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AUSTRALIJA APSAUGOTA NUO JAPONU
Tl laivų japonų konvojus netoli 
Naujosios Gvinėjos sunaikintas

10 japonų karo lavų ir 12 įvairaus 
didumo transportų nuskandinta

ŽUVO APIE 15,000 JAPONŲ KAREIVIŲ; 
55 PRIEŠO LĖKTUVAI NUMUŠTA

CANBERRA, Australija, SĄJUNG. ŠTABAS A'ie- 
kovo 4. — Australijos par- tralijoje, kovo 4.—šiandien 

A lamento atstovų rūmuose išleistam vyriausiojo sąjun- 

sukeltos didelės ir ilgos ova gininkų vado gen. MacAr- 
cijos, kai premjeras Curtin thur komunikate tarp kita
perskaitė gen. MacArthuro pareiškiama:

AŠIS DAUŽOMA IŠ DAUSŲ IR SAUSŽEMIO
*"5

pranešimą apie japonų kon
vojaus sunaikinimą.

“Kovos Bismarcko jūroje 
užsibaigė. Mūsų laimėta.

Gen. MacArthur ovacijo- Priešą ištiko didžiausia šia-
mis pagerbtas. Pažymėta, 
kad Australija dabar ilges- 
niam laikui apsaugota nuo 
japonų. Gal bus apsaugota 
visiems laikams.

WASHINGTON, kovo 4. 
—Vietos kariniai pareigū
nai tvirtina, kad japonų kon 
vojaus sunaikinimas pietva- 
kariniam Pacifike yra dide- 

’ lis sąjungininkų triumfas. 
Tas ilgam laikui skaudžiai 
atsilieps į japonų žygius į- 
sigalėti Australijos vande
nyse ir pačioje Australijoje.

Dar kartą Įrodyta, kad

me kare nelaimė.
Sąjungininkų štabas tik

rai turi ko triumfuoti. Ame 
rikiečių ir australų oro jė
gos sunaikino japonų laivų 
konvojų minėtoje jūroje.

10 japonų karo laivų ir 12 
transportų sunaikinta. Ma
žiausia 15.000 japonų karei
vių žuvo. Be to 55 japonų 
lėktuvai numušta.

Sąjungininkų gi nuosto
liai: vienas U. S. bombone
šis ir trys koviniai lėktuvai.

Visa priešo konvojaus jė
ga nugarmėjo jūros dug-

sąjungininkų oro jėgoms jo-Į nan, pažymima komunikate.

kie priešo laivai ir jokie jsi- 
į( tvirtinimai sausžemy nedali

sėkmingai priešintis.

Amerikiečiai lakūnai 
atakuoja Vokietija

LONDONAS, kovo 4. — 
Britų lakūnai praeitą naktj 
apgriovė Hamburgą, o šian
die dieną amerikiečiai lakū
nai didžiausiais bombone
šiais bombardavo nacių san
delius Rotterdame ir gele
žinkelių aikštes Hamm mie
ste, Vokietijoje.

Oficialiai paskelbta, kad 
penki U. S. bombonešiai ne
grįžo.

Bet iš Berlyno per radiją 
pranešta, kad septyni Ame
rikos bombonešiai numušti.

15 tonų bomby 
Burmos bazėms
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“Draūsas” Acme p uoto
Sąjungininkų lakūnai iš Anglijos ir Š. Afrikos atakuoja 

Vokietiją ir Italiją. Praeitoji savaitė užbaigta didelėmis 
atakomis prieš Berlyną. Be to, sąjungininkai Tunisijoj, o 
raudonoji armija Rusijoje pliekia ašį ir pažangiuoja.

O ta jėga buvo nemaža: 12 
transportų su kariuomene 
ir karo reikmenimis ir 10 jo provizijos< pareiškė va
karo laivų — kruizerių ir! kar kongreso žemesniuose 

naikintuvų. Visi laivai suda rūmuose atstovas Roy O. 
rė iki 90,000 tonažą. Kai ku-l Woodruff (resp. iš Mich.).

Kongrese keliamas žinomo Atlanto 
čarterio klausimas, tautų likimas

Kongreso atstovas Woodruff pareiškia,
kad Sov. Rusija neigia tq čarterį
WASHINGTON, kovo 4. galvoti apie Europos ateitį. 

— Sovietų Rusija pranešė Tuo būdu Sov. Rusija 
pasauliui, kad. j i neturi pa-j sviedžia pirštinę Atlanto 
siryžimo pripažinti žinomą
Atlanto čarterį ir nė vienos

rie nuskandinti tuojau, kai 
kurie sugadinti ir palikti 
skęstančiam stovy.

Spėjama, japonų konvo
jus plaukė N. Gvinėjos link 
tikslu ten papildyti savo jė
gas.

Originale priešo konvojų 
sudarė 14 laivų, kuriuos są
jungininkų lakūnai užataka- 
vo. Keletą laivų nuskandi- 
noų arba sugadino, o kitus 
išblaškė. Netrukus išblašky
ti laivai pasitvarkė ir prie 
jų prisijungė dar 10 kitų 
laivų.

Prieš šį papildytą priešo 
konvojų kova visu smarku
mu atnaujinta ir priešas su
triuškintas.

Gen. MacArthur pareiš
kia, kad šiame dideliame 
laimėjime sąjungininkus glo 
bojo niekas kitas kaip tik 
gailestingoji Apvaizda. Ki
taip šio atsiekto laimėjimo

Atstovas Woodruff savo 
pareiškimą pagrindžia so
vietų ambasados tomis die
nomis pranešimu, kad po 
šio karo Sov. R.vjsija pasiry
žusi savintis visą eilę sveti
mų teritorijų. Jis sakė, kad 
dėl tokio sukrečiamojo so
vietų nusistatymo Amerikos 
žmonės turf ko rimtai pa-

čarteriui, sakė Woodruff. 
Nes ji apart Lenkijos teri
torijų savinasi dar ir Besa
rabiją ir Pabaltijo valsty
bes — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą.

Atstovas nurodė, kad šis 
karas iškilo, kai Vokietija 
susimetė atimti iš Lenkijos

PREZIDENTAS MALDA 
PRADĖJO 11-UOSIUS 
TARNYBOS METUS

WASHINGTON, kovo 4. 
—Prez. Rooseveltas šiandie 
pradėjo 11-uosius savo tar
nybos metus.

Kadangi dėl šunegalėjimo 
prezidentas dar negali ap
leisti buto, tad dešimtmečio 
sukaktis ir vienuoliktųjų 
metų pradžia atžymėta epis- 
kopališkomis pamald o m i s 
Baltuose Rūmuose (ryti
niam sparne).

Pamaldose dalyvavo apie 
200 asmenų — prezidento 
šeimos nariai, departamentų 
sekretoriai, vyriausiojo tei
smo teisėjai, kongreso atsto 
vai ir kiti.

Atsiėmę Rievę rusai 
praplės ofensyvg

LONDONAS, kovo 4. — 
Rusai vakar užėmė Rževą, 
iš kur vokiečiai nesuspėjo 
tvarkingai pasitraukti. Ko
voje hž Sį miestą tušai apie 
2,000 vokiečių nukovė. Ru
sams teko 112 vokiečių tan
kų, 78 patrankos ir 35 gar
vežiai.

Ržev yra už 130 mailių 
šiaurvakarų link nuo Mas
kvos. Dabar rusai rimtai 
gręsia visam vokiečių šiau

Naciai okupuotuose kraštuose gaudo 
darbininkus ir siunčia Vokietijon

I
Agentai su policija daro "reidus" 
kavinėse, teatruose ir alinėse
LONDONAS (ONA). —

Sąjungininkų sluoksniuose 
gauta žinių, kad visuose o- (tuose šalta, 
kupuotuose kraštuose naciai! Kad nesukelti

nai daug žmonių susirenka 
sušilti, nes gyvenamuose bu

NACIAMS NEPASIStKE 
ATAKUOTI LONDONO

NEW DELHI, Indija, ko
vo 4.—U. S. lakūnai vakar 
ir užvakar atakavo japonų 
įsitvirtinimus šiaurinėj Bur

» mos daly. Išmesta apie 15 ^'aiškinti.'
tonų bombų.

Anot gen. MacArthur, 
LONDONAS. — Daily šiuo žygiu priešas smarkiai 

Mail rašo, kad Anglijos ka- pakirstas, bet dar visiškai 
ralius George VI kas savai*! nenugalėtas. Jis dar pajėgin 
tė dvi naktis dirba fabrike, gas. Ims laiko jam atsigau- 
kur gaminama lėktuvams ti, bet jis, kiek žinoma, atsi- 
specialios dalys. Karalius gaus ir sukels naujų nesma ■ 
apsitaiso darbinink iškaiš gumų. Bet tas bus jo tuštu- 
drabužiais. tėlės pastangos.

medžioja darbininkus, ku-L ,
rie šiandie labai reikalingi 
Vokietijos pramonėms ir 
žemės ūkiui. Sako, šį kartą 
tas medžiojimas atliekamas 
tikrai barbarišku būdu.

sąmyšių,
agentai paima iš vyrų iden
tifikavimo ženklus ir liepia 
nueiti į policijos nuovadas 
gauti naujus ženklus. Žmo
nės nvjėję negrįžta. Tenai 
jie sulaikomi ir siunčiami į

Nacių gestapo agentai, pa! Vokietiją privalomiems dar 
dedami vietinės policijos, bams. Pakliuvus Vokietijon 
atlieka netikėtus “reidus” , iš tenai jau nėra galimumų 
geležinkelių stotyse, gatvė- pasprukti. Ten ginkluotos 
kariuose ir autobusuose ir, sargybos kiekviename žing- 

i randamus jaunus ir pusam-rsny darbininkus saugoja.
žius vyrus sulaiko ir vedasi Naciai nieko nepaiso, jei
į nuovadas. “Reidai” vyk- jų grobiami darbininkai gal 
domi kavinėse, aludėse ir savo gimtiniam kraštui taip 
net kino teatruose, kur daž- pat labai reikalingi.

Ūkininkus nukeldina 
į geresnius ūkius

CINCINNATI, O., kovo 4. 
— Farm Security Admiflls- 
tration, kooperuojant ki
toms federalinėms agenti- 
joms, užsimojo apie 50,000 
ūkininkų (farmerių) au jų 
šeimomis iš menkų ūkių nu- 
keldinti į geresnius, kad jie 
galėtų daugiau maisto pro
dukuoti. Ūkininkų keldini- 
mas jau vykdomas.

Ūkininkai bus iškeldinti iš 
Kentucky, Tenneseee, Virgi
nia, W. Virginia, North Ca
rolina ir Arkansas kalvuotų 
apylinkių į vidurinius vaka
rus, vakarus ir rytus, kur 

snis lietuvius numalšinti jiems parinkti derlingos že- 
žiauriausiomis priemonėmis mės ūkiai (farmos). 
ir už tai apie 500 lietuvių | Ūkininkų kilnojimo pro- 
gušeudyta. grama direktuojama iš Wa-

Visoj Lietuvoj kilęs smar- shingtono, bet Cincinnati

Lietuvių batalijonai 
kovėsi su vokiečiais

“Draugas’ ’ painformuotas, 
kad prieš pora dienų per ra
diją iš Maskvos per Stokhol 
mą paskelbta ir Chicagoj 
pakartota žinia, kad nacių 
sumobilizuoti lietuvių bata
lijonai buvo siunčiami Rusi
jos frontan. Lietuviai atsi- 

riniam frontui. Sakoma, ta- i sake vykti ir ginklus atsu- 
me fronte maršalas Timo- ko prieš pačius nacius, 

šenko turįs pusantro milijo- į Sakoma, Baranovičių o s e 
no vyrų armiją. keletas lietuvių batalijonų

.. sukėlė smarkias kautynes su
Vokiečiai per radiją pra- voiljegjaja Abiejose pusėse 

nešė. kad jie Ržev, apleido daug kareivių ŽUVQ 
frontą išlyginti. Bet Maskvo An<)t Ma8kvo8, vokie.kai kurias teritorijas. Da- 

tar karas vedamas visoms je pareiškiama, kad ten vo-į aams vįsgi _ pavyko „įįį
pasaulio tautoms grąžinti kiečiai bijojo pakliūti į spą-j i:_*._____ ix:_x:

laisvę ir užtikrinti laimin- stus.
gesnę ateitu kaip sakoma,

Faid perėjos
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af

rikoj, kovo 4.—Paskelbta, 
kad amerikiečių armijos 
priešakiniai patruliai cen- 
tralinėj Tunisijoj. pasistū- 
mę vos už trijų mailių nuo 
Faid perėjos.

Praeitą vasario mėnesį iš

neigia.

Ašies diplomatai 
atvežti Amerikon

LONDONAS, kovo 4. —Į 
Užpraeitą ir praeitą naktį 
vokiečių lakūnai bandė ata
kuoti Londoną, kad tuo bū
du a tai mokėt i britams už 
Berlyno išgriovimą.

Oficialiai pranešta, kad 
vokiečiams abu kartus šis 
žygis nepasisekė. Vos kele
tas priešo lėktuvų gavo pro
gos patekti į Londono dau
sas priešlėktuvinėms patran 
koms smarkiai veikiant ir 
britų koviniams lėktuvams!

„uo.to.lmBkandiM 7 laivWS

IVASHINGTON, kovo 4. 
—U. S. karinių autoritetų 
S. Afrikoj suimti ašies di
plomatai—vokiečių ir italų
generaliniai konsulai, jų šta tog o> fieWmarjįal;)
bai ir šeimų nariai, iš Algi-I Rommelio sėtosios jė- 
ers atvežti į J. A. Valsty
bes.

Bus bandoma juos visus Į 
sumainyti eu Vokietijoje lai1 
komais amerikiečiais.

i gos buvo pakilusios 
amerikiečius.

Britų submarinai

kus priešinimasis naciams 
dėl lietuvių mobilizavimo.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

Arkivysk. Spellman 
grįžo Ispanijon

yra svarbia.nelas šio akty
vumo centras.

Naciai nuskandino 
ispanų laivę

RIO de JANEIRO, Brazi
lija, kovo 4. — Iš patikimų 
šaltinių aužinoma, kad vo
kiečių submarinas nuskan
dino ispanų laivą Monte Ig- 
ueldo. Tas įvykę vasario 24.

liai Londono apylinkėse. Su
griauta keletas gyvenamų 
namų ir sukelti kai kur ma
ži gaisrai. Priešas buvo pri
verstas greitai nešdintis.

LONDONAS, kovo 4. — 
Admiralitetas paskelbė, kad

Rommelio jėgos, kaip ži
noma, atmuštos ir išblašky
tos. Jų svarbiausias bran
duolys, regis, pasuko Ma
reth tvirtovių linijos link tą 
liniją ginti nuo britų 8-osios 
armijos.

Šiaurinėj ir pietinėj Tuni
sijoj vokiečiai su italais ban

Viduržemio jūroje britų sub do sukelti atakas prieš są- 
marinai 7 ašies laivus sunai jungininkus. Bet atmuša- 
kino ir 9 kitus sugadino. į mos.

LONDONAS. — Sunkiai
SEVILLE, Ispanija, kovo buvo susirgęs kardinolas 

4.—Italijos keleiviniu lėkiu- Hinsley. Pranešta, kad jau 
vu iš Romos vakar čia at- kiek sveikesnis, 
vyko New Yorko arkivysku
pas F. J. Spellman. Vietos 
airporte arkivyskupą pasiti
ko J. N. Hamlin, U. S. kon
sulas.

Sakoma, kad arkivysku
pas čia išbusiąs apie tris 
dienas. Paskui vyksiąs Af
rikon, o iš tenai—Londonan.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 
slfied Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

t



DIENRAŠTIS DRAUGAIS
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
misija kas 

kart gražiai tarpsta

VIENAS LIETUVIS SIBIRE NUSIPIRKO KARVE
I uUtiium rniriia bar 1 Pasakojo man ir rašė ma-Lietuvių misija kas , no pažjs(ami kad Florido, į

yra labai šilta, bet aš ne- j 
mainysiu Los Angeles ant | 

Los Angeles. Calif. — Mū- Floridos, nors duotų priedą 
sų patarlė sako: “Negirk visus uodus, kurie neduodą 
žento be trijų metų”. Bet nei nakties metu ramybės, 
aš po trijų savaičių turiu Mūsų nekankina vabzdžiai 
atiduoti pagyrimą seserims Naktys čionai yra vėsios ir 
Pranciškietėms, kurios apsi- reikia gerokai apsikloti. Už i 
gyveno mano misijoj. Vai- ; tat galima ramiai miegoti i 
sinius medžius mes giriame įr gerai pasilsėti. Per praė- 
iš jų vaisių. Seserys per tas jusius metus mes neturėjom 
kelias dienas padarė tai, ką lietaus ir tiktai šįmet sau- 
aš negalėjau padaryti per sįo mėnesyje kelias dienas'
du metus: patraukė kelias 
šeimas ir pavienius asmenis 
prie Dievo ir prie mūsų lie-

gerai palijo. Atvykusiems iš 
kitur atrodė, kad čia visa- 
dos taip lyja ir, kai kūne 

tuviškos bendruomenės, o ir į pabėgo į šaltus kraštus. Bet 
musų bažnytėlė jau darosi mea džiaugiamės, kad lietus 
kaskart didesnė tuo atžvil-i suteikė reikalingos žemei 
giu, kad daugiau atvyksta drėgmės, nes Kalifornijoj da- 
į ją žmonių. Vadovaujant kar viskas sėjama ir po lie-1 
seseriai Asizijiai choras pa- taus viskas žaliuoja, 
gieda gražiai per šv. Mišias
ir aš jau galiu laikyti iškil- ' Turiu čia Pagirt' mano k0' 
mingą sumą an •• Aapergea"; loni3os U*™“, kad jie tu-
Po sumos giedame supliką- Prato seBerų P^nciškiečių i 
cljag Los Angeles atvykimo svar-

Zakristija pajuto švelni, buml»- Netiktai da'yvavo pie
ranką sesers Glorijos, kuri tuose- kurie buvo i4kelti se‘ 
gražiai sutvarko bažnytinius aerų įvykimo proga, bet 
rūbus, kurių mes turime la-i dar gyvenimo pradžiai pa- 
bai gražių — dėka F. ir L

DAINUOJA ROCKFORDIECIŲ PAMINĖJIME 1 čiūnų šeima: Andrius Račiū- 
' nas, 82y m. amžiaus, Petro- 

(LKFSB) Jau nuo caro gai didelės. Mėšlo į laukus* uėlė Račiūnienė, 67 m., Juo-
laikų lietuviams žinoma bai
si trėmimo vieta — Sibiras, 
bet tada, net ir prie koriko 
Muravjovo, dar būdavo teis- žmonių

_lvežti nereikia. Pievose žolė zas Račiūnas, 36 m., Agota 
vietomis sulig žn^ogumi. Jų [ Račiūnienė, 25 m., Kostas 
kaime gyvena apie 1,500 ““

dirbdami įvairius
mai, kaltinamieji galėjo gin- darbus. Tremtinis irgi dir- 
tis net advokatus pasikvie- bąs, žmona vaikus saugo- 
tę, Dabar gi bolševikai nak- janti, senesnieji bent gi va- 
timia įsibriovė į butus ir ui- aarą gaur ą darbo. Krautur 
daruose vagonuose išgabeno vėje gauną šio to nusipirkti, 
tūkstančius lietuvių nežinia toje derlingoje srityje dar
nei kur, nei už ką. Kai ku
rie iš tremtinių tebėra kalė-

ir duonos turį, pasisekę jiems 
net karvę nusipirkti. Toliau

jimuose ir lageriuose, kiti] rašo: "Visi esame sveiki ir 
gi nuvaryti darbams į bol-' laimingai perleidome sibiriš- 
ševikų ūkius. Šiomis dieno-, ką žiemą... Dažnai sapnuo- 
mis gautas iš Sibiro laiškas, Į ju Lietuvą, mano pusseseres, 
išsiųstas metai po ištrėmi-1 rodos, pas jas į svečius at-

Račiūnas, sūnus Juozo, 4 m., 
jau Sibire jiems gimė sūne
lis Petras Račiūnas, kurs 
jau turėjo 7 mėn. amžiaus.

Skaitant laiškus iš Sibiro, 
reikia nepamiršti dviejų da
lykų: kad tremtiniai žino ką 
rašyti, o ką su karčia ašara 
nutylėti, antra, ir bolševikų 
cenzoriai žino, kokius laiš
kus praleisti, kokių — ne.

Dubauskų iš Waterbury, 
Conn., ir kitų iš tos garsin
gos lietuvių kolonijos gera
darių. Bet ir mūsų parapi
jonai nemažai prisideda au
komis, ypač Antanas Brūz
ga, kad mums nieko netrūk
tų. Už poros savaičių turė-

a ūko j o pinigais, kad aš ga
lėjau Motinai Aloyzai, vir
šininkei mūsų vienuolyno, 
suteikti šimtinę, bet dar su
aukojo tiek biankietų, ant-1 
klodžių, indų ir maisto pro
duktų, kad bent mėnesį ga
lės čia pragyventi. Gi pas
kui, kaip ant Apvaizdos (Mt.

Ona Pieža dainuoja rockfordiečių Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjime kovo 7 d., sąryšyje su šv. Kazimiero 
šventės šventimu. Šv. Petro ir Povilo parapija taipgi mi
nės kleb. kun. Kazimiero Juozaičio varduves tą pačią die
ną. Bankiete kalbės Stasys Pieža kons. Petro Daužvardžio 
vardu. Ona Pieža dainavo ir vaidino Alenutės rolę opere
tėj “Lietuvaitė” “Draugo”, koncerte.

mo — 1942 m. birželio £1 
dieną. Taigi laiškas iš Sibi
ro pasiekė Čikagą per 8 mė
nesius. Ant voko užlipinta 
60 kapeikų pašto ženklas, 
antrašas uždėtas dviemis 
kalbomis: angliškai ir ru
siškai. Laiške pažymi, kad 
iš Lietuvos buvo išvežti 1941 
m. birž. 14 d., o į ištrėmimo 
vietą atvyko liepos 9 d., tai
gi kelyje buvo tris su puse 
savaitės. Jiems pasisekė pa
tekti į derlingas sritis, kur 
žemė ypatingai gera lr to
dėl darbo prie jos ne tiek 
daug. Bulvės užauga ypatin-

važiavau, bet pabudęs ran
du, kad Sibire gyvenu. Ne
seniai sužinojome, kad A- 
merika, Anglija ir Sovietų 
Rusija padarė bendrą iron 
tą prieš vokiečius. Visi lau
kiame, kad greičiau karas 
pasibaigtų ir visiems būtų 
ramu ir gera gyventi”. Be 
to praneša, kad Sibire vie 
name kolchoze gyvena Ra-

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

M

Sime labai gražias Stacijas Providence> Kaln0- Pitts' 
dėka aukoms P. ir L. D.u !burSbe- taiP ir {ionai gera' 
bauskų (125 dol.) ir Jurgio' SVdžiai Amerikos lietuviai
Rudoko (125 dol.) iŠ Water-i neduoa seserims badu nu- 
bury Conn mirti; padės kaip ir tos pa

čios kongregacijos seserims 
Dabar aš esu aprūpintas Brazilijoj padėj0 įsikurti. Aš 

bažnytiniais rūbais, tiktai pripažįstu Motinai Aloyzai, 
dar mane slegia skola, ku- mijgų vienuolyno viršininkei, 
rios vos pusę galėjau numo- nepapraatus gabumus, kad 
keti lankant kitas '*e^uvių i mojja patraukti žmones ir
kolonijas. Reikės kreiptis ir 
į savuosius parapijonus. Tu-

moka surasti pragyvenimui 
šaltinius. Štai, jinai, patė-

riu vilties, kad mano misiją mįjug ięacj namuose, kuriuo- 
parems. I ae yra įrengtaa vienuolynas,

Los Angeles, tai visos Š. , yra dar keletas gražių kam- 
Amerikos lietuvių atostogų barių ir juose gali apsigy- 
ir kurorto vieta, kaip Lietu- venti keletas senučių, ku- 
voje Palanga. Mažas tiktai rioms. be saulėtos Kalifor- 
skirtumas: Palanga mums nijos, reikalinga ir priežiū- 
būdavo maloni vasaros me-1 ra. Aš žinau, kad yra daug 
tu, o Los Angeles per išti- tokių moterėlių, arba neb
aus metus. Vasario mėn. Pa- jaunų panelių, kurios turi
langa esti apdengta sniegu, 
o Baltijos kraštai ledu ap-

senatvei keletą centų, bet 
skurdą kenčia, nes nėra kas

kloti, gi Los Angelėse sė-, jom8 valgį paruo5,ų
džiu ant “porčiaus” vien- , . . ,............. . , Tokia vieta ir būtų pas se-marškinis ir rašau šią ko-1
respondenciją. Netiktai ne- ’8eris P™nciškietes Los An- 
jaučiu šalčio, bet dar net gelese. O gi seserys turi ga

bus laikomos šv. Mišios. Tai
gi ką daugiau senatvėje no* 
rėti? Gyvensi po viena pa 
stoge su Viešpačiu Jėzumi, 
ir prisiruoši į laimingą am
žiną gyvenimą.

Jei kuri iš senučių norė
tų smulkesnių žinių apie są 
lygas, tegul tiesiog kreipia
si į Rev. Mother M. Aloyza, 
1742 VVestmureland Blvd., 
Los Angeles, Calif.

Taip pat jei kas norėtų 
seserims auką suteikti, gali 
irgi tuo pačiu adresu pa
siųsti Motinai Aloyzai.

Gerbiamųjų klebonų pra
šau man šv. Mišių intencijų. 
Taipgi pranešu dvasiškijai, 
kad pas mane yra vienas 
didelis laisvas kambarys, c 
pasauliečiams dar yra trys 
maži kambariai.

Prelatas J. Maciejauskas 
Adresas: 2511 — 3rd Ave. 
Los Angeles, Calif.

DK. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da
romu au elektra parodančia ma
žiausiu klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivu akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mu be akinių. Kainu pigina kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

un
Phone: YARDS 137Si

Jaunuoliai, kurija nenriimami 
karo aviacijos skyr”. "i| priežas
ties spalvų neregejimo ■—. (color 
............................ikitės pblindness), kreipk 
Apsiimu išgydyti.

prie manęs

SKELBKITĖS DRAUGE

prakaituoju. vo namuose ir koplyčią, kur

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

tvo sveikatą Pagerinsite Atsi ankydac 
i šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movepaents.

Moterims — Trečiadileniais.
Telefonas: VIRglnia 9493

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St. ,.. Kamp. Paulina St

mnssnci

t—j-—-J’
- 1 r ■ ■

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

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

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

. JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617 -

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IftTIRINfcJA 
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: — EUCLID 006

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, IU. 

Tel. Cicero 7681

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akia 
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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aidų visam gy
venimui. Saugokit* jas, leisdami 
Uegsamlnootl jaa modernUlklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslu 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie patelkia

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

OPTOMKIROTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas llAoa
relefoaas! GAKAL MM. Chteagn 

OFISO VAIiAKDOSi 
Kasdien »:«• a m. Iki «:!• p. m.

L ir teStad. »:S0 a a.
IM T:M p. ta

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VIRglnia 0036 
Residencijos teL: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRUROAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Rea: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tsl. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblIc 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offles teL YABds 4787 
Namų teL PROapect 1980

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, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tai. YARda 2246

OR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
ly kn yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TsL OANal 0257
Res. teL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUROA8
1821 So. Halsted Street

Reaidendjs: 6600 80. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3 p,p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Tet 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.

Ofiso Tel..................... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: ,

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4729 So. Ashland Ave.
g (2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

-4 1

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsillepama —
Saukite KEDzie 2868 . 

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

•

Pritaikiu akinius 
ataakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591 -
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

J

SUPAŽINDINKITE KITUS 

BU D1EHK "DRAUGU"PLATINKITE “DRAUGI



^nlrtpdif.njo kovo 5. 1943 DIENRAflTDS DRAUGAS

tęsės. Jis buvo pašauktas j 
karą, o tuo tarpu kiti’ tur-

Tėvy klaidos j Ne tik moterų akys,
Brighton Park. — Buvo ję j| |ŪJJ3S ŽaįbilOS 

vieną kartą darbšti, graži, i
jauna lietuvaitė, kuri mylė- Nors ir karas eina visu 
jo neturtingą, jauną lietuvį 'smarkumu, bet madų fronte f 
kareivį. Bet jų meilė neilgai nesnaudžiama.

Sakoma, kad išrastas nau 
jas būdas plaukams garbe-

tingas. senis atkreipė į lie- nuoti. Nereikės jų kaitinti, 
tuvaitę akį, nusiuntė piršlį nereikės laukti keletą valan- 
ir padarė sutartį su tėvais, jų. Visas garbeniavimo dar 
kad jie išleis savo dukrelę has, girdi, būsiąs atliktas 
už to senio. per pusvalandį. Vadinasi po

Bet kas įvyko? Ar dukre- pusvalandžio iš grožio salo- 
lė pametė kareivį? Ar apsi- no m°teris ar mergaitė iš
vedė si seniu? Ar kareivis eis kaiP lėlė> &ražiai su&ar- 
cugrįžta laiku, kad išgelbė- Anuotais plaukais. Tai ge- 
ti savo mylimąją? ros žinios merginoms ir mo

terims.
Visa tai bus galima pa-,

matyti atsilankius į Lietu- Dar Vra įdomesnių išradi- 
vo3 'Vyčių 36 kuopos vaka- mų. Sako, kad paruošta nau 
rą, kuriame bus atvaidinta 3a maliava lūpoms. Toji ma- 
“Tėvų klaidos”. Vakaras liava esanti rausva ir rau- 
bus kovo 14 d., parapijos dona. Sugalvota į maliavą 
evetainėje. Pradžia 7 valan- įdėti aukso dulkelių, įr tos 
dą vakare. dulkelės pagavusios saulės j

„....................... , spindulius meta juos atgal.Visi kviečiami atvykti ir _ . .. .. ,, Taip numuliavotos lupos zi-pamatyti ‘‘Tėvų klaidas”. _ • • j v.r J bes. Taigi dabar merginų ir
Red Cherry moterų ne tik akys, bet ir 

- ------------------- I lūpos “žaibuos”.

Remkite i

Visi remkite A. Raudono
jo kryžiaus veiklą, nes A. 
R. Kryžius neša pagalbą vi
siems.

WASHINGTON. — Lai
vyno sekretorius Knox šian
die pareiškė, kad prieš karo 
užbaigą japonų karo laivy
nas bus sunaikintas.

.t,
ALEKSANDRAS

RASHINSKIS
Gyveno 3820 S. VValiaco St.

Mirė Kovo 2 d. 1943 n)?O7*30 
vai. vak., sulaukės 56 metų 
etmžiaus. Gimė L'etuvoie. Kilo 
Iš Teisių apskričio, Skuodos 
parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Alice ir žentų. Arthur 
Towne; 2 podukros Stella Mit- 
ler. Agnės Kinder ir žentų 
John: posūni Juozapų I-apins 
ki ir marčių Josephine: 7 
anukus: 4 pro-anukus ir kitas 
gimines Amerikoje.

Uetuvoje paliko 2 posūnius 
Stanislovų ir Petrą T>apinskus.

Priklausė prio Liet. Keistu
čio Pafielpos kliūbo ir prie 
Palaimintos Lietuvos draugi 
Jos

Kūnas pašarvotas Antanas 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Ave.

Laidotuvės ivyks SeStadlenĮ, 
Kovo 6d. 1943m. Iš konlvčlor 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
ftv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa 
maldos už velionio alėtų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Diik'F. Poihik-ės, Žentai.
Posūnis. Marti Arnikai. I’ni
Arnikai Ir Giminės.
I.nldot. direktorius Antanas 

M. Phillips, Telef. Yards 4 908.

+ m

Šauni Užgavėnių 
Parė

Anthony Kasper

Gavėnia jau čia pat. Tuo 
būdu Anthony Kasper ruo
šia šaunią Užgavėnių Parę, 
Šeštadienį ir Sekmadienį.

Kovo 6 ir 7 d., adresu 5059 
So. Wells Street.

Kviečiame visus draugus, 
kostumerius ir pažįstamus 
atsilankyti ir praleisti su 
draugais linksmai laiką.

Anthony Kasper
(Skelb.)

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (MaJiomedas).

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

T"

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HELP WANTFB 
ADVEKTISING DEPARTMENT

127 No. Itcarhom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELI* WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsifiaukite J Tlmekeepor's ofisą. 
EDGF.WATER BF.ACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
pridirbti

100 NUOft. KARO DARBAT 
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI
KEIČIAMI SHIFTAI

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.
Victor Mfg. (f Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRTCKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS B O Y S
Atsikreipkite j Colonnade katnbarj. 

EDGE1VATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

MATTRESS MAKERS
CUTTER prie matrasų ir Studio 

materijolo.
Roll Edge Vyrai 

Taper ar Galų Siuvėjai
SUPERIOR SLEEPRITE CORP. 

2229 S. Halsted St.

MACHINISTAI
Reikalingi prie abeilnų užlaikymo 
(maln^enance) ir pataisymo darbų. 
Atsišaukite J—•

THE ARIDOR CO.
8428 VV. 48th PI.

3 — VYRAI—3
9 valandos į dieną. Prie Džiani- 
torių darbų. Atsikreipkite prie 
J. C. Peterson, Chief Janitor.

GRAND CENTRAL STATION.

2 DARBININKAI
Reikalingi. Be patyrimo. Dirbti vi
dui dirbtuvės. Taipgi ir HAND 
TRUCKERS naktiniam šlftul. Be 
patyrimo Turi būt piliečiai.

J. J. TOUREK MFG. CO.
4701 W. ISth St. Cicero

VAIKINAI IR VYRAI
Ahelnl dirbtuves darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Diena ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 R. Miehigan

VYRAI suvlrfi 38 metų amžiaus 
dirbti prie Shipping room darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Dienomis 
darbas. Kreipkitės prlo Mr. Grant.

BI.ACKSTONF MFG. CO.
222 So. Morgan.

HELP WA!DTD — MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS

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

1401 W. FUI.TON

VYRAMS
SVARBŪS KARO DARBAI 

PLIENO VVAREHOUSE 
PASTOVCS DARBAI 

VIRŠLAIKIS
Jei dabar dirbata prie svarbių karo 
darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Sons,
INCORPORATED 

lfith Įę Rockvvell Sts.
Atsišaukite nrie Door S. i

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plast ic blnding amatų. Patyrimą* 
nereikalinga.' Labai jdomus darbas. 
Dienų Ir naktj shiftal. greitas (atdir
btai as.

PLASTIO BINDINO CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS reikalingos prie leng
vu dirbtuvės darbu. Patyrimas ne
reikalinga. Pastovūs plarbai. gera 
mokestis. Nereikta dirbti naktimis. 

SUPERIOR ELECTRIC CO. 
2111 8. VVaba-li

MOTERYS
Amžiaus 17 iki 50 prie dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Alga $18 iki $24 j savaite. 40 
vai. savaitėle ir viršlaikis. Pašau
kite MONroe 4019.

C. A. ZOES MFG. CO.
168 N. Sangamon St.

MERGINA reikalinga prie abolno 
namų darbo. Savo kambarys, gera 
alga, nereikia skalbti. Sekmadieniais 
ir ketvirtadienla’s nuo 1-mos vai. 
nereikia dirbti, taipgi ir vakarais. 
Pašaukite:

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ARC VVELDERS 

Kelly-j-O’Leary Steel VVorks 
5757 W. 65th St.

1 Atdara Sekmadieniais

FREIGHT HANDLERS
Prie svarbių transportaciios dar
bu. Gera mokestis. Matykit Mr. 
Foley.

C. & E. I. R. R.
55 W. Roosevelt Rd.

Geras Maistas Tai Gera 
Sveikata

Ir švarumas yra svarbu patarna
vime gero maisto.

THE MARQUIS CO.
turi vietos CLEAN UP vyrams 
mokant aukštą alga. Gera proga 
tiems vvrams. kurie nėra užimti 
KARO DARBAIS prisidėti ir pa
gelbėti maitinti tūkstančius jKA- 
RO DARBININKŲ kasdien.

Pasitarimai nuo 3 iki 5 popiet 
Pirmad.. Antrad., Ketvirtad. ir 
Penktadieniais.

2652 MONTROSE AVE.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 

- Su af Be Patyrimo 
Dieną ar Naktį Darbai

Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

8501 VV. Potomac.

VYRAI 18 IKI 50 
SAUGUMAS

PER DEM METUS DARBAI
GERA MOKESTIS

Mes norim pridėti skaičių vyrų prie 
savo dieninio ir naktinio Atftų, ga
minime ir pakavime maisto produk
tų. Patyrimas nereikalaujama.. Ne
paprasta proga saugumo Ir nuola
tinio darbo, kas dienų, kas savaitę. 
Atsifiaukite j—

THE KELLING NUT CO.
365 E. Illinois St.
Section 3—3rd floor.

liUCkingliant 1272. 
AVE.

431 liARRY

LAUNDRY DARBININKES
Patyrusios Hand Flnishers, Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite j Employment ofisų. 3 
aukšte.

MARSHALL FIELD & CO.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ elerks. akuratlškų akai- 
čluotolu. Tvplsts Ir Stenografisčtų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų Ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvė* 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sųlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukStu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreintls pns mus Atsineškite 
Įrodymus pilietybės lr šj SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

SPOT WELDERS IR SPRAYER8 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRm- 
TUVBS DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo salvgos, 
pastovūs darbai. LAFayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. 33rd St.

FINISHERS
Prie vyrų kotų. Gera mokestis. 

Pastovūs darbai.
SCOTCH WOOLEN MILLS
813 VV. Adams (netoli Halsted)

IEŠKO DARBO
OPERATORES reikalingos — prie 
kotų. kelnių ir dresių. Gera mokes
tis. darbo sųlygos. Laikas ir pusė 
mokama už šeštadienius.

OTTENHEIMER A- CO. 
401-407 S. Green St.

TARNAITES reikalingos — $2.54
centai j dienų. Pastovūs,darbai, ma
lonios aplinkybės.

SHERIDAN PLAZA HOTEL 
4007 Sheridan Rd.

MERGINOS IR MOTERYS 
18 iki 35 Metų

Reikalingos išmokti audimo amato. 
Lengvi dirbtuvės darbai. Turi būt 
pilietės.

PHOENIX TRIMMING CO. 
2000 No. Racine

Ii-ško darbo už Gaspadinę ar Tar
naitę. Našlė 50 metų. Geistina ant 
farmos ar priemiesty’e (suburbs). 
Moku gaminti visus lietuv'škus val
gius ir biškj Amerikoniškų. Galiu 
jus matyt bile dienų po 5 vai. po 
piet.
851 AVEST SOTH PLACE, (2nd floor 

rearfi.

BUSINESS SERVICE

' PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų snecialybfi.

' Rafiyklte dėl veltui kataloginio kal- 
| nu sarafio. DIAMOND POINT 8AW

FILING VVORKS. 28 N. Loomi.s, 
Chicago. Pasiųskite plūktus nareel

, post ar pašaukit telefonu — MON- 
I roo 1397.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragalčių (eoo- 
kies). Patyrimas nereikalinga.

DEF.R I’ARK BAKING CO.
400 N. St. IjouIh Ave.

VALYMUI MOTERYS reikalingos— 
$80.00 j mėnesj. 2 savaitės atostogų 
su mokesčiu. South side ligoninėje. 
Atsifiaukite į Room 201.

956 E. 58TH ST.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

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

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

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis. »

Kvailys gali daugiau už- 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

SKELBKITES “DRAUGE” SKELBKITES “DRAUGE*

IGNACAS KUKUTIS
Staigiai mirė Kovo 3d-. 1 943, 

12 vai pietų, (miaukę* 55 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš šau
lių apakr., Pakrojnun parap.. 
Nerlkonių kaimo. Amerikoje 
Ugvvino 35 metu*.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Terenę (po tėvais Rlllc- 
kaltė): brolj Kazimierų Jo mo
terį Kleofų Ir Jų šeimų; aoserj 
Kotrynų Jor vyrų Juozapų Lu- 
koševIčhiR Ir Jų Seimų; 2 pus- 
aeseres Anelę Dantų joa vyrų 
Vincentų Ir Jų Selinu Ir Selo- 
mlja Tamkuz Joa vyrų Felix Ir 
Jų Seimų. Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažlatamų.

Uetuvoje paliko brol) Anta
nų Jo moterį Ir Jų Seimų.

Kflnaa paSarvotaa namuose, 
6836 So. Maplewood Ave. lai
dotuvės jvvks plrmndlenj. Ko-' 
vo 8 d. 1943 m. IS namų 8:00 
vai. ryio liua atlydėta* , Gl- 
mlnto šv. Pan. Murljoa parap. 
bažnyčių, kurioje jvykn gedu- 
lingoa pamaldos už velionio 
alelų. Po pamaldų bua nuly
dėtas j ftv. Kazimiero kapinėj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimlnea, draugus-ges Ir pažja- 
tnmua-aa dalyvauti filoae lal- 
dotuvėae. Nuliūdę:

Moteris. Brolis, Scsoo. Pus
seserės. ftvogerka, ftvogrrlnl Ir 
Olmlnfėa.

lAld. dlrektorlua Antanas B 
Petkua. Tolef. Grovehill 0142

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į - .
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIflKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Mažas meilės laSeUs reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių Žinojimų. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Lietuvos vyskupai gina žmonių teises
Mūsų laikraščiai paskelbė nepaprastai reikšmingą' 

žinią, kad Lietuvos Metropolitas Arkivyskupas Juoza
pas Skvireckas Kauno Įgulos bažnyčioj pasakė drąsų 
pamokslą, pagrąsinant ekskomunika tiems lietuviams, 
kurie savo rankas suteptų nekaltų žydų ar lenkų krau
ju, ar kurie, turėdami valdiškas tarnybas, prisidėtų 
prie žmonių ištrėmimo į Vokie li ją ar jų turto užgro
bimo. t

London Times žiniomis, kurias paduoda plačiai skai
tomai Amerikos katalikų laikraštis “The Register”, ne 
vien arkivyskupas Skvireckas, bet arkivyskupas Mečis
lovas Reinys (Vilniaus), vyskupas Kazimieras Palta
rokas (Panevėžio), vyskupas Justinas Staugaitis (Tel
šių). vyskupas Antanas Karosas (Vilkaviškio) taip pat 
visu griežtumu pasmerkė nacius, kurie persekioja ti
kėjimą ir visokiais būdais kankina žmones.
1: j •.

Vyriausias Lietuvos žydų rabinas Beras Shapiras o- 
ficialiai laišku padėkojęs Lietuvos vyskupams už pas
tangas pagelbėti persekiojamiems žydams.

Vokietijos naciai yra tautžudžiai, krikščionybės nai
kintojai, žmonių teisių laužytojai. Jie savo tikslų sie
kia kruvinomis, žiauriomis priemonėmis. Jie yra des- 
peratai.

Dėl to reikia suprasti, ką reiškia, pasipriešinimas 
tiems desperatams. Reiškia — rizikuoti savo asmenine 
laisve ir net gyvybe.

Aišku, kad rizikavo savo gyvybe ir Lietuvos vysku
pai, griežtai pasisakydami prieš desper&tus nacius ir 
užstodami persekiojamus ir kankinamus žmones.

Tačiau Lietuvos ganytojai savęs nepaisė. Jie taip 
stipriai stovi už Dievo ir žmonių teises, kad bet kurią 
valandą yra pasirengę mirti kankinių mirtimis.

Mes, laisvėj gyveną lietuviai, turime giliai vertinti 
Lietuvos vyskupų drąsą ir pasiaukojimą. Tai turi mus 
raginti daugiau dirbti ir aukotis, kad greičiau išlais
vinti Lietuvą. Juo greičiau bus nugalėti Lietuvos pa
vergėjai, juo daugiau gyvybių ten bus išgelbėta.

Kongresas ir Atlanto Čarteris >
Džiugu, kad ir Jungtinių Valstybių kongrese prade

dama kelti Atlanto Čarterio klausimas ir būtų geriau, 
jei formaliai kongresas jį užgirtų.

Kongresmanas Roy Woodruff (iš Michigano), kalbė
damas prieš pora dienų kongrese, išreiškė rimtų abe
jonių, ar Sovietų Rusija pripažįsta Atlanto Čarterį. Jis 
sakė, kad ne. Taip jis sprendžia, iš to, nes paskutiniuo
ju laiku Maskva rodo rimtų pretenzijų prie tų terito
rijų, kurios Rusijai visai nepriklauso. Tomis pretenzi
jomis esą reikia rimtai susirūpinti.

Anot kongresmano Woodruff, Amerikos visuomenė 
yra pritrenkta žiniomis apie Sovietų Rusijos savinimąsi 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Besarabijos ir Lenkijos da
lies. Tos pretenzijos aiškiausiai pažeidžiančios Atlanto 
čarterio tris pirmuosius straipsnius, kuriuos priėmė ir 
po kurių pasirašė Prezidentas Rooseveftas ir Winston

Churchill. 1 » •iMIHiU.
Kongr. Woodruff teisingai pažymėjo, kad Jungtinės 

Valstybės ir Didžioji Britanija, priimdamos anuos čar
terio dėsnius, nenori, kad įvyktų teritorinių atmainų, 
kurios prieštarautų žmonių norui ir valiai. Šių dviejų 
valstybių noru yra, kad patys žmonės išrinktų savo 
vyriausybes, kad būtų grąžinta jiems suvereniteto tei
sės, kurias agresoriai iš jų buvo atėmę.

Be to, Atlanto Čarteris numato, pastebi šis kongres
manas, kad po to, kai naciai bus sutriuškinti, visos 
tautos galės gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. 
Ir dėl to reikia tik stebėtis, kad sovietų ambasada 
Vašingtone eina prieš čarterio nuostatus lr siekia sve

timų teritorijų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

Reikia manyti, kad kiti kongreso ir senato nariai 
daugiau pradės kalbėti apie Atlanto Čarterį ir pasmerks 
visus tuos, kurie imsis laužyti jo dėsnius. Amerika vi
su kuo aukojasi, kad nugalėti agresorius ir išlaisvinti 
pavergtąsias tautas. Baltijos valstybės taip paf bus iš
laisvintos ir jos, kaip ir kitos vokiečių pavergtos val
stybės, turės atgauti savo šventas teises gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu.

Didysis laimėjimas
Vakar rašėm apie tai, kad Pacifiko karo frontas yra 

gerose rankose. Tą mūsų teigimą vakar pasiektas di
dysis mūšių laimėjimas Pacifike puikiausiai patvirti
na. Buvo pasakyta, kad, ačiū gen. MacArthur apdai
rumui ir gabumams, iš Japonijos užsimojimo pradėti 
naują ofensyvą nieko neišeis. Ir neišėjo. Amerikiečių 
karo jėgos, gen. MacArthuro vadovaujamos, sudaužė 
japonų dešimts karo laivų ir dvylika transportinių lai
vų. Be to, numušė 55 japonų lėktuvus ir nuskandino 
15,000 japonų karių.

gis laimėjimas, tai bus didžiausia oro pergalė šiame 
kare.

Tuo būdu japonai ne tik nepasiekė savo destinacijos 
ir pulti santarvininkus, bet gavo tokius nuostolius, ku
riuos nelengva jiems bus užpildyti. Dar didesnis jiems 
moralinis smūgis.

Tad, valio gen. MacArthur ir šauniesiems Amerikos 
karo lakūnams! ♦

Pripažinimas Katalikų Universitetui
Katalikų Universitetas Vašingtone buri labai stiprų 

socialinių mokslų fakultetą, kurį aukštai iškėlė gilus 
mokslininkai profesoriai. Net pati vyriausybė labai 
dažnai atsiklausia tų profesorių nuomonės įvairiais 
socialiniais klausimais.s

Pažymėtina, kad ir šiomis dienomis Prezidentas 
Rooseveltas davė puikų pripažinimą Katalikų Univer
sitetui, paskirdamas socialinių mokslų fakulteto deka
ną prel. Francis J. Haas tautinės gelžkelių darbo ko
misijos* nariu.

Prel. Haas plačiai yra žinomas, kaip vienas geriau
sių ir giliausių sociologų.
•
Lietuvių karių, žuvusiųjų karo frontuose, skaičius 

didėja. Atkreipkime į tai kuo rimčiausio dėmesio. Iš 
visų savo jėgų pasidarbuokime, kad jų pralietas lietu
viškas kraujas atneštų Amerikai greitesnę pergalę ir 
Lietuvai išlaisvinimą.

Mussolini, kaip rašo spauda, didelę savo kariuome
nės dalį ištraukia iš Rusijos karo fronto. Teisingiau 
būtų taip pasakyti: italų armijos, bijodamos visiško 
sunaikinimo, bėga iš karo fronto.

j SPAUDOS APŽVALGA ||l ________________________________J

Reikalauja pritaikyti Atlanto čarterį
“The New York Times” vasario 26 dienos numeryje 

įdėjo Samson Horn laišką, kuriame jis aiškina, kad da
bar esą daug Atlanto čarterio šmeižikų, kurie ciniškai 
tvirtina, jog Atlanto Čarteris esąs tik karo meto pro
paganda ir kad jis nebūsiąs pritaikytas nei Suomijai, 
nei, pagaliau, Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Laiško au
torius klausia: ‘‘Ar tikrai šita pasityčiojimo pranašys
tė bus įgyvendinta?”

Suomija juk virtusi auka jos galingųjų kaimynų jė
gos politikos, o tuo tarpu esąs ciniškas įtarimas, kad 
nugalėtoja Rusija susigundinsianti atstatyti ne 1940, 
bet 1914 metų sienas. ‘‘Ar cinikai yra teisūs?” — klau
sia Samson Horn — “Jei Suomija yra egzaminas (At
lanto čarterio), tai kaip tada su pietiniais Baltijos jū
ros krantais — trim mažais kraštais Lietuva, Latvija 
ir Estija? Visi trys buvo Rusijos 1940 metais užpulti 
ir sumušti. Jie vėl buvo užpulti ir pajungti 1941 me
tais, šį kartą jau Vokietijos. Kadangi jie buvo užpulti 
iš abiejų pusių, tai ar jų teisės bus atmestos pagal At
lanto čarterį? Ar karo gale jiems nebus leista pasi
rinkti tokią valdžios formą, po kuria jie norės gyventi, 
kaip Atlanto čarteris kad numato? Ar ‘suvereninės tei
sės ir savivalda’ nebus grąžintos tiems, iš kurių jos 
buvo jėga atimtos?”

“Nuoširdūs Atlanto čarterio gynėjai privalo skatinti 
Atlanto Čarterio pritaikymą šitiems kraštams lygiai 
kaip ir Suomijai. Jei šito nebus padaryta, tai ar cini
kai, Atlanto Čarterio šmeižikai netvirtins, kad jų ciniz
mas buvo pateisintas? Ir ar Atlanto Čarterio presty- 
žui bei sąjungininkų karo tikslams nebus suduotas sun
kus smūgis pokariniais metais” — klausimu užbaigia 
Samson Horn

Penktadieni*, kotfo 5, 1043

Vasario mėnesis lietuvių 
tautinės veiklos atžvilgiu bu 
vo sėkmingas.

Ne tik spaudoj lietuvių 
vardas gana plačiai skam
bėjo, bet visi mūsų paren
gimai buvo gausingi. Ypač 
gausingai rinkomės į Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
paskelbimo minėjimo paren
gimus.

Lietuvių sąjūdis vasario 
mėnesį padidėjo ir pagyvė
jo.

Neapsileiskime ir kovo 
mėnesyje.

Juk ir šis mėnuo yra 
reikšmingas.

Tai šv. Kazimiero, mūsų 
tautos globėjo mėnuo.

Be to, prieš ketvertą me
tų kovo mėnesy HitlerisI
Klaipėdą nuo Lietuvos at
plėšė. Tą skaudų įvykį rei
kia minėti protestais ir pa
didintu ryžtingumu darbuo
tis dėl atstatymo Nepriklau
somosios Liętuvos su Vil
nium ir Klaipėdos kraštu.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 5 d.)

L. Vyčiai rūpinasi Lietu
va... L. Vyčių Chicagos aps
krities susirinkime, kuriam 
pirmininkavo L. šimutis, są
ryšy su šaukiamu Amerikos 
lietuvių politišku seimu, pri
imta rezoliucija:

“Lietuva turi būti nepri- 
gulminga. valstija.

“Lietuva turi būti suvie
nyta jos etnografinėse ribo
se, t. y. Didžioji Lietuva su 
Mąžąja arba Prūsų Lietuva.

“Lietuvos valdžios formą 
nusistatys patys Lietuvos 
piliečiai, susirinkę į steigia
mąjį susirinkimą, sušauktą 
visuotinu, lygiu ir slaptu 
balsavimu.h

“Visiems piliečiams, Lie
tuvos gyventojams, neatsi
žvelgiant jų tautybės, tiky
bos ir lyties, turi būti su
teiktos lygios piliečio teisės. 
• “Laisvė tikybos, sąžinės, 
žodžio ir susirinkimo.

•

Bolševikai susitaikė su
Vokietija... Iš Berlyno pra
nešama, kad Rusijos atsto
vai sutiko pasirašyti po tai
kos sutartimi su Vokietija, 
tatai militarinis veikimas 
prieš Rusiją pabaigiamas.

•

Bolševikai pavedė Lietuvą 
vokiečiams... Rusijos bolše
vikų valdžia, pasidavusi Vo
kietijai ir padariusi su ja 
atskirą taiką, Lietuvos kraš
tą pavedė Vokietijai.

•

Japonai veikia... Japonija 
ir net Kinija siunčiančios 
aavo armijas į Rusijos Azi-

fc

SIELOS RAUDA
Ilgai tylėjus vėl prabilo 
Siela perverta skausmingai,
Smūgius pajutus, žodžiai kilo

1 lr prakalbėjo slaptingai.

O, gailu, skaudu, šiurpulinga,
Kad atsirado lietuvių 
Ir ant Tėvynės neprotingai 
Vėl krauna jungą svetimų.

Ir džiaugias, šaipos, dar paploja^
Žiauriems tironams katutes,
Mat mūsų šalį jie terioja,
Kankina brolius, motutes.

Oi. motin, motin nelaiminga,
Kam tokį sūnų 'pagimdei?
Jojo darbuotė skandalinga,
O tu gyvybę jam davei!...

Tarei, didvyrį išauginsi,
Daug prisidėsi prie tautos,
Pagerbt Tėvynę išmokinsi,
Įdiegsi meilę Lietuvos.

Augo Peleckai ir Pruseikos, z
Bimbos Abekai, Andriuliai,
Džiaugeis, motule, sveiki laikos,
Tvirti Tėvynei bus šulai.

Bet tu, motulė, nusivylei 
Ne savo tautai auginai,
Nors tyro kraujo savo pylei 
Ir kalbą savo mokinai.

Ne tau, motulė, jie užaugo 

Ne tavo šaliai palaikyt,
Jie prisigėrę pikto raugo 
Tautą panoro sunaikint.

Net ėmė Ruzvelto tarkuoti,
Garbingą Vadą šios šalies,
Kam žada Lietuvą vaduoti 
Iš pavargėjų pražūties.

Kuomet pavyks nusikratyti 
Šių okupantų-vokiečių,
Jie nori veikiai užtulgdyti.
Atgal Staliną ant pečių.

Ir nešk. Tėvynė; įsiryžus, , ...... ,.
Svetimą naštą ant savęs,
Jau penktas laukia tavęs kryžius 
Jį Judos dirba dėl tavęs.

Bet mes darbuotis nepaliaujam,
Ruzveltas žodžio nemainys;
Mes perkam bonus ir aukaujam. —
Jis vėl mums laisvę sugrąžins. • ,

Ir vėl Tėvynė, mūsų miela,
Klestės gražybė, jos gamta 
Atgims, skaistutė, nauja siela —
Marijos žemė — Lietuva.

Praslinks keliolika, gal, metų 
Atvers istorijos lapus,
Neras Tėvynė tad piratų,
Bet ras šių išgamų kapus.

“Čia kasti jų guli kūnai”,
Ištars gerieji lietuviai,
Jie buvo Judos ir baisūnai 
Tie išdavikai tautžudžiai.

Jie pataikavo tiems grobikams,
Nes jiems žadėjo trupinių, *
Užpentes laižė balšavikams, , t
Gal, neturėjo smagenų.

“Amžinas atilsis te būna”,
Ištars krikščionis mus tautos,
“Lai jųjų sielos, nepražūna,
“Nors jie žudikai Lietuvos”.

Sūnūs sugrįžkit, palaidūnai,
Atleis jums Dievas ir tauta,
Lai netrūnija kaulai-kūnal,
Kol plaka Širdis ir dvasia

Ve, bočiai šaukia iš kalnyno:
“Nęterškit žemės Lietuvos,
“Tegul nemindo kapinyno 
“Svetimi batai pašvęstos”.

Dievuli, gelbėk mūsų šalį,
Jau nusibodo mums vergaut,
Pakol dar kaulai neišbalę 
Tėvynei laisvę vėl atgaut!

Būk gi dar kartą gailestingas.
Meldžiam sudėję mes rankas,
Kad įvairumas reikalingas —
Todėl sutvėrei ir tautas.

t f .

Mes savo kalbą prisidėsim 
Prie tavo, Viešpatie, garbės,
Giedosim, melšimą ir kalbėsim —
Tik leisk išvengti pažūties. žaibas.

» •

Gandhi baigė trijų savaičių alkį
NEW DELHI, Indija, ko

vo 3.—Poona rūmuose užda
rytas indų nacionalistų va
das Mohandaa K. Gandhi 

šiandie rytą baigė trijų sa

vaičių alkį, kuo jis protes

tavo prieš Indijos britų vy

riausybę dėl jo nepsleldimo.

Indų nacionalistų tarpe 
reiškiama daug džiaugsmo, 
kad jų vadas išliko gyvas.
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Drąsuoliui kalėjimas
Užmiršau britų kolonijų pavartodami. Be to reikia 

raštininko vardą. Tačiau vi* neužmiršti, kad amerikie
ti girdėjom jj, jis garsiai ( čiema reikėjo 50 pėdų “pai- 

kalbėjo. Jis — belaisvis, ja- pos”.
ponų visai nebijojo. Japo- Mūsų
nai kaip įmanydami niekino
britus ir amenaieč-u. balai- u suk uo
avius. Japonai peržengė 2e- rofJ y aurado
nevos nustatytas karo be- „ur ..p,ipo!,.. ne.
laisvių tvarkymo regu.as. sž vandenj „ Suhnio ,

_^u valgiu buvo kr.tiėkl pa- 6toyinčią tanką vi(įi j.
dėtis. Vtsi nedavalgę. Maža, , j ,tai pr.e daibo, kad kiti pir-
o kartais ir visai nebuvo, 
vaistų sergantiems ir mir
štantiems. Belaisviai dažnai 
per žandą gaudavo nuo ja
ponų. y ieną dieną tasai raš 
tininkas pareikalavo iš ja 

'^ponų paaiškinimų dėl mūsų 
padėties. Ar esame karo be
laisviai ar tik civiliniai gy
ventojai priežiūron paimti.
Japonai mėgino jį sukom 
promituoti. Kada jisai drą
siai paprašė belaisvių pri
vilegijų, japonai pareiškė, 

jjog esame civiliniai gyven- 
*tojai. Kada jiems ir gan drą 

šiai atkirto prašydamas ci
vilinių gyventojų privilegi
jų, tada pasirodė, kad esa
me belaisviai.

“skolintojai” (an! 
g.iškai vadiname scrcun- Į

miau nepaimtų. “Paipos” 
užkąst.s tik 6 coliai po že
mę. Vadinasi darbas leng
vas ir greitas. Turėjome jau 
apie 50 pėdų, kada britai 
apie tai sužinojo. Mat vie
nas mūsų pergarsiai kalbė
jo. Paskutinė 10 pėdų “pai
pos”, rodos, buvo dar ir ce
mentu užlieta, taip kad sun
ku ją išimti. Tada pasirodė 
mūsų amerikiečių altruiz
mas. Visi vienbalsiai priėmė 
pasiūlymą “palikti atliekan-i 
čią “paipą” britams”.

i
LIGONIMS SUNKU

Ligonims ir mirštamiems 
ypač buvo sunku. Tai buvo

Tada jisai supyko ir drą- skaudi padėtis visame mū
šiai išreiškė savo nuomonę. įkalinimo laike, nekartą 
Priminė jiems, kad kol kas dėl jos įsiliepsnavo jausmai. 

^Britų Imperija dar tebegy- ®uvo lyg kova dėl gyvybės, 
vuoja. Kad jiems ir bus at- kad sergantieji gyventų, 
lygin.a už jų tokį elgesį, Amerikiečiai ir britai, nors 
kad už kiekvieną užmuštą *r belaisviai, visven kaip 
britą žus ir japonas. Net pa- tigrai kovojo gauti vaistų 
rodė jiems, kad jų laimėji- sergantiems. Vėl nenorėjo- 
mai tik laikini, kad neužilgo me priimti ligas. Japonai 
nusileis japonų saulė. galėjo mus badu marinti ar-

ba užmušti. Mes vis teigėm,

DIENRAŠTIS DRAT’rIA8

AMERIKOS PRIEMONE SKALDYTI AŠIES TANKIS 1 tose kareiviai, bet visi ku lenkti pamaldžiam pavojais, 
j rie susiduria su gyvenimu. Vyrui. Tatai gi su malda ir 
Cla taipogi mat; t kad net drąsa pirmyn į laimėjimą, 
žiaurūs barbarai turi nusi- I*. J.

/F
k//DR-JOS "LIETUVOS ŪKININKO'

Metinis Vakaras, Programa, Šokiai
Šeštadienį, Kovo (March) 6 d., 1943

VVEST SIDE HALL, 2242 VV. 23rd PLACE

Arraijos oficia'ės nu c4-r u 
kos apie naują prieštankinės 
3 colių patvankos smark : 
mą (viršuje) ir r:u;os p- - 
rankos šovinys prlyginamas 
eu 37 mm. patrankos šovi
niu. Naujas šovinyszkick 
lengvesnis. Ordinance depar 
tamentas atliko išbandymus 
naujos patrankos su vokie
čių 88 mm patranka. Ir štai 
kas rast,?: amerikoniškoj 
naujos 3 colių patrankos šo
vinys perskriodžia plieno 
šarvą, o vokiečių 88 mm pat
rankos šovinys smogę? į šar 
vą tik į dalis sulūžta.

padėjomą pas Viršininkus lanky- sos septynios pasaulio jū- aukštai ant sienos 
tis. 'ios buvo jam )taip ž.nomos mažą taškutį.

“Ar le^ ar ne, vis gi tu- kaip jo rankos delnas. “Kas tai”, jo paklausė, 
rime ką nor3
man atsakė.

padaryti”, jis Mums buvo įdomu sužinoti “Tai Japonija”, jiems at-
“Aš šiandien kelią, kuriuo važiuos “Ex- sakė.

eisiu pas viršininkus. Jei change laivas” 
japonų sargai mėgins mane Kong į U. S. A. 
sulaikyti, aš kelią prasimu- J tai pasakė, 
šių”.

1 Hong <<Ne ne” suriko japonas 
s mums įr užlipęs ant kėdės aplįnk 

visa žemlapį pabrėžė skritu- 
| Tyliai jis kalbėjo, nes ne- lį. “Tai Japonija”, jis mums 

_ Tai reiškia mirtis, sar norėjo, kad japonų sargai sakė. Vadinasi Japonija bu-
Matyt jo drąsi žodžiai ne- kaj gyvybė ir sveikata bu-į gai tamstą užmuš”, aš mė girdėtų. Ant s.ėrtos pabrėžė vo visas pasaulis.

g.nau jį atkalbinti. žemlapį, kuriame labai tiks- Belaisviai‘išmainyti Por-
“Ką reiškia vieno mirtis atspėjo kelią į Ameriką, tugalų Rytų Afrikos viena- 

palygmus su penkiasde- kryželiu pažymėjo me uoste. Tai buvo neutrali

patiko japonams, nes jis ka- vo u- vįgką svarbesnė. Mes 
lėjiman buvo įmestas. nepalaužiamai laikėmės krik

ščionišk’ų tiesų.
Stovykloje buvo viena ii- šimts? Maloniai priimčiau 

britais Beveik v.si jos įran- mirtį kaip protestą prieš jų

AMERIKIEČIAI MYLI 
ARTIMĄ

Amerikiečiai su
varė draugišką konktirenci- 

4fią visuose dalykose. dažniau 
šia gyvybės, moralės ir vil
ties palaikymo dalykuose. 
Net ir

Hong Kong. Iš ten nutiesė vįeta 1500 amerikiee.ų įs
ūniją į Saignon, Indo-Kini- mainyta su 1500 japonų. Pa 

buvo juponų nežmonišką elgė3į su mūsų j°j» *8 ten pro Malayjų į Sin skuį sėdome į švedų laivą 
gaporą. Toliau nuvedė lim- Gripsholm. Keliavom du me 
ją iki Borneo. Iš ten tarp menesius 18000 mailių. 
Sumatra ir Java salų per

kiai ir vaistai 
seniai išvogti.
tyti, kad jos vienos neuž- Aš manau, kad mano mirtis 
tenka šiuose nekintančiuose tokiose sąlygose daug reikš-

Aiškiai ma- ligoniais ir mirštanč.ais.

pavojuose. Ligoniai ir mirš- tų blogų gyvenimo sąlygų Sunda sąsiaurio į vakarus 
papras ose va a įan^įejį užp’.udę ligoninę, ir, stovykloje pagerinime”. skersai Indų jūras į Portu

n“kM!, ,8U kOnkT’ be to, dar ir joa kiemą. Va- ... . . .. ... .. . įgalų Rytų Afrikos koloniją
ei laimėtojo vainiko. ...

“Moterų Trūsas“ — 2-jų Veiksmų Komed.ją suvaidins 
Lietuvių fteim’ninkių Organizacija, po vadovyste Sophte 
Barčus — Muzikos dalį pildys 'Raudonojo Kryžiaus Choras, 
vad. Prof. A. Pocius irgi Cicero Moterų Ratelis.

Kviečiame visus. Pradžia 7:30 v. v.

---------- ■, ---------- -... - .................. ...........

Jr

Dėmesio! Dėmesio!

Lietuvių Kultūros Ratelis
Rengia Dviejų Veiksmų Komediją

“Šeiminyke”
Antroji Programo dalis bus išpildyta “Dainomis” 

Po programos šokiai prie šaunios muzikos

Šeštadienį, Kovo (March) 6, 1943-7:00 v. v.

AUŠROS VARTŲ PARAP. SVET..
2327 WEST 23rd |»LACE 

Įžanga 45c, Taksų 5c ,

Dėmesio! Dėmesio!
J?

f

GERKI! TIK GERĄ AL^i, padarytą Chicagoj. Visi 
gena tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar gereonį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis AIU»> vru *A importuotu
pi> rn.. viiAies |»r> rftiiM t ų

LlO NORKUS, Jr.
DISTKIUUTOkor

Ambrosia & Nectar
BEERS

Buvome laisvi. Kartu lai
svi nuo mokesčio už kelią 
atgal į Ameriką — tai maž
možis maždaug, kurių nie 
kas neturėjo. Tačiau gero
sios širdies ilgabarzdis se
nis, Dėdė Šamas muni3 pi-

Mėginau jį atkalbinti. Jo 
joje nepa an amai yajįa nepalaužiama. Tada 

maldavau, kad jis dar vie
ną dieną palauktų. Išaiški-

vom dėl
Radome, kad britai
geri pralaimėtojai ,o—. _ .... .. ... .
losers) Įvairios ligos greit plito sto-

, . vyklos gyventojų tarpe. O nau priežąstis. Jis su- JAPONIJA TIK TAŠKUTIS nigų paskolino. Taip skolose
Čia prisimena nuotykis vaistų kaip ir nėia. O dar p * naskende bef laisvi dž auzė-

Msu virtuve. Turėjome paval- ir reikalingiausiųjų valgių tik°'. . ... Jam pabaigus žomlapio p . ę’ g
gyti. Nebuvo virtuves. Mes nebuVo Tik rvžiu ir ke’eta t. ntpaprast# tue braižinį, trys japonų sargai ..... f. , .
amerikiečiai greitai pasieta- daržovių teturėjome. Pade- “vk^“nj!?k *"! k^ „a '8iveržS * karabari Pamite k.eį.V drąsa’’ ir’
tėm virtuvę. Kiek vedat.ir tia iirods nepaprastai bloga, “ku‘ ™ 8nt_rV ^iu. i,
britai savo pasistatė. Vir- Visi protestavo. L goninės kolon- - Jau Pakiause kas tai? Kada
tuvė buvo be vandens. Ne- daktarai- ėjo pas japonų vir k ^žkok u
toli stovintis namas turėjo šininkua, išaiškino padėtį, ^vo° Įėjima tam narsiam
bėgantį vandenį. Mes sura nurO(jė. kad į savaitę nu- g j • t 
j ca -j « • kanadiečiui kalbėtis au japodome 50 pėdų pa.pos . Ne- mirs maždaug 50 ligonių, .įaa.
trukus ir mūsų v.rtuveje jeigu tuojau negaus reika- ..g\P

u , , - .. . J B & ka. Įdomu butų buvę ten su> buvo bėgantis vanduo. linini vaistu Nieko neoa- _6 l.ngų vaistų. Meno nepa ja}8 b_ . Tq nargaus vyro
Štai kaip “paipą” surado- gelbėjo.

me. Nuo japonų “pasiakoli-„ ! i i VYSKUPO DRĄSAnome (angliškai scroun- 
taisai, 

reikšmė
ge).Įdomus žodis 
“pasiskolinti”, jo

buvo
(good

dinasi,
buvo vietos mŪ3ų reikalams

Iš ten aplink Gsros Vilties 
kišulį į Brazilija, o paskui 
iš Brazilijos į U. S. A.

amen-
vyakupo

V

linuo |whole«Miej kanjonus pristato į alines n ai 
.iu, įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, ku> 
gausiu greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermdk Rd. Tel. Monroe 0808

IŠGELBĖJA

čių kolonijos vir.-ininkui. Jis jiems buyo i4aisu nta<
stebuklingu būdu-tai bus kelja3 ..exchange

laive” į U. S. A. V.enas sar
gas atidžiau pažiūrėjęs į 
žemlapį paklausė: “Kur Ja
ponija”.

“Ten nėra”, jam atsakė.
Ir tiesa, jis nebuvo ant 

sienos pabrėžęs Japonų sa-

k d gelbėjo kritiškoj padėty. 
Taigi mums gyva painoka 
ap'e maldos galybę, kurią 
supranta ne tik karo fron-

galybei greičio u :ia negali 
ma pasipriešinti. Po to pa
smatymo sąlygos pakitėjo. jQg Tagjau tam buvo dvi ge 
Daugiau vaistų g,vome. r0# prleža3tys Pirma, Japo.

IHOKI.TS IftPAitlI A VIM ts .M»M 
mii./inkko Mr-'fRtrnriv nrsmrarrsnt

PAŠINAIJPOKIT FIUKiA OAK XI 
KOL DAR NKMP.Mthl OTI

Britų gydyiojai ieškojo Jig buvo narsus žmogus,
priklauso nuo žmonių, kurie vieno narsuolio. Jie rado jį taaai kanadietis. Jis vadi 
jį naudoja. Mums “pasisko- besimeldžiantį savo miega- n9ma9 “The Stretcher-Bea- 
linti” jo reikšmė priklauso majame — tai buvo 8x4 pė-
nuo Žmonių, kurie naudoja, dų kambarėlis. J e maldavo 

T Mums “pasiskolinti” galėjo jo pagalbos. “Tai gyvybių 
reikšti tik vieną dalyką: aiba mirčių, dalykas”, jie 
nuo japonų pavogti. Mes jam sakė. Jis sut ko padėti.1 
taip išrokavem, kad japo- Aš p?klausi?u ka p manėą
nai buvo viską ten ką turėjo dalykus pravesti. Priminė, 
pavogę nuo britų. Taigi ne- būk tai eisiąs pas japoną 
buvo joks b’ogumas, jeigu stovyklos tvarkytoją. Nuro- mums pasakė ką mes visi 
mes ir pasivogdavome iš jų džiau, kad neturėjo leidimo troškom žinoti. Jis buvo ka- 
grąžinti tiems, kuriems tik- ten eiti. Jau prieš tai britų pitonas vieno tų laivų, ku- 
renybėj tie dalykai priklau- kolonijos viršininkas veltui riuos japonai arba uoste nu 

't sė, žinoma patys šiek tiek mėgino išprašyti jam leidi- skandino arba sudegino. Vi-

nija į šiaurę nuo Hong Kong 
o laivo kelias buvo į pietus.
Antra vertas tasai jūrinm- 

rer Biehop of China , Tai jfa0 ^UV5 jemo agjo vyras 
katalikų Vyskupas, Cuth- negaųa tajp aukįtai pasiekti 
bert O Gara. kuria taipogi ant <ienog kad pabrSžtq Ky 
yra Paaijoniatas m . jonie- ,an{ios Sau,ė8

“Pabrėžk Japoniją” jam 
įsakė. Užlipęs ant kėdės jisPASIKEITIMO LAIVAS

Amerikietis jūrninkas
For Victory...

V.tDEFINte
BONDS
STAMPS

TŪBOS. CLAHINETAI. TI'ftM 
BONAI. 3AXAPKONES l’I.n E 
.u — ur, oo. oo7.»o
<45.0i» Ir l.’R 00 Vlt-I Karnnt-io, 
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Lom—a cough due to a cold — fhanki to the 
soothing aetion oi Smith Brothers Cough 
Drops. Keep a bos bandy these daytl T»o 
kindt, both good, both effective, both deli
cious: — Black or Menthol. And sdll only ?♦.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MBNTHOL-5^

MARK

Everybody ravės about your

salads,Peg.What’s the secret?

millions AOkH—Miracle Whip does work mondtrs 
uith ulads! A unifltie combination of oM-fashioned 
boiled dressing and fine meyonnabe. Miracle Whip it 
by far America'! favorite salad dressing.

*ff*ff*«***«*sa*at*t*

O

* '«■
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LIETUVIS LAKŪNAS APIE ATAKAS VIRS 
VOKIETIJOS
- Italu koncentracijos kempėse. - Bėgimas į 
Maroko. - Pastatytas prie sienos sušaudymui.
- Pirmas skridimas. - Ataka su 1,000 bomba- 
nešių. - Nuotykiai skraidant. - Kaip jis bom
bardavo traukinius. - Dalyvauja Dieppės 
atakoj. - Apie karo pabaigi.

Italų sargybų apsuptas 1 sunku. Prancūzai gelbėjo lė- 
Jaukiame kambaryje Bri- š0”***-

, . , uuoe o m . Is Kasablankos lie norėjęghton parke, 4405 S. Ta:- , . x , . . , J
7 _. , -it pabėgti traukiniu, bet buvoman gatvėje radau mielą lie-

tuvį lakūną Al Lukas, jis plv0J'J6 8ugaut,; tai nuo to
matęs daug pasaulio: nuo turėjo atsisakyti. Bandė pa
1940 keliauja po įvairius de Gau“e grupe3 tiei

kaštus norėdamas daugiau Cado ampal‘ apie
ką pamatyti; jis stojo jurl- tai sužinojo ir sutrukdė.

ninku į norvegų laivą ir nu- Per Gibraltarą. į Angliją 
plaukė į Prancūziją. Čia pra-, Pagaliau paai3ekg patekti
sidėjo karas, artinosi vokie l į laivą, plaukiantį pro Gib-
čių okupacijos pavojus ir jis raltarą Keliai į uostą buvo
su kitu jaunu amerikiečiu ,ahai saugomi bet „avę gat.
paslapčia sėdo į laivą Mar- vių brėžinius ir sužinoję, ka-
seillėje ir nuplaukė į Afriką, da 8argyba pasitraukia, sIa. 
Orano uostą. Čia patyrė, p|a ko j ,aivą ir kapit0_ 
daug rūpesnių; nes turėjo nas asodino Gibraltarei o 
Kanados pasą. Italija ten {įa kaip Kanados Jūreiviaj 
turėjo savo karių komisijas, feuvo mielai priimti 1M0 m 
ir pamatę Luką su draugu. gruodžio mėn., po vienuoli-
esančius britų pavaldiniais, kos mSneslų nuotykių, iai. 
padėjo į koncentracijos kem-Į atvyko j Angliją, 
peš. Čia turėjo išbūti pora
savaičių, misdamas pupomis

Čia stojo į aviaciją, išbu
vo aviacijos mokykloje 8 mė 
nesiūs.ir gulėdamas ant grindų.

Kartu buvo keletas šimtų 
internuotų vyrų ir Lukui su 
draugu nakčia pasisekė pa
bėgti pro spygliuotas vielas 
ir sargybas. ’
Nori sušaudyti kaip 
kontrabandistus „

Dabar jie pėsti, kartais 
busais, kartais traukiniais 
keliavo į Morokos pusę. Lu
kas moka ispaniškai, galėjo 
su vietiniais susikalbėti, ga
vo darbo, gavo iš jų para-' ant žemės’ ko1 lauki Kai sė- 
mos . dome į lėktuvą — jau buvo

smagiau. Euvo m*nes:ena,

Pirmo jon atakon 
virš Vokietijos

Pirmasis skridimas buvo 
ant Belgijos. Gente bombar
davo fabrikus, aliejaus des- 
tiliacijos dirbtuves. Lukas 
buvo pilotas naktiniame ko
vos lėktuve.

— Kaip jautėtės?
— Buvome ilgai laukę žy

gio. Daugiausia jaudina, kol

Taip jie pasiekė Maroko į 
ribas. Neturėjo pasų, tai ve
dami patyrusių vietinių žmo

pamatėme Belgijos krantą, 
' nepuolė mūsų nei lėktuvai,

. . . nei artilerija. Padarėme irnių bandė kalnais pereiti ._ n .. . 5 grjžome. Buvo lengva.sieną, bet juos pastebėjo sar 
gybiniai ir laikydami kont- 
rabandist&is, nakčia, padėjo 
į kalėjimą, o anksti ryto 
juos išvedė sušaudyti. Jau 
pastatė prie sienos, surišo, 
ruošėsi paleisti šūvius. Nei 
Lukas, nei kiti du nelaimės 
draugai negalėjo kalbėti a-

Taip gerai žygis pasisekė, 
kad aš maniau jog bus tik 
juokas kovoti.

Antras žygis buvo ant 
Briuselio. Vokiečių šūviai 
sugadino radiją, negalėjau 
susirišti nei au savo baze, 
nei au lėktuvo nariais susi-

rabiškai, negalėjo sargybi-1 kalbėti. Buvo pašautas ir 
niams išaiškinti, kad jie ne vienas sparnas, bet vis gi 
kontrabandistai. Paskutinį šiaip taip pasisekė eavuo- 
momentą, kai mirtis jiems sius pasiekti.
žiūrėjo į; akis, pasirodė pran 
cūzų svetimšalių legiono ka
rininkas ir arabus sustabdė. 
Patyręs kapitonas pamatė, 
kad tie trys ne kokie šmug- 
leriai. Karininkas paėmė 
juos į savo kambarį, čia jam 
paaiškino, kad nori stoti į 
britų aviaciją. Karininkas 
buvo pro britiškas. Jis ne 
tik visus tris paleido, bet 
net padėjo: davė gelžkelio 
tikietus, kaip demobilizuo
tiems čekų kariams.
Susidraugauja su
prancūzų aviatoriais

Taip Lukas pasiekė Ma
roko, Kasablanką, čia buvo 
prancūzų aviacijos demobi
lizuoti daliniai. Jie visi no
rėjo perbėgti į britų avia-
ciją. Luko ir jų mintys bu- pasitaikė?
vo vienodos, susidraugavo; 
tačiau iš čia pabėgti buvo

iv. Petronėlės dr-stė mini 30 metu gyvavimo sukaktį

O’
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ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGYSTES ŠIŲ METŲ VALDYBOS NARES:

Šiame atvaizde žiūrint iš kairės į dešinę pirmoje vietoje sėdi: tvarkdarė — A. Vaicekauskienė, iždininkė — Ona Urbonienė, kontrolės rašt. — 
Domicėlė Visgard, finansų rašt. — Ieva čiurienė, nut. rašt. — Ona Laurinavičienė, draugijos dvasio3 vadas — prelatas M. Krušas, pirmininkė — 
Rožė Mazelia.uskienė, vice pirm. — Teklė Petkienė, iždo globėjos — Elzb. Jucienė, Karolina Dausinienė, Miniotienė ir Misunskienė.

Bridgeport. — šv. Petro
nėlės draugystė buvo įsteig
ta šv. Jurgio parapijos sa
lėj sausio 6 d., 1913 metais, i

Nuo pat įsteigimo draugi
ja labai daug yra prisidėjus 
prie paramos: Lietuvos rei
kalų, parapijos, vienuolynų, 
labdarybės ir visų kitų nau
dingų katalikiškų įstaigų. 
Katalikiškoji spauda taip 
pat buvo nuolatos remiama 
ir palaikoma.

Draugijoj dar randasi ne
mažai narių, kurios nuo pat 
įsteigimo darbuojasi drau
gijos labui ir nėra ėmusios

pašalpos, nors ir pasitaikė 
susirgti, kitoms net opera
ciją pergyventi.

Jubiliejinis draugijos va
karas bus sekmadienį, kovo 
7 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Programa prasidės 7 vai. 
vakare. Kadangi jau netoli 
gavėnia, tai atsilankiusieji 
bu3 pavaišinti gražiu vaidi
nimu, tai yra lietuviškomis 
vestuvėmis. Taigi, kas tik 
norite pamatyti lietuviškas 
vestuves, pasiklausyti vestu
vių dainų, kviečiami atsilan
kyti į Šv. Petronėlės drau
gystės jubiliejini vakarą.

Programos metu bus pa
gerbtos ir įteiktos dovanos 
narėms:

Karolinai Dausinymei, Ma 
rijonai Bociūnienei ir Kazi
mierai Auciūnienei, kurios 
per 10 metų neėmė pašal
pos ligoje.

Antaninai ObeH°nienei ir 
Agnieškai Mažeikienei, ku
rios per 20 metų neėmė pa
šalpos ligoje ir
. Rožei Mazeliauskienei, Ci
nai šiurienei, Elzbietai žil- 
vitienei, Onai Taujėnienei, 
Onai Jurkevičienei, Marijo

nai Dobrovalskienei, Ona‘s 
Urbonienei, kurios per 30 
metų neėmė pašalpos ligoj, 
šios, pastarosios, narės va- 

' dinasi jau gaus po trečią 
dovaną.

Labai yra džiugu, kad 
tiek daug narių draugijos 
steigėjų ir vėliau įsirašiusių, 
kurios per tiek metų nėra 
ėmusios pašalpos, nes tokiu 
būdu prisidėjo prie iždo pa
pildymo.

1 Finansinis draugijos sto
vis yra geras ir draugijos

, ateitis yra šviesi.
Draugijos valdyba visuo

met sutartinai darbuojasi, 
dėl to visi reikalai sklan
džiai eina ir kiekvienas pa
rengimas pasiseka.

Draugija narių turi kele
riopai daugiau, negu mato
me šiame atvaizde. Papras
tai, niekuomet visos vienos 
ar kitos draugijos narės ne-, 
sueina, kad bendrai nusifo- 

j tografavus.
30 metų sukakties proga 

Šv. Petronėlės draugystei 
linkime pasisekimo šiame 
vakare ir dar ilgai gyvuoti 
ir darbuotis Dievui, Bažny
čiai ir savo narių gerovei. R.

visai žemai. Buvo mėnesie- karas, kai skrendi pro ma- — Kaip vokiečių apsigy-
na. Pasiekiu kaimelį. Mato- dieji gausiai ginkluoti prieš- nimas?
si bažnyčia su bokštu. Pa- lėktuvinėmis patrankomis ir — Stiprus. Jų priešlėktu-
suku kiek į šalį. Mėnesieno- pro juos skristi mes ven- vinės patrankos veikia smar ir menkėja. Amerikos ir Bri-
je įžiūriu laikrodį, kurs ro- giame, išskyras atsitikimus, kiai, jų kovos lakūnai ir nai- tanijos naktinės atakos nai-

kadia turime juos atakuoti, kintuvai geri kaip mūsų. Tu- 
Bloga, kai pagauna prožek- rime sunkią kovą.

savais kaliniais
kad vokiečių jėgos tirpsta Norvegijoj naciai

do 7 vai. “Sustojęs”, — pa
maniau sau, nes mano ap
skaičiavimu turėjo būti ki
tas laikas. Atlikau savo už
davinį. Grįžtu — vėl per tą i tokiais atvejais, saugodami 
kaimelį, vėl matau iš lėktų-\akis mes pasilenkiame 
vo — bokšte laikrodis rodo 
7 vai. ** Neklydau, laikrodis 
stovėjo”.

kiną nacių ginklų šaltinius 
— fabrikus, ardo jų moralę

toriai — tada negali maty- — Kaio manote apie ka-! ir naikina jų aviaciją. Jung 
ti apie pusvalandį. Už tat ro pabaigą?

— Aš ateinu iš kovų lau- 
ir ko ir žinau tik apie man 

skrendame vaduodamies tik pavestus uždavinius. Apie 
instrumentais. karo pabaigą daugiau gali

Su 1,000 bombonešių

Luk.vj teko dalyvauti tūks 
tanties lėktuvų atakoje ant 
Vokietijos. Jo darbas buvo 
skristi pirma, surasti vokie
čių aerodromus ir čia sunai
kinti vokiečių kovos lėktu
vus, kad jie nekliudytų at- 
skrendantiems britų 1,000 
bombonešių.

Kitose atakose ant Vokie
tijos apšaudė daugybę lai
vų, traukinių. Iš viso apie 
30 kartų jau dalyvavo lėk
tuvų žygiuose virš Vokieti
jos.

— Ar nesužeidė kada?
— Ne, bet šūviai praėjo 

visai arti. Sužeidė tik vieną 
mūsų įgulos narį.

— O šiaip kokių nuotykių

— Kartą skrendu į žygį 
viri Vokietijos. Nusileidau

Susprogdina garvežį

Kitą kartą išskridau bom
barduoti traukinių. Nakčia 
pamačiau dūmus, juoduojan
tį traukinį. Apsukau ratą 
ir iš šalies prisitaikęs palei
dau kulkosvaidžio šūvius. 
Traukinys sustojo. Aha, pa
maniau, dabar galėsiu iš ga
lo paimti jį su kanuolėmis. 
Kaip tik apsisukau, pama
čiau kad garvežis atsikabi
nęs lekia kiek gali į tunelį., 
Aš su lėktuvu paskui ji ir 
šaudau. Sprogimas! Apsisu
kęs — radau garvežį apvir- 
tusį ant šono, sudaužytą.

— Kai buvo ataka ant 
Dieppės, — pasakojo Lukas, 
— išskridau pirma ir ėmė
me bombarduoti nacių pa- 
k ran čio artileriją. Mes tu
rėjome palaukti, kol mūsiš
kės valtys prisiartins, tada 
prasidėjo v į s a s pragaras: 
kautynės ore, prožektorių 
šviesos, bombų sprogimas.

i
Vokiečių miestai žiūrint 
iš lėktuvų

— Kaip atrodo vokiečių 
miestai iš lėktuvų? ,

— Ramu, tylu, rodos ne

The vvounded 
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tinių Tautų pergalė tikra ir 
ji artėja, — baigė Al Lukas.

Dabar jisai gavęs tris sa
vaites atostogų ir tėveliai 
juo labai džiaugiasi.

— Kaip gi nesidžiaugsi, — 
pratarė jo mamytė, — ma
nėme, kad nebesugrįš, o čia 
jis su mumis. Teisingai laiš
ke rašė — Dievas su mumis. 
Aviatoriaus tėvai

žiauriai elgiasi
LONDONAS (ONA). — 

Norvegijoje be daugybės 
rusų karo neLrisvių koncen
tracijos stovyklose yra da? 
ir daug vokiečių kareivių, 
kurie praeitais metais sukė
lė maištus atsisakę vykti 
Suomijon ir ten kariauti 
prieš sovietus.

Gauta žinių, kad naciai su 
savaisiais kareiviais toli 
žiauriau elgiasi, negu sa ru
sais nelaisviais. Naciai juos 
muša, kankina ir nužudo.

Čia pat besikalbant buvo! Bandą vokiečiai kareiviai 
pabėgti kai n,rtveriami, vie
toje sušaudomi.

ir tėvukas. Jisai paėmęs į 
rankas lakūno kailinius pa
rodė : i

— Tikrai aviniai kailiniai, Nehri darbo 
iš Anglijos, šilti. Reikia to
kių ore..

Al. Lukąs lankė Sv. Kry- 
žiaus lietuvių parapijinę moįkurie neturi" darbo 
kyklą, pasakojo, kad dabar
aviacijoje jie turi savo ka
pelionus, pamaldas ir kad 
religija suteikia žmogaus 
minčiai tvirtą atramą.

K. J. Prunskis

Lemon Juice

AT HOME 
TO RELIEVE 

PAINS
Money Back—If This Recipe Falls 

Oood neva travela fut—mnny ofthe thou- 
aenda of folka vho nov take lemon Juice 
for rhoumatir panhave found that by 
addlnc tvo tabl'apnnnfuli of Allanru to one 
tableepoonful of Lemon Juto* in a (lue of 
vater. thay (et faater relief for the acbes 
and pains cauaed by rtteumatlam, lumbaco 

It’e no aurnrlaa elther, for Allenru le a
1* yaar old formula to relleve rheunaatle 
aches and paine In fut—If lt doaa nni hrlp 
—your money back What could be falrrr? 
Oet Allenru tody at any llvv drufglet Only

Chicagoje ir Cook kaun- 
tėje dabar yra daugiau kaip 
16,000 statybos darbininkų,

Jei turi seno metalo 
duok karo reikalams.

nsRenteKit! žemo per so 
meto gelbėjo įmonėms. Pa
ulina scssma. iibėrimua. 
spuogui ir kitokius odos 
nngAiavimns. Pirk Žemo 
Iiandien I Visuose aptioko 
as. Sftc. 50c, ti.OO.žemoFOn f,KiN ihRif'aTiqms
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE BALTAS CENTAS

Įspūdžiai iš ARD gus veikalas. Taip norėtųsi, 
kad tokius lietuviškus per-vakaro I statymus galėtų pamatyti
ne šimtai, bet tūkstantine 

ARD centro ruošta vaka- mįnįa Tada nereikėtų taip
rienė praėjusį sekmadienį <ja.ug skųstis tautiniu ap- j 
vėl dalyviams paliko nepa- anudimu ir pergreilu nutau-

mos, kurių sūnūs ar vyra) 
tarnauja kariuomenėj, kvie 
Čiami skaitlingai tą valandą 
atsilankyti į bažnyčią.

Fed. 26 skyr.

Susirink1

REMKITE ‘‘DRAUGI’ perskaitę: “draugi”, 
DUOKITE JI KITIEMS

VVOLK STUDIO
1945 W«»t 35* Sttret

mirštamų prisiminimų. Tik 
į svetainę įėjus krito į akį 
stalų papuošimas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavų spalvo- 

r mis, kas pasako, kad mes 
galim būti geri Amerikos 
piliečiai, bet kartu nuošir
dūs savo tėvynės vaikai.

Vakarienė skoninga, kelių 
sudėčių paruošta. O progra
ma taip pat rūpestingai pri
rengta. Programos eiga —
Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas >

Kuomet Lietuva 16 vasa 
rio 1918 m. paskelbta lais- Bridgeport. — Jau metai, 
va, kiek džiaugsmo, kalbų kaip mūs koionijoj veikia 
būta. Pasipuošę trispalve vė Rau(j. Kryžiaus vienetas, ku 
liavia kariai stoja jos sai-; rįam suorganizuoti daug 
gyboj. Atvaizduota, kaip ka- triūs0 padėjo Sophia Bar- 
rys gyvastį paaukojo kris- CU9 Vieneto veikimo cent- 
damas nuo priešo kulkos. raa yra Lietuvių Auditori- 
Cia lietuvaitė atnešė vaini-s Barčus pastangomis 
ką prie žuvusio kapo. Jos• sukeita pinigų suma nupir- 

Jiūdna dainelė liejas iš krū- ■ kįmuį ambulanso Raud. Kry- 
tinės. Tiems, kurie išvažia- £juj nemažai suorganizuota 
vę iš Lietuvos prieš pirmąjį aukotojų savo brangaus 
pasaulinį karą. gal, ir nega- i kraujo 0 kiek per ištisus 
Įima buvo joivaizduoti, kiek metU8 nuveikta kitokių dar- 
buvo pergyventa per tą lai- bų kiek pasiūta drabužių 
ką, kiek ašarų, kiek džiaugs- karo į5uko daktarams, kiek 
mo pynės kartu. Tas vaiz-1 numegzta megstinukų (sve 
das perkėlė į tas pačias die- derių) kareiviams, kiek pa 
nas, kurias teko pergyvent daryta bandažų... Sunku bū- 
patiems. Į viską ir suskaičiuoti, nee,

Prasidėjo laisvos, kūrybos pav., per vieną dieną pada- 
dienos. Čia vėl pavaizdavo, i romą virš 5,000 bandažų, 
kaip liūdesys apėmė Lietu- Raud. Kryžiaus Chicagos 
vą, kuomet lenkai pagrobė skyriaus valdyba, matyda- 
sostinę Vilnių 1920, 9 d. spa- ma didelį lietuvių moterų 
lio. Parodyta laisvos Lietu- pasišventimą, S. Barčų pa- 
vos gyvenimo dienos, jas ly- kvietė į pagalbą Raud. Kry- 
dėjo dainos, tautiški šokiai,j žiaus War Fund, kurio va- 
rodos, viskas gera, ramu, vi- jus prasidėjo su šio mėne
si linksmi. Bet nelaimė.... šio pradžia. S. Barčus pa-
birželio mėn., 1940 rusai o- skirta įgaliotine trinas dia- 

l kupuoja Lietuvą. Parodyta triktams, kad ragintų ne tik 
jų šeimininkavimas ir ištrė- lietuvius, bet ir visų tautų 
mimas mūs brolių, sesių į žmones padėti Raud. Kry- 
tolimą Sibirą. Kaip gyvai žiui sukelti nustatytą kvo
tas biuvo atlikta, negali nei tą. Taigi, džiugu, kad paga- 
apsakyt! Kaip skaudu, ka- lios lietuviai pakviesti į ta
da rusų įsakymu turi pa- kį didelį darbą. Kuomet se- 
likt namus, saviškius, tėvy- niau City Hali matydavau 
nę ir verkdami, gukčiodami, ponias sėdinčias prie stialiu-

tėjimu.
Nuoširdus ačiū seselėms- 

mokytojoms, kurios ne tik 
pačios išlaiko lietuvišką dva 
šią, bet pajėgia perduoti ir 
mūsų dukroms mokyklose.

Tokias įstaigas ir toliau 
stengkimės palaikyti. T a i 
mūsų garbė, mūsų pasidi
džiavimas! Vienutė

Bridgeport. — ARD 2 sk. 
susi linkimas įvyks šiandie, 
kovo 5 d., parapijos mokyk
los salėje, tuojau po vaka 
rinių pamaldų. Reikta aptar
ti daug svarbių reikalų.

. Valdyba
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PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

■r.

Dirbkime, bet 
lietuvių vardu •Uraugjs" Acme photo 

Paul S. Heckman, Philadelphijos pinigų dirbimo mana- 
ger, laiko naują baltą centą, kuris padarytas iš plieno. 
Nauji pinigai sutaupys varį, kuris reikalingas karo rei
kalams.

nepajėgdami žodžio tarti, ei
ti. Juos lydi dainos garsai. 
Tai atliko mergaitė taip 
jautriai, jausmingai... Su
diev Lietuva, man linksma

kų, prie kurių praeiviai duo
davo savo aukas, many kil
davo pavydas, kodėl tų vie
tų negali užimti lietuvės? 
Tiesa, atvykusioms iš Lie-

buvo gyvent savo šalelėj, i tuvos moterims truko Ir ge- 
Širdį man skauda... Tuo me ro kalbos mokėjimo ir, gal, 
tu salė buvo, kaip užburta, mokslo. Bet dabar, ačiū Die- 
Bet retas galėjo sulaikyti vui, turime visą eilę čia au 
ašarą. Vėl rusas pasitraukė, gūsių moterų, kurios gali 
lietuviai tikėjos laisvės, bet neblogiau darbus atlikti kaip 
vokiečiai okupuoja, pavergia j ir kitatautės. Jos gaii net 
1941 m. Vėl lietuviai kenčia vadovauti kitatautėms, 
vargą, vėl jie teriojami. Pa- Raud. Kryžiaus War Fund 
ti Lietuva nesipuošia tris- vajuje, be abejonės, aukos 
palve vėliava, jos dukros su kiek galėdami lietuviai. Pa 
klaupusios po jos kojų, bei ------------------ t
iš jų lūpų veržias vilties žo-

Jaunimo diena
Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskrities’šv. Kazimiero Die
nos paminėjimas įvyks Ne
kalto Pras. Panelės šv. baž
nyčioje, prie 44 St. ir Fair
field Avė., kovo 7 d.

Visas jaunimas ir visi ka
reivių šeimos nariai prieš 
devintą valandą prašomi su
sirinkti į mokyklos kamba
rį, iš kur bus eisena į; baž
nyčią.

Devintą valandą šv. Mi
šios bus intencija visų pa
šauktų į karą ir kurie jau 
žuvo. Kun. Julius Grinius, 
apskrities dvasios vadas, pa
sakys pamokslą.

Kareiviai, kurie bus Chi
cagoje tą dieną, prašomi da 
lyvauti puotoj sykiu kaipo 
svečiai.

Visas jaunimas kviečia
mas sykiu dalyvauti ir pasi
melsti už savus ir visus ki
tus Suvienytų Valstybių tar
nybose vyrus, kad greit baig 
tus karas ir laimingai su
grįžtų prie savo mylimųjų 

j Gi kurie jau žuvo, kad duo
tų jiems Dievas amžiną at
ilsį. Vytis

kviestos į talką lietuvaitės 
nemažai ir namų aplankys 
Aukokime ir dirbkime lietu
vių vardu, kad mūs aukos 
Raud. Kryžiui aukštai iš
keltų mūs, lietuvių, vardą, 
kad vajaus pabaigoj lietu
vių vardas skambėtų ne pas
kutinėj, bet pirmutinėj vie
toj! R. Mazeliauskįenė

Valanda šv.
Kazimiero garbei

Bridgeport. — Kovo 7 d., 
(Jurgio bažnyčioje, 11 

vai. ryta šv. Mišios — su 
ma yra užprašytos Federa 
cij®3 26 skyriaus intencija 
lietuvių tautos. Atsilankę tą 
valandą į bažnyčią savo mal 
das kreips į Šv. Kazimierą, 
kad jo užtarymu Dievas pa
sigailėtų nelaimingos Lietu 
vos ir apsaugotų visus jos 
sūnus ištremtus iš savo gim
tinių namų.

Senimas ir jaunimas, šei-

\ BRONISLOVAS 
MALINAUSKAS

Gyveno 908 W. 35th Place 
Ml.ė Kovo 4, 1948, 3:20 vai.
ryte, sulaukęs 21 metų amz.

Gimęs Chicago, Illinois, Sau
sio 1, 1922.

Pul.ko dideliame nuliūdime 
motinų Juozefų (po tėvais Ya- 
nu.iutė), tėvų P. trų, 2’ s-seiis 
Ameliją Simon lr švogerį 
Pranciškų ir Eleanor, sesers 
dukteris Arlene ir Marčia Si
mon, dėdę Mykolų ir Veronikų 
M'aliuuskus ir jų šeimų, k rikša 
to motinų Antan.nų Sinesh ir 
Jos Seimų, dėdę letrų Yanu- 
lį, tetų Aleksandrų ir Pran
ciškų Onušilėlus ir Jų sūnus 
Pranciškų ir Corp. Alphons (U. 
S. Army) ir kitas gimines A- 
merikoje. Lietuvoje senukę 
Barborą Yanullenę. 2 dėdes 
Jonų, Simonų ir Ignacų Ya- 
nulius, tetų Salomėją lr kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antino M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuan'ca Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Kovo 8 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į£v. 
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedu ingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę
Motina, Tėvas, Seserys, švo- 

gerls. Sesers Dukterys, Dėdės, 
Tetos ir kitas Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tenas M. Phillips. Tel. Yards 
4908.

VINCENTA GOŽA
Gyveno 4861 S. Paulina St. 

An.e Kovo 3 d., 1-43 m., 6
vai. ryte, sulausus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš tte- 
selnių apskr.. Tytav, nų par.. 
Tolučių kaimo.

Paliko uukteiį julia Czar- 
ney ir žentų Gnes.er; anukua 
Chtster J r. ir Judlih ir daug 
kitų giminių, cr-u^ų ir pa
žįstamų.

Kūnas p.šarvotus koplyčioj, 
4604 So. VVolcott Avė.

Laidotuvėj įvyks šeštadienį, 
Kovo 6 d., 1943 m. iš kop
lyčios 9:110 vai. ryto bus at
lydėta į St Ro.sc of Lima par. 
bažnyčių, 4 8th i.- Ashland, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sie’ų. Po pa
maldų bus nu.ydėta į Kessu- 
rection kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gmlntų draugus-ges Ir pa
žaste mus-mas dalyvauta laido
tuvėse. , ..

Nuliūdę
Duktė, žentas, Arnikai ir 
Giminės.

laidotuvių Direktorius L‘O- 
nard VVolniak, Tel. Lafayette 
1313.

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

J

M,

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

I .a hal geruti rūšies moterų kailiniai, kailiukais iiapuoštala arba 
parsiducloth kotai lukla nužemintomis kainomis.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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: (ft i

Mūsų pastatytas 
TftVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS JHbw tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

PAVASARINIS RAKANDŲ 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 labai 
nužemintas Bargenų kainas.
Pasirinkit Savo Audln)----------- ★ raojrinkimM ąp-

Pasirinkit Savo Stylių audinių.
MES PEKDIRBSIM JŪSŲ SETĄ * ‘dirbai

ATRODYS KAIP NAUJAS

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. R. P. Dziubab lr Dukt*, Sav. P

VENETIAN 
MONUMENT CO. > NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUTJS
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

t ..
■ 0

džiai, ilgesio daina aidi su 
pasitikėjimu, kad bus lais
va, kad vėl džiaugsis gyve
nimu. Visos dainos — liūd
nos ir linksmios — tavo gra 1 
žiai padainuotos. Kaip kas 
galėtų pasimokyt, kad tik 
savos dainos yra gražiau
sios, o ne ieškoti svetimų 
Ant galo visi sykiu .pagie
dojo Lietuva, tėvynė mūsų. 
Tuom ir baigės vakaras.

Gaila, kad tik -vieną kar
tą per metus turim p regos 
pamatyti tokius patrijotin

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

lt vežto jame 
P© v*** 
Ohki

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
dėl

194 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

atliekamas kiekvie
no užsakymo.
it VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

DE LUXE
4315-17 ARCHER

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY

LAF. 9841

REMKITB 
■SNA

LIETUVIŲ 
DRAUOA.

H. KANTER. aa«.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. H&lsted St.

TeMrfonaa: ROITIJEVARD OOI4

DABARTINI
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nmumrsktt senų, augeikislų Rtidelntnkų. .tų negalima, atstatyti. ne* 
daugiau Jų nedirbama Juos gulima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų lllg Don, I.lttle Ben Ir kiti buiudnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Represerilatlve.

SHOtVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBUC 0051
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DIENRAftTIS DRAUGAS ;.«rtienis, kovo 5, 1943

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

DU BROLIAI MARINAI 
TARNAUJA DĖDEI ŠAMUI

Keturi Illinois valstybės 

vyrai nuostolio sąraše

Navy kovo 3 dieną prane
šė jūrininkų sąrašą, kuria 
me pažymėta, kad vienas 
mirė, 15 sužeista ir 31 din
gęs. Nuo 1941 m., gruodžio 
7 d. iki 1943 m. kovo 3 d. 
nuostolių sąraše yra 24,008 
jūrininkai, įskaitant navy, 
marine corps ir coast guard 
vyrus.

Šiame ryicetolių sąraše 
yra keturi jūrininkai iš UU 
i uis valstybės

- DAUGIAU CENTŲ DEL VAIKO

*c.. ’

V,
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Simonas Sabas, J r. 
Merehant marine

Simonas Sabas gimė 1915 
metais, gegužės, 10 dieną, 
Chicagoje, III. Baigė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir lankė 
trejus metus Art Institute 
for Portrait Painting. Dirbo 
Jewel Food Company. Pri
klausė prie Vyčių.

Simonas Sabas į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1942 
metais, vasario mėnesį. Jo 
tėvai, Simonas ir Brigita 
Sabas, gyvena Chicagoje.

Simonas Sabas yra merį 
cant marine.

Alfonsas Sabas 
Merehant marine

Alfonsas Sabas gimė 1916 
metais, gegužės 21 dieną,' 
Chicagoje, III. Baigė Šv.l 
Jurgio lietuvių parapijos į 
pradžios mokyklą. Dirbo. 
Union Carbide Tool Co. Pri
klausė prie Vyčių.

Alfonsas Sabas į Dėdės 
Šamo armiją išėjo 1942 me
tais, birželio mėnesį. Alfon
so tėvai, Simonas ir Brigita 
Sabas, gyvena Chicagoje.

Alfonsas Sabas yra mer- 
chant marine.

Mokyklos gaus 
pieną už centą
Mayoras KeHy, pereitą tre

čiadienį, pranešė jog visos 
viešosios mokyklos už centą 
gaus pusę panties pieno (vie 
ną stiklą).

Mayoras Kelly pastebėjo, 
kad per mėnesį bus sunau
dota, 4,000,000 pančių pieno.

164 pradžios mokyklose 
jau dabar gaunama už vieną 
centą pieno. Kada ši progra 
ma bus sutvarkyta, tai pie
ną už centą gaus ir kitos 
pradžios mokyklos.

Mirtis automobilyje

S.'YY5'
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"Draugas" Acme photo

Mrs. Dwight Green, Illinois gubernatoriaus žmona, įtei
kia 1900 centų Dickie Laswell, 6 metų amžiaus, kuris yra 
ligoninėje. Jis nori už surinktus pinigus pirkti bonų. Mi
nimus pinigus atsiuntė kareiviai. Dickie serga lymphatic 
lukemia.

Už kiek per sausio j 

mėnesi išvežta maisto ! 
sąjungininkams

Žemės ūkio departamen
tas, kovo 3 dieną, pranešė, j 
jog Amerika į užjūrį sąjun- į 
gininkams sausio mėnesį iš
siuntė už $175,000,000 ver
tės maisto. Tai daugiau $23, 
000,000 negu gruodžio mė
nesį.

Maisto siuntimas padidėjo 
Rusijos armijai, ypač buvo 
siunčiama kiauliena (spiced 
pork, kaip ją rusai vadina 
tushonka, jos buvo expor- 
tuota į Rusiją 23,000,000 
svarų. Kviečių miltų pirki
mų dėl Sovietų armijos du 
kartus bus didesni, negu me 
tinis exportas į visą Euro
pą prieškariniais laikais.

Z

mu

Kaip amerikietis marinas išvengė 
japono durtuvo smūgį

Pereitą trečiadienį Chica
goje buvo rastas negyvas 
taxi vairuotojas, 62 metų 
amžiaus. Jis rastas negyvas 
automobilyje. Manoma, kad

DRAUGAS IŠGELBĖJO PRAUGĄ NUO MIRTIES. 13is mirė nuo Širdies atakos. 
JAPONAS SUKRITO NUO AMERIKIEČIO KULKOS Kada vairuotojas buvo ras 

j tas negyvas automobilėje
Karas tai ne juokai. Vi- aš japoną sučiupom”. ' _ motoraa srnarkiai veikė.

šokiausių įvykių pasitaiko.! “Staiga Sweeney palei _____________
Žiūrėk mirtis jau žvelgia šlaunį paleido ku’ką. Aš ap-'
kareiviui į akis, bet laimin sižiūrėjau aplinkui kam čia 
gai pasiseka iš mirties nąs- mano draugas šovė. Gi pa
rų pasprukti.- Dažnai tai mačiau japonų kareivį, ku- 
įvyksta gero draugo pagal- ris buvo užsimojęs durtuvu 
ba. - i į mano kaklą. Japonas nuo

kulkos sukrito ir nurimo.”
ATGABENTAS Į Į

PROJEKTUOJA 
APSIVESTI

Darbininkas sugavo 
25 svarų erelį

LIGONINĘ

Iš Gūadalcanal mūšio lau
ko yra atgabentas Pvt. 
Clair Hume į Great Lakęs 
Navai Training Station ligo
ninę. Jo koja sužeista, koja 
įdėta į plieninį rėmą.

Pvt. Clais Hume, 23 metų 
amžiaus, iš Indianapolis, ko- 

_vo 1 dieną, papasakojo kaip 
jis buvo savo draugo Pvt. 
Patrick Joseph Sweeney, iš 
Philadelphia, išgelbėtas la
pių urve, nuo japono durtu
vo.

KAIP BUVO IŠGELBĖTAS 
NUO MIRTIES /

Pvt. Clair Hume pasako-
ja:

“Vyko kova. Aš buvau su 
žeistas apie 1 valandą nak
tį. Sweeney ir aš buvom kar 
tu lapių urve, apie 30 pėdų 
priešakyje riuo mūsų linijų. 
Mes nemiegojom. Nieko ne
buvo girdėti. Tik staiga pa
sigirdo baisus klyksmas. 
Vienas mūsų draugas buvo 
pervertas šautuvo durtuvu... 
Vėliau mes išgirdom ką tai 
bandant sunaikinti šautuvu 
mūsų poziciją. Japonas šo 
ko ir ėmė bėgti. Sweeney ir

John Craft, iš Benton, III., 
darbininkas, kovo 3 dieną, 
Clay kauntėje, Little Wa- 
bash upės žemumoj, netoli 
Iola, pagavo pilką erelį. Pau 
kštis buvo prieš kiek laiką 
sužeistas į dešnį sparną. 
Erelio sparnas yra 6 pėdų 
ir 6 colių ir erelis sveria 25 
svarius.

Gali mokytis skraidyti

Darbininkui atlygino 
$39,000 už koja 
ir 5 pirštus

Prieš kiek laiko vienas 
Chicagos geležinkelio darbi
ninkas, 55 metų amžiaus, 
buvo pakliuvęs po lokomaty
vu ir jis neteko kairės ko- 

melco, 17 metų amžiaus lis nuplėšė mergaitės sukne- jog ir dešnės kojog piržtų.

Septyniolikos melų amžiaus jaunuolio 
rankos suteptos krauju

Ionia, Mich. Donald Te- mingai vaitojo, tai jaunuo-

Ionia high school mokinys, lės dalį ir suveržė apie kak- 
220 svarų futbulo žvaigždė, lą. Laike daužymo jaunuolis 
kovo 3 dieną, prisipažino nu paėmė iš jos laikrodį, o kai 
žudęs mergaitę, karo fabri-į ji buvo mirusi; tai jaunuo- 
ko darbininkę, kuri dirbo lis pasiėmė jos' rankinuką, 

kuriame buvo $20. Jaunuo
lis po šio baisaus pasielgi
mo nuvyko į Kanadą.

Ionia fabrike. Tos mergai
tės pavardė — Clara B.
Johnson.

BAISI SCENA
Nužudytosios mergaitės 

kūnas buvo rastas pereito 
sekmadienio rytą prie grū
dų sandėlio. Jos pakaušis 
buvo sudaužytas jos kairie 
ranka sulaužyta ir burna 
buvo aprišta jos suknelės da 
limi. I

Jaunuolis buvo areštuo
tas pereito pirmadienio va
kare Montreal, Que., po pu
santros valandos, kai moti
na iš jo gavo telegramą, ku
rioje jis prašė $50.

Donald T-emelėo policijai č’a susitiko su Clara, kurią 
pareiškė, kad jis šeštadienio vėliau nužudė, 
vakare jautė ką tai tokio ne Donaldo tėvai, Mr. ir Mrs. 
paprasto ir norėjo įvykdyti Riste Temelco, turi Ionia 
ką tai tokio, bet jis nežino-' mieste kavinę ir žmonėse 
jo ką. Donald Clara sutiko turi gerą vardą.

BUVO SUSITIKĘS SU 
KITA MERGAITE

Prieš susitinkant su Cla
ra kavinėje, Donald sako, 
jog jis buvo susitikęs kitą 
mergaitę, su kuria gėrė. To
ji mergaitė jį paliko ir pa
sakiusi, kad ji einanti susi
tikti kito vaikino, bet paža
dėjo vėl grįžti, bet negrįžo. 
Jaunuolis buvo nuėjęs pas 
tos mergaitės namus ir ją 
matė pro langą. Tada jau
nuolis grįžo į restoraną ir

Šis darbininkas iš Chicago 
ir Western Indiana geležin
kelio reikalavo atlyginimo 
$50,000. Byla buvo atsidur
si teisme. Darbininkas su
tiko priimti atlyginimą $39, 
000 už sužalojimą, jis yra 
šešių vaikų tėvas. Teisme 
byla buvo panaikinta.

PIRMOJI AMERIKIETE
GŪADALCANAL SATOJE

——
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Japonai buvo pradėję štur 
muoti marinų pozicijas.
Prasidėjo pirmoji banga, 
antroji japonų puolimo ban
ga buvo sustabdyta.

Pvt. Hume buvo sužeistas 
nuo machine gun kulkos, pa
taikė į kojos šlaunį. Jis pa
reiškė, kad jam nereikėjo' Generolas H. S. Aurand, 
kraujo įliejimo. Bet Hume 6th Service Command virši- 
pastebėjo, kad kraujo įlieji- ninkas, šios savaitės pra- 
mas daugeliui kareivių iš- džioje, paskelbė, jog 17 me- 
gelbėjo nuo mirties. tų vaikinai gali registruotis

Dabar Hume projektuoja aviacijos tarnybai, geriau 
apsivesti. Kai tik gaus ai- pasakius, mokytis skraidyti, 
ga. tai mano greit apsivesti.

Pradės statyti
230 namų . ,

Robert Taylor, member of 
the board of the Chicago 
Housing Autbority, pereitą 
trečiadienį, po konferenci
jos su mayoru Kelly, pareiš 
kė, jog prie 95th ir Prince- 
ton avė. bus pradėta statyti 
už 30 dienų 230 namų. Pro
jekte numatyta, kad 230 na 
muose bus po aštuonius ar 
mažiau vienetų (butų). Vė 
liau manoma pastatyti iki 
1000 namų.

w J
apie 1:30 vai. naktį kavinė
je, jis su ja susipažino, ka
da jis ir jo draugas buvo pa
valgę. Donald ir Clara kiek 
pasikalbėję, apie 2 vai. nak
ties jis ją lydėjo į namus. 
Kelyje jaunuoliui kilo koks 
tai piktumas ir jis nutarė ją 
nužudyti. Pradžioje jaunuo
lis mergaitę smaugė, paskui 
ėmė spardyti į galvą ir vei
dą. Kada mergaitė skaus-

l**Urau<u«
Leit. Mae E. Olsen iš Little 

Falls, Minn., armijos slaugė, 
.. . kuri nuvyko į Gūadalcanal 

?°iC1!ai S2d4- k*1"0 metu ji yra
pirmoji amerikietė toje sa-

ACIUe teiCfc/iiOtO J

Mrs. Temelco, 
motina, pranešė 
apie sūnaus piktadarystę 
Motina skaudžiai pergyvena Įoje pacjfiįe
sūnaus tragediją. Ji pasakė, i

Donaldo

kad tegu būna prakeiktas t, „ tajp pat nusigta{iusi 
taa likeris, kurį jos sūnus ga daž„jau raJyti sanui ,aiškug 
vo ii ko Ui. Svaigalai priver ka(J įkv5pti jam gerum0 
tė prie baisos piktadarys
tės. Motina pasirengusi nu
vykti pas nužudytosios mer 
gaitės tėvus ir juos paguos-

jausmą.
Reikia daugiau blaivumo 

gyvenime, tai tokių dalykų 
niekad neįvyks.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROG£ DABABTINBMS CIOIOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

PluA IIBIRAI t ARSIMOS

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 išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jaa. M. Moiaria. Sec’y. 8288 80. HALSTED ST

Tiesiog sunko ir 
įsivaizduoti

Chicagoje, pereitą trečia
dienį, miegamajame kamba
ryje rastas nždytas jaunuo
lis 17 m. amžiaus, o jo mo
tina rasta sunkiai sužeista.

Policija pasakė, jog atro
do, kad motina sūnų nužu
dė, o paskui kulką sau palei 
do į galvą, ši moteris buvo 
persiskyrusi su vyru.

Tiesiog ir Šiurpu pagalvo 
ti kas čia vyksta su tais žmo 
nėmis. \

X Kun. Julius Grinius, šv. 
Antano parapijos, Cicero, vi
karas ir Liet. Vyčių Chicago 
apskr. dvasios vadas, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
bažnyčioje kovo 7 d., 9 vai. 
Mišiose šv. sakys pamoks
lą. Chicago vyčiai ir kitos 
jaunimo organizacijos tose 
Mišiose eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

X Kun. A. Deksnys, einąs 
vikaro pareigas šv. Kry
žiaus parapijoj, šiomis die
nomis svečiuojasi pas savo 
brolėną kun. dr. A. Deksnį, 
kuris neseniai paskirtas kle
bonu East St. Louis, III. 
lietuvių parapijai.

X Dr. Kaz. Svenoiskas sa
vo vardadienio dienoj gavo 
daug sveikinimų. Be savo 
profesijos, yra pamėgęs dai
nos meną, turi gražų balsą 
ir yra pavyzdingias narys 
Sasnausko vardo choro. Mo
dernišką dantisto ofisą Viri 
įrengęs Brighton Parke ad 
resu 4401 S. Fairfield Avė

X A. a. V. Naurecko lai
dotuvės iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios buvo gražios. Atlai
kyta sykiu trejos Mišios šv 
per kurias Ona Norkienė 
giedojo “Sveika Marija”, c 
po visam kleb. kun. Linkus 
pasakė pamokslą. Velionis
buvo “Draugo ’ skaitytojas.

«•
X šv. Kryžiaus parapija 

jau baigia ruoštis prie savo 
metinio bankieto, kuris į- 
vyks parapijos salėj sekma
dienį, kovo 7 d. Per vaka
rienę ir po visam šokiams 
grieš Palmers orkestras. 
Bankieto pradžia 7 vai. va
kare.

X Paulių, žinomų brigb- 
tonparkiečių, namuose dau
giausiai buvo sveikinimų šv. 
Kazimiero dieną. Paulius y- 
ra Kazimieras, jo sūnus yra 
Kazimieras ir sūnaus sūnus 
tai yra anūkas yra Kazimie
ras. Paulienė yra žymi or
ganizacijų veikėja.

X Kastą Sabonį visi Chi
cago lietuviai pažįsta, kaipo 
dainininką ir buvusį sėkmin
gą Milda Auto Sales atsto
vą. Bet parapijos bankiete 
sekmadienį, kovo 7 d., visi 
atsilankę į Dievo Apvaizdos 
parapijos Victory bankietą 
matys jį ubago rolėj, sėdint-, 
kampe bei dainuojantį “Ei
na ponas su bandūra...” Sa
ko, programa bus tokia, kaa 
nuo juoko šonai braškės

X E. Sam i e nė, 3751 S. Ca
lifornia Avė., Federacijos 
Chicago aDskrities sekreto
rė, žinoma Chicago lietuvių 
veikėja ir nuolatinė “Drau
go” bendradarbė, DKK nare 
šiomis dienomis susirgo.

X Petro Šliogerio, 2137 
W. 23rd PI., namuose va u a r 
buvo daug svečių ir viešnių, 
atvykusių pasveikinti Kazi
mierą Šliogerienę jos var
dadienio proga. Šliogeriai y- 
ra žymūs West Side gyven
tojai, susipratę lietuviai, pa
rapijos ir draugijų veikėjai.
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