve nuo 
dešimtos vai. ryto iki tre
čios po piet, duodamas 15 
minučių protarpius kojai at 
šalti.

Tik du ir pusė
milijono pasiliks

Majoras-Gen. L. Hershey 
aną dieną tikrai nustebino 
kongreso narius, kai prane
šė, kad tik 2 ir pusė milijo
no sveikų vyrų tarp 18 ir 
38 metų amžiaus bus palikti 
nepašaukti į kariuomenę. O 
visoje Amerikoje yra 22 mi
lijonai vyrų tarp 18 ir 38 
metų amžiaus.. O šiuo laiku 
apie 7 milijonai jau yra pa
šaukti kariuomenėje.

mu

ke-

Motina atidavė 
du vaikus

Nenorėdama pastoti
lią savo vaikų ateičiai, p. M. 
Stone, iš So. Chicagos, karo 
pramonės darbininkė, šian
dien Teisėjo E. J. Jarecki 
teisme atidavė savo vaikus 
naujai motinai. Teisėjas tą 
užtvirtino.

Ponia Stone dirba fabrike
Pagal dabartinį sutvarky- per vis* dien* ir netUrŽj° 

mą kovo mėn. bus galima laiko P*?0*?“ savo “ “

sunaudoti tiktai mėlynus A, 
B, ir C. tikietėlius. Kiekvie
na raidė turi po keturius 
kuponus. Iš viso dvyliką.
Jei neturite ration lentelių, 

jas galite įsigyti bet kurio
se pašto ofisuose, driukšto- 
riuose arba departmentų 
storuose, '

me-
nesių vaikutį Joy ir 4 metų 
Dolores. Motina atidavė vai-| 
kučius dėdei ir tetulei, Mr. 
ąnd Mrs. A. Fisher, kurie 
gyvena ūkyje arti Zumbro- 
ta, Minn.

Du metai atgal p. Stone 
vyras paliko ją vieną su 
vaikučiais.

Pastovios taikos, mal
dauja arkivysk- Stritch

Vakar vysk. John Boylan 
D. D., intronizacijos proga, 
Rockford, III., Arkivysk. S. 
Stritch pasakė:

“Kada pergale įvyks, ant 
šio karo griūvėsiu mes tu
rime pastatyti pastovią tai
ką. Tepriderame padaryti 
savb kareiviams ir jūrei
viams, darbininkams, moti- 

ir vaikams, ir visiems 
nukentė j usiems

4,502 kenų užregistra
vo. Už tai 41 metu 
vertės kuponu paims

Viena Philadelphijos mie
sto, Pa. šeima užregistravo 
4,502 kenuotų daiktų. Parei-

Nehs padangų daug 
nevažiuojantiems

Washingtonas pranešė, 
kad motoristai galės įsigyti 
naujus “taierius” po kovo 1 
dienos. Bet OPA pranešė 
kad tik tie gaus naujus-“tai- 
erius”, kurie išvažinė ja 560

gūnai turėjo paimti visus 72 Mažiau ya
punktų kuponus. Kitoms 
knygelėms dar paliko 4,403 
kuponų kuriuos vėliau pa
ims. Šioje šeimoje yra tik 
trys nariai, ir ims 41 metus 
išbaigti likusius kuponus.

žiuoją gaus tiktai “recap 
taierius”.

no

PRAŠO SOCIALIOS 
TVARKOS1 ‘ *

Kalbėdamas apie pasaulio 
vargus ir kentėjimus Arjci-

Castello pranešė teismui vysk- pasakė:
kad jis kojų ir pečiu gydy- Į ‘ Visuomenė ilgą laiką ban 

llington, netoli vietos kur Draktika liovėsi ir dė gyventi be Dievo. Vis©:
kita ponia ankščiau buvo už dftbaPr karQ fabrikeJto pasekmes matome prieš
pulta, apvogta ir apnuogiu- Teiaejas Ca8teUo 9avo akis. Kilo vadų, kurie
ta. Panelea Wood užpuoli- nuskyrė u d jo by_: paneigė žmonių įgimtas tei-

Jieškomas moters 
užpuolikas

Vakar Kathaleen Wood, iš kas pirmiausia pagriebė ją 
Chicagos, buvo žiauriai už- u£ gerklės ir paskui pradė-
pulta ir peiliu subadyta, šiuo j,0 badyti peiliu. Kai ji pra- nuplėšti josios drabužius.
laiku ji guli Henrotin ligoni- dėjo klykti tai užpuolikas Tos apylinkės advokatas klasių teises kaipo

_ Jos išklausimui.

nėję.
Ja užpuolė prie 509

tiktai suspėjo pavogti žie- atrado ją ir nuvežė į logini- 
We- dus ir vieną branzalietą ir nę.

i sės, suvarė juos kaip galvi-; 
jus bandon, paskelbė tiktai 
pavienių tautų ir paskirų 

aukš-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA dabartinėms žemoms 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINft ĮSTAIGA 

— 441 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.17MET 4118 Joa. M. Mozeris. 8ec’y. 8288 SO. HALSTED ST.

čaausias, paskyrė valstybę 
kaipo visų žmonių aukščiau
sią teisėju, panaudojo bru- 
tališką jėga, intrygą ir pro
pagandą suteikti galią val
dantiems tyranizuoti, plėšti, 
vogti, žudyti ir naikinti”.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mere).

BUVO IŠGELBĖTOS

Elsa “Yoette” Silver (kairėje) ir Jaene Froman, radio 
artiste, buvo išgelbėtos, kai “Yankee Clipper” krito į 
TAGUS upę prie Lisbon, Portugal. 23 iš 39 keleivių buvo 
užmušti.

PIua LIBERAL IARMINOS

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Mmnmealdt urnų. Mi*c<lm4ų Ruilnlninkų. Jų ncjrnllm*. atstatyti, nes 
(laiMtfaai Uj nerilrhatnn. Jum galima pataisyti, kad duotų Joms daug 
metų patarnavimų. Jttaų Itig Ren, I.ittJe Ren Ir kiti budeOnikal gali
ma pstaisyll.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Kiaušiniai ir bulvės 
brangesnės

Ateityje kiaušinių kaina 
pakils nuo cento iki l%c. tu 
zinui. Kaina aukščiau nepa
kils.

Bulvių “ceiling price” bus 
$3.22 už bušelį šimto svarų.

X Kun. Juozapui Dam
brauskui, M.I.C., Aušros Va
rtų parapijos klebonui, suė
jo du metai kaip sėkmingai 
vadovauja šiai parapijai, ir 
taip pat kovo 19 d. pripuola 
jo vardadienis, šv. Juozapo 
šventė. Ta proga parapijoa 
komitetas rengia kovo 21 d. 
bankietą jam pagerbti už jo 
didelius nuopelnus parapijai.
Į talką eina ir kitos organi
zacijas, kurių kun. J. Dam
brauskas yra dvasios vadas. 
Ištikrųjų, šios dvigubos su
kaktuvės bus nepaprastos, 
ir tikimasi, kad parapijos 
salė gausingos pubiikos ne
sutalpins. Dabar salėj eina 
didelis remontas, įvairūs pa
tobulinimai.

X Bridgeport lietuviai, 
kiek tenka patirti, užpildys 
Šv. Jurgio parapijos salę 
sekmadienį, vasario 28 d., 
kad pamatyti operetę “Lie
tuvaitė”, kuri praeitą sek
madienį “Draugo” koncerte 
atvaidinta dideliu pasiseki
mu.

X Adv. J. Petraitis, bu
vęs vestsaidietis, kuris turi 
valdžios darbą San Diego, 
Calif., pora dienų viešėjo 
Chicagoj. Atsiųstas su rei
kalais netoli Chicago nepra
leido progos neaplankęs kai 
kurių savo pažįstamų. Gy
vendamas Chicagoj su savo 
žmona -buvo žymūs veikėjai 
jaunimo ir augusiųjų tarpe.

X Ona Anužienė, brigh- 
tonparkietė, plačiai žinoma 
savo dosnumu ir veikimu 
mūs švietimo ir kultūrinių 
įstaigų palaikymui, jau ant
ra savaitė kaip serga. Ligo
nę slaugo jos duktė Marijo
na, taipgi dažnai lanko kita 
duktė — sesuo kazimierie
tė.

X Aplink mus buvo jau 
rašyta apie M. Jonavičiaus 
-au Marijona Stočkiūte ves
tuves, kurios įvyks šeštadie
nį, vasario 27 d., 10 vai. ry
to' Šv. Jurgio bažnyčioj. Iš 
giminių M. Jonavičius Chi
cagoj turi pusbrolį Radžiu- 
kyną, gyv. 7124 S. Rockwell 
St.

X Jonas ir Marcelė Alio
sią!, žinomi roselandiečiai, 
gyv. adresu 10918 So. Ver- 
non Ave., šeštadienį, vasa
rio 27 d. išleidžia savo sū
nų Juozą į kariuomenę. Bū
rys jo draugų ir draugių ža
da susirinkti ir palinkėti nau 
jokui pasisekimo ir, karą 
baigus, laimingai grįžti na
mo pas savo tėvelius ir se
serį, kuri yra vedus.

X Biznieriai Mykolas ir 
Domicėlė Biago, 4358 S. Ca
lifornia Ave., šiomis dieno
mis savo sūnų Arthur išly
dėjo į kariuomenę. Namie 
dar liko vienas sūnus ir dūk-A
tė. Šįmet Biago mini 10 me
tų biznio sukaktį ir ta proga 
žada suruošti vaišes.
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