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Gen. Rommel nusisuka prieš britų armiją
i

Jiepalaužęs amerikiečiu centralinėj 
Tunisijoj jis susimetė prieš britus

Artimiausiuoju laiku bus patirta, 
ar Rommelis turi jėgų kovoti

AŠIS TUNISIJOJE GAUNA KARO REIKMENŲ

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 6. — Amerikie
čių su sąjungininkais nuga- britus, kurie ašies jėgas iš 
lėtos centralinėj Tunisijoj Egipto per Libiją atsivijo į 
fieldmaršalo E. Rommelio Tripolitaniją ir jas sukru- 
ašies jėgos šiandien anksti šo Tunisijon. 
rytą sukėlė ofensyvą prieš Kaip žinoma, britų aštun

toji armija apgulė Mareth 
tvirtovių liniją Tunisijos ry
tuose. šią liniją iki šioliai 
gynė negausingi ašies gar
nizonai. Tad dabar Romme
lio jėgos susimetė tiems 
garnizonams gelbėti.

Anot žinių, pirmuose su 
britais susirėmimuose ašis 
prarado apie 21 tanką. Bet 
greitai atsigriebė ir iš nau
jo leidosi į atakas, kurių 
pasekmės dar nežinomos.

Niekas negali žinoti, ko
kius Rommelis planus turi. 
Gana to, kad jis pakilo o- 
fensyvon ir britų aštuntoji 
armija turi rimtai galvoti, 
su kuo turi reikalus. Nes 
Rommelis turi visokiausių 
idėjų. Jas išbando, regis,

britų aštuntąją armiją, ku- 4 riai vadovauja gen. Sir Ber-
nard Montgomery.

NAUJAS KARO 
LAIVAS KOVOTI 
PRIEŠ SUBMARINUS

VVASHINGTON, kovo 7- 
— Amerikos laivynas įsigi
jo naujos rūšies karo laivą, 
kuriuo bus galima sėkmin
giau kovoti su priešo sub- 
marinais.

Laivyno departamentas 
paskelbė, kad šių naujų lai- 
vų jau turima kelias de- 

’ šimtis. Netrukus bus pradė

ta jų masinė gamyba ir ar-

Tuo būdu Rommelis pir
mąjį kartą nusisuko prieš

"VrauKtui' Acme piio.o

Britu ir kanadiečių lakūnai 
bombonešiais išgriovė Essen fabrikus

Sukelti milžiniški gaisrai, kurie 
per šimtus mailių buvo matomi
LONDONAS, kovo 7. — 

Britų ir kanadiečių lakū
nai bombonešiais atakavo

fabrikuose sprogimai per 
šimtus pėdų didžiausiu tren
ksmu šovę į padanges. Jie

Essen, Vokietijoje, kur yra spėja, kad tie sprogimai ki 
garsieji Kruppo karo fab- ' lę iš arsenalų, į kuriuos di-

Nepaisant sąjungininkų budėjimo Viduržemio jūroje, Tunisijoje esamos ašies jėgos, 
vis dar apturi karo reikmenų, kaip liudija šis atvaizdas iš neutralinių šaltinių gautas 
Amerikoje. Anot pačių nacių tankas, skirtas Afrikos korpusui, iškeliamas iš Laivo Š. 
Afrikos uoste (Passed by censor).

rikai.
Grįžę iš šios karinės išvy

kos lakūnai raportavo, kad 
Kruppo fabrikuose ir pa
čiam Essen mieste sukelti 
milžiniški gaisrai, kurie per 
šimtus mailių buvo matomi. 
Nuo gaisrų raudonavo de
besys apylinkėse.

Kanadiečiai Lakūnai pasa
koja, kad vietomis sukelti

dėlėmis orinėmis bombo
mis pataikyta, arba iš amu
nicijos sandėlių.

Anot lakūnų, Kruppo fab
rikai buvo paskendę lieps
nose, kaip jūros bangose, 
kai jie iš dausų po atliktų 
atakų buvo pasitraukę.

Įdomu, ką apie tai praneš 
naciai per Berlyno radijo 
stotį.

Urnoj ateity jų bue turima norgdamas rasti silonąją
šimtai.

Nauji šie laivai yra žino
mi kaipo “DE” ir vadinami 
naujais naikintuvais. Bet 
jie nėra naikintuvai. Jie 
mažesni už naikintuvus n 
jų statymas žymiai piges
nis.

Tačiau jie yra greitieji ir 
submarinams mirtingi, nes 
jie įginkluoti tikrai mirtin
gaisiais prieš submarinus 
ginklais ir įrankiais.

Šiais naujais laivais bus 
lydimi konvojai per tas jū- 
rų dalis, kur priešo subma
rinai daugiausia veikia.

Iki šioliai konvojus nuo 
submarinų saugojo daugiau
sia naikintuvai. Dabar šie 
laivai bus pakeisti naujai
siais. Naikintuvai bus pa
siųsti į kovines zonas.

Trys kunigai pabėgo
A- «v l/a aais Kinijos

Sovietų kariuomenė iš vokiečių 
atsiėmė Gžask, Maskvos fronte

MASKVA, kovo 7. — So- ir rusai susimeta paimti 
vietų vadovybė pranešė, kad Viazma miestą, iš kur eina 
rusų armija atkakliomis geležinkelio linija stačiai į 
prieš vokiečius atakomis .at-j Smolenską. i
siėmė miestelį Gžask (Gz-i Kitose fronto dalyse ru- 
hatsk) už 100 mailių vaka-i sai taip pat pažangiuoja. 
rų link nuo Maskvos. , Tūkstančiai vokiečių nuk.au-

Šis miestelis buvo svarui jama, anot sovietų išleidžia- 
vokiečių bazė, kurią vokie- mų komunikatų, 
čiai kuone per pusantrų me- Doneco fronte rusai visą 
tų laikė ir iš kurios grasino priešo batalijoną sunaiki-

voje išleido nuosprendi, ku- Maskvai <Į«en vokiečiai bu- no, o Vorošilovgrado bare 
riuo Stalinui pripažinta ka- vQ padarę kuo plačiausius suskaldė arba sugadino 32 
ro maršalo ranga. Sovieto ^^„^3 ir iki šio uį.
prezidentas M. Kalinin pasi- kQ rusamg nebuvo progos ir

priešo pusę.

Stalinui pripažinta 
ranga

LONDONAS, kovo 7. — 
Vyriausias sovietas Mask-

Submarinas nuskan
dino 13 japonų laivų

WASHINGTON. kovo 7. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad vienas U. S. 
submarinas Pacifike sunai
kino 13 japonų laivų. Nus
kandinta 3 japonų karo lai
vai ir 10 krovinių laivų.

Submarino vardas nepa
duodamas. Tik pažymima, 
kad jo komendantas yra 
Įeit. kom. L. H. Chappell

rašęs nuosprendį 

t Apie tai paskelbta per 
Maskvos radiją.

Stalinas yra vyriausiai 
raudonosios armijos vadas, 
tad maršalo ranga jam se- j 
nai buvo reikalinga.

Kiek didelės britų 
karo išlaidos

vokięčių tankus,
Rostovo vakarų šone ru- 

galimumų iš tos bazės vo- sai, atsiėmę eiles priešo po- 
kiečius ištrenkti. j zicijų, konsoliduoja savo jė-

Dabar jie iš ten išmušti gas naujoms atakoms.

PO KARO TIK PATI 
ANGLIJA VALDYS
BRITŲ KOLONIJAS

> * '
LONDONAS, kovo 7. —

Afrikoj sužeistas 
įeit. Roosevelt

SU U. S. KARIUOMENE 
Tunisijoje, vasario 22 (su
vėlinta). — Kovose su prie-

G-NASHING

AXI&7
-tOUH NASH

LONDONAS, kovo 7. — 
D. Britanijos iždo kancleris 
Kingsley Wood paskelbė, 
kad nuo karo pradžios D. 

PANAMA CITY, Panama, Britanija išleido 60 bilijo-
kovo 7. — Po penkių mene- nų dol.; iš kurių ąg bilijo-
šių kelionės į Colon iš Kini 
jos atvyko trys amerikie
čiai kunigai misionieriai. 
Jie pabėgo iš japonų spąstų. 

Jie yra: kun. . Herbert

Britų kolonijų sekretorius šu tarp kitų pašautas ir su- 
pulk. Oliver Stanley pareiš- žeistas Įeit. Quentin Roose- 
kė, kad britai ir po karo pa- velt, 23 m. amž., brig. gen.
tys valdys Britanijos impe
rijos kolonijas.

Sekretorius tai atsakė į 

nai dol. pavartota išimtinai daugelio amerikiečių drau-

karo reikalams.

Nuskandinta du
Vandenberg iš Milwaukee, Brazilijos laivai
Wis., kun. Vincent Smith iš 
Chicago ir kun. George Ya- 
ger iš Keokuk, Ia.

gingus britams nurodymus, 

kad po šio karo Britanijos 

kolonijos būtų pavestos 

tarptautinei kontrolei.

Sekretorius Stanley sakė, 
kad kai kurie draugingi a-RIO DE JANEIRO, Bra.

zilija, kovo 7. — Rytinėse merikiečių nurodymai yra 
Brazilijos pakrantėse ašies priimtini. Kitų sąjunginių 

WASHINGTON. — Iškel-į submarinai nuskandino du j valstybių kooperavima9 gel

tas sumanymas armijos šta- brazilų laivus — 6,075 tonų stinas. Bet britai jaučiasi, 
bo viršininkui gen. Marsha- prekinį ir 3,540 tonų kelei- kad jie be pašalinės pagai
liu! pripažinti fieldmaršalo vinį, paskelbė vyriausybė, bos gali sėkmingai valdyti 
rangą. Gen. Marshall nupei Iš prekinio laivo Brasiloide savo imperiją, lr apie tai 
kė šį sumanymą. 26 asmenys išvaduota. I negali būti jokių dvejonių.

Theodore Roosevelto sūnus, 
buvusio prezidento vaikai
tis (anūkas). Pranešta, kad 
sužeidimas nepavojingas.

Pripažino tris
bilijonus laivynui

W ASHINGTON, kovo 7. 

— Kongreso žemesnieji rū

mai praeitą penktadienį vie

nbalsiai pripažino 3,816,- 

206,583 dei. priedinių išlai

dų laivynui šiems fiskali
niams metams. Pirmiau bu
vo pripažinta 19,798,431.- 
662 dol. Pravestas bilius pa
siųstas senatui.

.Vii t.

American freedom 
Or elae Japaneedom—
Of which are you ionder? 

Be a victory bbnder!

lllutlrallon bg Olb Crockit.

BUY WAR BONDS 
AND STAMPS 

S. Tntuury Or^artmoU.

Radikalai susirūpinę 
Ispanijos likimu

Cenzūruoja žinias 
apie lenkų su 
sovietais ginčus

LONDONAS, kovo 7. — 
Paskutiniais laikais britų 
spaudoje buvo daug rašoma 
apie lenkų su sovietais kilu
sius aštrius ginčus dėl Len
kijos sienų.

Kad taip, tai su lenkų 
tremtinės vyriausybės pri
tarimu britai nusprendė a- 
teityje visus dėl sienų gin
čus cenzūruoti — neleisti 
laikraščiams skelbti viešai 
vedamų ginčų, nes Maskva 
to nepageidauja. Britų cen
zūra leis laikraščiams apie 
tai paduoti tik trumpus o- 
ficialius pranešimus, dau
giau nieko.

Planuoja skaldyti 
Vokietijų į dalis

WASHINGTON, kovo 7. 
— Amerikos aukštųjų pa
reigūnų sluoksniuose jau 
koks laikas iškeltas suma
nymas, kad po šio karo Vo
kietiją suskaldyti į nepri
klausomas vienų kitoms da
lis ir tuo būdu apsidraus
ti nuo tolimesnių karų Eu
ropoje.

Kalbama, kad šį klausimą 
valstybės pasekretorius We- 
lles rimtai studijuojąs.

Daug kas dvejoja, kad 
skaldyti Vokietiją būtų ne
įmanoma ir nenaudingu. 
Tad svarstoma ją kaip nors 
decentralizuoti, paskirsčius

MEXICO CITY, kovo 7^-į federalines dalis.
Meksikoj susispietę Ispani
jos radikalai, kurie po ne
pasisekusio raudonųjų gai
valų sukilimo čia, paspruko,

Naciai koncentruoja 
karo laivus
Norvegijos pakrantėse

LONDONAS, kovo 7. — 
Gauta žinių, kad vokiečiai 
sutraukia karo laivus Nor
vegijos pakrantėse. Tas 
reiškia, kad jie rengiasi iš 
naujo atakuoti sąjungininkų 
konvojus, plaukiančius į 
Rusiją.

Pataria paskubinti 
su taksų bilium

WASHINGTON, kovo 7. 
— Kongreso atstovas Wes- 
ley E. Disney, dem. iš Okla., 
išleido pareiškimą raginda
mas būdų ir priemonių ko
mitetą, kad jis greičiau ap
sidirbtų su taksų “pay-as- 
you-go” bilium. Atstovas 
Disney pareiškia, kad šio 
biliaus trukdymas skaudžiai 
atsijiepia į taksų kolektavi- 
mą už 1942 metų pajamas. 
Žmonės nemoka, laukia ką 
kongresas padarys su nau
ju bilium.

Anot atstovo, komitetas 
turi ką nors vienaip ar ki
taip atlikti, kad žmonėms 
būtų aišku, kaip jie turi mo
kėti taksus.

Devyni vyrai žuvo 
su bombonešiu

ALAMOGORDO, N. M., 
kovo 7. — Nukrito didelis 
armijos bombonešis. Devyni 
vyrai žuvo. Tarp žuvusiųjų 
yra vienas chicagietis, šta
bo seržantas William F. Ge
orge, 20 m. amž.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel-

LONDONAS, kovo 7. —
Kovoją prancūzų autorite
tai pareiškia, kad vokiečiai 

planuoja kokiu nors būdu j Prancūzijoje susimetė dirb-
Ispanijai grąžinti respubli- dinti apsaugos įsitvirtini-
ko8 valdžios formą. Nes mus zonoje tarp Soissona ir . I 3-ėlo poslapio “Clas- 

1 sified Sekciją”, kur rosite
nepaprasta sąraša Įvairių.šiandie ten yra absoliutis Compiegne. 

diktatūros režimas ir kai
rieji gaivalai neturi balso. | REMKITE “DRAUGĄ

gerai apmokamų darbų!



I

DIENRAftTIS DRAUGAS d. 1943 Al

GUADALCANALE SUŽEISTAS LIETUVIS 
PASAKOJA FRONTO NUOTYKIUS
- Sužeistųjų transportas. - Užmuša šalia jo 
gulėjusį draugų. - Kautynės Tulagi saloje.
- Japonai slapta slenka į amerikiečių užfrontę.
- Nukauna pirmų japonų. - Japonai 
grobia moteris.
Džimi Bartkus parvažiavo Į kitus — apie 200 — suso- 

iš Guadalcanal salos. Jisai, dino sį kitą laivą, kurs tik 
Čikagos lietuvis ir buvo te-(ką buvo atgabenęs karinius 
nai sužeistas j koją. Kauty-į transportus. Taip aš laimin- 
nėse, ugnyje jisai buvo daug1 gai pasiekiau Ameriką. Lai- 
kartų. Prie jo gulėjusį drau- ve maistas buvo geras. Plau- 
gą, džiunglėse, sprogstantis kti nebuvo nuobodu — yra 
japonų šrapnelius užmušė. įruošti krutamieji paveiks- 
Bekovodamaa, besigindamas lai, ruošė įvairias vaišes — 
Džimis žino tikrai nukovęs party.
7 japones. Į namus jisai eu-; — Kaip jus sužeidė? '

KUR JAPONŲ ARMADA NUSKANDINTA 

M5M4RCJ? Sf A

grįžo su korporalo ženklu.

Pavojinga kelionė 
lėktuvu ir laivu

— Pasakyk Džimi, kaip 
sekėsi per marias atplaukti, 
ar nebuvo jus užpuolę japo
nų lėktuvai ir submarinai?

— Vieną dieną visas mū
sų frohtas žygiavo pirmyn. 
Veržtis džiunglėmis buvo 
sunku: medžiai, krūmai, vi
jokliai, vietomis negali ma
tyti toliau, kaip dešimts 
žingsnių. Japonai pradėjo į 

1 mus šaudyti iš mortyrių.

transportas buvo nugaben
tas laimingai. Pirmas mūsų 
uždavinys buvo apvalyti Tu- 
lagi salas. Ankstų rytą švin
tant mes prade jome ataką 
Kova virė visur — ore ko
vėsi lėktuvai, pakrantėse 
laivai. Kai kurias mūsų val
tis japonai paskandino. Mes 
dauguma įstengėme išlipti į 
krantą. Reikėjo paimti kiek
vieną įsitvirtinimą. Ant tos 
salos daug visokių .urvų. Pa
vojui ištikus kai kurie japo 
nai išsislapstė juose. Kai ku
rie iš tų urvų taip ir neišėjo 
— dinamitas išgriovė angas 
ir japonai liko gyvi palai
doti. Prie vieno urvo priėjęs 
mūsiškis paleido granatą, 
bet japonas suskubo pagrie
bti ir išmetė atgal. Sprog
dama ji sužeidė metrasįjį. Tas 

i karys taip įnirto ant japonų,
~ ; kad prišokęs prie angos su
Dešimt ta. laivų, 12 traneportų nuskendo ar skęsta. I lutomaMnlu s>utuvu virJS
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apie 15,000 priešo kareivių Jmvo užmušta ar nuskendo ir 
mažiausia 55 japonų lėktuvai buvo numušti kai sąjungi
ninkų jėgos susitiko an japonus Bismarck jūros kovoje.y

pildyta sužeistaisiais, taigi šiurpūs vaizdai iš
kautynių Tulagi salosenesustojo. Laimei, prisišan- 

— Iš Guadalcanal anksti šūvio beveik nesigirdi, tik I kiau jeepą (karinį agtomo- 
rvta išskridome lėktuvu Ta Sirdisi atlekiančios bombos bilį), kurs mane nugabeno!įširdę au drau-Ii pirmojo, pega.boa pudk-į - - .

gu parkritome ant žemės. ! tą. čia patikrino mano ban- _.

— Mums būtų labai įdo

Krito nuo kulkos
Chicagoje vienas vyras tik 

nenušovė policininko, tas vy 
ras tris kartus spaudė 
volverio gaiduką, bet neišsi
šovė, Neišsišovė todėl, kad *

šis žmogus buvo įdėjęs .32 
automatiškas kulkas į .32 
Caliber revolverį, šis žmo
gus krito nuo kito polici- 

re”; ninko kulkos.

« V

si sužeistieji kariai — apie! 
20 tame lėktuve, — laimin
gai pasiekėme kitą šąlą iš

Bomba nukrito toliau. Po to dažą, rado, kad užrištas ge- gių •

sąi
lčelkur laivu pradėjome kelionę 

į USA. Iš karto’ musų laive 
buvo apie 500 sužeistų ka- 
riij. Laivas buvo pažymėtas 
raudonu kryžiumi. Nors bu
vo kiek baisu submarinų 
bet nelabai, nes mūsų laivas 
greitas, be to — darė zig-

atšvilpė antra — arčiau. Su rai, davė morfijaus 
dr’ugu nusprendėme, kad 
pavojinga toliau čia pasilik-

‘Šatą’ Karas baisus. Kalbėt.

ti. Pakilome žygiuoti, kaip buvo padaryta iš palapinių.

ir toliau nugabeno į karo i nesinori. Pereitais metais j 
lauko ligoninę. Ta ligoninė tuos tolimus kraštus mūsų

išgirdome klaikų trečiosios 
bombos ūžimą. Mes buvome 
bebėgą priešingomis krypti
mis, bombai atūžiant sukri-

už kokios penkiolikos mylių 
nuo fronto linijos. Čionai tik 
vieną naktį pernakvojau ka
reiviškoj lovoj ir sekančią

VVHOLESALE

tome žemėn visai netoliese dieną, kaip jau sakiau, pa- 
rag^Lai™ biw ir'sunkili! m‘° klta k ‘1 PaBieirdo žm* le«uvas. Pasiekus A-
sužeistų — be kojų, ar ran 
kos šrapnelių sužalotos. Gy

sprogimas. Staiga lyg kaž- merikos kontinentą pora sa
ka? sutrenkė mano koją. Pa- vaičių prabuvau vienoje ka- 

dvtoiar^net’ant” laivo"dirė lufca,v’ kad sužeiatas- Atsi-! rinėje ligoninėje, vėliau apie Z! Xlannga9 Zers" į „eto.iese gulėjusį mėnesį ligoninėje Vaš.ngto-

jas, pvs., vienam išėmė akį. I drau« šrapnelius buvo jam ne, iš kur leido man parva- 
Paplaukus keletą šimtų my-1 !»&uikes i ir jis jau žiuoti » namus, bet ir yel
lių sunkiai sužeistuosius pa-|buvo miręs Paskubomis ė- turėsiu sugristi patikrins 
Ūko vietinėje ligoninėje, o imiau i4 tos Psvojarjs vietos kaip sugljusi koja ir jei vis- 

rėplioti keliais, rankomis pa kas bus gerai, vėl vyksiu į

LIQUOB
(STAIGA

Mvežlojame
po
Obicago.

iššaudė. Per dvi dieni Tūla-' 
gi salas išvalėme nuo priešų.1 

(Bus daugiau)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISL 
MIEŽI MARO S' JKO MUZIKA- ' 

EINI V INSTRUMENTS'

PASINAUDOKIT F UOGA DABAR
KOL DAR NE1SPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPBONE8. FLUTE8 
su "casM" — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $15.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui. ,

KONCERTUI Ot ĮTAKAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOH, 
SMUIKOS. TENOR BANJOH — 
$6.50. $8.60, $12.50 iki $$5.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $80.00. 
$125.00 Ir $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEE- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $28.50. 
$85.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLfc, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir •,reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms. Saaaphones ir 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MlISIC SHOP 
• 14 Maxwell St.. Chleago

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
IS I A U S I AS 
KAINAS.

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

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

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

Rešzidencija REPubllc 5047
Nedėllomls Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTUVIS

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienosi

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

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas x

Tel.: Yards 1828 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A A SLAKIS ,
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom Street
Room 1230

Oflao TeL: CENtral 1834
Valandos: 9 ryto lki 4 popiet. K 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais '

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
dėl.

19 4 3. 

SUPREME
, SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
DABAKTlNft 

DIV1DKNTŲ 

RATA

1751 W. 47th Street

siremdamas. Pro šalį pama 
čku važiuojant ambulansą. 
Daviau ženklą, bet tuvo per

karišką tarnybą, kur pa
skirs.

RKMKIT® 
SENALJETUvTy 

DRAUGI
M. KANTER, mv.
MUTUAL UQlOR CO.

4707 So. Halsted St.
ROTTT ATVARO MI4

Mūsų
TftVAMS

astatytasS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo Ir Dirbot

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

f «
Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pota aklų vlaam O 
venimui 8auf0klta jaa. lakManu 
lAegaamtauotl jaa modernlkklanvl* 
metodą, kurta regėjimo mukai*.

gali teteikti, 
t* METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie padalina
. vta« aklų Įtempime. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana. Jr.onoemnnanrAi 
1801 So. Ashland Aveaat 

Kaauaa įe-taa
Metamai GAVAI MBS. CMoagt 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlaa fin a. m. UU g:M ». m.

TrMfteA tr Mtaū. »:»»> a. m.

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 atitikimuose egzaminavimas da
romu su elektra parodančia ma
žiausiu klaidu. Specialė atyda a$- 
taretpimna t mokyklos valkus.

Kreivo* akys atftaiaaaaea 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
vak. Seredomis nue piefti • Nte

dilioj pagal autartį.
Daugely atsitikimų aky* atttaleo- M be akinių. Kalnea pigina kaip

pirma.
4712 South Ashland Av*

Pbaaa TABM 1IM

Phone: YARDS 1878

Jaunuoliai, kurie neųriimami 
karo aviacijos skyr1' 1 priežas
ties spalvų neregejitnu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu ižfydytl.

SKELBKITfiS DRAUGE

▲MBRZKOS LI1TUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARI A f

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offioe taL YARda 4787 
Namų taL PBOapaet 1M0

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pimiadieuiais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandoe: 3 — 8 popiet,

TaL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

itytas
(ARlJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WKOTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 8108

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABAftTINMtS RYMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t

Ofiso VeL VIRginla 0036 
Ruidamūjos M.: BBVerly 8M4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ZB CHIRUROAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YABds 5931.

’A/i liP[QAl lARHINGS

'Res. 8107.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaa In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
8F.N1AUHIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANRINft JSTAIOA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 IR Jau. M. Mozerlu, Sec'y. 32R6 Ba HALSTED 8T.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. OANal 6122

DD.UEŽIS
GYDYTOJAS Ot 0HJBURGA8

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 West 68th Place 
Tel. KKPublIc 7868

TaL YARda 884«

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tei..................... VIRginla 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avemue
LIGONIUI PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. lr Sekm. tik susltarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel MIDvay. 8680 Okicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, noo 2 iki 6 
vaj/;x>piet ir nuo 7 iki 8:60 vai. vak. 
Nėaūliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

įtaikai statymo bažnyčią 
ir puoAimo altority jau pra* 
ėjo. Dabar Hvarblauaiu da* 
lyku yra: pripildyti šal| ga
rais laikraščiais. (Kardiao- 
las Laobre),

TsL OANal 0967
Bss. tel. t PROspeet 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Bsaidsndja: 6606 Be. Artesian Ava

VALANDOS: 11 v. ryto Uri 3 
6 Ud 0 tmL vakare.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4148 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepama —
Saukite KKDefe 2668 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 lki 9:30 vak.
8^ffisdį*ūįaįe c* į** susitarimu

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
ataakomingai ir uš 
prieinamą kalną.

JOS. F. BUDRIK
KBAUTUVB4E

3241 So. Halsted SI. I
TELEFONAS: j

Calumet 4591 /
DRL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 9088.

SUPAŽINDINKITE KITUS. 
fru nncNR. “DEAUOir



’ —- 8 d..

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 8 d.)

Klebonui permainos Chica
goj.... Kun. A. Ežerskis pa
sitraukė iš Šv. Antano par., 
Ciceroj, klebono vietos. Į jo 
vietą paskirtas kun. H. Vai
čiūnas. Į šv. Jurgio parap. 
klebonus paskirtas kun. M.

f
ANTANAS KATCIIINSKAS

Gyv.; 1522 S. SOth Court, 
Cicero. Illinois.

Mirė kovo 5 d., 1943 ml.,
1:16 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, 
l’aiiko dideliame nuliūdime: 

moterj Adcliją; dukterj Fran
ces ir žentą Juozapą Burins- 
kus ir Jų sūnų I,eonardą: sū
nų Benediktą ir jo moterj Jo- 
sephine ir jų sūnų Raymond: 
Švogerj Edvardą Kalpoką ir jo 
moterj: giminaitę Verą ir jos 
vyrą Silvestrą Melvidus ir j-ų 
Seimą; pusbroli Juozapą Aukš- 
tolą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas paSarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 1410 S. 
60th Ave., Cicero, Iii. Laido
tuvės Jvyks antrad., kovo 9 d. 
IS koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas j Šv. Antano par. baž
nyčią. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gim nes. dr ugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse

Nuliūdę: — Moteris, Duktė, 
Sūnus, Žentas, Marti, Anūkai, 
ftvogeris, Gim'naltė, Pusbrolis 
ir kltob Giminės.

Laldot. direkt. Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

.t
AIA

PETRAS PLAUŠKA
Gyveno 4450 S. Talman Ave 

Mirė kovo 5. 194 3, 9:50 vai.
vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Žigaičių parap.. 
Prlsmontų kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sesers sūnus — Joną ir jo 
žmoną Sofiją Kairia ir jų šei
mą, Antaną Kairį. Petrą Kai
rį ir jo šeimą, sesers dukterį 
Oną Augustanavičienę ir Jos 
vyrą Pranciškų, giminę 7-ofi 
ją lr jos vyrą Vincentą Žvin
gausiu). ir jų dukterj Esterio, 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio kopi., 4330 S. Callfor- 
nia Ave.

laidotuvės Jvyks trečiadien,, 
kovo 10 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. Panelės 
pal-ap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kaziniero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę Scmts Kūnai. Se
sers Duktė, Giinkmitė Ir kiti 
Giminlės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A. "f" A.
JONAS J. MARTIŠIUS

Mirė kovo 5 d.. 1943. sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jur
barko parap.

.Amerikoje Išgyveno 36 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

moterį Marijoną, po tėvais 
Gedvilaitė, 4 sūnus Joną, Via- 
dlsiovą. Aleksandrą ir Anta
ną. dukterj Antolnette. 6 anū
kus. seserį Petronėlę Navic
kienę, švogeri Izioną Ir Ju šei
mą Ir daug kitų giminių, drau
gų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio kapl., 4606 R. Hermi
tage Ave.

IjaldotuVės (vyks Antradieni 
kovo 9 d.. Iš kopi. 9:30 vat. 
ryto bus atlydėtas t Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazlmlrt-o ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kūnai. A- 
nukal. Resno, švogeris tr kiti 
Giminės.

lAidotuvtų Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Krušas. Į vietą kun. Krnžo 
Dievo Apvaizdos klebonu pa
skirtas kun. Ig. Albavičįus. 
Kovo 7 d. visi jie apėmė sa
vo naujas vietas.

Numatomi dideli 
maisto trūkumai

WASHINGTON, kovo 4. 
—Kongreso žemesniuose rū
muose atstovas J, Sumner, 
resp. iš UI., vakar pareiškė, 
jis turįs informacijų iš pa.-, 
čios vyriausybės kompeten- 
tinių autoritetų, kad už 12 
mėnesių J. A. Valstybėse! 

bus jaučiama didelė maisto 
stoka.

Jis tai pasakė atstovui E, 
A. Hali, resp. iš N. Y., kal
bant apie žemės ūkio stovį. 
Šis atstovas sakė, kad ūki
ninkai (farmeriai) negaus 
progos produkuoti daug mai 

i sto, kadangi jie negali gauti 
i naujų ūkio mašinerijų ir 
senoms mašinerijoms reikia 
mų dalių.

LONDONAS. — N. Zelan
dijoj 48 japonai karo nelai- 
sviai nušauta stovykloje. Ja 
ponija gresia “atsilyginti”.

WASHINGTON, kovo 7. 
— Pranešta, kad kai kavos 
racijonavimo ženklas No. 26

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas

81 Firma Virš 50 Metų
Tom Pačios šeimos 

Rankose!

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

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Llthuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: *

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

kovo 22 įsigalios, vartoto
jams bus leista su tuo ženk
lu įsigyti vieną kavos sva
rą asmenini penkioms sa
vaitėms, vietoje šešių sa
vaičių laikotarpiui. Tas reiš
kia, kad turima daugiau ka
vos.

Spauda yra viena stip 
riaušių priemonių: ji barstė 
gyvybes ir mirties sėklas*’ 
(Prof. Šalkauskas).

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A + A
JOKŪBAS ŽVINGILAS
Jau suėjo dviejl metai, kai 

aušrai beauštant gerasis mūsų 
ISganytojas tyliai pasiėmė pas 
Save tą. kuris per ilgus metus 
buvo pavyzdingas vyras ir 
brangus tėvelis mflsų šeimoje.

Netekome jo kovo 8-tą die
ną. 1941 metais.

Nors jis apleido mus, tačlaus 
jis nepaliko mus be paguodos. 
Tiesa, Jis tyliai atsiskyrė iš vi
sų susirinkusių mūsų šeimos 
narių tarpo, bet jo gerbtinas 
gyvenimas ir gražiai aprūpinta 
mirtis gyvai prabyla j mus ir 
skatina mus sekti jojo pėdo
mis.

Ačiū Viešpačiui už tok j vy
rą ir tėvelj ir už tokj gyveni
mo ir mirties pavyzdj. kuria 
suteikia tokj gilų suraminimą.

Dviejų metu mirties proga 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jo sielą nirmad.. kovo 
8 d., 1943 m., šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje. Gary, Ind. j 
šias pamaldas, kurios buvo iš 
anksto paskelbtos bažnyčioje, 
tikimės, kad artimesnieji teik
sis dalyvauti, o kitų nuoširdžiai 
prašome bent trumpa maldele 
prisiminti jo sielą, už ką iš 
anksto maloniai dėkojame.

Nuliūdę lieka: Moteris, Kū
nai, Dukterys ir Giminės.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298

>) i aiNRASTIS DRAUGAS

CLASSIFIED ADS
*DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

“DRACGAH” HELP WANTFD 
ADVEBTISINO DEPARTMEIFT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpli »J88-»48»

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS PATYRIMAS 
W00D FINISHER. 

Pastovūs ir įdomus darbas. 
SPANJER BROS. INC. 

1160 N. llowe St.
OPERATORIAI lr SET-VP VYRAI 
prie Acme & Brown & Siiarpe Au
tomatic mašinų. ENGINE T.ATHE 
OPERATORIAI. MILIAVRIGHt. 
HAND TRVCKERS dirbtuvėje. Pas
tovūs darbai gera mokestis. Užten
kamai viršlaikio.

J. J. TO1-REK MFG. CO.
4701 W. 16tih, Kt. Cicero

VYRAI reikalingi prie Džvnitoriu lr 
Porter darbų. Diena ar naktj ši f tai.

WESLEY HOSPITAL 
250 E. Kuperlor St.

VYRŲ REIKIA
Dirbti naktini šifft) didelėje produce 
warehouse. 40 vai. savaitėje. 6 8 cen
tai j valandą iškylant iki 9 3 centų 

i J valandą po 30 dienų. Laikas tr 
pusė už viršlaikį. Atsišaukite asme
niškai j

WAREHOUSE EMPLOYMENT 
OFISĄ

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby St.

BUS B O Y S
Atsikreipkite j Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL
5340 Sheridan Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 W. Fulton St.

MACHINISTAI
Reikalingi prie abelnų užlaikymo 
(maintenance) ir pataisymo dar
bų. Atsišaukite j—

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

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

GRAND CENTRAL STATION.

BERNIUKŲ REIKIA
Darbų randasi (vairiuose 

depart njentuo.se.
RAYNER LITHHmtAPHTNG CO. 

________ 2054 W. Lake St.__________

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS darbai 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. rč Gasket Co. 
5750 Roosevelt Rd.

PLATINKITE^DRAIjSą^

OABY. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vnl. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

li atotiea WGES (1300), au Povilu Šaltimleru.

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

J. J. TOUREK MFG. CO. 
4701 W. lOlh. St. Cieero

VAIKINAI IR VYRAI
Abeini dirbtuvės darbai. Patvrimas 
nereikalinga. Diena Ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KKOI.L BROS. CO. 

1H01 S. 'Mklilgan

<

FREIGHT HANDLERS — patvrę. 
Gera užmėkestis. Matykit Mr. Bra- 
vere, sekančiai: \

1401 W. FULTON

VYRAMS
SVARBUS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOIJSE 
PASTOVUS DARBAI 

VIRŠLAIKIS

Jei dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED 

16th ir Rockwell Sts. 
Atsišaukite prie Door 3.

FREIGHT HANDLERS
Prie svarbių transportacijos 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 algą. Gera proga 
tiems vvrams, kurie nėra užimti 
KARO DARBAIS prisidėti ir Da- 
gelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKU kasdien.

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

2652 MONTROSE AVE.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną ar Naktį Darbai 
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 W. Potomac.

VYRAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. $35 iki $50 galima uždirbti 
dirbant piece work į savaitę. Va
landinė rata nuo 4 5 iki 60 centų 
j valandą.

AMERICAN BRUSH CORP. 
1113 N. Franklin St.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą. 

EDGEHATER BEACII IIOTF.L 
5340 Slieridan Rd.

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite į 

Timekeeper’s ofisą. 
EDGEWATF.R BEACH HOTEL 

531V Kliurkiau Ibi.

HELP WAHTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastie blnding amalą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus darbas. 
Dieną lr naktj shlftal, greitas jsidlr- 
blmaa.

PIASTIC BINDTNG CORP.
732 S. Slicrman St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 R. Pnlaski ,Rd.

DVI MOTERYS
Viena prie Dišiu plovimo — Antra- 
dienj iki šeštadienio; valandos nuo 
9 ryto Iki 5:30 popiet. Alga $18.00 

I j savaitę.
Kita prie Dišiu plovimo Ir jval • 

riu virtuvės darbų. Antradlenj iki 
Sekmadienio. Pirmadieniais nerei
kia dirbti. Valandos nuo 2 popiet 
iki 10:30 vakaro. Alga $25.00 j sa
vaitę. į
SWEDEN HOUSE .RESTAl’R-ANT 

157 E. Ohio St.

Lengvi Dirbtuvės Darbai
Patvrimas nereikalinga. 

Pastovūs darbai.
COMET MODEL AIRPLANE 

COMPANY 
129 W. 29th St.

MERGINOS ir MOTERYS reika
lingos. Lengvi " assembly. spaustu
vės departamento ir uunrh presi 
darbai. Matykit Mr. Todd.

TABLET K TICKET CO.
1021 W. Adams St.i i — i. n

STNGER SEVVINO MACHINE O- 
PERATORES reikalingos prie skū- 
rinių zlpper brief rases.

KINGRIt DROŠ. CO.
700 N. Carjicnter St.

MERGINU
DIRBTI MUSU WAREHOUSE

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

PATYRIM. NEREIKALINGA
THE GREAT ATLANTIC

& PACIFIC TEA CO.
445 W. Pershing Rd.

MOTERYS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. $25 iki $30 galima už
dirbti dirbant piece work j savai
tę. Valandinė rata nuo 40 iki 50 
centų j valandą.

AMERICAN RRUSH CORP.
1113 N. Franklin St.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

SKELBKITES “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
3394 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET

e
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. Tel. PULLMAN 1279
2814 WEST 28rd PLACE Pbone CANAL 2515

n

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
ir patogių dirbtuvės darbų. Turi mo
kėt gerai Mkaityt ir siliabuoti ang
liškai talsykliškal.

SPANJER BROS. INC.
1160 N. Howe St.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIU clerks. akuratlškų skai
čiuotojų. Tvpists ir Stenografl8Člų. 
MECHANIKU, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvė* 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis lr geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės Ir SI SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

FIRRMAN $85.00 — PUODU VA
LYTOJAI $75.00 — VYRAI DIŠIU 
PLOVIKAI $65.00 — MOTERYS
DIŠIU PLOVĖJOS $60.00. C dienos 

; j savaitę, Sekmadieniais ir šventė- 
‘ mis nereikia dirbti. Valgis veltui. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. Monroe St.

VYRAI
IR MOTERYS

, Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų
| 100% DEFENSE DARBAI

PATYRIM. NEREIKALINGA
4 8 VALANDOS SAVATTfiJE 

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE I
EMPLOYMENT OFISĄ

SHERMAN KLOVE CO. 

3531 W. 47th St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILINO \VORKS, 28 N. LoomU, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (Mahomedas).

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

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

AMBULANCE!
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

njentuo.se
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Aktualusis šių dienų klausimas
DAR DĖL STALINO KALBOS

( , i
Spauda vis dar užsimena apie Sovietų Rusijos pre- 

miero Stalino kalbą, pasakytą vasario 22 d.
Toji kalba bus minima ir toliau, nes ji lietė du klau

simus, kurie vis tik ligšiol buvo kliūtimi tikrai arti
mam ir nuoširdžiam Amerikos-Anglijos bendradarbia
vimui su Sovietų Rusija. Tie du klausimai, tai — ant
rasis frontas Europoje ir karo tikslai. Ir vienu ir kitu 
klausimu kalbėdamas, kaip pastebi ”Newsweek”, Sta
linas gerokai provokavo.

Įvairūs laikraščių komentatoriai pastebėjo vieną ypa
tingą Stalino išsireiškimą, kad, girdi, nesant antrojo 
fronto Europoje, raudono  ji armija viena velka karo jun
gą. Santarvininkų vadai ir komentatoriai, atsakydami j 

tą Stalino išsireiškimą, aiškiai pabrėžė, kad jis netei
singas, nes

jei Anglija ir Amerika nebūtų pristačiusįos Sovietų
Rusijai 5,600 lėktuvų, 6,200 tankų, 85,000 trokų ir
kitokių karui reikalingų pabūklų, jei santarvininkų » •
karo operacijos nebūtų atitraukusios nacių jėgų nuo
Rusijos fronto, raudonoji armija beveik tikrai būtų 
susidūrusi su pralaimėjimu.

PASIGYRIMAS NE VIETOJ

Visi aiškiai pripažįsta, kad Stalino pasigyrimas, kad 
viena rusų armija neša karo naštą, nebuvo vietoje. So
vietų vadai jau birželio mėnesyje žinojo, kad bus da
roma Amerikos karo ekspedicija į Siaurės Afriką, ta
čiau Maskva tęsė ir tebetęsia savo propagandą toliau. 
Toji propaganda daroma keliais tikslais — kad paveik- 
ti militarinius nuosprendžius viešąja opinija, kad pasi
girti savo žmonėms Rusijoj.

YRA NEAIŠKUMŲ »
“Newsweek” praėjusią savaitę parašė, kad Stalinas 

ligšiol viešai dar nėra pasisakęs už Rcosevelto-Churchil- 
lkr paskelbtą ediktą, kad taika su Berlyno-Romos ašim 
bus galima tik tada, kai naciai ir fašistai besąlyginiai 
santarvininkams pasiduos. Vašingtonas ir Londonas 
aiškiausiai pasisakė prieš taiko? derybas su Berlynu, 
tačiau Maskva apie tai dar nieko ligšiol nepasakė.

Bolševikų reikalavimas antrojo fronto yra glaudžiai 
surištas su Jungtinių Tautų karo tikslais. Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių ligšiolinis 
nusistatymas buvo nekelti ginčų dėl teritorialinių prob
lemų iki karas užsibaigs. Bet pastaruoju laiku jau pra
sidėjo karšti ginčai tarp Sovietų Rusijos ir kai kurių 
jos kaimynų sienų nustatymo klausimu.

HUSŲ TIKSLAI

Rusija, kaip jau žinome, siekia atstatyti savo sienas, 
kokios buvo nustatytos po nacių įsiveržimo į Lenkiją. 
Be to, ji nori, kad jai būtų pripažinta Lietuva. Latvija. 
Bat i ja, Besarabija ir Karelija. Ir reikia neužmiršti, kad 
šios rusų pretenzijos yra tik minimalinės. Kadangi Len
kijos vyriausybė užsieny (in-exHe) priklauso prie Jung
tinių Tautų, ji formaliai reikalauja, kad dabar tuojau 
būtų pažadėta atstatyti prieškarinės Lenkijos sienos.

IR ČEKAI KEBLIOJ PADĖTY

Šie ginčai ir Čekoslovakiją į į*ana keblią padėtį pa
stato. Lenkų politikai, mat, buvo susitarę organizuoti 
Centralinės Europos konfederaciją. Bet dabar, kai kyla 
konfliktą? tarp lenkų ir rusų, čekai jau atsargiau apie 
tai kalba, nes jie nenori pyktis su rusais. Reikia žinoti, 
kad čekuose pro rusiškas-bolševikiškas elementas yra 
gerokai stiprus.

Tad, Stalinas, neduodamas nė kiek kredito nei an
glams nei amerikiečiams dėl rusų armijos pasisekimų 
Marę su uaciaisi turi ypatingą tikslą. Jis nori, kad ri

šant Rytų sieną tarp Rusijos ir jos kaimynų, Jungti
nės Valstybės ir Anglija kuo mažiausią balsą turėtų.

Bet vargu* Stalinui pavyks aavo “gudriais” išsisuki
nėjimais apsilenkti su santarvininkų karo tikslais, api
brėžtais Atlanto čartery. Be Amerikos ir Anglijos pri
tarimo jokios sienos nebus nustatyta arba jokia teri
torija vienai ar kitai valstybei nebus pavesta be pasi
tarimo ir susitarimo, nes jei Rusijos fronte pasiekiama 
pergalės, tai ne vien dėl to, kad rusų kariai šauniai ka
riauja, bet ir dėl to, kad tie kariai turi genus iš Ame
rikos ir iš Anglijos atvežtus karo pabūklus.

Be to, Stalinas “pamiršta”, kad amerikiečių-anglų 
laikomas frontais Afrikoje, nublatinis bombardavimas 
Vokietijos pramonės centrų, turi nepaprastai daug reikš
mės. Taė yra labai stipri pagalba rusų kariuoraeBei, 
nes naciai yra priversti daug savo jėgų laikyti kitur.

•
Kovo 15 d. baigiasi valdžios taksų nuo įeigų mokė

jimo laikas. Nenorėdami turėti nesmagumų ir būdami 
ištikimo šio krašto gyventojai laiku ir sąžiningai atsi- 
skiaitysime su Dėde Samu.

Kito mėnesio pradžioj bus Chicago® mayoro rinkimai. 
Mes, lietuviai, suprantama, “didžiausio lietuvių miesto 
pasauly” rinkimuose gausingai dalyvausime.

•
Tikroji lietuvių vienybė galima einant rimtų pasi

tarimų ir susitarimu keliais.

Ar jau esi Amerikos Raudonojo Kryžiaus nariu? Jei 
ne — tuoj juo tapk.

— ——-u

SPAUDOS APŽVALGAL.

I—. ■ —.' =====

6ražns maldavimas
Vasario mėnesio laidoje ‘‘Studentų žodžio” redakto

rius Antanas Vaičiulaitis parašė vedamąjį straipsnį, ku
rį baigia laibai gražiu maldavimu:

“Atsiminkime šią žemę, kuri pagimdė mus, išmai
tino ir priglobė, ir kuri sako mums: — Aš esu visų 
jūsų tėvynė, jūsų motina ir širdis, visas jūsų džiaugs
mas ir visų nelaimingų sūnų ir dukterų raudptoja.

“Viešpatie, kuris valdai žemes, salas ir vandenis, 
kurio rankose yra žvaigždžių takai, kalnų viršūnės 
ir amžių slėpiniai, kuris esi gyvybės, šviesos ir lais
vės šaltinis, ir kuris leidi teisingumą if tvarką tarp 
tautų, pažvelk į mūsų brangią šalį, stiprink ir guosa 
išblaškytus it pavergtus jos vaikus, globok juos sa
vo budinčia akimi, penėk badaujančius, drąsink kovo
jančius, būk jų vadas, tėvas ir ramintojas, grąžink 

< mums laisvės, džiaugsmo ir apstumo dienas ir surink 
visus mūsų tėvynės sūnus ir dukteris iš tyrlaukių, 
salų, ištremtie® ir kentėjimų ir parvesk juos po iš
vaduotos tėvynės sparnu, kad amžiais eitume laia-
vėje, garbėje, teisingume ir meilėje.’’

Dėl santykių su lenkais
“Tėvynė” rašo:

“Po šio atsitikimo, lenkai servo spaudoje rašo ilgus 
straipsnius apie Lietuvą ftf HetuVirns, ir mūs išaukš
tina iki padangių... Pavyzdžiui, “gera buvo Lenkijai, 
kada ją valdė lietuviai”... (Skaitykite Bttrarto straips
nį “Lenkai gina lietuvius”, telpanti trečiame pusla
py). Kaip šis hettfviama priektnkus lenkas, taip gili 
biti ir daugelis kitų parašė straipmtato apie Lietuvą 
ir lietuvius, linkėdami mums kuo geriausio pasiseki 
mo atgauti nepriklausomybę. Bet tai nėra “aukščfeu- 
aioe” lenkų valdžios iodžiki KT Hnfcėjimaf. Tsi yri 
tik konsulų ir kai kurių lenkų žurnalistų nuomonės. 
Tie žmonės gražiai žiūri į Lietuvą ftr joa pririhėftmą 
po karo, bet Lenkijos valdžia ištrėmime kalba ką 
kitą: ji dar ir šiandien neišsižada Vilniaus, kur flshi 
lietuvio lenkų neužmirštino vado Pilsudskio širdis... 
Bet kuomet visuomenėje (ir tokioje visuomenėje, kaip 
p. Bu ra f aa > susidarė tokia mintis, mainant, kad Lie
tuva ir lietuviai yta pavyzdžiu lenkams, tai jaa ge
ras ženklas. Pasirodo, kad jie “pasimokinę iš pra
eities klaidų”, jotf nebenori nė Vihfnrjs, nė Lietuvos 
— užtektų jiems, jei jų pačių nepriklausomybė bštų 
atgauta. Ženklais, rodantis, kad Lietuvos pavergime 
gal būti norėjo tik Lenkijos imperialistai, kaip tokio 
ipat pavergimo dar ir šiandien neri rusų komuniu* 
'IfŠki imperialistai. Čia reikia pasakyti, kad eiliniai 
rusai, kaip ir lenkai, yra geraširdžiai žmonės: jie reiš
kia norus laisvai ir nepriklausomai gyventi savo kai* 
mynams. Dėja tik, kad kaip vienus, taip ir kitus val
do beširdžiai, kuriems1 niekad neužteko ir neužtenka 
tavų žemių ir kurie pasiryžę verginti aavo ktomyni- 
nes valstybes”,

Pergyvenimai japoną kalėjime
Šiomis dienomis laikraš

čiuose nuolatai skaitome 
apie didžius, drąsius narsių 
kareivių žygius. Mes mėgs
tame apie tai skaityti, di
džiuojamės tais mūsų karžy 
giais. Vis vien šį kartą nori
me šiek tiek nuo tuo įpročio 
atitolti ir jums papasakoti 
apie kitų be ginklo drąsuo
lių karžygiškus darbus, ty
lias kančias, kurie mūsų lai
kraščiuose retai kada pami
nėti. Tai gi misijoneriai dir
bą sunkų ir pavojingą darbą 
tose žemėse kuriose šiandien 
karas siaučia. Jų pergyveni
mai irgi šiurpūs, kančių pil
ni. i

Šis straipsnis tilpęs “The 
Sign” žurnale, vasario nu
meryje beabėjo bus skaity
tojams įdomus, nes jame 
Kun. Ronsld Norris, Pasijo- 
nistas misijonerius Kinijoj, 
vaizdžiai atpasakoja savo 
pergyvenimus Japonų kalė
jime. Čia pateikiame šio. 
straipsnio laisvą vertimą.

PIRMOJI BAIMĖ

Aš bijojau antrą kartą su
sitikti su tuo japonu. Kalė
dų dienoje japonų nelaisvė
je patekome. Aš laikiausi 
kiek galėdamas nuošaliai. 
Kratos metu ir pakeliui į 
ekzekucijos vietą aš mėginau 
pasislėpti už plačių prieš 
manęs vyskupo pečių. “Ga- 
radžiuje” per keturias die
nas ir tris naktis, kuriam 
visi buvome suvaryti, aš 
kampuose slapsčiausi. Per 
“Victory Parade’*, didžioje 
Hong Kong’o gatvėje aš ra
dau vietos užpakaly didžiojo 

' kaip ąžuolo kanadiečio, ku-, 
ris nešėsi daug bagažo. Ma
loniai priėmiau mūsų be lan
gų “hotel’io” vidudienyje 
viešpatavusią tamsą.

Septynis mėnėsius buvo
me kalinami kalėjimo stovy
kloje (Hong Kong Pison 
Camp). Viso apie 3000 bitų 
ir virš 300 amerikiečių. Aš 
slėpiaus, vengiau vietas už
imti visokiuose amerikiečių 
me, juos gerbėra, jie daug 
įsteigtose komitetuose sto
vyklos gyvenimą tvarkyti. 
Kada kareiviai skaitė nelais
vėj pateksiu amerikiečių 
galvai aš pasirodydavo ei
lėje tik kaip pakastas su 
numeriu kalinys. Stovyklos 
keliuose iš tolo pastebėjęs 
ateinantį kurį nors japonų 
kariuomenės pafreigūną, į 
kitą pusę tekinas pasileisda
vo®.

Dienoje prieš kurią ame
rikiečiai turėjo išvažiuoti 
pasikeitimo laivu, buvo pas
kutine vieša inspekcija. Ma
ži, bet galingi japonų vadai 
atėjo į stovyklą peržiūrėti 
išmainytus beleisvius. Mano 
baimė jau tada buvo dingu
si.

JABONAS NEŽ|NO kaip 
ZfcMĖJE atsidūrė

Kodėl bijojau vėl susitkti 
su tuo japonų? Mano sąžinė 
buvo nerami. Šekspyras tei
singai pasakė: “Sąžinė mus 
visus paverčia bailiais”.

Štai kaip atsitiko. Nepap
rastuose sąlygose mudu su
sitikom. Tai buvo Hanoį lėk

bent savo artimo: brolio, 
vyro, sūnaus. Bet viską jis 
tyliai nukentėjo.

Mūsų gyvenimas toje sto
vykloje buvo per ištisus sep
tynis mėnesius vien tik pro
blemų sprendimo laikotar
pis. Mūsų problema buvo se
na, bet kartų ir desperatiš
ka, neB reikėjo rasti ką val
gyti ir gerą pastogę slėpti 
sveiką kūną nuo gamtos pa
vojų. Britai irgi turėjo tas 
pačias problemas, bet ma
nau, kad mes savo biski ge
riau už juos išrišome.

Pirmoje vietoje mes ame
rikiečiai nenorėjome priim
ti prastas gyvenimo sąlygas, 
kurias radome, nenorėjome 
pripažinti, kad joe nepatai
somos. Nėra priežasties ko
dėl badas, ligos ir kančios 
turi rastis net ir belaisvių 
stovyklose. Tai blogumai, 
kurie turi būt prašalinami. 
Net ir kalėjime jie buvo mū 
sų gyvenimo būdui priešin
gi. Taigi tik skatino mus di
desniems pasibukavimams, 
kad greičiau juos nugalė
jus. Buvome pasiryžę raišti 
būdą visa tai prašalinti. Ir 
radome — darbas, krattjas, 
prakaitas. Tokia tai ameri
kiečių dvasia. Pasitikėti 
Difevu ir dirbti — dirbti iš 
visų jėgų.

Buvo 350 amerikiečių, 
didžiuma universitetus bai- 
gę. Daug buvo aukštų pčttų, 
kurie gyvenime paprastai 
yra “bosai”. Manėme, kad 
su tiek daug “bosų” pri
truks darbininkų. Tačiau ne. 
Vienas Standard Oil kompa
nijos viršininkų buvo išrink
tas , švaros prižiūrėtoju. 
Kiekvieną rytą jis sąžinin
gai atlikdavo savo pareigą. 
Jis iššluodavo mūsų vieną 
amerikiečių pusės gatvę — 
Roosevelt Buolevard, taip 
kad jį beveik blizgėdavo nuo 
švaros. Visus tuos stovyk
los amerikiečius Kongresas 
turėtų apdovanoti medaliais. 
Pradžioj tik saujelė ameri
kiečių atvyko į stovyklą. 
Tui kart ten apsigyventi 
buvo beveik neįmanoma. Ne
buvo lovų. Tačiau per dvi 
dienas labai sunkaus darbo 
buvo taip sutvarkyta, kad 
kitą dieną atvykę virš 300 
amerikiečių rado lovas. P. 9.

Red. prierašai: Vakar per 
klaidą buvo įdėta šio įdo
maus straipsnio pabaiga. 
Šiandien dedame jo pradžią.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir JI egzistavu
si.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Drangas".

tuvų bazėj, Indo-Kinijoje, 
kada japoain rengėsi tą šalį 
okupuoti. Visi ieškojo vietų 
išlekiančiuose lėktuvuose. 
Japonų laivynas buvo netoli. 
Spėliota kad jie puls. Gauta 
žinių, kad “French Foreign 
Legion” jau susikirto su įsi
brovėliais japonais. Aišku 
buvo, kad japonai netrukus 
užims šalį. Supratau, kad 
jei iki kito ryto nepasiseks 
pasprukti, būsiu ten pat ne
laisvėn suimtas.

Laimėj, gavau vietą vie
name skubiai išlekiančiame 
lėktuve. Tekinas bėgau prie 
jo. Man belipant atbėgo civi- 
linais drabužiais apsirengęs 
japonas ir išdidžiai pasakė: 
“Tu negali lipti į tą lėktu
vą”. “Turiu bilietą”, atsa
kiau. Jis mėgino mane su
laikyti. Tada kažkaus nema
lonaus įvyko. Kada tasai ja
ponas, šiek tiek sumišęs, at
sipeikėjo lėktuvas jau buvo 
į padanges pakilęs. Dėkui 
Dievui, aš ir jame buvau.

Kas per vienas tas japo
nas buvo pats nežinau. Tiek 
težinau, kad Indo-Kinijos 
valdžia buvo priversta pa
sirašyti sutartį, pagal ku
rią japonų inspektoriai bu
vo laikomi visuose lėktu
vų bazėse. Gal jis buvo 
koks inspektorius. Beabėjo 
tai buvo koks aukštesnis 
kariuomenės vadas, nes jie 
ypačiai mėgsta tai kas pas
laptinga. Jų didžiausi troški
mai atlikti kokią paslaptin
gą pasiuntinybę arba vai
dinti kokią dviprasmiški ro
lę.

Gal ir tasai mano drau
gas, tasai japonas; kuris 
nuo savo drabužių valė lėk
tuvų bazės purvus, kada lėk 
tuvas kilo į padanges buvo 
koks generolas. Visvien įdo
mu būtų sutikti jį dabar.

GYVENIMO PROBLEMOSE 
•

Karo metu su žmonėmis 
susipažįsti. Mes amerikie
čiai Hong Kong belaisvių 
stovykloje gerai susipažino
me su britais. Sū jais turė
jome bendrus ryšius savo 
interesuose, kančiose ir tiks
luose. Turėjome tuos pačius 
bendrus priešus — japonus. 
Taip artimai su britais bu
vome susibendravę, jog už
mezgėme artimas pažintis. 
Mes su britais gėrai sutiko
me, juos gerbėm. jie daug 
kentėjo. Kada japonai užė
mė Hong Kong, jie neteko 
savo namų, turto, žodžiu, 
viską jie prarado. Vargiai ar 
rastumėm vieną jų, kuris 
kovose nebūtų praradęs

į - ••;»<lyl Worlim« h no lo indulSc Ihol »«crel
y •«, for a racc-lrock ploid. Rco' to smoi.ointoA 
K *ui pkmnmg ond co:ehil ««l«ci on o. ai’ purchw:. 
•*> kart you have lo got ard gtt the btot *Ac*
y iuy.“ *ay» OCD. ConstiMrtio* i» »• U*® ąeoi^oe- 
t-— o* ® V-Hemo. A*k your Air R»* Va.4cn c- C sc.:

Ihe elfo, Make yaur» o VJ lenu!

hr.



’”vc 8 d.. 1943 DIENRASTTS DRAUDA^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I GARY, IND.
L. Vyčiai, parodys 
tėvų klaidas

Brighton Park. —•' ' Liet.
Vyčių 36 kuopos dramos ra
telis ruošia vakarą, kuria
me bus atvaidinta* gražus 
veikalas “Tėvų klaidos”. Va 
karas bus kovo 14 d.^ para

pijos salėj. Kalbant apie vei
kalą reikia pažymėti, kad 
tai pamokinantis veikalas ir 
sykiu sudaro gana daug ju
moro.

Brightonparkieęiai, atsi
lankę į salę tą vakaęą, pa-■» •
matys gražų, vaidinimą ir 
sykiu parems kuopą bei pri-, 
duos daugiau energijos to
liau veikti toje srityje. Kvie
čiame į vakarą ir kitų kolo- ' Vasario 28 d. Šv. Kry- 
nijų jaunimą — vyčius at- • ^*aus ParaP- aalėj buvo ?ek- 
silankyti ir pamatyti, kaip dingas Lietuvių Labdarių1

reikalingą kursą leitenanto 
laipsniui gauti.

Kitas narys, Ber. Kviet- 
kus,’ kurs šiuo metu randa
si Anglijoj, sužinojęs, kad 
kuopa ruošias vaidinti vei
kalą, sveikina ir linki pasi
sekimo. Abu yra po du me
tus buvę kuopos pirminin
kais ir daug yra pasidarba
vę L. Vyčių organizacijai.

Taigi, į savo vakarą kuo
pa lauks ne tik jaunimo, bet 
ir senimo. Užtikrina, kad vi
si atsilankę bus patenkinti.

Vytis

Grąžinkite labdario 
parengimo tikiehis

čia jaunimas veikia, kokius Sąjungos vakaras, kurio pro
vaidinimus suruošia. Kuopai 8ram4 išpildė ‘Margučio 
bue linksma, jei į vakarą S™!*- Salė buvo pilna žmo- 
atsilankys ir lietuviai ka- ni* to> keliolika šimtų 
reiviai, kurie tuo lauku bus ajkų buvo surinkta, 
atostogose namie. Unifor-| Siuo prašoma visų tų, ku- 

muotiems kareiviams įėji-' r'e tur®i° Paėm§ to paren-

mas j salę nemokamas. Simo tikiet^’ g^žin"
» ti arba neparduotus tikietus 

D. Varnas, pavyzdingas j arba pinigus Labdarių Są-
kuopos narys, kuris tarnau- jungos iždinįnkui kUn. A
ja kariuomenėj, rašo, kad 
jei tik vyriausybė leis, tai 
lėktuvu parskris pamatyti
vaidinimą. Jis jau baigia *

Linkui, šv. Kryžiaus para
pijos klebonui. Komisija

PASKOLOS I 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICĮŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association

OF CHICAGO

Ar esi matęs motery 
triūsą?

Jei ne, tai galėsi pamaty
ti atsilankęs į Labd. Sąjun
gos 3 kuopos, Ciceroj, va
karą, kuris ruošiamas sek
madienį, balandžio 4 d., pa-; 
rapijos salėj. Tą vakarą bus 
atvaidinta komedija “Mote
rų triūsas’’. Vaidins Lietu
vių Šeimininkių Raudonojo 
Kryžiaus vienetas, vadovau
jant Maskolaičiams. Vakaro 
pradžia 7 vai. Įžanga (su 
taksais) 50c.

Visas pelnas skiriamas į- 
reiigirrrui kambario senelių 

prieglaudoj, Labdarių ūky
je. Labd.

Šv. Kazimiero atlaidai
Lietuvių parapija čia pa

vesta šv. Kazimiero globai. 
Šventė pripuola šio mėnesio 
4 d. Bažnyčioje toji šven
tė buvo apvaikščiojama iš
kilmingai 7 d. kovo, sekma
dienį.

Sekmadienį, pamokslą pa
sakė svečias kun. K. Baraus
kas. Iškilmingi mišparai 3 
vai. popiet įvyko.
Vasario 16 paminėjimas

4 vai. popiet buvo graži 
programa parapijos svetai
nėje ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės 25 metų su
kaktuvėmis. Buvo dainų, de
klamacijų ir kitų įvairumų 
Dalyvavo žymūs kalbėto j ai - 
svečiai iš Chicago.

Operetės • ‘Lietuvaite” 
atgarsiai

Mums teko garbės daly
vauti “Draugo” koncerte 21 
d. vasario. Programa sudarė 
gražiausio įspūdžio. Artistai 
savo roles atliko genai. O. 
Piežienė tikrai atvaizdavo 
grakščią lietuvaitę. Slegian
tį vaizdą darė jaunimo gir
tavimas. Reikia atminti, kad 
Lietuvos jaunimas, o ypa
tingai mergaitės ir moterys, 
negirtauja. Lietuvaitė tauti
niuose rūbuose nepaims deg
tinės stiklelio. Kas tą vei
kalą rašė, gal, neturėjo pro
gos pamatyti laisvos Lietu 
vos gyvenimą. Iš daugelio 
publikoje girdėjosi: "Lietu
voje mergaitės negirtuok
liauja”. Koncerto rengėjai 
įdėjo daug pastangų .aivai- { 
dinimui “Lietuvaitės”. Gar- 1 
bė priklauso Ignui Sakalui 
ir komp. A. Pociui.

Vienas iš korcspond.

2202 W. Cermak 
Road

< TMOfOMN:
Canal 8887

J. KAZANAUSRAS 
Sekretorius

Wes, Pullmano
Vestpulmaniečiai, kūne 

buvo “Draugo” koncerte, 
dar ir dabar tebekalba apie 
“Lietuvaitę”. Sako, tai bu
vo begalo graži programa. 
Dainų gražuma?, puiku? vai
dinimas ir gardaus juoko, o 
svietelio — minios. Jeigu 
dien. "Draugo” leidėjai ki
tais metais surengs panašią 
programą, užtikrinu, kad bus 
per maža ir Ashland audito- 

į rija. Rap.

Kam texo garbės būti 28 
d. vasario akademijos audi
torijoj, turėjo progos gėrė 
tis bankietu. Svečiai vaišin
ti skaniai vakariene, o prog
rama sudarė neišdildomą į- 
spūdį. Mergaitės atvaizdavo 

i Lietuvos gyvenimą nuo pir 
mos dienos jos nepriklauso
mybės iki 25 metų jubilie
jaus. Publika jautė ir sekė 
kiekviehą Lietuvos džiaugs 
mą ir skausmą.

Aš nieko gražesnio nesu 
mačius! Tai lietuvybės žfdi 
nys! Garbė seserims kaži 
mierietėms.

Būtų lab?i naudinga tą 
veikalą pakartoti keletą kar 
tų, kad duoti progos visiemt 
pamatyti. Dalyvis

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
X KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMZGŲ — 

SIUTŲ IR KAIUŲ 

Jaunavedėms dyrai ir Suknelės 

Mūmų Specialybė

Gramafonų plokštelės 
cenzūnrojamos

LONDONAS (ONA). — 
Lenkijoje nacių cenzūra pra 
plėsta net ir gramafonų plo
kštelėms.
• Budapešte leidžiamas len
kų laikraštis Wiesci Polskie 
rašo, kad lenkai visas turi
mas plokšteles turi sunešti į 
paštus. * Jei pereis cenzūrą, 
jos bus grąžintos.

l.aha, kAiliukasi lApeofttaia 
mitrai Intnmla kalnomi*.

ATEmra PAMATYK m MAND1ENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2368

U. '
Mm. K. P. Dziukak lr Duktė, 8mv.
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m^WHITE haven

Įmokėti

White Haven Gives Yeu 
ALL THESE FEATURES:

When you see White haven, you'll agree that it 

is easily the biggest mattress value in its price 

dass. lt has many fine points of construction and 

tailoring . . . it is made of 100% American 

moteriais.

Whit« Haven is made by Simmon/ Company,
. UI' . . •«.. i ..i ,

world-leader in sleep products . . . your assur- 

ance that it is built for years of sleep.

Come in and see this new Mattress and its 

matching Box Spring . . . and don’t be hesitant 

about taking full advantage of our convenient
L*. »..* •lfe' . #

r f

purchase pkm.
500 Gerų Matrosų, Box Springs, Springsų, Studio 
duodama šiame Kovo mėnesiu išpardavime. Kainos

Beautifvl Panof Sfripe Cov«rs.

Deep, comfortable afl-white 
upholstery.

Pre-bui|f border with fnner- 

roll. :

Nevv fype of innor coftsfrvc- 
fron, attcrchecf fo border. 

Handies for easy furning. 

Fiat bufton fote.

Couches, išpar 
nuo .....................

^7Zlz?ZWZU

jthe Biggest Mattress Value 
in its Price Ciass!

Matching
WHITE HAVEN 
Box Spring

Vėliausios mados drūtai padaryti Parlor Setai išparduodami po .................................. $89.50
Minkštos Kėdės — “Ręst Rocket”.......................................................................................... $36.50
1943 Radios, gražiame Walnut kabinete ..................................................................... $69.50
Porcelain Angliniai pečiai — Moores ............................................ . ................... .............. $59.50
Elektriniai Dulkių Valytuvai.- Apex, Royal, Sanitary Hoover po___ $19.95, $39.50, $69.50
Jūsų senaa Parlor SetaB perdirbamas kaip naujas už $35.00 nuosavoje dirbtuvėje.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.
FURNITURE - RADIOS - JEWELRY 

3241 So. Halsted St.____________ Tek: Yards 7237
- , WCFL 1000—K. Sekmadienio vakare 9-tą valandą
Išdriko žymūs Radio programai: WHFc 1450_K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

• •
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PENKI BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE
LIETUVIS ŽYMUS SPORTININKAS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Valentinas V. Kareiva 
lst Lieutenant

lst Lt. Valentinas V. Ka
reiva gimė 1913 metais ba

landžio 4 dieną, Scranton,

mokyklą ir šv. Tomo aukš 
tesnę mokyklą. Būdamas 

I high school pasižymėjo fut
bolo žaidime ir buvo išrink
tas All city scholastic half 
back. Laimėjo j North Ca- 
rolina statė college futbolo 
stipendiją, čia jis gavo B. A. 
laipsnį (Forestry) ir buvo 
R.O.T.C. Baigęs kolegiją tre 
jus metus buvo C.C.C. ofi- 
ceris.

1939 metais, spalių 1 die
ną iš Reservų įstojo į Dėdės 
Šamo armiją, kaipo second 
lieutenant Valentinas iš Lee 
kempės, Va. (Q.M.) buvo 

pasiųstas į Chicago Insti
tute of Raking mokintis.

tas į Camp Shelby, Miss., 
kur pasiekė lst liuetenant 
laipsnį. Iš camp Shelby bu
vo išsiųstas į kitą šalį. Da
bartinis jo adresas yra: Co. 
B, fillth Q. M. Bn. APO No. 
795 c-o Postmaster New 
York, N. Y.

Lt. Valentinas V. Kareiva 
yra vedęs 1939 metais, bir
želio 7 dieną, jis vedė Miss. 
Janie Keith turi dukterį 
apie vienų metų amžiaus. 
Buvęs jo kdresas: 20 Green 
Ridge St. Scranton, Penna. 
ir Raleigh, N. C.

Nori, poniškai gyventi - 
nenori pinigų mokėti

Nevv York, Savoj Plaza, 
vasario 13 dieną, apsigyve
no viena moteris, kuri va
dovauja orkestrui. Begyven
dama viešbutyje greit suda
rė $948.33 sumoje bilą. Vie
šbučio manager paprašė su
mokėti išlaidas. Moteris ne

kartą papbašė pinigų.
Baudžiamasis kodeksas

numato, kad ji gali būti pa* 
leista užstačius $1,000.

Penna. Baigė šv. Juozapo 
lietuvių parapijinę pradžios Baigus mokslą buvo nusiųs

DIRBĘS ĮVAIRIUS DARBUS DABAR 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Kada bylos procesas bai
gės, tai moteris paklausė*, 
“galiu dabar eiti namo”. Ta*

........................... „ ’da teisėjas atsakė: “užsta-
norėjo tai ,vykdyti.,Kovo 4 $1>000.. & tuQ
diena moteris buvo suvestai............................................
į teismą. Moteris pasakė, ;'8eJa8 kre,pe8 > viešbu{,° ma 
kad tiek pinigų niekas pini- Į naSeri ir pastebėjo: “kaip 

ginėje nenešioja ir ji nusiš-^u vedi biznį? Norėčiau ir

tebėjusi, kad iš jos pirmą aš ten pagyventi”.
• %

Pagerbs didįjį valstybės vyrą
Pagerbti didelį valstybės studentai ir studentės- La- 

vyrą Thomas Jefferson ir su bai būtų gražu, jog laimėji- 
juo plačiau supažindinti stu- mo premiją gautų t lietuvis 
dentiją, the Chicago Herald- ar lietuvaitė nes tuo bus pa- 
American ir kiti Hearst lai- i gerbtas didelis vyras ir kar- 
kraščiai vadovauja Oratory tu pagarsintas Lietuvos var 
kontestui. Jau į the Thomas das.
Jefferson Bicentennial Orą

mu

taip pat baigė Technical 
high school, Scranton, Pa. 
Baigęs high school dirbo 
įvairius darbus iki sėkmin
gai išdavė Civil Service eg
zaminus (kvotimus) ir po to 
dirbo Harrisburg, Penna. Iš

Pvt. Victoras F. Kareiva

Pvt. Victoras F. Kareiva 
gimė 1909 paetais, spalių 7 
dieną, Scranton, Penna. Bai 
gė šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą,

torical contest nemažai mo
kyklų įstojo. Numatoma, 
kad kalbėjimo kontestui Lai

Kalbėjimo kontestas pra
sidės kovo 22 dieną.

Jei kas iš lietuvių norėtų
rųėti dalyvaus labai didelis1 dalyvauti kalbėjimo kontes- 
skaičius studentijos. Svar- te’ prašome kreiptis pas žur 

bu, kad šiame kalbėjimo nalistą St. Piežą, į Chicago 

konteste dalyvautų lietuviai Herald-American.

Pvt. Albertas F. Kareival
Pvt. Albertas F. Kareiva 

gimė 1907 metais, gruodžio 
1 dieną, Scranton, Penna. 
Baigė Šv. Juozapo lietuvių

po to dirbo įvairių darbus, 
čia buvo pasiųstas dirbti į įvairių dir

bęs kasyklose, prie sunkve
žimių vairavimo (truck dri
ver), dirbtuvėje, pardavėju. 
Paskutiniu laiku dirbo B & 
O Railroad shops, Balti
more, Md.

Pvt. Victoras F. Kareiva 
į Dėdės Šamo armiją buvo 
pašauktas 1942 m., rugpiū
čio mėnesį ir buvo pasiųstas

Baltimore Sočiai Security 
Exchange. Į armiją buvo 
pašauktas 1943 metais vasa
rio 1 dieną. Dabartinis jo 
adresas yra: Co. D., 23rd 
Bn. Fort Mc Clellan, Alaba
ma.

Pvt. Albertas F. Kareiva 
yra nevedęs. Buvęs jo adre-

Per 25 minutes laivas nuskendo

parapijos pradžios mokyklą,i sas: 325 Collins avė, Bal- 
turėdamas 12 metų amžiaus i. timore, Md. jį Camp Wheeler, Ga. Iš ten
_______________________ ___________________ • Į buvo išsiųstas į Camp Clai-

borne, La., į Engineers, iš

Ne taip senai šiaurės At
lantike buvo nuskandintas 
Amerikos laivas, kuriame 
važiavo nemažas skaičius 
žmonių, kurių tarpe nema
žai buvo kareiviu.

Nakties metu priešas pa
leido į laivą torpedą. Torpe
da pataikė į laivo vidurį. Po 
25 minučių laivas nuskendo 
į dugną. Jis staiga pakrypo

SAVANORIAI Į U. S. ARMY AIR CORPS

skendant laivui, jo stiebas 
pagrobė raft ir šį jūrininką 
pamurkdė į vandenį. Jis ne
žino kaip ilgai vandenyje bu 
vo. Tik vėliau jis iš vandens 
buvo išmestas ir nublokštas 
30 pėdų nuo gelbėjimosi vai 
čių. Jis buvo paimtas į val
tį ir liko išgelbėtas.

Baisių pergyvenimų žmo
nėms tenka sutikti karo me
tu.

į šoną, kad deniu nebuvo ga 
čia išvyko į kitą kraštą. Da- iįma vaikščioti. Šioje laivo 

katastrofoje iš 750 keleivių
išsigelbėjo tik 185. B 130 |(a(ja įjĮjj grejįjgu

bartinis jo adresas yra: Co.
A, 334th Eng. Regt. (SS) c- 
o Postmaster APO No. 680 laivo įgulos narių išsigelbė-

jo tik 28 nariai ir iš 24 vyrų, sunesiojami
Įvedus racionavimą

O-C Kazifnieras T. Kareiva

Kazimierąs (Charles) T. 
Kareiva gimė 1920 metais, 
Rugpiūčio 14 dieną, Scran
ton, Penna. Baigė šv. Juo
zapo lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir St. Paul 
high school, Scranton, Pa., 
kur pasižymėjo futbolo žai
dime. Baigęs high school 
įstojo savanoriu į U. S. Ar-

A-C Pranciškus D. Kareiva

Pranciškus D. Kareiva gi
mė 1919 metais, gegužės 11 
dieną, Scranton, Penna. Bai
gė Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
St. Thomas high school, 
Scranton, Penna. High

New Yorke, N. Y.

Pvt. Viktoras F. Kareiva kurie vald* patrankas, išsi
vedė 1942 metais liepos 20 13 vyrų naujų
dieną, Baltimore, Md. Miss. Kada laiva® buvo torpe- Maag
Margaret Simpson. Prieš iš- duotas nebuvo jokl°3 pa’ žmogus, kuris turi vieną ko-
vykstant į armija Viktoras ™k°8, * Junmn- .f viguomet perka tik yie.
gyveno Baltimore, Md. kai parode daug heroizmo. Jis no

Vienas išsigelbejęs paša- . , ...
i • v j - * i ; ar jam bus leista už vieną
koja, kad jis pateko ant raft , . , ,. , ,

J j r kuponą pirkti du batus ar
.........  ■— vieną' batą. šis žmogus sa

ko, jog turėdamas vieną ko
ją daug greičiau nudėvi ba
tą, negu su dviem kojom, 
šis klausimas perduotas 
svarstyti Washingtone.

Naujas belaisvių 
sqrašas

Karo departamentas, ko
vo 5 dieną, paskelbė 474. 
Amerikos kareivio pavardę, 
kurie yra japonų nelaisvėje 
Pilipinų salose.

Belaisvių tarpe yra lietu
vis, Pvt. , Joseph J*. Petro-

ba-

X Agota SmHgienė, 911 
W. 33 St., jau grįžo iš ligo
ninės ir sveiksta. Ji yra a. 
a. kun. V. Smilgia.us motina.

X Norvilai, jaunieji bri- 
ghtonparkiečiai, nepaprastai 
yra linksmus: šiomis dieno
mis susilaukė sveikos duk
relės. Nemažiau džiaugiasi 
ir jaunųjų tėvai ir Balze- 
riai sulaukę anūkės.

X Julius Lidžius, tarnau
jąs kariuomenėj, šiomis die
nomis buvo parvykęs aplan
kyti savo motiną, gyvenan
čią Bridgeporte. Išvykdamas 
atgal motinai suteikė malo
numo — užprenumeravo sa
vaitraštį “Laivą”.

X Kaz. Vertelka, 4558 S. 
Washtenaw Avė., atvyku
sius jį pasveikinti vardadie
nio proga apdovanojo sal
dainiais. Jis yra saldainių 
krautuvėms pristatymo biz
nyje.

X Kazimieras Galeckas, 
3433 S. Leavitt St., praeitą 
savaitę išvyko į kariuome
nę. Kadangi tėvui mirus jis 
buvo užėmęs šeimininko vie
tą, tai visiems begalo buvo 
sunku skirtis, ypatingai mo
tinai. (

I
X Ponios Narusevičienės, 

iš Cicero, III., dėka mūsų 
skaitytojai gerėjasi Kris
taus kančios įrankių pa 
veikslu, kuris puošia šių 
metų kovo mėn. “Draugo” 
kalendoriaus lapą. Šį ir ke
letą kitų gražių klišių ji pa
aukavo mums po jos vyro 
mirties prieš kiek la;ko.

X Sonia Bartkus, market- 
parkietė, yra žinoma, kaipo 
pavyzdinga Gimimo Panelės 
šv. parapijos choristė ir so
dalietė. Bet kokia iš jos bus 
“Kaiminka”, tai tik sekma
dienį kovo 14 d., atsilankę 
į LRKSA 163 kp. vakarą

pamatys. Ji tą rolę vaidins 
komedijoj ‘ ‘Pyragas’ ’.

X Kazimieras Ivanauskas, 
senas Dievo Apvaizdos pa
rapijoj biznierius ir rėmė
jas mūs švietimo ir kultū
rinių įstaigų, džiaugiasi 
skaitlingais svečiais, kūne 
atsilankė jį pasveikinti var
dadienio proga.

X B. čižauskienė, žmona 
žinomo veikėjo P. Cižausko, 
5753 S. Artesian Avė., yra 
čempionė kraujo aukotojų R. 
Kryžiui. Jau penkis sykius 
yra aukojus po pantę krau
jo. Raud. Kryžiuje ji yra už
registruota, kaipo viena žy
miausių bustintojų kraujo 
fondo.

' X Klemensas Žostautas, 
2312 S. Leavitt St., savo sū
nui Kazimierui, vardadienio 
proga, užprenumeravo dnr. 
“Draugą”.

X Sv. Kryžiaus parapijoj 
bažnyčios pataisymo ir Kry
žiaus Keliams atvaizdų at
naujinimo fondai kas savai
tė auga. Tai matosi iš lei
džiamo parapijos biuletenė- 
lio.

X Darius-Girėnas Post 
271, American Legion, ant
ros ristynės įvyks kovo 11 
dienos vakare, Darius-Girė
nas salėj. Šį sykį visiems 
bus įdomu pamatyti vilnietį

IRON MAN” T ALŪNAS

milžiną “iron man” Taloną, 
kuris yra 6 pėdų ir 7 colių 
aukščio ir sveria 303 svarus. 
Jis risis taip pat au milžinu 
Pete Schuh, kuris sveria 360 
svarų. Jiems ritantis estnar 
da bus specialiai sustiprin
ta, kad nesulūžtų.

(Jt

school dalyvavo futbolo žai
dime. Lankęs du metus Uni šius, 126 N. Dės Plaines str., 

my Air corps, 1939 metais, i vereity of Scranton įstoję Chicago., III. 
rugsėjo 15 dieną. Buvo iš savanoriu j U. S. Army,
Langley Field, Va. pasiųs- 1942 metai». vasario 24 die
tas į Puerto Rico, kur išbu-1 n4- B,JV0 Pasiųstas j Camp

Buvo pavaišinti ir 
palinksminti

Chicagoje vasario mėnesį
Service men’s center aplan-| ---------------------------
kė 522,948 kareiviai, jie bu- Sakoma, kad Jungtinėse 
vo palinksminti ir pavalgy-j Amerikos valstybėse yra 
dinti. 110,000,000 įstatymų.

vo suvirš dvejus metus ir pa 
siekė Staff sergeant laips
nį. Dabartinis jo adresas šis 
Sqd. 35, Grp. F., Adams Ho
tel, Miami Beach, Florida, 
kur dabar yra kandidatas į 
oficierius.

Kazimieras T. Kareiva 
yra nevedęs. Bkivęs jo adre

sas: 20 Green Ridge str., 
Scranton, Penna.

Wheeler, Georgia, kur sėk
mingai išlaikė egzaminus

Laivyno nuostolių 
sąrašas -

Navy, kovo 5 dieną, pas-
dėl Aviation Cadet. Iš Camp kplb- nuostolių BąrlJą ku. 
Wheeler buvo pasiųstas į 
Nashville, Tenn., iš čia į
Maxwell Field, Alabama.
Dabartinis jo adresas yra:
57th A. A. F. F. T. D., Oca- 
la, Florida.

Pranciškus D. Kareiva
yra nevedęs. Prieš įstojant į 12,811 dingo.

riame pažymėta, jog 8 mirė, 
17 sužeista ir 26 dingę.

Nuo 1941 metų, gruodžio 
7 dienos iki 1943 m. kovo 5 
dienos Navy turi 24,119 vy
rų nuostolių sąraše, iš jų 
6,714 mirė, 4,594 sužeisti ir

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

ATYLINKR8 UETUVUA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

IHARCLTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienlntžlla ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. , 
KITOMIS Dienomis 9:S0 v. vak. 
PENKTADIENIAM 7 v. v. 

Phone: GROvehili 2242

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MART

For appolntment cali — 
REPT BLIC 6051

Pirk karo bonus ir štam
pus.

armiją jo adresas buvo: 20 
Green Ridge str. Scranton, 
Penna.

Kovo 5 dieos paskelbtame 
sąraše yra ir iš Chicagos 
apylinkės vyrų.

WHFC-I45O kil.

i.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuoj'amas
Nennmesklt nenu. Rtnlrlnlnkij. Jų nesallma. stata tyti. nea
rtniiKlmi Ju nrrilrhama. Jiana galima iiatalaytl, kml duotu Junta (laite 
metu patarnavimu. JVI«u Ben, I.ltUe llen lr kiti buarflnlkal sali
ma patalMylI.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos


