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2.000 VOKIEČIU FABRIKU SUGRIAUTA
Apie tai praneša britą oro 
ministras Sir Archibald Sinclair

Anot ministro/ sąjungininkų lakūnai 
* tonus bombų išmetė Vokietijoje

LONDONAS, kovo 11. — 
Britų oro ministras Sir Ar
chibald Sinclair parlamente 
pranešė, kad britai ir ame
rikiečiai lakūnai nuolatinė 
mis atakomis daugiau kaip 
2,000 fabrikų sunaikino Vo
kietijoje ir daugiau kaip 
vieną milijoną vokiečių pa
liko be pastogės. Anot mi-

Nauji kongreso 
nariai svečiavosi 

•pas prezidentą
IVASHINGTON, kovo 11. 

— Nauji kongreso atstovai, 
demokratai ir respubliko
nai, kurių yra 117, vakar 
vakarą Baltuose Rūpiuose 
svečiavosi pas prez. Roose- 
veltą.

Juos sukvietė prezidentas 
tikslu au jais arčiau susipa
žinti ir pasikeisti mintimis. 
Buvo surengtos neofici&lės 
vaišės. Kongreso atstovai 
pavaišinti gėrimais, užkan
džiais, cigarais ir cigaretė
mis.

* Tarp susirinkusiųjų buvo 

šauni nuotaika. Kongreso 
žemesniųjų rūmų pirminin
kas (speakeris) Sam Ray- 
bum, dem. iš Texas, dėkojo 
prezidentui už šių vaišių su
rengimą. Tuo būdu adminis
tracija padarė artimesni kon 
taktą su kongresu.

Raybum paaiškino, kad 
prezidentas šiandie yna užim 
tas karu ir neturi progos 
priimti kasdien po keliolika 
vizitorių. Dėl to, visi nauji 
kongreso atstovai sukviesti 
vienu žygiu susipažinti su 
prezidentu ir pasikeisti min
timis.

Ir Danijoje naciai 
neturi ramybės

nistro, kas mėnesį, imant 
apskritai, išmesta mažiausia 
po 10,000 tonų bombų, ku
riomis be išgriovimų dar ir 
dideli gaisrai sukelti. Minė
ti daviniai rasti nuodugniai 
išstudijavus bombardų otų 
vietų padarytas nuotrau
kas.

Viena didžiausia ir sėk
mingiausia orinė ataka atlik 
ta naktį kovo 5-6 d. prieš 
Kruppo fabrikus Essuose. 
Ministro nuomone, tas buvo Į 
didžiausias smūgis vokiečių { 
karo pramonei. Kovo mėnesį 
jau apie 4,000 tonų bombų 
išmesta Vokietijoje.

Vasario mėnesį, anot mi
nistro, britų lakūnai turėjo 
didelį pavykimą atakuoti 
Vokietijos pramonės cent
rus ir laivų bazes. Trimis 
išvykomis apie 1,000 tonų 
bombų išmesta.

Ministras pripažįsta, kad 
amerikiečiai lakūnai nepap
rastai taiklingai ąvaido bom 
bas.

Kėsintąjį prieš 
prancūzą pronacį

LONDONAS, kovo 11. — 
Vokiečių radijo pranešė, 
kad Paryžiuje kesintasi nu
žudyti prancūzų pronacių 
lyderį Marcei Deat. Sužeis-

* ĮKAŠR PAGALBOS ŠAUKSMĄ SNIEGE

į "Draugas'* Acme pnutO
ą ’

Buvo surasti visi šeši, kurie nukentėjo lėktuvo katastrofoje, keturi rasti gyvi. Alas- 
kos pakrančių sargybos vyrai įrašė sniege pagalbos šauksmą, kuriuo prašė baliono ir 
bandažų. Žemiau centre eina. gelbėtojai per sniegą.

ATMUŠTOS ASIES 
ATAKOS TUNISIJOJE

SĄJUNG. STABAS S. Af
rikoj, kovo 11.—Vienas ašies 
jėgų dalinys šiaurinėj Tuni

sijoj sukėlė atakas prieš 

britus Sedjenane bare, už 

trijų mailių šiaurrytų link 

nuo Tamera. Ašiai gelbėjo 

nardą bombonešiai. Bet grei 

tai su ašies daliniu apsidirb 

ta. Su dideliais nuostoliais 

turėjo atsimesti į savo po

zicijas.

Apie britų aštuntosios ar 
mijos veiksmus šiandie dar

tas tik jį lydys policininkas.1 negauta raportų.

Londone gauta žinių, kad naciai 
bolševikiškai žudo prancūzus

LONDONAS (ONA). — susiorganizavo partizanų 
Prancūzų nacionalinis komi-' grupės .prieš nacius. Pran-

LONDONAS (ONA). — 
Vietos danų sluoksniuose 
gauta žinių, kad Danijoje 
plinta prieš nacius sabota
žas, kad pakenkti Vokieti
jos karui.

Kadangi danų policija ne
gausinga, tai nacių autori
tetai Danijoje suorganizavo 
prie&sabotažinį korpusą* iš 
15,000 ištikimųjų vyrų. Sis 
korpusas gelbės policijai ko 
voti prieš sabotažininkus.

Ui priešnacinį aktyvumą 
apie 3,000 danų yra įkalin
ta.

tetas iš Prancūzijos gavo 
autentiškų žinių, kad naciai 
Prancūzijoje susimetė vyk
dyti savo "Mein Kampf”nu 
sistatymą — naikinti pran
cūzus gyventojus.

Prancūzijos miesteliuose 
ir sodybose prancūzai vyrai 
ir moterys tarp 20 ir 40 m. 
amžiaus kas vakaras nėra 
tikri, ar jie sulauks sekan
čios dienos, tai yra, ar jie 
išliks gyvi.

Praeitą vasarą naciai nak 
timis medžiojo žydus, šian
die gi medžiojami patys 
prancūzai tikslu juos išnai- 

| kinti.
Ot, paprastai nakties lai

ku iš namų išnyksta sūnūs, 
vyrai, broliai, neeerya ir na
miškiai apie jų likimą nieko 
nežino.

štai kodėl Prancūzijoje

cūzai pat ri jotai pareiškia, 
kad jei prieš nacius nebus 
veikiama, tai po karo nebe
liks prancūzų išlaisvinti.

.Sovietai tyli apie 
vokiečių žygius 
Doneco fronte

Prezidentas įteikė kongresui 
visuotinos žmonių apdraudos planą

Sako, visi ligi vieno žmonės turi 
būti apdrausti nuo vargo / •

WASHINGTON, kovo 11. gyvenimą įstatymais turi
— Prezidentas Rooseveltas! būti globojami, 

pasiuntė kongresui visuoti-Į Visiems turi būti

'Lend lease' programa 
turi pasilikti, - 
sako prezidebtas

VVASHINGTON, kovo 11. LONDONAS, kovo 11. — 
—“Lend lease" programos PraneJimaia iš Ma„kw)s, s0.
vykdymo antrųjų metų su 
kaktuvės čia paminėtos su
rengtu pokyliu Washington 
viešbuty.

Dalyvavo viceprezidentas

vietų vadovybė skelbia, kad 
rusai pažangiuoja Viazmos 
fronte, bet visiškai nutyli 
apie savo stovį Doneco klo
nyj. Vakar iš Maskvos pra

nos socialės žmonių apdrau
dos planą. Prezidentas siūlo 
šiandieninę socialinės ap
draudos sistemą praplėsti 

(taip, kad kiekvienas žmogus 

(“nuo lopšio iki karsto’’ bū
tų apdraustas nuo vargingo 
ir skurdaus gyvenimo.

Prezidentas taip pat siūlo 
tinkamai pasitvarkyti poka- 
riniui sklandžiam ekonomi
niam gyvenimui, kad iš karo 
grįžę vyrai turėtų užtikrin
tus darbus ir visais atžvil
giais kaip jie, taip jų šeimos 
būtų kaip reikiant apdraus
ti.

Prezidentas reiškia vil
ties, kad ši kongreso sesija 
šiuos visus klausimus tinka
mai išspręs ir visiems šalies 
gyventojams užtikrins ge
resnį būvį.

Prezidento planas supuo
la su praeitais metais bntų 
paskelbtu tos rūšies planu 
apdrausti žmones “nuo lop
šio iki karsto.”

Wallace, valstybės sekreto- negĮa įa(j tenai vokiečių 
riaus pavaduotojas Sumner fcontrofensyva sula i k y t a.

Tai ir viskas.
I

Bet sovietai skelbia apie 
rusų armijų pažangą kitose

Welles ir kiti U. S. aukštie
ji pareigūnai, taip pat są
junginių valstybių diploma
tai ir “lend lease” progra
mos vykdymo personalas.

Prezidentas Roosevel tas 
susirinkusiems prisiuntė lai
šką, kurį viceprezidentas 
perskaitė.

Prezidentas laiške tarp ki 
ta pareiškia, kad “lend 
lease” programa yra ašiai 
didelis smūgis. Nurodė, kad 
Sov. Rusija tuo keliu iš A- 
merikos apturi didelę para
mą ir gali sėkmingai grum
tis au priešu.

Pasekretorius Welles pa

reiškė, kad U. S. ambasado-

Naujuoju planu visi žmo 
nes turi būti apdrausti ligo 
je, nedarbe, nelaiminguose 
atsitikimuose ir ypač senat 
vėje. Žodžiu — visi per visą

užtik
rinta lygybė darbe, moksle 
ir visam gyvenime. Visokia 
laisvė nieku būdu neturi būti 
varžoma, teismai visiems 
prieinami ir teisingumas vi
sais žvilgiais turi vyrauti.

Po karo ekonominis nor- 
malumas turėtų būti grąži
namas palaipsniui. Pokari
nėje gamyboje reikalingas 
vyriausybės kooperavimas, 
nes be to galėtų kilti rimtų 
nesusipratimų, kas yra ne
darbo šaltinis. Organizuoto 
darbo veikla turi būti nusta 
tyta įstatymais ir darbinin
kai, kurie nenori priklausy
ti organizacijoms, turi būti 
apdrausti nuo prievartų. 
Kiekvienas žmogus turi tu
rėti laisvę ir darbo užtikri
nimą, nepaisant to, ar ji3 
priklauso, ar nepriklauso or 
ganizuotam darbui:

To visa planus pagamino 
praeitais metais prezidento 
paskirtas boardas, kurio pir
mininku yra prezidento dė
dė Frederic Delano. Jau pra 
eitų metų gale šis visas pla
nas buvo parūpintas ir tik 
dabar prezidentas Roosevel
tas gavo progos tai visa pa
siūlyti kongresui.

ma, kad šimtai ir tūkstan-i'*llllwlfwl 2,000 dingUSIŲJŲ
čiai vokiečių nrakaujama. '|em, |ease' programai Tunisijoje

Naciai dirbdina 
didelius lėktuvus

, Nacionalinis prancūzų ko-| riu„ Maakvoje adm stand 
mitetas laiko nepaprastus
susirinkimus. Svarsto, kas 
daryti. Gal bus išleista pa
sauliui proklamacija apie 
nacių barbariškus žygius.

Palestinoje yra pusė 
milijono žydu

ley yra pareiškęs ne Ameri 
kos vyriausybės, bet tik sa 
vo nuomonę. Ambasadorius 
Lltvinovas pripažino aptu
rimą iš Amerikos paramą.

Tik vienas Kinijos amba
sadorius skundės, kad kinai 
mažiausia paramos apturi 
“lend lease” programos ke-

JERUZALfi (ONA). — liu.
žydų agentijos Palestinai
statistikų departamentas ii- 
kelįa aikštėn, kad šių 1943 
metų pradžią Palestinoje 
buvo 517,000 žydų, arba 
31.3 nuoš. visų gyventojų.

Iki 1919 metų Palestinoj 
gyveno apie 148,000 žydų.

fronto dalyse. Ir vis tvirtina folijų

WASHINGTON, kovo 11 
— Kongreso žemesnieji rū
mai dauguma balsų dar vle- 
neriems metams pratęsė

WASHINGTON, kovo 11. 
— Karo sekretorius Stimson 
paskelbė, kad vasario 14 — 
20 d. Tunisijoje kovose su

NEW YORK, kovo 11. — 
Žiniomis iš Mootrealk), Ka- 
nada turi pakankamai įvai
rių rūšių mėsos, aliejaus ir 
apavų ir tai visa vartoti ne
varžoma. Kas kita yna J. A. 
Valstybėse.

LONDONAS, kovo 11. — 
Kariniuose sluoksniuose iš
keliama aikštėn, kad vokie
čiai dirbdina naujus šešių 
inžinų lėktuvus transportuo 
ti kariuomenę. Lėktuvas ga
lės vežti iki 130 vyrų. Nauji 
lėktuvai bus žinomi ME— 
323. Juos dirbdina Messer- 
schmitt kompanija.

Sąjungininkai lakūnai 
sudaužė penkis 
japonu laivus

SĄJUNG. STABAS Aus
tralijoje, kovo 11.—Sąjungi
ninkų bombonešiai N. Gvi-

‘lend lease” programos vyk ašimi amerikiečiai turėjo ne 
Bilius pasiųstas se-1 mažus nuostolius.dymą. 

natui.
Svarstant šį klausimą iš

kelta aikštėn, kad šios pro
gramos vykdymui jau išlei
sta apie pusdešimto bilijo
no dolerių.

Anot jo, 59 amerikiečiai 
nukauta, 176 sužeista ir 2,- 
007 dingę. Iš šių pastarųjų 
gal daugumas yra pakliuvę 
karo nelaisvėn. Tikimasi, 
kad gal kai kuriems pasi-

“Lend keliu viaa. i mvo linijų,

kuo daugiausia aprūpinta 
Britanija, paskui seka britų 
posesijos ir Egiptas. Tre
čiąją vietą užima Sov. Rusi
ja. Toliau — kitos įvairios 
sąjunginės valstybės ir pa- 
skiausioji yra Kinija.

Prancūzai vykdo 
sabotažą

LONDONAS, kovo 11. —
žiniomis iš Prancūzijos,
prancūzai patrijotai vis dau
giau plečia sabotažą prieš 

VVASHINGTON, kovo 11., naciug Įr kitai, būdaig ko.
— Laivyno departamentas voja su okupantais.
paskelbė, kad sąjungininkų

nejoe apylinkėse penkis ja- lakOnal atakavo ir gukžlė ,ri,
ponų laivus sudaužė ir du dideliug saiarua japonų Mun P 
kitus padegė. ■ da bazgjei Xew Georgia sa-

loję.

Paskutinėmis die n o m i s

nacių karinius traukinius. 
j?aug nacių kareivių žuvo.

WASHINGTON. — Čia 
atvyko gen. MacArthuro ka
rinė misija iš Australijos.

i

Munda bazėje japonai tu- PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
ri svarbius airportus. DUOKITE JĮ KITIEMS
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVIŲ KULTŪRINIO INSTITUTO PASISEKIMAI 
VASARIO MĖNESI

NAUJOS RfŠIES JEEP na iš Toronto. Iš Montrea-i Nuo balandžio 1 iki 10

Homcstead lr 
Pittsburgh, Pa.

Gal ne visiems žinoma, 
kad nuo sausio 1 d. Liet. 
Kult. Institutas nebelaiko
mas Kat. Federacijos lėšo
mis, nes ji tam tikslui lesų 
nebeturinti. Tačiau daugelio 
išreikštas pageidavimas, kad 
L. K. Institutas kaip nors 
laikytųsi bent iki šio karu 
pabaigos, leistų ir platintų 
informacines knygeles ir ves 
tų pokarinio planavimo dar
bus ir palaikytų reikalingus 
santykius su kitomis pana
šiomis įstaigomis. Lėšų ins
titutas turi pats sau surasti 
su pagalba parinktos finan
sinės komisijos iš kun. J. 
Karaliaus, kun. J. Cepukai- 
čio ir red. J. Laučkos. Pa
tyrimas rodo, kad tų lėšų 
daugiau gaunama, kad ins
tituto direktorius dažniai 
atsitraukia nuo savo darbo

kelionės išlaidas apmokėjo 
bendras šventės komitetas.

Homesteadas jau nuo se
nų laikų turtingas duoeniiiis 
lr pasišventusiais veikėjais, 
kurių pirmoje vietoje rei
kia prisiminti seniau čia kle
bonavusį garbingą, svetingą 
ir duosnų tautos vyrą a. a. 
kun. čepanonį. Toje pačioje 
dvasioje ir* dabar čia veikia 
kun. E. Vasiliauskas ir ke- 
lėtas senesnės kartos žymių 
veikėjų. Vienas jų, J. Greb- 
liūnas vasario 14 & suruoST 
gražią puotą tuzinui svečių 
iš įvairių srovių ir davė pro
gos įdomiai pasikalbėti vi
suomeniniais bei politiniais 
klausimais. Ogi privatiškai 
J. Grebliūnas ir pora jo sve
čių (kun. E. Vasiliauskas ir 
Ant. Katilius) paaukojo po 
$10.00 ir įsirašė institute na
riais rėmėjais.

lio eina tiktai “Nepriklau
somoji Lietuva”, kurią re
daguoja Marija Aukštaitė. 
Jos adrese taip pat įvyko 
klaida. Atspausdinta Berry 
St., o turėjo bū.i Bercy St.

Klaidos menkos, bet ‘ja.: 

pataisau tam, kad mūsiškiai 
bolševifcėljai nesijuoktų ir 
nesakytų, jog “Draugo” ko
respondentas nežino, iš ku
rio miesto koks laikraštis iš
eina. J. P.

dienos regiatruojasidėl pro- 

eeanoto maisto retaileriai, 
vvholeaaieriai ir procesuoto 
maisto gamintojai.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

•‘Drmigii’1 Acmti pHoto

Detroite išbandyta naujos rūšies jeep, su keturiais ratais, kuri gaji plaukti vande
niu ir važiuoti žeme. Toji jeep gali lipti stačiai į kalnus.

žias dovanas — išmažos ge
raširdės Providen.ee koloni
jos institutas jau yra gavęs 
arti $300.00.

Vasario mėn. instituto oe- 
pamiršo, rinkliavas padarė 
ir aukas atsiuntė Lovretiio 

Iš Pittsburgho teko sku- i klebonas kun. Pi . Strakaus-
ir aplanko duosnesnlus vėl-. bįnti į YVaterbury; ten va- kas $115.08, New Haveno 
kėjus įvairiuose miestuose.' sario 16 d. Kat. Federacijos klebonas kun. A. Ed. Gradec-

Ypač šią taisyklę įrodo va
sario mėnuo, kuomet Tau
tos Šventės proga instituto 
direktorius buvo pakviestas 
atvykti ir ^pasakyti kalbas 
Pitisburghe, Wat e r b u r y, 
Worcestery ir Providence.

Plttsbfjrghe parduota ins
tituto knygelių už $11.00, gi

skyrius paaukojo institutui kis $92.00. Gi už knygeles 
$25.00. Gi instituto nariu rė- atsiuntė kun. Jonas Bakšyc 
mėju įsirašė dr. M. Colney. $25.00, kun. J. Jasevičius 
Instituto garbės narys kun. (Omaha) $10.00, veikėjas J
J. Valantiejus visuomet sa
vo parapijai nuperka insti
tuto knygelių. Ir šį kartą

Kripas iš Ann Arbor $5.00 
Alf. Ulčickas iš Nrashua $12, 
prelatas Julius Maciejauskas

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1943 m.

1. Cambridge, Mass.
Panelės Marijos Nekalto Pra
aidėjimo parapijoje, kovo 14 ~trįoūa V~v<dkė> 'kun.

21 moterims, kovo 1 klebonas K. Vasys maloniai 
28 vyrams - tėvas Justinas paaukojo institutui $100 00
Vaškys. ^apo garbės nariu. Jc

2. Chacaga, III. Šv. Jur- <pdosnūs ir susipratę para
šė0 parapijoje kovo 28 pijonai salėje institutui su 
balandžio 4 d. — tėvas Jus- ( ^ėjo $142.21 ir knygelių nu- 
tinas Vaškys.

2. Indiana Harbor, ind. —
Šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — 11 d. — tė
vas Justinas Vaškys.

4. Chicago, IH. — šv. Juo
zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, MI. —
Šv. Kazimiero parapijoj, ba

jis jų paėmė U#’$1T1GO f‘figfy Sš Los Angeles $3.00 ir d&; 
salėje jų parduota irgi už 
$15.00. Be to. veikli ponia 
Colney apsiėmė jų išplatin
ti svetimtaučių tarpe.

Worcester, Mass., Aušros 
Vartų parapija Tautos šven
tės iškilmes suruošė vasario 
21 d. Šventės proga senas

pirko už $10.50. Pridėjus 
anksčiau čia parduotas kny
geles, Aušros Vartų parapi
ja yra davusi institutui ne
toli $300.00. Tokiu pat gra
žiu duosnumo ir susipratimo 
pavyzdžiu eina ir Provi
dence, R. I.

Providence, dėl kalbėtojų 
stokos, Tautos šventę nukė
lė į vasario 28 d. Čia klebo-

landžio 19 — 25 d. — tėvas- nauja instituto garbės na-
Justinas Vaškys.

Kad Dievas palaimintų 
šias misijas, prašome visų 
tikinčiųjų šia intencija pa
simelsti.

Franciscan Fathers 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

keletas ’
mis.

Pasitiki

mažesnėmis sumo

TvėsMie gražų liefci- 
vttfcų mokyklų 
konkursų

(LKFSB). — Amer. Liet. 
R. Kat. Susivienijimas pas
kyrė 500 dolerių premijoms 
mokyklinio amžiaus vai
kams ųž rašinį tema: “Ka
talikų Susivienijimas ir ma
no ateitis”.. Iš tos sumos 
numatoma skirti stipendiją 

aukštesnės mokyklos lanky

mui, dvi dovanas po,50 do

lerių ir kelias dovanas po 
25 ir 10 dolerių. Kontestas 
prasidės rudepį.

Pataisymas
“Draugo” No. 53 kores

pondencijoj iš Kanados įvy
ko pora klaidų, kurias, au
toriaus prašoma redakcija, 
šiuo pataiso.

Firmia;iiziai pažymėta, kad 
korespondencija buvo iš 
Montreal, Canada, o, ištik- 
rųjų, buvo iš New Toronto, 
Canada.

Toliau atspausdinta, kad 
komunistų savaitraštis eina 
iš Montreal, o, ištikrųjų, ei-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
BABARTINE
DIYUSKNTŲ
RATA

1751 W. 471 h Street

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 

į už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

* daiktų.
Taisom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE
'Phone: LAFAYETTE 8617

rys kun. J. Vaitekūnas. Šveu 
tės rinkliava čia buvo pada
linta tarp Am. Lietuvių Ta
rybos, Raudonojo Kryžiams 
ir institutui dar teko $40.00. 
Knygelių kun. J. Vadtekū-, 
nas nupirko vėl už $25.00? 
Pridėjus stambią kun. kle
bono auką ir parapijonų gra

Institutas pasitiki, kad ir 
toliau aukos po truputį 
plauks ir tikrai neleis insti
tutui nutraukti darbą iki ka
ro pabaigos. Direktorius la
bai nuoširdžiai dėkoja vi
siems čia paminėtiems gera 
dariams už graibi duosuu 
mą, už šaunų lietuvišką sve
tingumą ir už pasidarbavi
mą knygeles platinant.

Išleistos knygelės ‘ ‘ Litfe- 
uanian Situation“ (K. Pakš
to)., “Litbuanian Literatūra” 
(Vaičiulaičio) ir “Lithuaai- 
an, Language” (A. Senn'o) 
gerai plinta ir vėliau užsisa
kę jų kai kurių tikrai nebe
gaus. Tad reikia pasiskubin 
ti užsisakyti: pirmosios kai
na 30c., o kitos dvi po 40c. 
Dr. K. Pakštas, direktorius 

73 West 104th Street, 
New York, N. Y.

Rešzldencija KEFublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8- 
Treč. Ir Penkt 10 Iki «.

6322 Sa WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721-

BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
• ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŠĖMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI?

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai giobo- 
-)aml lr 55,000.00 apdrausti per Federal Savings aad Loan In- 

Fą f i eurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai limoica- 
mi ant pareikalavimo.

—I II 1 l.|i|W»B AEN1AUSM IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 
x — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo | —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET U18 Jot. M. Moteris. Sec'y. S2S8 SO. HALSTED ST.

PSH libehal earninos

Uveftojame
P°

Pildom Income Tax
Nelaukit I’^Urtinks Dienos!

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

August Saldukas
~ 4038 Archer Avė. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 įdėtų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso-.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. liALSTED 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
Valančios: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais p

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų TeL: Aberdeen 4774

IIRINL
&EYES

Murinę soothęs, cleeojtj tad refresbee 
irritated, ceddened membrenee cauied 
br head colds. drieing, windj, aidvim, 
cloae worb, Utc houra Free rfropper 
with each bottle. At.aU Drug Store*.

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA ♦
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 735#

REMKITE
mu

LIETUVIŲ 
BRAUO4.

*. KANTER, rav.

MUTUAL LIQUOR CO.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS l

Tik vlms pora aklu Tiram gy
venimui. Sausoku* Jra, Makarai 
Uegaamtnnotl Jas modaraOklauaU 
metodą, koris regėjimo

sau outelktt 
U METAI rsm

pririnkime akiniu, kurie

Dr. John 1 Smetona 
Dr. J. J. Smelana. Jlr.

OPTOMEHUOTAI
1801 so. ‘

Tempęs ll-toa

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vst vak.
Nedėliomis pagal sutarti.

Offlba M. YARda «797 
Mamų taL PROipect IBM

Tek YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

157 Archer Avenue
jai.: 1—8 įr G-8JO P. M

ečiadieniais pagal sutartį

YARds 6921. 
KENwood 8107.

R. A. J. BERTASH
DYTOJAS IR CHIRUROAS
vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:90

56 West 35th Street

Tel OANzl 6122

B8. BIEŽIS
•TDTTOJAS IR CHTRUROA8

2201 W. Cermak Road
VaJnndos: 1—3 popiet ir 7—8 ». v
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 WoH 60tb rtaoe

Tel. REPubllc 7888

iHtai statymo* bažayUų 
lošimo altorių ja* pra- 
Dabar svarbiausiu da- 
yra: pripildyt! šalĮ go- 
laikrašėlais. (Kaldino- 

Laobre).

TaL CANal 0267
Res. tel.: PROapect 8669

DR. P, Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Razidendja; 6600 Sa Artetoan Ava. 

VALANDOS: U v. ryto Iki 3 ».p» 
6 1U 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTIRTAS

1446 Sa 49tb Ceurt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadiemaus
Vaiandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. If.

3147 S. Halsted St^ Chicago
Pirmadietiiaia, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Vaiandoe: 3 — 8 popiet,

TA YARda 2246

BR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

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

Telefonas HESUock 5849

DB. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8757 So. Westera Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu NeatsiHepama — 
šaukite KEDaie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr.. Ketvis., 6 iki 9 vak.; 
Pankt., šettad. 8:30 iki 9:30 vak.gakmkdįanįaįa p*ga( guaitarlmAi

Valandos: 11-12; 2-4; ir 9:30-8:30 
Pirmadieniais - tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Oflko Tel.................. VIRginia 1889

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue r-
LIGONIUS PRIIMA:

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

BR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL lHDway 2880 Chicago, III
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki d:oO vet vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETBISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamų

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVUS

3241 So. Halsted SI. 'i

9
TELEFONAS: j

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO —

Beakite YARDS 3988.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENA. MDBAUGIT .

Providen.ee


Penktadienis, kovo 12, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGUOS n

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Šv. Kazimiero 

v atlaidams praėjus
Kovo 7 d. šv. Kazimiero 

parapija šventė šv. Kazimie
ro šventę. Kun. K. Baraus
kas, “Draugo” redakcijos na 
rys, atvyko su dvasine pa
galba: iš vakaro klausė iš
pažinčių, o sekmadienį lai- 1 kė sumą ir mišparus ir pa
sakė tris gražius pamoks
lus. Savo ugninėj kalboj pa
mokslininkas palietė gilias 
tikėjimo tiesas, maldos gro
žį ir patriotiškumo dėsnius. 
Tie pamokslai žavėte žavė
jo gariečius. Mūs kolonijos 
lietuviai pageidautų, kad ku
nigas Barauskas dažniau at
vyktų pas mus su pamoks
lais.

Buvo pagerbta šv. Kazi
miero relikvija ir atlaikyta 
iškilmingi mišparai.

Choras švenčių proga la- 
bai gražiai pasirodė darniu 
giedojimu.

Atlikom ir tautinę pareigą

Sekmadienį) po mišparų lie 
tuviai susirinko į parapijos 
svetainę paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
ves.

Čia gražiai pasirodė lie
tuvių Amerikos Legiono Vy
tauto Didžiojo postas 289.

Klebonas kun. J. Martia 
anglų kalba apibudino susi
rinkimo tikslą ir vardu šios 
lietuvių kolonijos linkėjo 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę.

Svečiai kalbėtojai buvo: 
miesto majoras Joseph E. 
Fiperty ir kun. Barauskas. 
Pastarasis labai aiškiai nu
švietė Lietuvos praeitį ir da
bartį. Savo ugninga kalba 
ragino visus susiburti po A- 
merikos vėliava ir kelti bal
są už Lietuvos išlaisvinimą 
iš visokių užgrobėjų nagų. 
Lietuvis laisvas buvo ir bus! 
Jis nevergaus nei komuniz
mui, nei nacizmui!

Trečias svečias “Draugo7’ 
adm. kun. Cinikas dėkojo ga- 
riečiams už dalyvavimą dnr. 
“Draugo” koncerte, statant 
operetę “Lietuvaitė“. Ji3 
kvietė ir ragino įsteigti Ga
ry Raud. Kryžiaus vienetą 
ir per jį rekorduoti visus lie
tuvių darbus: rinkti aukas, 
pirkti bonus, aukoti kraują 
ir t.t. Kalbėjo ir spaudos rei
kalu, kad neužilgo aplankys 
šios kolonijos lietuvius dnr. 
“Draugo” agentas.

Dar kalbėjo adv. Valasi- 
na Lietuvos klausimu. Nu
tarta šios kolonijos lietuvių 
vardu pasiųsti rezoliuciją į 
Vašingtoną, D. C.

Meninė programa
Vietinis parapijos choras, 

vadovystėj Mrs. Mary Ra
dis, padainavo keletą dainų. 
Kitą programos dalį išpildė 
7 skyriaus mergaitės tauti- 

(Nukelta į 7 pusi.) .

PETRAS MASLIUNAS
Mirė Kovo 9 d. 1943 m.. 11 

vai. vakare, sulaukęs 30 metų.
Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinėlę Onų (po tėvais Ko- 
daitč, o po antru vyru Bish- 
ko); 2 brolius Bronislovų u 
Jonų (kurie , abu tarnauja IT.S 
Army); pusbrolį Daniel Bish- 
ko; 2 dėdes Kazimierų lr Juo
zapų Kodus, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
9018 So. Houston Avė., (South 
Chicago), tel. Regent 5491.

laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Kovo 15 d. 1943in. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Juozapo parap. bažnyčių. 
South Chicagoje. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Motina. Broliai, Pusbrolis, 
Dėdės ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Telef. Yards 1741.

CLASSIFIĘD ADS
“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HEI.P WAMTFP 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HEI.P WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite l Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTFL 
_________5349 Shęridan Rd._______

REIKALINGI 
STIPRŪS VYRAI

PRIE DARBŲ
Smeltlng dirbtuvėje. Pradinė mo
kestis 72 centai i valandą. 40 vai. 
savaitėle. Reguliaria nakėlimas 

I mokesčio. Atsišaukite j EMPLOY- 
MENT OFISĄ, atdaras nuo 8 ry
to iki 2 popiet kasdien, išskiriant 
šeštadieniais ir sekmadieniais. At
sišaukite prie THROOP ST. ENT- 
RANCE.

GOLDSMITH 
BROTHERS 
S. & R. CO.

1300 W. 59TH ST.

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

1401 W. FUI.TON

VYRAMS
SVARBUS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOUSE 
PASTOVUS DARBAI

' VIRŠLAIKIS

Jei dabar dirbate prie svarbių karo 
darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED 

16th lr Rockwell Sts. 
Atsišaukite prie Door 3.

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

COOPFR-JAKRETT MOTOR 
FREIGHT LINES 
3315 S. Pameil.

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite į 

Timekeeper’s ofisą. 
FDGIU’ATFR BF.ACH HOTFL 

5349 Shęridan Rd.

TOOL 
I R

DIE MAKERS
LATHE H A N D S

UNIVERSAL'
GRINDER HANDS

MACHINISTAI
Viršminėti darbai yra modemiš
kam, šviesiam up-to-date Tool 
room’e. Gera transportacija. Auk
ščiausia mokestis ir viršlaikis. 
Randasi žemos kainos cafeterija. 
Employment ofisas atdaras kas
dien nuo 8 ryto iki 6 vakaro ir 
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 3 
popiet.
EDVVARD KATZINGER CO.
Kampas — Cicero & Armitage

RAILROAD
MOTERYS reiknlingos prie Engi
ne House darbų pietvakarinėje 
miesto dalyje.

Kreipkitės prie

PENN. R. R.
Room 400 823 W. Polk St.
MOTERYS reikalingos prie ussembly 
darbų medžio išdirblmo dirbtuvėje 
Patyrimus nereikalinga. 50 renių į 
valandų pradinė mokestis.

GRAND WOODWORKJNG CO.
4147 Ogden Avė.

MOTERYS AR MERGINOS prie 
Drill Press ir lengvų dirbtuvės dar
bų. Išmokinsim nepatyrusias.

J. J. TOFREK MFG. CO.
4701 W. 101 Ii St.—Cicero.

HOTEL TARNAITES — Atsišaukite 
j Housekeeper's Ofisų. Taipgi VE1- 
TERKOS—atsišaukit į Coffee Shop. 

ATLANTIC HOTEL.
316 R. Clark St.

III
ADOMAS MESKENIS

Mirė Kovo 9 d. 1943, 7:06 
vai. ryte. sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ete- 
rėnų apskričio. Rlmšlų parap., 
Jalanėnų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 3? me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Praksldų (po tėvais 
Jūraltė), dukterį Adulfinų: 
sūnų Vincentų; sesers sūnų 
Nikodemų.' Karlavlch Ir jo šei
mų; gimines TJudovikų Ir Vin
centų Karlavlch ir jo šeimų; 
Ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose; 
4443 S. Wood St.

Ijaldotuvės Ivvks šeštadlen). 
Kovo 13 d.. 1943m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas , 
Sv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionio stelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kažtmlero kapines.

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

Moteris. I>uk#ė. Sūnus.
Sesers Sūnus, tr Giminės.
Ialdot. direktorius John F 

Eudeikis. Telef. Yards 1741.
Prašome nesiųsti gėlių.

BERNIUKAI 17 metų ar VYRAI 
suvirš 3 8 metų senumo reikalingi 
prie darbų dirbtuvėje. Patyrimas 
nereikalinga. Svarbi industrija. 

Matyklt D. FREIDMAN.
DAD’S ROOT BEER CO.

2800 N. Talman Avė.

PARCEL DELIVERY VAIRUOTO- 
JAI IR PAGELBINTNKAI. Patyrę 
Kurie gyvena žiemių ar žiemlų-va- 
karinėje dalyje miesto dirbti iš mū
sų North side dellverv stoties. Atsl- 
krelpklt i 1019 W. CONGRESS ar 
329 ~W. 18TH ST„ MR. WILKIN.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liudijimus.
Victor Mfg. Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DARBININKAI — reikalingi dirbti 
Lumber yarde Ir šapoje. Gera mo
kestis, pastovūs darbai.

WRNDNAGEL & CO.
800 W. Cermak Rd.

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

1801 S. Mklilgan

BL0W PIPE MECHANIKAI — 
PAGELBININKAI IR WELDERS 
REIKALINGI.

CYCLONE BLOW PIPE CO. 
2552 W. 21st St.

HOUSEMEN
Virš 38 metų amžiaus. Gera alga ir 
vienas valgis j dienų.

CHICAGO ATHT.FTIC ASS’N.
12 S. Miclitenn. ________

MACHINISTAS — pirmos klasės 
reikalingas prie specialio darbo. 
Turi Būt gabus naudoti savo ini
ciatyvą. Viršlaikis, jei norima. 
Karo darbai. ARMOUR RES
EARCH FOUNDATION, 3312 S. 
STATE ST., (rear). Ar pašaukit 
—OLSEN—VlCtory 6051.

PAKERIAI
Prie (įvairių materiolų. Svarbūs 
karo darbai. Patyrias nereikalin
ga. Pastovūs darbai, gera mokes
tis.
McMASTF.R-CARR SUPPLY CO. 

640 W. I-ake St.

REIKALINGAS
PATYRĘS GORDON FEEDER. 
Pastovūs, dienos darbai. Kiek tai 
viršlaikio. Atsišaukite į—

THOMSON fc TAYLOR DIV. 
536 VV. Cermak Rd.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADER8— 
TRUCKER8 ir WAREHOUSEMEN. 
Aukšta rnlnimum mokestis su proga 
įsidirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatsišauk it.
CORN PRODUCTS REFINING“ 

COMPANY
83rd St. Ir Archer Avė. -Argo, RI. 

Phone Summlt 800 — Ext. 271.

HOUSEMEN
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisų. 

EDCEWATF,R REACH HOTEL 
5349 Shęridan Rd.

DARBININKAI
Reikalingi prie yardo lr foundrės 
darbų. Pradinė mokestis 66 centai Į 
valandų. Turi būt piliečiai.

GRIFFIN VtBIL CO.
445 N. Saerannento.

MOTERYS — MERGINOS
Reikalingos prie švarių Ir lengvų 
dirbtuvės darbų.

NIFTY BRISTI CO.
314 W. Institute PI.

MACHINISTAS
Patyręs prie medžio iŠdirbimo 

mašinų.
GRAND WOODWORKING CO. 

4147 Ogden Avė.

HEI.P VVANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic blndlng amatų. Patyrimas 
nereikalinga. Labai {domus darbas. 
Dienų ir nakt| shlftal, greitas ^įdir
bimas.

PLASTIC BTVDING CORP.
732 S. Sherntan Rt.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

REIKALINGOS MOTERYS nuo 22 
iki 4 0 metų amžiaus prie lengvų 
darbų 100% Defense dirbtuvėje.

GENERAL FIRF.PROOFING CO. 
2921 S. Šalie St.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Shęridan Rd.

PADP.KON®

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 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPublie 4298

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

MERGINOS—MOTERYS 
NUO 16 IKI 40 METŲ

Patyrimas nereikalinga. Mes išmo
kinsim. (Mokėjimas shorthand ir typ- 
ing pagelbės įgyti geresnius darbus, 
šie yra nuolatiniai darbai su geru 
apmokėjimu ir proga įsidirbimo. 
Kreipkitės prie Mr. Henderson.

POSTAL TELEGRAPH 
CABLE CO.

Room 215 A. 166 W. Van Buren Rt.

LAUNDRY MERGINOS —geros 
darbo sąlygos. Gera mokestis.
, GATEWAY LAUNDRY
lll N. Clinton St. (Chicago A 

N.W. R.R. stotyje).

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI
IR MOTERYS

PRIE DEFENSE DARBŲ
Patyrimas nereikalinga. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

KREIPKIT6S PRIE 
MR. HUDSON

M o n a r k 
Silver King, Ine.

1240 N. Roman Avė.

MERGINOS ir MOTERYS—18 iki 
35 metų senumo reikalingos Išmokti 
audimo darbus. Lengvos dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOF.NIX TRIMMTNG CO.
2000 N. Raetne.

TARNAITES 
Reikalingos. Patyrimas nereikalinga. 
Matykit MISS IX)PIS.

GRAEMF.RE HOTEL
3400 Wasl(ington Blvd.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKI.US — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND PO1NT 8AW 
FII.ING WORKS, 28 N. loomls, 
Chicago. Pasiųskite pinklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON-1 
roe 1397.

SPOT WELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 lkl 40 
metų senumo. Geros darbo sąlvgos. 
pastovūs darbai. LAFayette 2456. 

STONE ASSOCIATES.
1833 W. 3Srd St.

VYRAS ar MOTERIS — dišių plovl- 
kas-kė, 6 dienos savaitėj. $75 į mė
nesį Ir valgis.

CHURCHILL HOTFL.
Phone AVHItehali 5000.

MERGINOS TR VAIKINAI reikalin
gi prie dalinio ar pilno laiko darbų 
grosemės departamente. Geros dar
bo sųlygos. Apmokamos atostogos 
Kreipkitės prie Mr. Mahood, Oro- 
eery Dept.

SEARS STORE 
W. Arthington & S. Homan Sts.

FELIKSAS BORDEN
kuris mirė vasario 21. 1943 Ir 
tapo palaidotas vasario 25 d., 
o dabar Ilsis šv. Kaz'mlero 
kapinėse amž'naį nutilęs (r ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė jam piakutinl pa
tarnavimų Ir palydėjo jį į lų 
neišvengiamų amžinybės vietų

Mes atmindami Ir angaiiė- ■ ii 
darni Jo praslš'tllnimų tš mū- l'l 
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. Ed. 
Abromavičiui, kun P. Gasū- 
nul ir kun. J. Griniui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už Jo sielų Ir kun. Ed. Ab
romavičiui už pasakytų pri
taikintų pamokslų Dėkojam* 
šv. Mišių aukotojams, gėlių 
auktojams, broliams. Jų mo
terims Ir Jų šeimoms, dėdei,
Jo moterel Ir Jų šeimai.

Dėkojame lald. direktoriui 
Antanui B. Petkui, kuris sa
vo geru Ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo JJ 
i amžinasties vietų, o mums 
palengvino perkasti nuliūdimų 
tr rūpesčius. Dėkojame grab- 
neėtams ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje Ir pagal'aus. dėko
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau 
mylimas sūnau, lai Visagalis 
Dievas sutelkia ramybę Ir at
ilsi.

Nuliūdę Moteris ir Pndukrė.

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO O 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 Ir 
Jūsų finansiftkam stoviui prieinamas.

REMKITE “DRAUGĄ” j

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tei. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —3:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

I* stotie* WGE8 (1800), su Povilu Saltimieru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4900

J. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L L ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8310 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1188-31

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2814 WEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2518
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Socialinės apdraudos programa
Prezidentas Rooseveltas užvakar įteikė Jungtinių Val

stybių Kongresui socialinės apdraudos planą, kuriuo 
kapitalistines sferas gerokai nustebino.

Šis planas apima visas žmonių gyvenimo sritis. Jo 
tikslas — visiems šio krašto gyventojams garantuoti 
žmoniškas gyvenimo sąlygas.

Siūlomoji socialinio užtikrinimo arba saugumo prog
rama inima — apsaugą nuo baimės senatvėje, ligos, 
nedarbo ir nelaimingų atsitikimų.

Socialinėje programoje ypatingai stipriai pabrėžia
mi keturi punktai:

1) Mūsų ekonominis gyvenimas turi aprūpinti darbu 
visus norinčius ir galinčius dirbti, čia įeina specialinė 
atsakomybė parūpinti tinkamą jaunimui programą, ku
ri turi būti 'integralinė dalimi bet kurios vyriausybės, 

užsimojusios užsitikrinti saugumą. Tai ypač bus rei
kalinga pokarinio gyvenimo laikotarpiui.

2) Tiems, kurių darbas yra sutrukdytas, socialinė 
apdrauda turi parūpinti įeigų.

3) Jei apdrauda negali aprūpinti bedarbių, tuomet
jie turi būti aprūpinti visuomeninės šelpimo sistemos 
pagalba. -.n-

4) Jei kur nėra tinkamai aprūpinta būtini sveikatos, 
švietimo, šelpimo reikalai, visuomenės darbų progra
moj tokio patarnavimo pro vizi j a turi būti numatyta.

Šiame plane ypatingo dėmesio yra kreipiama į ap
rūpinimą darbais sugrįžusius į civilinį gyvenimą ka
rius.

Patiekiant kongresui socialinės apdraudos planas, ga
na smulkmeniškai nurodomos jo vykdymo priemones, 
apie kurias teks vėliau šį tą parašyti.

Tuo tarpu mes tik konstatuojame savo pasitenkini
mą, kad Prezidento Roosevelto vadovaujama vyriausy
bė rūpinasi ne tik tuo, kad greičiau karą laimėti, pa
saulio taiką atstatyti, bet planuoja ir Amerikos poka
rinį gyvenimą taip, kad išvengti ekonominės krizės, 
suiručių, nepasitenkinimo ir t.t.

Karo metai yra sunkūs. Bet po karo Labai dažnai tie 
sunkumai dar labiau išauga. Atsiranda nauji reikalavi
mai, iššaukiamos naujos idėjos, jaunimas ligi tam tik
ro laipsnio sudemoralizuojamas.

Šis karas ypač paliks žmonėse daug visokių pėdsa
kų, neigiamybių, iššauks naujų problemų, su kuriomis 
vyriausybė turės susidurti.

I tai atsižvelgdama vyriausybė ir siūlo svarstyti so
cialinės apdraudos planą. Ji gerai nusimano, kad po 
šio karo per ilgus metus šelpimo reikalai bus labai ak
tualūs. Juo tasai planas bus geriau apgalvotas, juo ia- 
biau jis apims visų luomų žmonių gyvenimą, juo bus 
geriau ir saugiau.

Amerikos visuomenė, matydama, kad vyriausybė rū
pinasi jos ateitimi ir gerove, dar stipriau ir nuoširdžiau 
dėsis prie karo pastangų, prie pergalės pagreitinimo.

Santykiai su Rusija ir pokarinis planavimas
Jau buvo rašyta, kad Jungtinių Valstybių vice pre

zidentas Henry A. Wallace kovo 8 d. Ohio Wefileyan 
universitete pasakė rimto dėmesio vertą kalbą.

Jisai kalbėjo, kad 1943 ar 1944 metai nulems, ar hus 
pasėtos sėklos trečiąjam pasauliniam karui, ar ne. Dėl 
to galime būti tikri, jei ir vėl leisime Prūsijai apsigink
luoti medžiaginiai ar psychologiniai. “That war wlll be 
probaUe i/ we dnubk-croas Russia” — pabrėžė p. Wal- 
lace. Vadinas, jei rusai bus apvilti ar prigauti, karas 
neišvengiamas

Toliau vice-prezidentas sako, kad karas bus neišven
giamas ir dėl to, jei po karo žmonės nebus aprūpinti 
darbais ir jei fašistų interesai, motivuoti priešrusiškais 
nusistatymais paims į savo rankas mūsų vyriausybę. 
Ir jei, esą Vakaru demokratijos ir Rusija neprieis prie

patenkinančio susipratimo, naujas karas tikrai galįs 
kilti. Jei tarp Amerikos ir Rusijos nebus artimų san
tykių, pastaroji galinti susitarti ir susijungti bendram 
tikslui su Vokietija.

Iš šio p. Wallace pareiškimo išeitų, lyg Ameriką už
valdys fašistai ir užatakuos Rusiją, arba. Rusija do
minuos Europą ir puls Ameriką.

Ši baimė neturi nė mažiausio pagrindo.
Pirmoje vietoje Amerikos žmonės prie fašizmo ne

turi jokio palinkimo, o antra ką galėtų laimėti Rusija, 
užpuldaroa Jungtines Amerikos Valstybes?

Atmetus į šalį tą nieku nepagrįstą baimę, vis tik, 
reikia pasakyti, p. Wallace perspėjimas yra vietoje. Su 
Rusija ne tik šiuo karo metu reikia palaikyti santy
kius, bet ir po karo. Tam reikia iš anksto paruošti tin
kamą planą.

The New York Times, rašydamas apie vice preziden
to kalbą, sako nežinąs, ką jis nori pasakyti išsireiški
mu — “double-crosadng Russia”. Čia pat laikraštis pri
mena, kad Amerika tikrai nesirengia prigauti ar ap
vilti savo santarvininką, nes paties Lend-Lease admi
nistratoriaus p. Stettinius pranešimų, per kelioliką mė
nesių Amerika Rusijai pasiuntė už $1,250,000,000 vertės 
reikmenų ir, be to, planuojama tą pagalbą dar labiau 
padidinti.

New York Times nebijo trečio pasaulinio karo, bet 
jis bijo anarchijos, kokia galinti kilti po karo. Nuo to 
nė viena tauta ar valstybė nesanti apsaugota.

Šis karas, aišku, pasaulį paliks suvargintą, neturte. 
Bet ne be vilties greitai atsistatyti, jei visa konstruk
tyvinė mašinerija ir žmonių gabumai bus sunaudoti at
sistatymo darbui. Šiame darbe ir Rusija turės atlikti 
savo dalį. Dėl to, New York Times redaktorius mato 
reikalą pabrėžti, kad ji, Rusija, kitas tautas apviltų, 
jei ji nepasiimtų ant savęs tos atsakomybės dalies. To
liau rašo:

“Mes tikime, kad Rusijos žmonės norės pasiimti tą 
atsakomybę ir mes pasitikime, kad Stalinas yra su jais. 
Bus sunkumų nustatyti Rytų Europos ateities sienas 
ir suderinti komunizmo sistemą su laisva iniciatyva, 
kad galėtų dirbti drauge. Tie sunkumai sumažės, jei jie 
bus rišami atvirai, realistiškai ir laiku. Planai turi būti 
nustatyti dabar. Mr. Wallace čia neklysta”.

Reikia pasakyti, kad New York Times pastabos, pa
darytos sąryšyje su ana vice prezidento kalba, yra 
rimtos ir įsidėmėtlnosi

• - --

Amerikos Raudonojo Kryžiaus rinkliava įsisiūbavo. 
Tūkstančiai žmonių darfoiojiasi, milijonai asmenų au
koja. Nepasilieka nė mūsų-skaitytojai. Ir jų namai ir 
krūtinės pasipuošia Am. Raud. Kryžiaus ženklais.

I SPAUDOS APŽVALGA

Svarbas reikalas

*

'S

‘‘Darbininkas’’ rašo:
“Gyvendami šias sunkias ir tamsias valandas, mes 

natūraliai siekiam ausigraibstyti kiek šviesos ir pa
galbos. Iš tiesų, mūsų tautai šis momentas bus pats 
sunkiausias jos modeminėj istorijoj. Lietuvis kentė
ti papratęs. Per ištisus, šimtmečius nepalankios jam 
aplinkybės jo ištvermę tiek užgrūdino, kad sunki gy
venimo našta atrodo natūrali jo dalia. Tik pastaruo
ju laiku švystelėjo jam laisvės spindulys... Tiesa, ne- 
perilgiauaiai. Bet dvidešimties su viršum metų laiko
tarpio užteko vienai gentkartei laisvėje išsiauklėti. 
Tai sudarė labai didelį mums pliusą. Suspėjom susi
prasti, sustiprėti ir tiek dvasiniai subręsti, kad pasi.- 
savinom garbingą šūkį: “Laisvės ragavę, jungo ne- 
vilksim!” Tą šūkį naujoji Lietuva tiek brangina, kad 
be atkaklios, miltinės kovos jo neišsižadės.

“Tačiau šis istorinis momentas pernelyg klaikus 
ir miglotas. Politinė padėtis keistai susipainiojus. Ne

lemtos aplinkybės subūrė į ■ talką tokius elementus, 
kurie normaliomis sąlygomis niekuomet nesusiderin
tų. Bet nieko nepadarysi. Susidariusią aplinkybę rei
kia imti realiai. Toks jau gyvenimas. Mūsų vadai did
vyriškai užsimojo atmegzti neatmezgamą mazgą ir 
sugalvojo Atlanto Čarterį kurs bent dalinai parūpino 
raktą neišrišamiems klausimams išspręsti..'.

“Pagaliau kaip bus su tikruoju Atlanto Čarteriu — 
su pavergtomis Europos tautomis: Lenkija ir Pabal
tijo valstybėmis? Amerikos vyriausybė pasiryžo čar- 
terio pasižadėjimus ištikimai vykdyti. Bet kaip? Žo
džiais čia nieko neatsieksi. Prireiks veiksmų, ir tai 
griežtų. Washingtonas be abejo turi savo planą, tik 
kad tarp plano ir jo įvykdymo kartais būna labai toli
mas kelias. Tuo tarpu mes išeivijos lietuviai nusta
tytos linijos kaip ir neturime, nes esamoji politinė 
painiava nesiduoda tiksliai apčiuopiama. Tačiau vieną 
dalyką tai jau be klaidos galime atlikti, būtent stip
rinti savo finansinę būklę, kad valandai išmušus, ne- 
pasirodytum© politiniais bejėgiais”.

i, »•»—a. "

Henrikas Rabinų, viepia, a p 
sukrus Lietuvos diplomatas, 
priėmė Jungtinių Valstybių 
pilietybę.

Sveikiname!
Bolševikai iš to bando sau

politišką biznį) padaryti. Bet 
tai jiems nevyksta.

Jie nori tuo išaiškinti, kad 
Rabinavičiaus priėmimas U. 
S. pilietybės, yra nęsąntąi- 
kos ženklas tarp Amerikos 
Lietuviu Tarybos ir Lietu
vių Tautinės Tarybos.

Ar bereikia didesnės ne
sąmonės?

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 12 d.)

Ispanijoj būsianti dikta
tūra... Rezignavus Ispanijos 
ministrų kabinetui, manoma, 
kad karalius Alfonsas pas
kirs tam kraštui valdyti dik
tatorių.

Trockis rezignavo... Leon 
Trockis, kalbėdamas bolševi
kų susirinkime kovo 8 d., 
pranešė, kad jis rezignavo 
iš užsienių reikalų komisa
ro vietos.

•
Lvov užvaidysiąs Sibirą... 

Buvęs revoliucionieriškosios 
Rusijos premieras princas 
Lvov yra sudaręs vyriausy
bę. Tolimuose Rytuose, kuri 
dabar yrą Pekine, lauke pro
gos persikelti Vladivostokan, 

‘iš kur nori eiti ir užvaldyti 
Sibirą.

sveika?, kąip Stalinas, ale, 
užuot dirbęs, važinėja po 
Illinois įr menkina žjnonės.

Po svieto pasidairius
Bruklyno lietuviškų sus

kių gazieta dantis tarškina 
ant lietuvių kunigų, kam jie 
neremia balšavikiško veiki
mo, o padus bučiuoja vie
nam Vusterio protestonų pa 
storiui, kuris balševikams 
prakalbas sako, večeres val
go. Gazieta klausia:

“Ar galima lyginti lietu
viškus kunigus prie šio dva
siškio?” I

Žinoma, kąd ne. Viena — 
katalikas, tai ne protestan
tas, o kita — juk visiems 
yra žinoma, kad daugelyje 
atvejų lietuviai pasirodo gu
dresni už svetimtaučius.

Tai bent sulaukė čėsų! 
Gazietose mačiau vieno Či
kagos teisėjo pareiškimą, 
jog bausiąs sergančius žmo
nes! Jis sako, kad daugelis 
defense darbininkų pirma
dieniais “serga” ir neina dir 
bti. Kodėl tie žmonės “ser
ga” pirmadieniais, o ne, sa
kysim, penktadieniais, išve
dama iš to, kad nedėlia yra 
liuosa diena ir dėl to labai 
lengva užsikrėsti visokiomis 
bakterijomis. Ir teisėjas pa
reiškęs, kad jei kuris dar
bininkas bus sugautas “ser
gąs” pirmadienį, turės užs
tatyti bausmės $100. Ot, 
jums ir zuikio pyragas!

Ale jei aš būčiau teisė
jas, aš dar bausčiau ir kito
kius tipus, būtent sveikus, 
bet kurie, užuot dirbti, važi
nėja, valgo ir miega. Pir
mas ant tokios bausmės pa
tektų Čikagos balšayikų 
orakulas Andriulis, kuris

Kaip Ui senovėje būta
So. Boąton, Mass. Keliau

damas po Naująją Angliją 
užsukau į Bostoną ir apsi
lankiau “Keleivio” spaustu
vėje. Čia radau susirinku
sius visus “Keleivio” bosus 
ir bendadarbius, o ąnt stalo 
prikrauta ką tik atspausdin 
tų naujų brošiūrų, bei knyg 
palaikių, kurių įtalpa tai 
kvailiausias aiškinimas, būk 
Dievo nėra. Bet koks gi ma
no buvo nusistebėjimas dirs 
telėjus ant sienų, apkabin
tų įvairiausios spalvos ro
žančiais, skapleriais, o len
tynos apdėtos maldaknygė
mis. Bedieviški raštai ir mai 
daknygės, škapleriai su ro
žančiais — kaip tai gali bū
ti ! Neiškęsdamas paklau
siau: kam, sakau, jus tas 
brostvas pardavinėjate, jei 
patys netikite į Dievą ir sa
vo raštuose aiškinate, kad 
škapleriai su rožančiais yra 
vien burtai ir tamsybės žen
klai?

— U gi, — atsako, — kad 
tamsuoliai mūs, esą, neklau
so; aiškink, neaiškinęs, o jie 
vis vien eina į bažnyčią ir 
perka visokius pakabardus 
(suprask, škaplierius ir ro
žančius), tad kodėl mums iš 
jų tamsumo nepasinaudoti?

Bedieviai prsilūpę pinigų 
iš katalikų už visokias “net 
Ryme šventintas” brostvas 
paskui per savo raštus juo
kiasi iš katalikų “tamsu
mo”. (2., 1910).

Relea»«<J by Kcyttonc Fcaturci, Ioc.
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Rekorduokime savo valstybinius 
darbus Rašo dr. S. Biežis

niai daug dirba Amerika* 
Raud. Kryžiui, kas labai pa-

V Gyvename šiurpų, tragin- lingris vienelais jau mio se
gą laikotarpį, kurio ryto
jaus kryptį vargiai kas drįs
tų tiksliai pranašauti. Rei- girtina. Tačiau, ar kas žino,
kia., nedvejojančiai suprasti, kiek valandų jos išdirtjo,

' kad šis karas yra už asmens kiek šimtų tūkstančių, o gal į 
gyvybę, ųž tautų ir vaisty- ir milijonų bandažų jos pa-Į 
bių laisvę, už laisvę demo- gamino? Aš manau, kad šiaa 
r a tybės principais parem- dien niekas negali į šį klau-

’tą santvarką ir galų gale simą kad ir apytikriai atea- 
už visą tft, ką įpratę vadinti kyti. Ar kas iš mūsų žino, 
gražu ir žmoniška. 'įas, ku- kiek lietuvių jaunuolių tar 
ris tiki žmoniškumui ir ku- nauja Dėdės Šamo unifor 
ris trokšta matyti gyveninį moję f Manau, nei vienas ne 
teisėtumą, negali randas su- turi nė mažiausio suprati- 
dėjęs sėdėti bei laukti jo li- mo. O jų yr.a labai didelis 
kimo išsprendimo. Jo tiesio- skaičius. O kiek jų jau bu- 
ginė pareiga bei privilegija vo užmuštų ir sužeistų? 
prisidėti visomis išgalėmis, Kiek lietuviai kraujo auko-

=
4,000 IŠSIGELBĖJO DAR APIE AMERIKOS LIETUVIUS KARE UŽ 

LIETUVOS LAISVE

kad iškovoti tą aukštą troš
kimą, kurio mes visi siekia
me.

jo, kiek lietuviai karo bonų 
išpirko? Tai vis užvožta kny 
ga, kurios puslapiuose įdo
mių davinių iki šiol dar nie
kas nebandė pasiskaityti. • O 
tai ne tik begalo svarbi, bet 
ir būtinai reikalinga medžią-

Žinodami ko siekiame, ne
privalome atsisakyti užmo- 
keti kad ir aukščiausią kai
ną, kad pasiekti to aukšto- 
jo idealo. Netolimos praei- «a' kuri- jei tiksliai 8Utvar- 
ties gyvenimo įvykiai ne tik; kyta. Sali ir ateity be ma 
mus paruošė, bet aiškiau- žiausios abejonės sulos svar 
šiai įrodė, kad kitokio pasi-1 bų vaidmenį mūsų pačių kre- 
rinkimo jau visiškai nebeli- ditui ir taip pat pastangose 
ko, jei norime būti laisvais. Lietuvą atstatyti po karui. 
O kas malonėtų vergu tap

ati! Užtat mūsų visų parei -
gos ir prievolės yra sukaup-

Jei šiandien kokia svarbi 
valdiška įstaiga paklaustų

"Draugas" Acm» photo

Tik du žuvo kai buvo įsakyta apleisti S. S. President Coolidge laivą. Laivas Pietų 
Pacifike, pereitą gruodžio mėnesį, užėjo ant minos. Kada laivą palietė mina, tuojau 
laivas skubėjo prie salos ir palietė krantą.

dešimtis metų atgai esą įta
rimų buvo vokiečių nešauti. 
Ši idėja lietuviuose labai pri
gijo ir 16 Vasario baakiete 
Blackstone ho'.ely apart ki- 

’' tų aukštų svečių dalyvau
jant pačiam karo bonų vy
riausiam pareigūnui buvo 
šis vajus net su kaupu už
baigtas. Greitu laiku, sako
ma, pamatysime šį didžiuli 
bomberį Chicagoje su užra
šu LITUANICA. Apie šią 
stambią paramą žino ne tik 
Chicagos departamentas, bet 
ir Washingtone Karo Depar
tamentas. Šis įvykis teikia

veiklą, kad lietuviai gautų grįžęs į senus baudžiavos 
atitinkamą ir pilnai užtar- j laikus. Jį varginte vargino 
Mautą kreditą. 'įvairiausios bausmės už oe-

Bet dabar kaip padaryti1 galinių vokiečių įsakymų nt
ir kas tą didelį darbą at 
liks? Gal mūsų Susivieniji
mai, gal Vaizbos Butai gal

vykdymą. Miestams, izoliuo
tiems nuo kaimo, dažnai 
trūko maisto. Vilniuje 1916

ti visas jėgas, kuriomis tvir- mas''' kiek mes- kaipo “•*

tai apsišarvavę tikrai laimė- tuvil» kilmės- 11
aįme prisidedame prie karo pas

tangų, kokį atsakymą galė-
Mes, kaipo piliečiai ir kai- tume suteikti? Aš čia neap- .... , , _

po tautinė grupė, einame aįriksiu pasakęs nors labai į 16 yviams a' &ar es 11
mūsų valdžiai į pagalbą vi- norėčiau ^uomi būti klai. gražaus prestyzo musų val;

isomis igalėmis, kad kuo grei dingu? kad nei mūsų orga.*™8 sl™k8niuos«- 0 uz 
čiausia laimėti pergalę. Mes' nįzacijos, didelės ir mažos,' kiek millJOnų hetuviai Yra
perkame karo bonus, daug nei mūsų laikraščiai, nei.' išpirkę bonų, už kuriuos ne-

parapijos, gal A. L. T., gal j metų pradžioje buvo tikras 
lietuviški Amerikos- Legiono badas: žmonės mirė gatvėse, 
postai, gal laikraščiai, o gal nes vookiečiai visą maistą iš 
atskirai šiam tikslui sr.tver-1 sodžių vežė į Vokietiją. Bal
ti komitetai? Šiuo tarpu nie sus skurdas ir ligos per tre
ko konkrečio nesiūlau, nors jus metus naikino Lietuvos 
šiokį tokį planą turiu gal- gyventojus, likusius be jo- 
voje. Būtų labai prasminga kios pagelbos prieš žiaurą ir 
ir šiuomi kviečiu, laikraš- 1 pasiputusią vokiečių admįnis 
čius, organizacijas ir pavie- traciją. Jaunimas buvo su- 
nius veikėjus objektingai šį imtas prievartos darbams ir 
sumanymą išnagrinėti vie- buvo laikomas gyvulių vie
šai ir gal surasime tinkamą toje.
instanciją, kuri ši milžiniš-.' . . .. ,, , .vi Švietimo draugijos, moką, būtinai reikalingą ir la- , , , . , . . ,° kyklos ir koperatyvai buvo

dirhame ir aukojame Ame-' pagalio8i veikejai negalėtų g"v°, kredilo? Kan tra- bai svarbų daąbą, pajėgs tin-, u| u kalbo3 teį
rikos Raudonajam Kryžiui, 
siunčiame savo sūnus į ka
ro laukus, kur jau nemažai 
jų sudėjo didžiausią auką 
— paguldė savo galvas ant 

laisvės aukuro ir dar dau-

, , . i_ • . . .. skaitys? Šie du atsitikimai karnai nudirbti. Prašau nuo-, _ , ... ,kad ir apgraibomis suteikti' , .... aes buvo niekinamos. Nebu-, .... . .. aiškiai įrodo svarbą rekor- monių ir galimai praktišku . . x x .apčiuopiamų skaitlinių. Mer , , ,. L- ‘ivo leista net maiskais susi-
dirbame ir atrodo daag dir- duotl mu8ų VUK‘ valstybinę sugestijų
bame, o jokių sąskaitų ne
vedame, kad žinojus kiek gi 
ištikrųjų nudirbame. Pavyz
džiui, paimkime porą akyvųgiau jų atiduos savo gyvy 

bes. Taipgi daugel lietuvių atsįtik'imų Chicagoje sąry
jau davė ir ateity pasiryžo 
dar daugiau duoti savo krau 
jo mūsų kareiviams, žodžiu

šyje su paminėjimu Lietu
vos nepriklausomybės 25 me 
tų sukakties: Vienasi, J. Dauž

sakant, lietuviai kiek gali- vardįenė, Chicagoje konsulo 
ma nusivokti iš palaidų ii-i darbščioji žmona, SlO8 au. 
nių, nuoširdžiai ir gausiai intencija sumanė
remia karo pastangas. Tą bgnt 25 asmenis suverbuoti 

’ daro lietuviai visose koloni-, kraujo duoli R K Pritari.
mas buvo toks didelis, kad 

Šioje linkmėje į- veik be jokios agitacijos at- 
žiurima viena yra, arba, gal sirado liuoEnorių su viršum 
geriau pasakius, neapsižiū- šimtas, kurie paskirtą die 
rėjūnas: būtent, kad mes ne- ną in corpore aukojo po pan- 
vedame tikslios sąskaitos, t. tę savo kraujo. Jų užsilai- 
y. nerekorduojame organi- kymas ir kantrumas buv:
zuęfltu būda savo gražią ir 
labai plačią veiklą, kurios 

* rezultatai mus pačius nuste
bintų, jei viskas tvarkiai bū-

pavyzdingiausias, ką virši
ninkai labai aiškiai pašte

Vaizdelis iš Lietuvos praeities
IB VĖL LIETUVA OKU PUOTĄ. BET LIETUVA 
BUS LAISVA IĘ NEPRIKLAUSOMA VALSTYBĖ

rašinėti lietuviškai. Užtat 
Vilniuje vokiečiai palaikė 
lenkiškumą. Daug Vokieti- 

i jos lenkų buvo pastatyti Lie 
tuvoje įvairiais valdininkais.

PERGYVENO BAISIĄ

1914 metais, rugpiūčio 3 arba pasitraukė į rytus. Nie 
dieną diplomatų kalbos pasi- kas tada netikėjo, kad karas Lietuviai pergyveno karo 
baigė. Prasidėjo kalbėtis ar-'užtruktų ilgiau, kaip kelis baisenybes ir vokiečių oku-' 
(notos ir kulkosvydžiai. Pro- mėnesius. Pirmasis tų pabė-1 pači jos žiaurumus ir išsiko- 
tas, kuris tautoms turėtų va gelių ir tremtinių etapas bu- vojo drąsa, pasišventimu įr 
dovauti, užleido savo vietą vo Vilniaus krašto Panemu- krauju sau laisvę ir nepri- 
parakui, ugniai ir metalui. nė ir patsai Vilniaus mies- klausomybę. Tai buvo prieš 

tas dvidešimt penkeris metus.
KOVŲ LAUKAS „ _. ,. — • .

OKUPAVO LIETUVA Šiandien Lietuva vėl vo-
Didžiųjų Europos valsty- kiečių pavergta. Šiandien

bių rungtinių padarinys — _ 1915 metals vokiečiai už- lietuviai su dįdeaniu paty- 
didysis karas. Iš pat pra- eme VilniU. o rudenį visa rimu .f drą3a eįna
džios lietuvių gyvenamąjį Lietuvos teritorija buvo už- . laigvą gyvenimą. Lietuva 
kraštą pavertė kovų lauku. imta- ! vėl išsikovos sau laisvę ir
1914 melais, rugpiūčio mė- Lietuvoje vokiečių okupa- nepriklausomybę ir jokiems

bėjo. Raudonojo Kryžiaus nc3į Vokie.ija puolė pirmiau cija buvo sunki, nes vokie- okupantams ne vergaus, ne- 
viršininkas pastebėjęs lietu- s^a visomis jėgomis vaka- čiai javus, gyvulius ir pauk- vergaus nei naciams nei ko-

•  ,______ a_._____ Del rri -i o iv Dra ban XII.n —a. —_

Prieš kiek laiko tuo Klau
simu buvo išspausdinta ži
nutė. kurią geriau nušvies 
šie papildymai: Lietuvos 
Liuosybės Sargų pirmas su
sirinkimas J. K. Miliaus bu
vo sušauktas “Garso” redak 
cijos patalpose sausio 5 d. 
1919, kuriame pradžia buvo 
padaryta ir po gavimo ma
lonaus atsakymo iš Baltojo 
Namo tuojau pradėtas dar
bas viešai ir. plačiai; (Skai ■ 
tykite to laiko spaudą). Po 
to J. K. Milius gavo kable- 
gramą nuo Lietuvos tuote: 
kinės valdžios Karo Minis
terio Merkio. Miliaus buvę 
klausta, kaip kas yra reika
linga dėl Lietuvos savano
rių. Min. Merkis atsakė. Tai 
buvo pirmutinis gyvas žo
dis, gautas po karo iš Lie
tuvos. Tą visą metą J. K. 
Milius per spaudą ir ypa- 
tiškais laikais bei ypatiš- 
kais važinėjimais organiza
vo L. L. S. būrius. Paskiau 
taip pat Milius sušaukė su
sirinkimą iš prijaučiančių 
tai organizacijai New»rk, N. 
J. Tame susirinkime buvę 
priimtas ir užgirtas vardas, 
Lietuvos Liuosybės Sargai. 
Tame pat susirinkime buvo 
išrinkta tai organizacijai 
valdyba: pirmininkų Jonas 
J.Romanas, iš Boston, Mass., 
raštininku Vincas Vaškas, 
iš Newark, N. J. Organiza
torium ir reikąlų vedėju pa
siliko tas pat J. K. Milius.

J. K. Miliui turint artimus 
santykius su kun. Jonu Ži- 
liumi, kuris tuo laik? važi
nėjo po Europą, jis išgirdęs 
ir sužinojęs, kad čia yra or
ganizuojama Lietuvos sava
noriai, suėjęs Paryžiuje su 
Lietuvos įgaliotiniais nuta
rė organizuoti tikrą Lietu
vos armijos dalį), Lietuvių 
Brigadą, jei bus gaiima. Ku
nigas J. Žilius buvo įgalio
tas pasirūpinti reikiamais 
dalykais atvykus j Wash- 
ington, D. C. Taip pat bu
vęs amerikietis generolą? 
Juoduotis (Svvarcout) suti
ko būti tos brigados vadu. 
generolu, kurį taip Lietuvos 
įgaliotiniai priėmė ir įgalia- 
vo tam darbui vesti ir ku
ris kartų atvyko su kun. J. 
žilįumi į Washington, D. C. 
susižinojo su valdžios parei 
gūnais. Gąvę pritąriiąo pra 
dė'o darbą. Pirmiausiai eu 
šaukė tarybas katalikų lr 
tautininkų ir, pasakė visa 
dalykų stovį. Tarybos suma 
nymui prįtąrė ir katalikų ta

ryba rekomendavo J. K. Mi
lių, kaip jau organizatorių, 
Julių J. Bielskį; tautininkų 
taryba rekomendavo K. Laz
dyną ir P. Purvį j> tą briga
dą, kaipo pirmutinius lietu
vius, kuriuos generolas Juo- 
dotis tuo jaus pašaukė į Wa- 
shingtoną, ir prisaikdinęs 
priėmė su laipsniais; J. K 
Milių Įeit., Julių J. Bielski 
kapitonu, K. Lazdyną kapi
tonu ir P. Purvį Įeit. J. K. 
Milius ir čia pasiliko org* 
nizatoriumi, kuris ir su A 
merikos karininkais važinė
jo po lietuvių kolonijas au 
prakalbomis, organizuoda
mas L. L. S. būrius, Lietu
vos karininkų uniformoje. 
Tai yra Amerikos Lietuvių 
Brigadą, išdygo iš Lietuvos 
Liuosybės Sargų, ir ta bri
gada buvo organizuojama L. 
L. Sargų vardų.

Lietuvos Liuosybės Sar
gų organizacijos Bielskis net 
nariu nebuvo ir L. L. Sar
gai jo niekada niekur nerin
ko. 1920 m. pradžioje atvy
ko Lietuvos atstovybė: Jo
nas Vileišis ir majoras P. 
Žadeikis. Pastarajam, kaipo 
Lietuvos karininkei, buvo 
pavesta perimti vadovybę 
tos brigados ir L. L. Sargų, 
J. K. Milius visa sutvarkęs, 
su pora tūkstančių Laiškų, 
perdavė maj. žądeikiųi- Ir 
tuomet jis liko vadu briga
dos L. L. Sargų. Ir po jo 
komanda J. K. Milius taip 
pat važinėjo organizuotu
mas L. L. Sargų būrius su 
prakalbomis. Tą visą gali* 
ma matyti to laiko spaudo
je paties jau maj. žadeikio 
pranešimuose.

1920 m. geg. 2 d. J. K. 
Milius išvyko į Lietuj tie
siog į Lietuvos Kariuomenę, 
o mąj. Žadeikis su Pųrvii 
pasilikę valdovavo tai L. L 
Sargų organizacijai. Birželio 
mėnesį jį buvo likviduota vi
sai.

L. L. Sargų organizacijos 
narių parvyko į Lietuvą ą- 
pie 400, ar 450. Bet šalįą jų 
parvyko ir ne tos organiza
cijos narių, bet taip savano
rių* J. K. M-

LILI

TODAY

=
tų suskaičiuojama ir bendra ■ vių nuoširdumą ir jų pas tuose Belgiją ir Prancūziją, ščius, — visa, kas tiko mais- muniatams.

tangas, prisiuntė org?nizato Rytų fronte vokiečių jėgų tui, atimdavo iš žmonių, daž Šiandien kiekvienas lietų-
rei labai malonią ir įverti menkumas leido Rusijos ka- niausią be jokio atlyginimo, vis sako:

rai žinotumėm, kiek ir ko nančią padėką. Čia jau lie- nuomenei įsiyeržti į Mažąją Miškai bbvo kertami, neat- “Tikiu, kad Tu. o Dieve, iš
esame nudirbę ir galėtume tuviams tenka nemenkas Lietuvą ligi Kąra iaučįaus, apžvelgiant į jokį a a kultūri- karo ir žudynių tau'.ų tau-

sutrauka suvedama kartas 
nuo karto. Tuomet mes tik-

GEKkfT ryt GKK4 ALę, padarytą Cfairago] Viąi 
<ena v nirsta ĄMIIROBIA Uų, bet, pria to, iidirbė 
lai nusprendė padirbti dar gerątmį alų, kurį užvardi 
m VFiŪTAR kis Alus yra pagamintą* 0 importuotu 
pirmo* rūšies produktu

.aiškiai pasisakyti, kur sto-1 pliusas, o kiek tokių pliusų 
vime kaipo lietuvių grupė, i gal kasdieną įvyksta visa: 
Reikalai atėjus, o tokis rei-< nepastebėti? Antras, būrelii

▼ kalas tikrai ateis, mes aiš- Chicagos patriotų au patal
kiai skaitlinėmis galėtumėm ba tūlų organizacijų taip pat 
įrodyti savo prisidėjimą prie 16 Vasario garbei pravedė 
karo laimėjimo bei padaryti vajų pardavimui karo bonų
atitinkamas išvadis, kurių 
svarbųpaą bei reikšmingumą 
jau ir dabar gali numatyti 
kiekvienas. Apie tai vėliau lį bomberį ir jų užvardinti 
teks pakalbėti. LITUANICA, atminčiai mū

Visi labai gerai žinome, I sų didvyrių, Dariui-Girėnui 4 kad lietuvės moterys skait- kurie skrisdami į Lietuvą

už visą milijoną dolerių, kad 
už tuos sukeltus pinigus Dė
dei Šamui nupirkus didžiu

Įsrutės, Gumbinės, Stalupė- nio ūkio taisykles. Kaimas, tas vedi, kaip kūdikį, pro pa 
nų. Tačiau veikiai vokiečiai visokiomis prievolėmis ap- rąją ir manąją tėvynę išve- 
išstūmė rusų kariuomenę ir krautas, pasijuto lyg su- dęs, tarąi: auk, žydėk!1’
įsiveržė į dabartinės Lie-'

tuvos teritoriją, ypač į Su- // .* ■—
I, »n W i

UO MUKUS, k

UIHTKIB4 TOk

valkų kraštą. Mūšiai ir ka
ro baisybės sutrikdė visą 
ūkio ir visuomenės gyvavimą 
daug kur eleido nuva
lyti laukų, o didelės ka
riuomenės sunaikino derlių 
ir mantą. Daugelis ūkininkų 
su šeimomis ir beveik visa 
intelegentija buvo ištremti

Paulina Russian and Turkish Baths
Havo Sveikatą Pagerinaite Atai ankydarnl 

i 4Uą Modernišką Lietuviu įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

CJltra-Viokt 8un»hlne ir Infra Red Light
R»di»ttons, Swedi«h MAS«age ir Movemenis.

Moterim* Tce^Udileniai*.
Telefonas: VI R gi nia 9498 

š. P. CZESNA, navininkas

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

fe

Ambrosia & Nectar
B EĘR5

Urmo <wboleauiej kauu>mia priRtąto į aline* li ju 
laa įntaigM Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kųi 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe
J

f
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Nuoširdi padėka visiems vajaus 
vakarienės dalyviams

Didžiai gerb. kapelionas jonai, N. N., ir Garbužaitei 
kun. B. Urba savo ir sese- Paulinai; Šv. Pranciškaus 
lių vardu, sveikindamas gau Par. Indiana Harbor, Bslec- 
singai susirinkusius svečius kienei Marijonai, Kavierie- 
vajaus vakarienėje, pasakė: nei Barborai ir Ujinskienei 
“Jauskitės, kaip savo na-1 Onai; Visų Šventų Par., Jo
niuose”. Tikrai, brangieji,1 nui Jagminui, Šv. Antano 

tie prasmingi žodžiai ge- Parapijos, Cicero; Kimtie- 
riausiai pasako, kaip lau- nei Veronikai, Miliauskienei 
kiami ir branginami Jūs Pranciškai, Mikolainiui Jo- 
esate. Jūsų dėka ši garbin-; nui ir švabams Jonui ir Ele-
ga įstaiga auga ir didėja. 
Jūs esate mūsų talkininkai,

nai; šv. Petro ir Povilo 
Par. West Pullman, Radavi-

nes talkinate gražiam ir di-. čiams Pranciškui ir Valeri- 
deliam darbui. Savo skait- jai ir Radavičiui Evaldui; 
lingu dalyvavimu metinėje Iš South Boston, Kiburienei 
vajaus vakarienėje, suteikė-, Marijonai ir Vasiliauskie- 
te mums ir rėmėjoms neap- nei Petronėlei.
sakomo džiaugsmo ir malo-j Švento Kazimiero Akade- 
numo. Iš mūsų širdžių kyla mijos Rėmėjų skyrių atsto- 
padėkos malda į Aukščiau-'vės sveikindamos įdavė au- 

siąjį prašydama kiekvienam kų: l-mas skyrius, Šv. Kry- 
gausaus atlyginimo. Už tą žiaus parap., $25.00; 2-ras 
garbingą ir nenuilstamą rū- skyrius, Šv. Jurgio parap., 
pestį mūsų Kongregacijos! $15.00; 3-čias skyrius, šv. 
reikalais, didžiausios pade- Mykolo parap., $15.00; 4-tas 
kos tenka pareikšti visiems^ skyrius, Visų Šventų parap.,
vakarienės dalyviams. $10.00; 5-tas skyrius, Dievo

Ypatingai dėkojame ger- Apvaizdos parap., $20,00; 
biamiems klebonams už at- 6-tas skyrius, Nekalto Pra- 
silankymą ir paraginimą aidėjimo parap., $110.00; 
parapijiečių remti mūsų dar 7-tas skyrius, Šv. Petro ir 
bus. Taip gi dėkojame kuni -Povilo parap., $50.00 ; 8-tas 
gams asistentams už jų nuo skyrius, Gimimo Pan. šven-
širdų palankumą. čiausios parap., $50.00 ; 9

Širdingai dėkojame mūsų tas skyrius, šv. Antano 
rūpestingam kapelionui kun.1 parap., $22.00; 10-taę sky- 
B. Urbai už tvarkingą ir su rius, Aušros Vartų parap., 
maningą vakaro vedimą. ' | $10.00; 13-tas skyrius, Šv.

Nuoširdžiai dėkojame kai Kazimiero parap., Chicago 
bėtojams už turiningas kai- Heights, $10.00.

, bas, profesijonalams ir biz- Aukojo $100.00 Švabai 
nieriams už paramą, rėmė- Jonas ir Elena iš Cicero, 
jų pirmininkei ir rėmėjų Aukojo $50.00 Gedvilai 
skyriams už nenuilstamą Mykolas ir Izabelė ir N. N. j 
darbavimąsi, bilietų parda Aukojo $25.00 Rašinskie-! 
vinėjimą ir suteiktas aukas, nė Ona ir Juzulienė Barbo-I 

Ačiū akademikėms už patar ra, Rubienė E 
navimą prie stalų, ačiū pro
gramo rengėjoms, orkestrui, 
chorui ir artistėms už įspū
dingą patrijotinę meno dalį.

Labai dėkojame už aukas 
amžiniems nariams: Nekal 
to Prasidėprae P. š. Para
pijos Anužienė Mortai, An- 
driuškienei Domicėlei, Kaz-I
lauskams Stanislovui ir Ve
ronikai, Simonavičlams Jo
nui ir Veronikai ir Jesuke- 
vičienei Marijonai; Šv. Jur
gio Par. Girskiui Pranciš
kui, N. N., Grybienei Mari-

f

DIENRABTIS DRAUGAS

It a Grand and Glorious Feeling?”

WHEN YOU’VE BEEN BUY- simoleons for every THREE you’re 
ING War Bonds on thfc Pay- putting in today . . .

Golly, you’ll have a eottage on a 
lake - take a trip around the worlu . . . 
send the kids to college . . .

Ain't it a grand and glorious 
feeling?

, SO KEEP IT UP, SISTER.
Keep on buying Bonds . . . tuck- 

ing ’em away . . . tucking ’em away 
., . . tucking ’em a vvay . . .

AND DON’T LET ANYTHING 
STOP YOU1

★ • * *• v
Can’t you booat your ante, maybe? Don’t stop with 10 percent if you can do 

more. Do all you can!

Roll Savings Plan for. say, 6 months . . .
And suddenly you realine that—for 

the first time in your life—you’re saving
money regularly . . .

Saving more than you thought you
ever could save . . .

There it is, tucked away, mounting
up, month in, month out . . .

And you think how, later on, it’ll be
coming back to you in cash, FOUR

SAVE W1TH U.S.YYAR BONDS 
EVERYBODY...EVERY PAYDAY. AT LEAST107.

This spacc ia a contribution to America ’i all-out war effort by « 

YQUff NAMff HERE

Penktadienis, kovo 12, 1343
>1

Raud. Kryžiaus "War Fund" skyrius įgaliojo 
Darius-Girėnas Auxiliary 271 Raudonojo 
Kryžiaus vienetą rinkti aukas

Raud.' Kryžiaus “Karo parėmę R. K. vajaus ir savo 
Fondo” vajus prasidėjo ko- Į aukas įteiks per Dariaus-Gi-

vo 1 ir baigsis kovo 31 die
ną. Vajuje nustatyta Chi
cago miestui surinkti $8,- 
750,000.

Kadangi mes, lietuviai, iš 
praeities jau užsitamavom 
pagyrimo ir didelės garbės 
savo nuveiktais darbais tau
tos ir Amerikos labui, neiš- 

’ sisukime ir nuo šio svarbaus 
darbo. X

Dariaus-Girėno Aux. R.

rėno Aux. Raud. Kryžiaus 
vienetą, 4416 So. Western 
Avė. Negalėdami asmeniškai 
atnešti auką, išpirkit '“Mo
ney Order”, arba išrašykit 
čekį vardu: Dariaus-Girėno 
Aux. Red Cross Unit, o vie
netas pasiųs paliūdijimą.

Dėl informacijų galima 
šaukti DaHaus-Girėno Aux. 
Raudono Kryžiaus vieneto 
pirmininkę Helen M. Karei
va, Yards 5350; vice pirmi-Kryžiaus vienetas, gavęs į . . , m

.... , - ninkę, Martha Mason, Trian-
galiojimą, tuoj ėmėsi darbo. . ___ ’
Pirmiausiai vieneto pirmi
ninkė su savo pagelbininkė- 
mis ir J. Daužvardienė atsi
lankė kovo 8 d. į Dariaus- 
Girėno posto susirinkimą.
Ten pareiškė atsilankymo 
tikslą ir kvietė visus prisi
dėti prie vajaus. Posto na
riai entuziastiškai kvietimą 
priėmė: nutarta iš 
iždo paaukoti $300.00, o pa
vieniai nariai sekančiai au
kojo:

A. H. Kasper $10.00, A. H.
Kasper per raffle $7.00, Gal- 
vert’s Dist. Corp. per raffle
$7.00. žadinamasis (budilninkas)

Po $5.00: S. Mitchell, J. Į laikrodis. Dabar šis laikro- 
Pankus, B. R. Pietkiewicz, dis pasidarė vagysčių daik-

gle 6740; vice pirm. Anne 
Yonaitis, Laf. 2850; arba 
Dariaus-Girėno Auxiliary U- 
nit pirm. Marian Nares, tai
pgi legijono headąuarters, 
4416 S. Western Avė., Laf. 
8484 komanderį J. Kibort.

Lauksime visų prisidedant 
prie šio vajaus.

Helen M. Kareiva

Pradėta vogti 
budilninkai '

Nevv York. Pirmiau dau
giausia buvo nemėgiamas

A. Šokas. tu. Taip pradėta vogti iš na-
Po $2.00: B. Damuls, A. mų budilninkai, kad kai ku-

Juskievvicz, Wm. J. Kareiva, 
Jos. Kibort, Jos. Lipski, A. 
Macams, J. Mironas, J. Ra-

B., šarkauskas J., Stanislo-: drotienė, Kudžiūnienė, Kišo- Vertelka F., Vilkelis H., Vi-' °hu®’ Tutle’ Wm' Urban- 

__1*1__ X A T7- I -J —I V T ..-I...- T 11^1 li.__ .1__X TO 'n*. I J- Yuška.vaitienė A., Stuglienė K.,'nienė K., Luckus M., Lilei- liunienė E., Victor B., 't'h- 
Stankevičius, Zaromskis K.,l kienė, Lindžienė B., *Liepai- lienė B., Vanagaitienė, Ve- 

Žukienė D.

Po $10.00 aukojo; Ališau
skas, Juškai F. ir A., Kalai- 
nis J., Shlepovicz S., Šalčius 
A./ Stasiukaitis K.

Po $5.00 aukojo: kun. A. 
Deksnis, kun. P. Katauskas, 
kun. Mckeon, kun. J. Ma-1 

čiulionis, kun. A. Zakaraus
kas. Aleksandravičienė, Bar- 
džius J., Chutra A., Dauž
vardis P., Daukšienė O., Kle- 
vinskienė E. Kumskis C., 
Leščinskienė A., Narvid M., 
Papai A., Papšys A., Purto-j 
kas J., Phillips A., Rutalis

Po $1.00: A. Bartulis, S.
T r « T m Dambar, H. Gaccmis, Jos.

te P., Laučienė K., Lesins- seliene T., Yurkiene, Yure- T . ,A. , T .. ,
, • - ir x -v - V ir XVI n w v J^aitlS, JOS. Judickas, L.
kiene, Mažeikiene K, Ma- vičiene, Yurkus F., Mary Y.,’ . T T . T

. i Kareiva. J. Lukas, J. Mason.žeikienė O., Mitchell P., Mi- Yurkienė M., Žebrauskas S.J T M m , T
• ’ i L. Mason, T. Maulano. J.kalauskienė, Marcinkienė M. J., Žalienė, Zabaliunienė,1 Mickelianas D Moeslowski,

E., Macijauskienė P., Miką- Žilinskienė O., Žilevičienė dr v Nares F Niprikas,

Po $2.00 aukojo: Batu- 
rienė V., Cibulskai, Dabro- 
valskienė M., Eilutis K.,
Endziulis J., Girinienė M.,
Jovaišonai, Matukaitienė E.,1 lajūnienė V., Mikšis J., Mar-,G., Zabaliauskas, Zdanienė,
Mondeika A., Naujokienė B.|cinkus M., Mikšienė, Misti- Ziutkevičius, Zalanga, Zen- Ramoakįį Shermufis L.

F. Pumputis, W. Rage, P.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol
WlTH A PHARMACKT^ MATE 
-THE KEYOBSERVER, A 
C(UW OF FlVt SEAMtN 
EUaEttFULLY PERFORMČD 
AW APPENDBC.TOMV '
ABOARD A U-l 5UB- 
AVAR.INS SIMPLY BECAUSE 
IT VYAS DO OR DIB. THE 
SUS VVAS /N THB PAPU 
PACIFIC ;HUNTIM6 
3

ninkienė O., Mačienė S., Mi- aytienė D. Zikas B 

linienė O., Nenienė A., Ned- Seselėms Argentinoj au- 
var H. Nutautienė B., Nor- kojo: adv. J. ir M. Grish, 
kus V., Nenartonis B., Nor- $25.00; Šv. K. A. Rėmėjų 
vilienė A., Oškeliūnas, Pan- 7-tas skyrius iš West Pull- 
kauskienė, Pipirienė B., Phi- man, $10.00; Po $5.00 auko- 
llips J., Pečeliūnienė K., Pe- jo: Aleksandravičienė, Aka- 

Anužienė M., Budienė A.,! trauskienė R., Petkienė B., wick J., Papai Ann, Rubie- 
Brokor F., Balakarčius., pįeža M., Petrauskas J., nė E., Rudis A., Kodienė E., 
Bardaila, Bartušienė P., Pakeltis A., Petkelis, Rudis Po $3.00: Gurskas A., Batu- 
Brazauskienė O., Baublius m., Rimkus M., Rumbonienė, rienė ir Zalomskis A. Po 
K., Bendorienė O., Burbulis Rakiškas A., Rudienė, Ru- $1.00: Doveikis, Endziulis 
E., Balsienė V., Bedorienė., dytė J., Rakatienė B., Ruda- J., Jenčienė E., Leketienė. 
Čepienė, Chesa A., Cinikas kienė O., Ringailaitė A., Re- Mikšis K., Mikolainis J., 
J., Drūktenienė L., Dovei-'meika V., Reikauskienė O., Pasco M., Plekavičius, Pe-

šktfčEANT WLLY C. 6RIB- 
BLt REPAIRED THE RE- 
TRACTABLB lANDlNČ 
OF HK BOMBBR. HANČIN6 
HEAD DOWN FOR OVER AM 
HOUR IVHILB TWO OF HIS 
MATCS HUD Hl$
THE F6AT AvBRTED A CI2ASH 
LANDIN6 AND SAVEP THE

OF 4E-V&M.

&ELIEVIN6 IT AN ATTEMPT AT 
4UICIDE, A BO4TON POLICEMAN 
WALKED IO FEET ALOnč A 
NARROV* LED6B, ANO 

UEO BPVVARD ROCHB, 
5LEEPVUALKER TO SAFETY 
ROCHE 00UU> NOT fLECAU- 
HI4 JAUNT.

BARS&R.
ROMMEL'S ON THE RIJN 

KMOtf >
BŪT THERE'S ŠTILI MORE 

70 THIS Bl^ SHOiY. 
■j5rBUY5TAMW,BUY MJOB fiONDS.

Petravicz J., Puišienė M., 
Pauliai J. ir E,, Sereikis K., 
Urba G.

Po $1.00 aukojo: Abrama- 
viez J., Ambutienė, Astraus
kienė K., Apslauskienė, Aba
ravičius L., Atkočiūnas J.,

kis, Druktenienė A., Daugir
dienė M., Dalinkevičienė, 
Dumbrienė, Dargis V., Er- 
chenas O., Eičienė, Fabijo
nas A., Giržaitienė S., Gu
das P., Gerčienė E., Gobe
rienė, Graibus A., Garbu- 
žaitė P>, Grumbina J., Gol- 
dikas M., Gudaitė A., Gu
das U., Gorb E., Gudleikie- 
nė D., Gilbert, Ivan A., Juo
dis E., Jagminas J., Juozai
tis M., Jenčienė E., Juozai- 
tis L.*; Jonaitienė, Janušaus
kienė, Jurkštienė E , Jone-

Rudakas A., Rasteiniena. redna, Rimkus, ’ Rudakienė 
Rubienė B., Rukgenienė M.. O., Skirmontienė O., Snu- 
Šimkus P., Sleinis T. šilkui kauskas, Sliterytė E., Sin- 
A., Stautienė S. Šliužas S., kevičienė, šliužienė. O., Urba 
Sliteris M.,‘ Stankiūtė M. G., Vilimai K. ir O., Tijonis 
šrupša M., šad^arienė A.. J., N. N., Zube B. 
Simonavičius J., Stradomh- Jūsų širdingas atjauti- 
kis J., šakūniene O., Simo- mas visuose mūsų Kongre- 
navičienė K., Šimanskienė gacijos darbuose didžiai 
O., Snukauskas, Shenter A., mus džiugina. Tai gi tarda- 
šniaukštienė O., Steponkai- mos Jums tikrai gilų ir nuo- 

tė J., Šileikienė M., Stan- Širdų “Dėkui” pasižadame 
kienė M., Strelčiūnienė, Sa- kasdieninėse maldose prašy 
vičienė, šadbaras, Skirmon- ti Gerąjį Dievą apsčiai 
tienė O., Sinkus J., Stankus Jums atlyginti. Jus ir Jūsų

lienė K., Kudirka J., Karia-'M., Trumpickienė V. Tier- reikalus pavėsime Gailes- 
vičienė A., Kodienė E., Kar-.vainis A, Taršulienė V., Ta- tingąjam Jėzui, o Viešpaties 
delis L., Kazlauskaitė O., mašauskienė L., Teminskie- rankose, Jūsų kilnūs auko- 
Krevė S., Katauskienė, Ka* nė, Tumienė, Tandiiulaitis mis nusagstyti darbai, tepa

helis J., Kutenąs S., Kuke- 
nienė O., Kundrotienė O., 
Kalinauskienė T.. Kacevičie

M., Uksas J., Urba G., Ur- virsta dangiškais nuopel- 
bonas, Urbonienė U., Urbo-'nais, kurie laimi Jums vie-

nienė P., Užandėnienė, Vili- tas į pergalės aukštumas, 
nė, Kaminskas S., Kripas mai K. ir O., Varkalienė M., kur viešpatauja Kristaus ka 
A., Kripas B., Kraučiūnienė, Vitkaitė P., Vaičekauskienė,t ralystė

Kankalienė, Kinderienė, Kuni Vaikutytė A., Vaičiūnas J., šv. Kazimiero Seserys

Sirus, P. Yasius, B. Yuknis.
Vieneto narės, vardu R. 

Kryžiaus taria ačiū visiems 
už aukas. Taigi, puiki va
jaus pradžia — $387.00.

Pilnai tikimės, kad Chica
go lietuvių visuomenė, drau
gijos ir klubai nepasiliks ne-

rie budilninkų laikradžių sa 
vininkai nešasi juos į darbą 
arba palieka saugoti kam 
nors.

Polieija paprašė, kad se
nų daiktų palaikytojai (paw 
nbrokers) tuojau praneštų 
apie tuos asmenis, kurie at
neša užstatyti laikrodžius.

Mix Lemon Juice 

AT HOME 
TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails 

Oood ne*a travela (ut—many of the thou- 
aandt of toliu who no* Ūke lemon Juice 
for rheumotlc pain—have found that by 
adding t*o tableepoonfuls of Allenru to one 
tableepooaful of Lemon Juice ln * giau ot
«ater. they get faater relief for the achea 
and palna caused by rtoeumatism. lumbago.

It’s no aurnrlae elther, for Allenru le a 
U year old formula to relieve rheumatte 
achee and paini In fact—lf lt doee not help 
—your money back. What could be t aire11 
Oet Allenru today at any Uvv druggist. Only 
M centą—Do lt No*.

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

UABI

Thm lt no «zm dsaryc fot VltMda A ia 
8mlth Brochcrc Coagh Oropt. Tbcce dcliciouc 
dropc Kili co« only X. (Black or Mrothol)

Mh Btm. Coagh Oroęs are the 
only dropi contanisg VITAMIN A
Vitamlo A (Caranar) faiMc tbr tMicccace of 

mucoui membooe* of once aad throat to 
cold Jofectlooa, vvhen lack 
um ii Am N Vimala A



Penk>«Kbeni». kovo 194.? DLfciVR A^’UIS DRAUCmAk.

CHICAGOJf IR APYLINKĖSE GIMIMO PANELIS 6Y. PARAPIJOS GLEE CLUB

Vajaus vakarienė 
pavyko

Roaehiitd. — Kovo 7 d., pa

Pasidžiaugė gražiu 
veikimu

Bridgeport — Kovo 5 d. 
rapijos salėj įvyko šauni AR šv. Jurgio parapijos choras
D 4 skyr. vajaus vakarienė. 
Publikos susirinko tiek, kad 
vėliau atvykusioms net ir 
vietų, trėko. Reiškia, visio-

t u rėjo susirinkimą, kuriame 
pasidžiaugta savo veikimu 
Kaip žinoma, Šv. Jurgio pa 
rapijos chorus pasisekusią

menė užjaučia seselių-aaoky- j “Draugo” koncerte operele 
tojų darbuotę mažyčių auk-! “Lietuvaite“; pakartojo ir
Įėjime.

Po vakarienės kleb. kun. 
J. Paškauskas prabilo į su
sirinkusius ir džiaugėsi ma
tydamas tiek daug rėmėjų 
ir seselių geradarių susirin
kusių vakarienei).

Kun. Urba nupiešė vienuo
ju linį seselių gyvenimo tikslą

parapijos salėj vasario 28 d 
Vaidinimas žmonėms taip 
patiko, kad daugelis reiškė 
pageidavimo daugiau tokių 
vakarų.

Po vaidinimo buvo šokiai 
kuriems griežė geras orkes 
traa. šoko ne tik jaunimas, 
bet ir senesnieji prisiminę

vadovauja muzikas knn. A. Zakarauskas. Sekmadienį, ko
vo 14 d., LRKSA 163 kuopos vakare šis choras išpildys 
dalį programos. Be dainų, bus dar atvaidinta komedija 
“Pyragas”. Programa prasidės 7:00 vai.

GARY, IND.
(Atkelta iš 3 pusti

priešingai, rašo toliau ta! 
nekatalikė, gerai pažįstantį
Vatikano gyvenimą E. Pa-į w „
. j t>i vtt * •». 1 Atkelta Iš 3 pustickard, — Pijaus XII taikos t— »

dėsniai labai gražiai sutin- niu®8® rūbuose. Kiekviena 
ka su paskelbtaisiais Atlan- mer8aitė savo dalį atliko ža- 
to Charteryje, kur Roose- vejančiai. Tai dėka seserų 
veltas ir Churchillis nusako Kazimieriečių, kurios priren- 
anglų-amerikiečių karo šie S® ir išmokino mergaites, 
kimus. Iš tieaų, vienintėlis Baigta sugiedojus Lietu- 
skirtumas tarp popiežiaus vos himnA

taikos siekimų ir mūsų yra
tas, kad popiežius savuosius kolonijoje randasi
išvystė žymiai • detaliau, (^auS Kazimierų. Jų tarĮie d i 
smulkiau. Jis, pavyzdžiui,.komiteto nariai: 
numato reikalą na tik garan Kazimieras Nakutis, žymu- 
tuoti saugumą mažoms Uu- sis aukojas parapijos įei
toms, bet ir tautinėms ma- balams, ir Kazimieias Ma

žumoms, kurios siyiaro dalį
didesnės valstybės”. Pijaus

finansų oficierlus Jonas 
Grakey, o adjutantas adv. 
Jonas Valasina.

Legionierių salė randasi 
adresu 1625 West 15th St. 
Viešint Gary, arba prava
žiuojant visiems patartina 
sustoti legionierių įstaigoj.

XXX

žonis.
Jiedu dėkojo visiems už

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICrę

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKBJIMAJB

ir jųjų darbus Katalikų Baž i savo jaunas dienas, 
nyčios gyvenime. | Susirinkime tarp kitko nu

Mokyklos vaikučių prog-, tarta ir toliau tęsti tokį pat 
raina susidėjo iš: ‘ Mažyčių veikimą vadovaujant komp 
muzikantai”, “Militar i n i a A. Pociui, kad tik patenki 
krašto pakvietimas”, “dia- nūs lietuvius.
logų, dainų ir tautinių šo-J Kitas ehoro parengimas 
kių. ” x į bus nepaprasta visiems staig

Po programos Roselando 
moterų choras padainavo ke
letą liaudies dainų. Nuošir
džius sveikinimus pareiškė 
vikaras kun. B. Grinius ir 
jaunas veikėjas F. Pavilo- 
nis.

Publikoj: matėsi daug ir

mena. kuri visiems, be abe
jonės. patiks.

Choro koresp.

Ačiū aukotojams

S. Sbswikewicz, P. Žutautie
nė, J. Dorsha, Milivs, W. 
Szymonovska, A. Norkus, J. 
Zelevas, J. Piliksa, K. Ka
marauskienė, T. Cheikaus- 
kas, S. Stanišauskienė, O. 
Pilitauskienė, M. Šveikaus
kas, J. Sudeikis, A. Razba
dauskas, M. S e d 1 e n ė, B. 
Sams, Vaičkienė/ D. Klimas, 
U. Žukauskienė, F. Varpa- 
činskiekė, J. Kinčinas, J. No

rbut, C. Benedik, A. Yaki-

Pijąs XII, laika 
ir fašistai

XII paskelbtieji teisingos 
taikos punktai ypąč svarbūs 

, lietuviams, nes jais popie
žius pasisakydamas už ma

jų pasveikinimą vardinių
proga. Korespondent.

Towp of JLahe. — šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmė- 

sočikagiečių. Mat dvi sese-i jų, .rinkliavą įvyko Šv. Hry-
13a If OTiiYiinrinina boa rvr+oa _lės Kazimierietės kas rytas 
atvažiuoja į Šv; Juotapo pa
rapijos mokyklą mokyti vai
kų. Jos gyvena Roselande. 
globoje vyresnės seselės M. 
Gertrūdos.

Garbė nenuilstančioms se
selių veikėjoms, kurios su

žiaus bažnyčioj. Aukojo se-,

Po $5.00: J. Aczas, A. Ba
naitis, P. Doršai.

Po $3.00: S. A. Kavaliaus
kai, P. Birbilaitė. $1.50 A. 
Norbut,

Po $2.00: M. Petrošaitė,

žųjų tautų laisvę, ne tik tuo 
pačiu gina ir Lietuvos lais- 
vę, bet ir visą galingą pa- 

(LKFSB). — Amerikietė šaulio katalikų spaudą pas- 
United Press korespondentė kalina tą patį daryti.
E. Packard, nekatalikė, ku-
ri per trejus metus stebėjo 
Vatikano gyvenimą, spau
doje pranešė; kad fašistų, 
ypač Musolinio neapykanta 
prieš popiežių paaugo, kai 
Italija įstojo į karą. Pijus

WOLK STIBIO
1945 VVest 35* 5t-e«t

fa r

mauskas, C. Kneižis, M. Sta- xn panaudojo visą savo

nišauskas, J. Vaitekaitis, B. 
Ahižienė, A. Žutautis, E. Wa- 
rffaauškas, V. Sudaitė, B Ci- 
cienas, Or 6vra zas, A. 
gas, J. Loveikis.

Viso surinkta $114.50 pi
nigai pasiųsti seselėms.

Rėmėją 3 skyr.

PHONE I.AFAN EIT L 2*13

gebėjo visttt priimti,-pavai-1 o. Vaznienė, M. Stankienė,'

sinti. Visos nuoširdžiai dar
bavos, kad vakaras pasisek
tų.

Valio, Roselanpo rėmėjos!
Viešnia

M. Petrila.
Po $1.25: J. Šaudvitienė, 

B. E. Navickis, N. N.
Po $1.00: J. K., M. Jur-

Susirinkimai
Marųuette Park. — Para

pijos Kareivių Motinų klū
bas šiuo kviečia visas para-

lietuviai legionieriai

kienė, U. Panavienė, U. Kli- P* J08 deivių motinas su
mas, R Treinauskas, M. Wai sirinkti i Parapijos salę ko-

The first issue of

čulieuė, U. Rutkauskienė, J. 
J e su hail is, A. Gedrimas, F. 
G.'nfaunas, L. Vaičkus, A. 
Jurkus, A. Labuckas, R. Ti- 
lenis, A. Jurkus, E. Rada- 
vičienė, U. Viktoravdčienė, 
S. ftiepavtčienė, F. Vsndze- 
lis, M. Lauraitienė, L. Se- 
rauskas. H. Razbadauskas, 
J. Bikus. O. Pocaitė, L. Ci
bulskis, M. Ežeeskienė, A. 
Jeniūnas. A. Nutari tienė, V. 
Mąslaus kas, Suipis, C. Sfceg- 
vilas, A. Jesutis, M. G»tows-

vo 14 d., 10:30 vai. ryto. Iš 
salės eisim “in corpore” is- 
klausyti šv. Mišių, kurios 
bus laikomos kareivių inten
cija. Per Mišias šv. visos ei
sime prie šv. Komunijos.

Po šv. Mišių parapijos sa
lėj bus susirinkimas ir pa
sitarimas svarbiais reika
lais. Klube valdyba

įtaką, kad Italija nekariau
tų, už tat Musolinis Vatika 
ną ėmė laikyti centru opozi- 

prieš jį. Vatikano pi 
Mečius stropiai seka fašis- 
tų slaptoji policija; italai, kol dar nei^parduoti. 
kurie turi saugiau reikalų 
Vatikane dažnai būna poli
cijos tardomu “Gal drąsiau
sio popiežiaus žygis prieš 
jungtinį , ašies valstybės 
[spaudimą, rašo minėti 
žurnalistė, —‘ tai atsisakyt 
mas ašies valstybių karą t 

prieš sovietus paskelbti kai
po šventą kryžiaus karą 
prieš bedievybę”, o to labai 
riekė ir naciai, ir fašistai. “Ir

sirinkti į klūbruimį susitvar 
kymui eisenai į bažnyčią 

Po Mišių parapijos salėj, 
bus bendri pusryčiai ir susi-1 
rinkimas. A. Valančius I

- ----- --------- ------ ------Si
DIDELIS IfiPARDAVIMAS MtrSŲ ,
.tAAL/xIx.Y IhllU 9 t.. k tl O Al Ci

BKVIV INSTRUMENTS V

Gary, Ind. — Lietuviai A- 
mąrikos Legiono nariai čia 
yra susibūrę į Vytauto var
do poetą No. 289. Postas 
suorganizuotas 1937 metais 
ir šiuo metu narių turi 57. 
Be to, postas turi gražiau
sią iš visų Gary American 
Legion postų patalpą. Tik
rai garbė priklauso lietu
vi ams už sumanumą ir pa
sidarbavimą taip, kad pra
lenkus svetimtaučius.

Dabartinę posto valdybą 
susideda iš šių asmenų: ko- 
manderis Aleksas Einikis, 
vice komanderis Joe Butes,

MUTUAt
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

The Lithuanian. Roman 
C&tkolic Studentą’ Organi- 
zatūon’s Chicago Chapter is 
lMtting if. first copy of th. O. Levickienė. H. Ročka,

‘Bulletin” a monthly paper A. Vaivodienė, B. žeragufce-
, . * nė, M. Gerski, S. Shimkus.to come in closer contactl - ______

with the Lithuanian youth ' ''
of the City of Chicago and 
to give them a first hand 
idea of what is being done 
by the chapter.

This little “Bulletin” has 
no fancy ideas of taking the 
town by storm būt hopes to 
carry on a ąuiet campaign 
for new members amongst 
the seniors of the high 
schools of Chicago. The 
•‘Bulletin will inform pros
pect ive members of the ac-‘ 
t i vilias of the Chapter and 
wili point out the advanta- 
ges of membership.

Thia is only the beginning 
of some thing that migbt 
aome time’ become very big 
and really representative of 
the wbole Organization.

Yas, fellovv members and 
memberettes this is only

. the beginning! XXX.

Cicero. — Šv. Vardo drau
gijos mėnesinė dvasinė puo
ta — bendra šv. Koraonija 
bus sekmadienį, kovo 14 d., 
šv. Mišiose 7:30 valandą. Vi
si nariai prašomi 7 rai. su-

(nd tto Cottolic High 
Ito CMcrge Stadhim. Tto i

TŪBOS, CL4IUNETAJ, TROM
BONAI. SAXAPMONES. FLBTK8 
du *'caf>feu" — $36.00. $37.60,
$46.00 .r $ Z 6.30. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NI8KJ MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$«.60, $8,56,, $12.^0 iki $$6.00.
STRIUNINIAI BASAI — $«O-.OO. 
$126.00 tr $160.CO. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
L1AI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00. $5.00, >10v00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
8NARE DRUMS — $18.60. $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, Hl- 
BOYS, CYMBO1J:, I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir "reed" instrumentams 
pritaikomi Jūsy lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tame, Triūboma Sazaphoaes ir 
taipgi Smujkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
H4 Maxwell 8*.,

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
F.vetytUog ia tha line oi

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Reprencatattve.

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART 

Far

"Draugo" PIKNIKAI šia vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 198 m.
BERGMANS GROVE

*

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumrskit senų, siigcikisių Budelnjitkų. Jų ne*ttiima. atstatyti, ats 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duotų Junta daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben Ir kiti budainttcai gali
ma pataisyti. i

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

: APYUNKEH LUTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

fMRGUTV
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
RITOMIS Dteitmnh IKSO v. vato. 
FENKTANENIAIS T v. v.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-l450 kil.

fannsias tankinus Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
8UKNEIJV — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedšma fiyrai tr Suknelėe 

Mū»ų Specialybė

totllntel, kaJIHUtakt 
doth kotai parrtduida nuhnnlMnmia kt 

ATEIKITE IB PATYS PAMATYK IT K A1A B DIENI

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

Mjm. K. P. Dilubak Lr Duktė, Sav.
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TRYS ISGELBETI PO 83 DIENU PLŪDURIAVIMO 
JUROJE ANT "LIFE RAFT", ŠIURPOS NUOTYKIAI

Dvi dienas plaukė ant bambuko medžio. Jūrininkai 
paviliojo ryjikę kojų pirštais. Du palaidoti jūrose.

Vieans amerikietis ir du VARNA PUSRYČIAMS
olandų jūrininkai po 83 die
nų plūduriavimo Pietų At
lantike ant raft (iš medžių 
sukalto įrankio) išsigelbėjo.

Apie baisius pergyveni
mus jūrose, kovo 10 /dieną, 
papasakojo Basil D. Izzi, 20 
metų amžiaus, laivyno gun- 
ner (patrankininkas).

Išsigelbėję vyrai savo ko
jų pirštais viliojo ryjikės 
žuvis, kad jos patektų į už
taisytą iš virvės .spąstą. Ry
jikė žuvis susižavėjo jūri
ninkų pirštais, ji pateko į 
virvės kilpą ir buvo sugau
ta. Jūrininkai griebės dispe- 
ratiškų priemonių išgelbėti 
save nuo mirties.

Basil Izzi, kilęs iš South 
Barre, Mass., buvo narys 
ginkluotas įgulos ant preki-

Saulė jau leidos. Vyrai 
jautė šiek tiek alkį. Jie buvo 
palindę po drobule. Pajuto, 
kad kas tai beldžiasi. Tai bu 
vo varna. Vienas iš jūrinin
kų ją pagavo. Kitą rytą jie 
turėjo ką valgyti pusry
čiams.

Dvidešimtą dieną plūdu
riuojant jūrose, vyrai pama
tė laivą. Bet jis dingo iš jų 
akių, nors jie davė įvairius 
ženklus laivui. Kitą dieną 
vėl pamatė prekinį laivą, bet 
ir šis laivas plūduriuojančių 
jūrininkų nepastebėjo, nors 
jie leido šviesas.

Dvidešimt trečią dieni 
baigės vanduo. Tai buvo 
kebli būklė. Vėliau trečią

£

leitenantas Maddox mirė. 
Tai buvo rodos 77ta diena jų 
plūduriavimo jūrose ant 
“life raft’’. Paliko gyvi tik 
du olandų jūrininkai ir ame 
rikietis Izzi. Trys vyrai pa
simeldė ir palaidojo leite
nantą jūrose. Jie nuo leite
nanto rankos nuėmė vedybi
nį žiedą.

PAMATĖ LĖKTUVĄ
K i

Keletą dienų vėliau likę Į 
vyrai pamatė lėktuvą, bet' 

lėktuvas jų nepastebėjo. Ki- ’ 
tą rytą vėl pamatė lėktuvą, 
bet šis irgi jūrininkų nepas
tebėjo. Vėliau pastebėjo ka
ro laivą plaukiantį jūrinin
kų kryptimi. Laivas davė 
signalą, jog "jis juos pamatė. 

Nepaprastas buvo vyrų
dieną ėmė lyti. Vyrai tuo- džiaugsmas. Aštuoniasde-
jau ištiesė drobulę ir gero- šimt trečią dieną trys jūri

nio laivo. Dabar jis yra Ii- gavo vandens. I ninkai buvo įggelbėti.

goninėje Bethesda Md. 42-tą dieną vyrai pastebė-| Izzi pirmiau svėrė 1451
Skaitykime ką pasako ja į-regįą laivą, ir šis laivas svarus, o kai jį paėmė į lai-

apie pergyvenimus jūrose dįngO jje ėmė galvoti kuo vą, jis turėjo tik 80 svarų.

čia viskas baigsis.
Beazley pajuto pilvo skau

smą. Vyrai nieko negalėjo

IŠGELBĖTI PO 83 DIENŲ

BU * .
> "DraugĄs" Acme photo

Po 83 dienų buvo išgelbėti du olandai ir vienas ameri
kietis jūrininkas U. S. sargybinio laivo, jie mosikuoja į 
laivo pusę. Trys jūrininkai išhuvo jūrose 83 dienas ant 
gelbėjimosi įrankio.

Basil D. Izzi.

PAMATE GELBĖJIMOSI 
{RANKI (RAFT)

Moteris jauną banditą

Jaunuolis iš pykčio nušovęs savo
šešių metų seserį nuėjo i teatrą

• «
Flint, Mich. Jaunuolis 16 dienio vakare, 

metų amžiaus lankė aukštas Jaunuolis policijai pareiš- 
nę mokyklą. Prieš mėnesį Į kp, kad jis buvo vienas na- 
jis mokyklą nustojo lankęs.'mie, kai mažoji jo sesuo grį 

Šios savaitės pradžioje, bu-ižo iš mokyklos užkandžiauti.

Basil D. Izzi laivas pas
kendo nuo submarino ata
kos lapkričio 2 dieną. Jis dvi 
dienas plūduriavo vandenyje 
ant bambuko medžio dalies. 
Trečią dieną pamatė gelbė
jimosi įrankį (life raft). 
Izzi priplaukė prie “life 
raft” ir ten rado savo laivo 
patrankų leitenantą James 
S. Maddox, iš Lafayette 
Ind., ir dar tris kitus vy
rus, George Beazley, iš Ha- 
mbelton, Mo., ir du olandus. 
Jie jam davė čekolado ir 
čiulpamų saldainių.

Kada Izzi įlipo į “life 
raft”, tai vyrai turėjo 9 ke- 
nus pieno, nedaug krekių ir 
čekoladi ir šiek tiek daugiau 
vandens. Vyrai turėjo gaba
lą drobės. Maisto buvo 16 
dienų, o vandens kokiom 
keturiom ar penkiom die
nom.

PASIGAMINO IETĮ

ikTmigeXo U Xa ausimi įmelė į anglių sandėlį
nebegirdėjo. 66-tą dieną jo 
sveikatą dar labiau pablogė
jo. Kitą dieną jis mirė. Kiek 
vienas vyras sukalbėjo mal
dą ir mirusį jūrininką palai- 
4ojo jūrose. Nuo jo rankos 
draugai nuėmė žiedą, kurį 
buvo gavęs nuo savo drau
gės.

SUSERGA IR MIRŠTA 
OFICERIS

Dvi dienas vėliau suser
ga oficeris. Jis apkurto ir 
apako. Draugai nieko nega
lėjo pagelbėti. Keturios die-

Kai Mrs. Ahnetta Carda- 
mone, motina dviejų karei
vių, mazgojo rūbus savo na
mų basemente 734 N. Ham- 
lin avė., tuo laiku nedidelio 
ūgio jaunuolis .įėjo į base- 
mentą ir įstatęs ginklą į 
moteriškės pašonę pareika • 
lavo pinigų.

Moteriškė jaunuoliui pa 
tampė už ausų, atėmė gin
klą iš rankų, įmetė vyruką 
į anglių sandėlį ir pašaukė 
Austin policiją.

Pasirodė, kad banditas 
yra Carl Rosati, 15 metų

vo areštuotas, šis jaunuolis 
kankino ir nušovė savo se
serį 6 metų amžiaus. Jis nu
šovė mažąją sesutę, “kad 
buvo nerami”.

Mergaitės lavoną suvinio- 
tą į divonėlį ir pakištą po lo 

va rado motina ir jos sesutė 
11 metų amžiaus.

Jaunuolis nušovęs seserį 
ir paslėpęs po lova išėjo į 

teatrą. Kada jis išėjo iš tea

tro, policija jaunuolį arešta

vo, tai buvo pereito antra-

jis sako, kad jo sesuo buvo 
nerami. Parašė, kad nerim
tų, bet* ji neklausė. Tada bro 

lis surišo mažą sesutę su 
rankšluošiu ir nunešė į mie 
gamąjį kambarį ir ten badė 
su ietimi. Mergaitė rėkė. Ir 
pagaliau jaunuolis pridėjo: 
“aš buvau piktas ir ją nu
šoviau”. «

Baisi tragedija. Matote 
prie ko veda pykčio neval- 
dymas. Tokio amžiaus jau
nuoliams reikėtų turėti dau 
giau šalto proto.

Su sužeistu kūnu 
visą naktį važinėjo > 
gatvėkariais

Moteris 34 metų amžiaus, 
pereitą antradienį, po pietų, 
pati persišovė per savo krū
tinę. Po to nuėjo į movie ir 
ten sėdėjo iki vėlumos ir pa 
galiau per visą naktį važi- 
ėjo gatvėkariais, ji • važinėjo 
gatvėkariais iki 8 valandos 
rytą.

Moteris Willow Springs 
kauntės kelių policijai pa
reiškė, jog ji buvusi nusimi
nusi po savo motinos mir
ties, jos motina mirė sausio 
mėnesį. Pereitą antradienį 
po pietų moteris savo sūnų 
12 metų ir 3 metų dukterį 
nusiuntė į krautuvę ir pati 
persišovė save. Kulka per- 
lindo per jos kūną.

Vėliau ji paliko savo na
mus ir nuėjo į movie ir ten 
sėdėjo tol, kol movie buvo 
uždarytas ir paskui iki 8 va
landos ryto važinėjo gatvė
kariais. Ir pereito trečiadie
nio rytą grįžo į namus.

Jos vyras pamatė krau
juotą suknelę, pašaukė poli
ciją ir policija moterį nuga
beno pas gydytoją. Gydyto
jas pasakė, jog ši moteris 
išgysianti ir be ligoninės.

Kai žmogui širdį suspau
džia reikia ne šautuvą imti į 
rankas, bet kreiptis prie 
Dievo. Tada tokių dalykų 
neįvyks.

Žinotina taksy 
mokėtojams

nos kaip nebeturėjo van- amžiaus, 923 Sedwick str
dens.

Du ar tris vakarus už 
liau Lt. Maddox ėmė kliedė
ti. Jis šaukė savo žmoną. 
Draugai oficerį paguldė sau 
siausioj vietoj. Kitą rytą

šis jaunuolis jau buvo bans-
’-s ir pnroliuo'.ci'^ iš III r.o's

’.f 'stybės lavinimo mokyk
los, netoli St. Charles. Jis 
jau buvo baustas dvidešimt 
mėnesių už užpuolimą.

11 vaikų tėvas skaitomas viengungiu
X ’ K

New York. Anthony Chris-Įmas viengungiu ir .gali būti

mu
X V. Balandos, žinomo 

Bridgeport veikėjo ir Fede
racijos Chicago apskrities 
pirmininko, žmona išvežta į 
Cook County ligoninę. Rei
kės daryti operacija.

X Jonas Pilipauskas, bu
vęs “Draugo” redakcijos 
narys, jau pape. Praeitą ant 
radienį* šv. Kryžiaus ligoni
nėj susilaukė dukters. Moti
na Betty (Plechavičiūtė) ir 
duktė jaučiasi gerai.

X F. Gubistos, “Draugo” 
agento Brighton Park, duk
ters vestuvės buvo praeitą 
šeštadienį, šauniai veseliota 
giminių ir pažįstamų.

X Prano ir Uršulės Gudų 
sūnus Gaudentas kovo 16 d. 
išvyko į kariuomenę. Iki šiol 
jis lankė Wilson Junior Col- 
lege. Savanoriu pasidavė į 
aviaciją.

X Ant. Doleikis, 1840 W. 
46 St.,’kovo 12 d. atsisvei
kino su savo žmona, moti
na ir giminėmis. Pašauktas 
išvyko į karą.

X Onos Nemunas, biznier 
kos 4511 S. Wood St., na
muose šiomis dienomis links 
ma. Duktė Ona ir žentas Jo* 
nas Dorthinai susilaukė sū
naus.

< 7

X Sgt. Antanas Pirtis la- 
I bai trumpam laikui asmeni- 

Šiomis dienomis chicagie-! niais reikalais buvo parvy- 
šiai skuba mokėti “income kęs į Chicago iš Camp Ro- 
taxes”. Pereitą trečiadienį bert, California. 
ir ketvirtadieni žmonės ei- x JoDag gkel| Gimim0 
leje stovėjo po sės,s asme,,pane|Ž3 gv parajpij08 choro

Penki vyrai pasigamino iš 
geležies ietį, geležies dalį nu 
plėšė nuo “life raft”. Ir prie 
geležies galo pritaisė žiurk- 
lių dalį. Vyrai buvo laimin
gi. Pirmoji žuvis, kurią vy
rai pagavo buvo ryjikė žu
vis, kuri turėjo apie 4 pėdas 
ilgio. Jie prie “life raft” pri 
taisė virvę. Į vandenį įmer
kė savo basas kojas ir kojų 
pirštais priviliojo ryjikę žu-, 
vį. Ryjikė puolė į kojų pirš- J 
lūs ir ji pakliuvo į virvės 
♦lipą.

Vyrai ryjikei smogė į gal 
vą kuo tik galėjo, bet tai 
nieko nepadėjo. Tada keturi i 
vyrai laikė ryjikę, o penkta
sis smogė jai peiliu. Tuojau 
išalkę vyrai suvalgė ryjikės 

kepenas ir širdį. Likusi ry

jikės mėsa greitai sugedo. 

Kitą dieną vėl buvo be mai

sto.

PO TRIJŲ MĖNESIŲ

"Draugaa" Acme photo

Po trijų mėnesių gauna maisto Cornelius van der Slot 
ir Niek Hoogendam, olandai, ir Basil Izzi, iš Massachusetts. 
Jie buvo išgelbėti Pietų Atlantike po trijų mėnesių plū
duriavimo jūrose. Pharmists Mate Raymond C. Buckley 
klūpo užpakalyje.

tian, kuris per klaidą buvo 
pašauktas į armiją ir gavo 
į mėnesį atlyginimo kaipo 
first private $190, dabar grį 
žo vėl į civilinį gyvenimą.
Bet ir dabar jis dar Armi
jos rekorduose pažymėtas 
kaip viengungis (single). Ir 
jei vyrai, nuo 38 iki 44 metų 
bus šaukiami į armiją, tai 
galimas daiktas, kad Antho
ny Christian turės vėl palik 
ti žmoną ir 11 vaikų.

Christian, bedarbis namų 
dažytojas, ir gaudavo pašai 
pos $95, buvo pereitą rudenį 
paimtas į kariuomenę. Draft 
boardas išmetinėjo šiam vy
rui, kodėl jis nepažymėjo sa 
vo šeimos. Christian pareiš
kė, jog raštininkas pasakęs, 
kad jis techniškai yra vien
gungis, nes jo šeima gauna 
pašalpą.

Nežiūrint to, Armija Chris 
tian šeimai mokėjo $162 į 
mėnesį išlaikymui ir jam 
$28. Kada Armija nutarė pa 
leisti 38 metų ar viršaus vy 
rus iš Armijos, tai ir jis bu
vo paleistas.

Jo žmona sutaupė pinigų 
iš jo atskaitomos algos iš
laikymai ir atidarė žuvies ir
bulvių krautuvėlę. Galėtų1 gelbėtas nuo sutorpeduoto

pašauktas į armiją.

“Aš esu viengungis (ba- 
chelor) su Vienuolika vai
kų”, — jis pasakė.

Kojos brangesnės 
už pinigus

Chicagoje viena 29 metų 
emžiaus m- teris pereitą an 
tradierį, ii; Chicago Surcace 
Lines, gu’v už koj; sužeidi
mą $15,000, bet ji nėra pa
tenkinta. Toji moteris pa
reiškė, jog jai geriau turėti 
kojas pirmykščiame stovy
je, negu pinigai gauti. Ant 
kojų paliko sužeidimo ran
dai. «

Tosios moters kojos buvo 
sužeistos, kai 1942 m., sau
sio 24 dieną, du gatvėkariai 
susidaužė, prie Root ir Wa- 
llace gatvių. Ji buvo užvedu 
si bylą prieš kompaniją 
$25,000. sumoje. Byla buvo 
panaikinta, kai ji susitaikė 
su kompanija. «

Elektros šviesa
išgelbėjo vyrus

London. John Gombas, iš 
East St. Louis, UI., buvo iš-

jau dabar verstis bizniu, bet 
visa bėda, jog jis dar laiko-

Amerikos prekinio laivo At
lantike.

nis, kad užmokėjus taksas.
Carter Harrison, collector 

of internal revenue, pranešė, 
kad visi turi sumokėti tak
sas už pirmąjį ketvirtį iki 
kovo 15 dienos imtinai. Tą 
dieną vidurnaktį baigiasi 
taksų mokėjimas už pirmąjį 
ketvirtį.

Tik tiems asmenims taksų 
mokėjimas bus pratęstas, ku 
rie įrodys, jog v dėl svarbų 
priežaščių negalėjo laiku su 
mokėti.

ir šv. Vardo draugijos na
rys, scenos meno mėgėjas 
sekm., kovo 14 d., LRKSA 
163 kp. vakare, vaidinant 
“Pyragius’’ bus vyriausia šei 
mininkė. Vakaras bus para* 
pijos salėj.

X A. a. Jono Martišiaus 
laidotuvių dieną (kovo 9) 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. at
laikyta trejos šv. Mišios, per 
kurias O. Norkienė giedojo 
solo “Sveika Marija”. Kun. 
Linkus pasakė pamokslą. Ve 
lionis, kaip buvo rašyta, pri
gėrė Labd. Sąjungos ūkio 
kūdroje. Buvo “Draugo” 
skaitytojas.

X Agnietei Gustaitieneį.

1>

Vienas vyras ir 10 
moterų lošė pokerį

New York. Mrs. Annai 

Goldstein teisme papeakojo, Marąuette
kad jos name lošė kortomis 
dešimt moterų fr vienas vy
ras. Teisėjas susidomėjo vy
ru. Minima moteriškė pasa
kė, jog tas vyras sekančią 
dieną išėjo į armiją. Teisė
jas pasakė: “jis bus geras 
kareivis jei turėjo drąsos 
lošti pokerį su dešimt mote
rimis”.

Mrs. Ana Goldstein rasta 
kalta dėl leidimo kartuoti sa 
vo namuose.

John Gombas, kovo 10 die
ną, papasakojo kaip elektros 
šviesa atsimušusi nuo jo 
“life jacket” atkreipė dėmė- 

i sį britų mažojo laivo ir dė
ka tos šviesos buvo išgelbė
ta 66 vyrai iš jūros. Devyni 
įgulos nariai dingo.

Park veikėjos Domos Ka
minskienės, 6604 So. Wash- 
tenaw Avė., šv. Kryžiaus li
goninėj dr. S. Biežls padarė 
sėkmingą sunkią operaciją 
A. G.ustaitienė prieš trejetą 
savaičių atvyko paviešėti 
pas dukterį) ir pamatyti, 
kaip jos žentas A. Kamins
kas vaidina operetėje “Lie
tuvaitė”.

X Stanley Yurkus, tar
naująs kariuomenėj, rašo 
motinai, kad viskas gerai 
sekasi, tiktai pasiilgęs lietu
viškų laikraščių, taigi moti
na pasirūpino, kad gautų tą. 
ko pasiilgęs. Yurkai gyvena 
Town of Lake. Jų duktė 
Stella lanko šv. Kazimiero 
Akademiją.


