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KARO LAIMĖJIMAS DAR TOLI
Jis tai pareiškė spaudos atstovą 
konferencijoj Washingtone

Britų užsienio reikalų sekretorius
I

atvyko Amerikon karo reikalais
WASHINGTON, kovo 14. 

— Amerikon atvyko britų 
užsienio reikalų sekretorius 
A. Eden.

Atvyko pasitarimams su 
, U. S. vyriausybe ir kitais 

*■ sąjunginių valstybių atsto-

kai kurias buvusias Lenki
jos rytines teritorijas. Sekr. 
Eden gal atsiklaus Ameri
kos, ką ji mano tuo klau
simu. Reikalingas sutarti
nis nusistatymas.

Vakar spaudos atstovams
vais dėl glaudaus bendradar-l sekretorius Eden pareiškė,

biavimo prieš ašį kare ir po 
karo laimėjimo.

Kiek žinoma, Britanijos, 
Amerikos, Rusijos ir Kini
jos bendradarbiavimas jau 
seniau nustatytas. Sekreto-

'f-rius Eden norėtų, kad į 
glaudesnį bendradarbiavimą 
būtų įtrauktos dar ir kitos 
didesnės sąjunginės valsty
bės.

Dalykų žinovai aiškina, 
kad sekretorius Eden Ame
rikon atvyko dar ir kitais 
svarbiais reikalais.

Paskutiniais laikais buvo 
kilę aštrūs ginčai tarp so
vietų ir lenkų dėl Lenkijos 
sienų. Sov. Rusija savinasi

kad karo laimėjimas ir tai
ka yra dar toli. Tai dėl to, 
kad ašis dar pakankamai 
galinga ir ims daug laiko ją 
palaužti ir suklupdyti.

Anot jo, Britanija did
žiai svarbų žygį atlikusi 
bendradarbiavime padarius 
20-iai metų sutartj su Sov. 
Rusija.

Britanija dabar pageidau
tų, kad visi prancūzai kaip 
Prancūzijoje, taip ir Afriko
je vienytusi ir jungtus! su 
gen. de Gaulle, arba su gen. 
Giraudu. Jis pageidauja, 
kad po karo Prancūzija bū
tų atstatyta galinga taip, 
kaip seniau prieš karą bu
vusi.

Gen. MacArthuro jėgos smogia 
lutam japoną ii laivą konvojui

SĄJUNG. ŠTABAS Aus- , bombomis pataikė ir suga- 
tralijoje, kovo 14. — čia dino. Kiti laivai, kurie iŠ-
paskelbta, kad gen. Mac Ar- sisklaidė, dar atakuojami, 
thur orinės jėgos atakuoja
kitą japonų konvojų, kurs 
užtiktas beplaukiąs Naujo-' 
sios Gvinėjos link.

Kiek sužinota, naują ja
ponų konvojų sudaro penki 
kroviniai laivai. Trys nai- 

, kintuvai juos lydi.
Sąjungininkų lakūnai, a- 

not pranešimų, į du laivus Į

Maciai mažina
■ vvm ■ mvalaikrascHį skaičių

' RUSAI ATSIfiMft VYAZMA U. S. lakūnai
atakavo Prancūziją, 
o britai - Essus

LONDONAS, kovo 14. — 
U. S. Lakūnai didžiasiais 
bombonešiais vakar ataka
vo nacių geležinkelių svar
biuosius mazgus netoli A- 
miens ir nacių įsitvirtini
mus Prancūzijos pakraš
čiais.

Britų Lakūnai gi visu 
smarkumu smogė Essams ir 
kitoms pramonės vietoms 
Ruhro slėnyje.

Anot Lakūnų raportų, vi
sur priešui sukelti dideli 
nuostoliai, ypač gaisrais.

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 14. — Sąjungi
ninkų ginkluotųjų jėgų š. 
Afrikoj vyriausias vadas 
gen. Eisenhower pareiškia, 
kad italų ir vokiečių kariuo-

Rusai atsiėmė Vyazma. Naciai, sakosi, jog jie Vyazma 
apleido “pagal planą”. Nacini sakosi, kad jie įsiveržė j 
Kharkov. Rusai pripažįsta, jog jie prie Kharkov buvo menės Tunisijoje yra žlugu- 
atstumti eu dideliu vokiečių skaičiumi. sios.

Prancūzijoj plinta jaunąją prancūzą 
sukilimai prieš nacius okupantus

Susidariusios partizanų grupės kovoja
prieš nacius, italus ir Vichy
LONDONAS, kovo 14. —. BERNAS, Šveicarija, ko- 

Žiniomis iš Šveicarijos, su- vo 13. — Nacių įsakymu

Belgai patrijotai 
sabotažu kovoja 
prieš nacius

LONDONAS (ONA). — 
Iš nacių okupuojamos Bel
gijos pareina žinių, kad te
nai belgai patrijotai su ne
paprastu aukojimosi vykdo 
kuo plačiausį sabotažą prieš 
okupantus nacius.

Belgai naktimis puola ir 
plaišina geležinkelius, kari
nius nacių traukinius ir į- 
vairias jų institucijas, taip

.. _. , , . pat terorizuoja nacių ka-
Čiia spėjama, kad visas j \ .

, . . i nuomenę, kun saugo nacių
konvojus bus sunaikintas , _ 7 „ ,

, . . . . , karo pramones centrus. Kai
taip, kaip prieš pora savai-1, _ ,
.. . ... _o kur pramones centruose su-
čių buvo apsidirbta su 22

Sovietą armija atkakliai gina 
nuo vokiečią Charkovo miestą

japonų laivų konvojum, ku
riuo buvo siunčiama kariuo 
menė ir karo medžiaga į N. 
Gvinėją japonų bazių para
mai.*

mas.
Aiškus dalykas, kad su 

sugautais belgais naciai ne
paprastai žiauriai elgias. 

Naujas japonų konvojus žiaurumai baigias suimtųjų
buvo užtiktas už 40 mailių į sušaudymais.
šiaurvakaruose niuo Wevak.1
Didieji bombonešiai tuojau ■ ■ v v ■Pamaldos uz žuvusį

LONDONAS, kovo 14. — 
žiniomis iš Maskvos, sovie
tų armija atkakliai gina 
Charkovą, Ukrainos miestą, 
bet vokiečiai daro pažangą.

Anot vėliausiojo sovietų 
vadovybės pranešimo, stovis 
nepaprastai rimtas. Vokie
čiai ne tik jau įsiveržė į 
kai kurias miesto dalis, bet 
patį miestą iš trijų šonų ap
supa tankais ir tūkstančiais 
infanterijos.

Sovietų vadovybė tvirti- 
keliami sąmyšiai, taip kad na’ kad vokiečiai prieš 
darbų vykdymas nutraukia-' Charkovą antrankę gausim 

gas pajėgas ir yra baimės, 
kad rusai bus priversti pa

kilę prieš nacius ir Vichy 
vyriausybę prancūzai patri
jotai Haute Havorie kal
nuotoje srityje, rytinėje 
Prancūzijoje, kovoja su ita- 

Į lų kariuomene.
Sąjungininkų lėktuvai ap

rūpinę ginklais ir amunici
ja tūkstančius prančūzų 
partizanų, kurie jau kelinta 
diena susirėmę į kruvinas 
kovas su italais, pasiųstais 
partizanus nuslopinti. Sako
ma, šaudymai girdimi net 
Ženevoje — per 25 mailių 
tolį.

Italų kariuomenė kontro
liuoja visą Šveicarijos Pran
cūzijos pasienį ir dar dau
giau ten kariuomenės siun
čiama.

Sukilusiems prancūzams 
partizanams vadovauja gen. 
Cartier, buvęs prancūzų ar
mijos karininkas.

Yra žinių, kad ir kitose 
Prancūzijos dalyse prancū-

Pietrytų link nuo Charko
vo — išilgai vingiuotos Do- 
neco upės rusai kol kas ne
leidžia vokiečiams persi- za* partizanai smarkiai vei- 
mesti per upę. Kaip ilgai ikia Priėš VichV vyriausybę

sitraukti.
Vokiečių vadovybė per ra

diją skelbia, kad vokiečiai 
suplūšiję rusų atsparumą ir 
veržias link svarbiausios 
geležinkelio stoties Charko-

bus atsilaikyta prieš vokie
čių spaudimą, niekas nega
li žinoti.

Maskvos fronte rusai, pa
ėmę Viazmą, palengva pa
žangiuoju stačiai vakarų 
link — Smolensko krypti
mi. Smolenskas yra apie už 
100 mailių nuo Viazmos.

Vokiečiai atkakliai gina 
Oriol miestą, kurį rusai pa
laipsniui apsupa.

Pataria po karo 
pasaulį tvarkyti

0TTAWA, Ont., Kanada, 
kovo 14. — Kanados prog
resyvių . konservatorių są-

ir nacius. Spėjama, kad su 
kilime dalyvauja apie 100,- 
000 prancūzų partizanų.

Nacių kontroliuojamas ra
dijas atsišaukia į prancū
zus, kad jie dėtųsi milicijon 
kovoti prieš partizanus. Pa
reiškia., kad partizanų ko
vos Prancūziją veda sava- 
žudybėn.

pasiųsta prieš konvojų. Ne
trukus prasidėjo kova. Pir
miausia keletas japonų lėk
tuvų numušta. Paskiau pra
sidėjo platesnis • veikimas.

£ LONDONAS, kovo 14. —

Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad Vokietijoje dau
giau kaip 100 dienraščių ir 
apie 800 perijodinių Laikraš
čių arba bus sujungta su, 
kitomis publikacijomis, ar

ba bus visiškai uždaryta. trūksta maisto 
Taip nusprendė vyriausybė.

Sako, tuo būdu bus pa- 
liuosuota karo reikalams ne
mažai vyrų jėgos ir medžia
gos. t . ’

Vyriausybės nuosprendžiu

Ašiai Tunisijoj

BEJA, Tunisija, kovo 14. 
— Paimti ašies karo nelais- 
viai pasakoja, kad vokiečių 
ir italų kariuomenei šiauri
nėj Tunisajoj trūksta mais-

neliečiami nacių partijos lei- t°» Sako, maistas jai ten 
džiami laikraščiai. lėktuvais iš Europos prista

tomas. Paimtas nelaisvėn
ALGIERS, S. Ąfrika. — vienas ašies karininkas pri-

Gauta žinių, kad Vichy vy- pažįsta, kad kai kurie ašies 
riausybės vadas maršalas daliniai per keletą dienų ne- 
Petain pavojingai serga. gali sulaukti maisto.

kapelioną Afrikoj
FEDALIA, Prancūzų Mo- 

roko, kovo 14. — Mažuose 
čia prancūzų kapuose, kur 
palaidotus žuvęs pirmasis 
katalikų kapelionas kun. 
Clement Falter iš Akron, O., 
pastatytas grubus medinis 
altorius ir New Yorko arki
vyskupas F. J. Spellman va
kar laikė mišias už žuvusio 
kapeliono sielą.

Po gedulo Mišių arkivys
kupas trumpai prakalbėjo į 
susirinkusius į pamaldas a- 
merikiečius kareivius.

Arkiv. Spellman yra A- 
merikos ginkluotųjų jėgų 
karinis vikaras.

ve. Nesako, kad atsiėmę jungos per surengtus pietus 
miestą, tik pažymi, kad ko
vos kai kuriose gatvėse 
kunkuliuoja? Sako, rusai vi
aur smarkiai priešinasi.

Vokiečiai taip pat skel
bia, kad Charkovo šaiurva- 
karuose trys miesteliai at
imta iš rusų. Maskva to ne
užgina. Pažymi, kad rusai 
iš tų pozicijų pasitraukę.

Anot Maskvos, vokiečių 
lėktuvai bombomis baigia 
griauti Charkovo centrą.

Laikraštis Kresnąją Zvie- 
zda rašo, kad kas seniau 
Charkove buvo išlikę, tad 
dabar baigiama naikinti. 
Didžiausi pastatai keičiami 
griuvėsiais ir sukeliami 
gaisrai.

Čekoslovakai ir 
lenkus įspėja

LONDONAS (ONA). — 
Čekoslovakų tremtinės vy
riausybės Anglijoje organas 
“Czechoslovak ”, paminėjęs 
lenkų sovietų ginčus dėl pa
sienių, pareiškia, kad ir Če
koslovakija įmaišoma į tą 
klausimą.

Kai naciai anais metais

šios partijos vadas John 
Bracken iškėlė sumanymą, 
kad po karo sąjunginės vai-, 
etybės sudarytų tarptautinę 8ualmete akflldf1 CekoB
policiją tvarkyti visą pašau- vaki«- tada ‘f lenkal puole' 

si okupuoti Čekoslovakijos 
Anot jo, pirmoje vietoje teritoriia8 T“0 Mdu lenkai

turėtų budima, kad ateityje 
neduoti nė mažiausios pro
gos Vokietijai atsigauti ir 
ataiginkluoti.

SALINA, Kaa. — Arti 
Sheridan, Akr., nukrito ar
mijos bombonešis. 9 vyrai 
žuvo.

dar daugiau padidino čekos
lovakams nuoskaudas.

Tad po šio karo lenkai 
turėtų Čekoslovakijai už tas 
nuoskaudas atpildyti.

Mirė finansininkas 
J. P. Morgan

W ASHINGTON.
Roosevelt paskelbė “I am 
an American Day” gegužės 

16 d.

NEW YORK, kovo 14. — 
Prez. (Bocagrande, Fla., mirė žy

mus tarptautinis amerikie 
tis finansininkas J. P. Mor 
gan, 75 m. amž.

prancūzų Vichy vyriausybė 
mobilizuoja darbininkus pri
valomam diarbui Vokietijo
je. Prancūzai darbininkai, 
ypač jaunesnieji, griežtai 
priešinasi šiai mobilizacijai. 
Apleidžia namus ir tėviškes 
ir nešdinasi į kalnus, kur 
sudaro partizanų grupes ko
vai au naciais ir Vichy vy
riausybe. Kuone visoj nacių 
okupuoto j Prancūzijoj, plin
ta darbininkų maištai prieš 
Vichy ir nacius.

Geneva Tribūne gavo ži
nių, kad Vichy vyriausybė 
gaudyti darbininkų pasiun
tė šimtus policininkų su 
šarvuotais automobiliais į 
Alpių apylinkę*, Haute Są- 
voie departamente, kur pas
prukę darbininkai sudarę 
pavojingas Vichy ir naciams 
grupes.

Geneva Tribūne paduoda 
žinių iš Lyons, Prancūzijo
je, kad tenai sumobilizuoti 
visi prancūzai 20 iki 23 mė
tų amž. vyrai. Jų dalis pa
siųsta į Vokietijos karo fab
rikus, kita dalis — Rusijos 
frontan — dirbti ten įsitvir
tinimus ir kitus karinius 
darbus.

Praneša, kad ne visur 
Vichy vyriausybei ir na
ciams sekasi prancūzus dar
bininkus palaužti. Daugiur 
jaunieji prancūzai ne tik 
slapstosi, bet dar užsiima 
sabotažu, išvarto traukinius 
su nacių kariuomene, kovo
ja prieš nacių agentas, spro
gdina nacių amunicijos san
dėlius ir tt.

Vichy vyriausybės nuos
prendžiu visi rytiniai- Pran
cūzijos pasieniai uždaryti 
ir saugomi, kad jaunieji 
prancūzai nebėgtų į užsie
nius.

Susidarusias partizanų 
grupes prancūzai kaimiečiai 
kiek įmanydami remia mai
stu ir pristato jiems turi
mų ginklų.

Taip yra ne tik Prancū
zijoje, bet ir kituose nacių 
okupuotuose kraštuose. Na
ciai niekur neturi ramybės 
viduje, o čia dar reikia gru
mtis su išlaukiniu priešu— 
saugotis ir budėti dėl inva
zijos.

HELSINKI. — Suomių 
premjero Linkomies leidžia
mas laikraštis rašo, kad 
Suomija neturi išeiti ič karo 
ir kariauti iki pat galo.



dienraštis DRAUGAS Pirmadieni?, kovo 15, 1913

Dvi lietuvaitės vienuolės slapta per 
bolševikų saugomą sieną

Pavojinga kelionė nakčia. - Vokietijos miške 
laukia ryto. - Nacio lageriuose. - Kg veikė 
Vokietijoj. - Kai išalkę patenka į laisvę.
-(Neseniai j Ameriką «.t. į Salį' r<t« v,i

, ... ... kas pasakė, kad dieną pavyko lietuvaites vienuoles r . . F.
- sesuo Augusta (A. Se- ™->,nga lkl ™, nue,t1',ralkla 

„ v • vėl laukti vakaro. Vakarereikyte) ir sesuo Felicija , . . ,seimininkų sun” s vėl prašė
si mus vesti. Dieną jis jau 
apsidairė, kurioj vietoj bus 
patogiau. Kadangi nebuvo 
kas veda. tėvai sutiko. Jie

(Rogalskytė). Čia mūsų į- 
prašyta viena jų pavaiz
duoja savo šiurpius per
gyvenimus klajojant po 

- kariaujantį pasaulį. — Re 
dakci ja).

Dar prieš karą buvo nu
matyta visą eilę seserų siųs
ti į pagalbą Amerikoje esan

JŪSŲ SKLANDYTUVAS sų Seserims Amerikoje. Jos į PERSKAITĘ 
greit atsakė taip pat tele
grama, kad siunčia pragy
venimui pinigų ir efideivitą.

DRAUGĄ’ 
DUOKITE Jį KITIEMS

, ••Diaugaa" Acind photo

Commander Ralph S. Barnaby bando jūrų sklandytuvą, kuris pasikels iš jūros, šis 
sklandytuvas bandomas Philadelphijoje. Šiuo sklandytuvu galima gabenti kareivius ir 
prekes. Vė.iau šios rūšies sklandytuvai bus pagaminti taip, kad jie galės pasikelti nuo 

patys žadėjo suklaupę mels- j vandens ir žemės (bus amphibian).
tis, kol sūnus sugrįš.

jom jau iki sienos. Pati šie- tuvių veikėją agronomą ir 
na pažymėta buvo aukštais vieną naktį anksčiau už mus

Somamta seselėms Pati >* *r Pasived« Dle™ Ap-,™*3*3 « šluota viršum/perbėgusi sieną R. Skipitį.
Konereeaciios Vyriausioji ivaizdai- ^jome. Naktis bu'Pnvedęs lkl ««“• mU8'< Patariamos tuojau uuė- 

ong gacjos y -i j | dangU3 gerasis vądas ištiesė ranką i jom prisistatyt vokiečių ko-
ir pašnibždom pasakė: “Pa
rašykit, seselės”. Jo patari

Pasislėpusios krūmuose
Sutemus, pavalgę vakarie-

Vadovė ruošėsi vizituoti A- 
menkos skyrius. Bet užėjęs Į k^8’ didelis vėjas. Vadas ėjo I 
karas sutrukdė • planus. To. | keletą žingsnių priešais, mu- 

toliau, stengdamosio3dvi mu dar paėjėjome tiesiai į 
priekį porą šimtų žingsnių. 
Toliau bijojom eiti, kad kar
tais nepažįstamoj ir nevie
nodoj apylinkėj per klaidą 
atgal nepereitumėm sienos

dėl, Lietuvą okupavus sovie-
tams, Gerų Motinėlės buvo 1 nePamesti 3° iš akili pus- 
didžiausias noras, kad bent!anlro kilometro ėjom tris 
dvi seselės pereitų slapta ! valandas. Mat, kaip žmonės 
sieną ir vyktų į U. S. A. jj "bėga”. Vietomis mūsų va-
pati norėjo pasilikti vargti i das Pydavo ““ J“5Į>°i Buto puaė pirmos naktį Ant 
Lietuvoje «, savo seselėmis P‘V^va^i^i;* klienos. kiur
Buvo Dievo skirta mudviem kur nptikgtrimMf I ks°j°m susitraukusios ik:
(Sės. Felicijai ir Sės. Au- Įretl’ kad kur netikėtai neuz- 
gustai) atlikti, šį 'uždavinį, i hptumėm ant sargybinių.

Kartą taip palikęs, pametė 
tą vietą ir ilgai mūsų nega 
Įėjo surasti. Juk šaukti ar
kalbėti negalima. Vienu me,.«*>*'» m'Jms keU» » 
tu manėm, kad jau viskas ką Prie Pun9ko tyrino 
baigta, kai pamatėm prieky!mums Padai“ai®a šeimos g.

,, , . . pilką žmogų au šautuvu, bei minės, mūsų seselės tikra
nors nejtartų. Buvo penkta- ,.g mus pašaukž. ..Nebij0. teta. Purvinos, šlapiom ko- 
diema, Kalvarijoj turgaus , ---- Ix_,, __ ^uvo jOm atėjom pas ją sekma-

Paslapčia, artyn prie 
sienos

Rugpiūčio mėn. 23 d. ry
tą išvykome į S. Kalvariją, 
kiekviena atskirai, kad kas

turgaus, kįt 
diena. Reikėjo susirast ką ' ’ seselės’

nors iš ūkininkų, kad nu- •mūsų vadas, užsidėjęs laz
dą ant peties.

dienio rytą. Neturtingi, bet 
geri žmonės, o vyras ir sū 
nus gerokai prasilavinę ir 
susipratę lietuvių veikėja- 
lenkų laikais (Punskas, kaių 
ir visas Suvalkų trikampis, 
seniau buvo okupuotas len
kų). Pas juos išsidžiovinu
sios ir kiek pasilsėjusios, nu-

vežtų į pasienį. Žmonės la 
bai bijojo. Laimei susitiko- Patenka j nacių 
me vienos mūsų seselės tė- j koncentracijos kempes 
vus. Nors ir jie bijojo, be' , Vieta nelygi: kalniukai, 
seselei, jų dukteriai prašant. pakalnėlės, ariamas laukas, 
sutiko. Važiavome apie 14 pievelė, krūmai. Netoli nuo 
kilometrų. Arti jų namų iš- sienos keliukas, kuriuo vaik-
silenkėm iš didžiojo kelio į , gt0 ragų sargyba. Nusiėmėm ėjom į Punską sumos. Ten 
šunkelius, kad nesusitiktu- I gatus ir vienom kojinėm ė- Į susitikom vietinį žymų lie
menį rusų. Dievas padėjo lai
mingai nuvažiuoti, nors tą |-------------------------------------------------------------------------------
pačią dieną viena jų duktė 
ėjo į valsčių ir abu kartu, 
nueidama ir grįždama, susi- 
tiko pasienio kareivius, ku-! 
rie patikrino jos dokumen-, 
tus. Šeimininkai norėjo mus 
tą patį vakarą išleisti per 
sieną, nes bijojo pas save 
laikyti, tačiau negavo kar 
pervestų. Siūlėsi jų sūnus 
aštuoniolikos metų vaikinas 
bet tėvai neleido. Iš jų iki 
sienos‘buvo pusantro kilo-| 
metro. Vienas kaimynas pa 
žadėjo atsiųsti rytą savo1 
vaiką, kurs parsives raus 
pas save, o jie gyveno prie 
pat sienos, ten turėsim tik 
palaukt, kol sargyba paėjės ims

M1 . -

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MI S 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ-

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. WESTEBN AVĖ- 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IC1ŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PBOG£ DABARTINĖMS CEMOMS 

NTJO8IMCIO RATOMS.

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

— 46 Metai Sėkmingo PafaumavdoM 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41IX , Jos. M. Moteris. Sec'y. S2M SO. HALSTED SI.

___ Ji K
LIBinAL (ARHINGS

mendantui. Tą naktį leido 
pernakvoti pas lietuvius, o 
kitą dieną iš ryto, drauge 
su kitais pabėgėliais, tut il
gumoj lenkais mus nugabe
no į Suvalkus, o iš ten į pa

bėgėlių stovyklą. Po dešim
ties dienų gavome leidimą 
važiuoti į Berlyną rūpintis 
kelione į Ameriką.

Rūpinasi ištrūkti iš 
vokiečių, sostinės

Atvykusios į Berlyną, pir
miausia telegrafavome mū

DR. VAITUSH, OPT. 
Limrvn

ryto. Kadangi buvo pradėję 
lyti, tai išaušo labai negreit. 
Praaušus pasibeldėm pas ar 
Ūmiausią gyventoją, kad pa- Mano t® metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
į Optometrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- I 
ae atsitikimuose egzaminavimas da- ' 
romas au elektra parodančia noa- 
tiausias klaidas. Specialė atyda aš- I 
kreipiama J mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v.
vak. Seredomis nuo pietų, a Ne

dėlioj pagal nutartį.
Daugely atsitikimų akys 
asm be akinių. Kainos 

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone: YARDS 1873
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyr-' ('4 priežas
ties spalvų nesegejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HAL8TEO ST. 
TEL. CALUMET 7358

Rešzidenclja REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6822 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

WHOLESALE

* r ’ z i > ■

IJQUOR

ištakia

Uveitojame 
po Tbų 
Chicago.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGA.

«. KANTER, sav.
MUTUAL UUUOB (XI.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOGLK.VARP 0014

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk vtma pora aklų visam «y- 
vantaral. Saugokite jas, leisdami

Ma modarntiktai 
metodą, karia regėjimo mokslas 

«all sutelkti 
SS METAI patyrimo 

visų aktų įtempimą. ..

Or. Jota J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1804 So. Ashkutd Aveniu

10-toa

omo VAUMOKMi 
»r«S a. m. lkl 4KM » m.

Trofiiad. lr liltad. 0:M a. a. 
lkl T:W p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso tsL VIRglma 0086 

Reridencijoi UL: BSVgrly 8244

DR. T. DHNDDUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: l-« ir 6-8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal autartį

TeL YARdi 5921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nno 6:30-8:80
756 West 35th Street i

TaL CAHal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermaft Road

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

vakarais ofisas uždarytas.Z,
REZIDENCIJA

3241 West 66th Plaoe 
Tel. REPubllc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
tr puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar avarbiaoaiH da
lyku yra: pripildyti šalj ge
rais laikraAčiais. (Kardino
las Laobre).

Gavusios efideivitą. skubė
jom į Amerikos konsulatą, 
prašydamos vicų. Bet ga
vom atsakymą, kad efideivi- 
tas neturįs reikšmės, reikia 
laukti eilės; tai gali trukti 
du ir daugiau metų. Konsu
latas jokių raštų nepriimi
nėjo, viską reikėjo siųsti 

(Tęsinys 3 pusi.)

Tel. CAMal 0867
R««. teL: PROapect 6669

DR. P. L ZAUTOIUS.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidendja: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakavę.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

SKELBKITES “DRAUGE”

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Skolinam Pinigus
Morgičiaros

GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

, 19 4 3
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
DABARTINE
DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit faskidlnės Dienos!

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

August Saldukas
4088 Archer Avė. 

Lafayette 6719

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
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 — YVATCHMAKEK 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617 k

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso TeL: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiete 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offloe teL YARda 4787 
Namų 4eL PROųpeot INO

TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais *

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 2246

DR. C. VEIEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. * 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avemue
Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliep&ma —
, Saukite KEDrie 2888 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
PenkL, Seštad. 8:30 iki 9:3d vak.

pagal v*>j|*rlmg

Ofbo Tel...................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4

4204 Archer Avenue <* 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. ,
(2-tros labos)

TaL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS: A

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:30 vai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMEUUSTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK ,
KRAOTVVe.lE

3241 So, Halsted St. J

TELEFONAS: j

Calumet 4591
OfiL RAMO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITU^
HII IIIF.ML “DRAUGU"
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Dvi lietuvaitės 
vienuolės

(Atkelta iš 2 pusi.) 
paštu. Tačiau j kelis mūsų•y raštus nieko neatsakė. To
kiai sunkiai padėčiai esant, 
mūsų vizų reikalu dar kal
bėjosi su Amerikos konsulu 
buvęs Lietuvos konsulas 
Berlyne p. Čepas. Bet ir jam 
buvo pareikšta — reikia 
laukti kvotos eilės. Iš pri
vačių šaltinių teko girdėti, 
kad Amerikos konsulato ar
chyvas pakuojamas ir siun
čiamas iš Vokietijos.

Iš Lietuvos gi vis ragino 
mus važiuoti pas Seseles į 
Ameriką. Bet kaip? Sugal
vota vykti per Argentiną. 

k Čia daug padėjo gerb. tėvas 
Jakaitis, išrūpindamas Ar
gentinos vizas. Ir Argenti
nos vizas tuo laiku buvo ne
lengva gauti. Iš mūsų ketu
riolikos lietuvių grupės, pra
šiusių Argentinos vizų, te- 

' gavom vizas tik keturi. Trys 
pasiekėm Argentiną, o ket- 

>• virtasis — prof. kun. St. Y- 
~la nutarė pasilikti Berlyne
ir rūpintis pastoracija tarp; 
lietuvių pabėgėlių.

.Naciai išmeta iš
•vienuolyno

Berlyne gyvenome pas šv. 
Jono Seseris, Kristaus Ka-

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

•4
i EDVARDAS RAULIS*.

Jau sukako vienerl metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį, Edvardą Kaulį.

Netekome savo mylimo ko
vo 12 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. I-ai gailestingus Dievar 
suteikia jam amžiną , atllsĮ.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą ift mūsų tar
po, užprašėme 3 gedulingas 
ftv. Mišias su egzekvijomis ant
radienį, kovo 16. 1943 m., Sv. 
Antano par. bažnyčioje, 7:30 
vai. ryto visos sykiu.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Edvardo sielą.

Nuliūdę Tėv«i<», Motina, Bro
liai, Seserys, ftvogcrial lr Gi
minės.

PRANCIŠKUS SATKUS
Gyveno; 6643 So. Kockwell 

flt.. Hemlock 1404. Mirė Kova 
13d.. 1943, 8:45 vai. vakare,
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė T.ietuvoje. Kilo IS Ra
seinių npsk., Betygalos parap., 
Aleknalčių kaimo.

Amerikoje iftgyveno 42 me
tus.

Paliko dideliame nullūdlme:l 
moterį Petronėlę (po tėvais 
Tclkertlkė), 2 dukteris Mari
joną ir žentą flteve I.ukiną. ir 
Petronėlę Mevers. 2 sūnus An
taną Ir marčią Mtldred, Roni- 
facą lr mačią Jane, 6 anūkus 
seserę Oną Ir Švogerį Antaną 
Kundrotus Ir Jų Seimą, 2 bro 
liūs Antann Ir Stanislovą, Svo- 
gerį Joną Teikertą, pusseseres, 
pusbrolius ir kitas gimines A- 
mertkoje. Lietuvoje 2 seseres 
Antaniną Račienę ir Pranciš
ką Ulinsklenę, brolį Jurgį ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos ir S.L.A.
36-tos kuopos.

Kūnas paftarvotas koplyčioje 
2506 West 63rd Street.

Laidotuvės įvyks trečiadieni. 
Kovo 17 d. IS koplyčios 8:00 
vai. ryto bns atlydėtas J Gimi
mo Panelės ftv. parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldas už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
ftv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažls- 
tamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Tjaldot. direktorius Antanas 
M. Phillips, Telef. Yards 4908

Valiaus namuose. Kai tuos 
vienuolyno namus nacių val
džia atėmė, išsikėlėm ke
lioms savaitėms, kol išva
žiuosim į Argentiną, pas Ma
rijos Seseris. Išnaudodamos 
laiką, mokėmės vokiečių kal
bos, lankėme katechečių kur 
sus Socialinėje K. Moterų 
Mokykloje.

Iš Vokietijos išvažiavom 
prieš pat karą su rusais. 
Traukiniu važiuoti negavom 
leidimo. Traukiniai buvo už
imti kariuomenėę gabenimu. 
Reikėjo skristi j Barceloną 
lėktuvu.

(Bus daugiau).

Amerikos Raud. Kryžius 
operuoja trečią didžiausią 
bendrovę kino teatrų visam 
pasauly. Fihnos nemokamai 
perstatomos du kart savai
tėj ligoniams armijos ir lai 
vyno stočių ligoninėse viso
se Suv. Valstijose. Filmos 
rodomos lygiai kaip komer- 
cijiniuose teatruose. Kinų 
industrija kooperuoja štamu 
reikale pristatydama filmas 
Raud. Kryžiui žema kaina. 
Šią programą finansuoja K. 
Kryžiaus Karo Fotidas.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

fti Firma VirS 50 Metu 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

REMKITE “DRAUGĄ’

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 VV. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS K0PLYCIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

CLASSIFIED

•* DRAUGO'* 
DARBU SKYRIUS

“DRAUGAS’’ HELP WANTFD 
ADVEKiiNiMo oapaanoBV*

127 No. D<«rlH>ni Street 
Tel. RANdolph 9488-i»48l>

HEI.P WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH MOTEI, 
53111 Slierklan Rd.

tA.
IGNACAS SIMONAITIS

MirS Kovo 12 d. 1943m„ 1 
vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
ift Kauno apskričio, Joniškiu 
parapijos.

Amerikoje Išgyveno 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliildime: 
moterj Marijoną Kinionaitienę 
—po pirmu vyru Yucevičienė; 
posūni VValter; podukrę Vale 
rla Bukauskas ir jos vyrą 
Frank, Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie 8v. 
Antano ir prie Cicero Lietuvių 
Kareivių draugijų.

Kūnas paftarvotas namuose; 
1627 So. 49th Court, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės (vyks Antradienį. 
Kovo 16 d. 1943 m. IS namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažj3- 
tamus-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Posūnis. Podukrė 
lr Giminės,

Ijildot. direktorius Antanas 
B. Petkus, Telef. Cicero 2109.

t

REZIDENCIJA:
5919 -South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298
vai.

BUS MEN 
IR PORTERIS

Geros darbo sąlygos. Sekmadieninis 
nereikia dirbti. Ateikite prlsirenge 
stoti prie darbo. Geros valandoa.

CARDER’S
118 N. Dearborn St.

47 Metų Senumo Kompanija
' pasiūlo darbus, kurie tęsia 

dabar ir po karo

pAtyrusiems vyrams

100% Kaj’o Dirbtuvėje

MES GVARANTUOJAM GE
RAS DARBO SĄLYGAS IR 
GERĄ UŽMOKESTĮ SU PRO
GA DIRBTI VIRŠLAIKĮ MO
KANT LAIKĄ IR PUSĘ.

Sekantiems Darbams Reikia
PROFILING

MACHINE OPERATORIŲ. 
MAINTENANCE VYRŲ. 

MILLING MACHINE SET UP 
VYRAI IR OPERATORIAI 
STOCKROOM KLERKU. 

MECHANICAL ASSEMBLERS 
DRILL PRESS OPERATORIŲ

KREIPKITĖS PRIE: C. LADE 

4431 W. LAKE ST.

PARCEL DELIVERY VAIRUOTO
JAI IR PAGELBININKAI. Patyrę 
Kurie gyvena žiemių ar žiemių.-va
karinėje dalyje miesto dirbti ift mū
sų North side deliverv stoties. Atsi- 
kreipkit į 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 RĄ

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
IsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. S6TH PLACE

DARBININKAI — reikalingi dirbti 
Lumber yarde ir Sapoje. Gera mo
kestis, pastovūs darbai.

WENDNAGEL & CO.
800 W. Cenmak .Rd.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KKOI.Ij BROS. CO.

1801 S. Michigan

HOUSEMEN
Atsišaukite į Timekeeper’s ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
534# Sheridan Rd.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE A VENTE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 ROUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LA Fay et te 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Iš stoties WGES (1390), au Povilu Šaltimleru.

VYRAI
Apribuotas skaičius vyrų reikalin
ga virš 38 metu senumo dirbti 
heat treating dirbtuvėje. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.
ACCURATE STEEL TREATING 

COMPANY
2226 W. Hubbard Rt.

VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

G. M. CO.
4820 8. Campbell

VYRAS — 38 metu ar senesnis rei
kalingas apvalyti ofisą ir atlikti dže- 
nltoriaus pareigas. Patyrimas nerei
kalinga. Pastovus darbas, geyos va
landos ir mokestis.
MISSION ORANGE BOTTLTNG CO. 

3822 W. I.aurence

Vyrai Reikalingi
Tvarkyti serap gumnius tires, De
fense darbai. Pradžia 60 centų j 
valanda. Užtenkamai viršlaikio. 
Pastovūs darbai.

A. LAKIN & SONS, INC. 
2036 Dominick

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.
McMASTER-CARR SUPPLY CO. 

640 W. Lake St.

REIKALINGAS
PATYRĘS GORDON PRESS 

FEEDER. Pastovūs dienos darbai. 
Kiek tai viršlaikio. Atsišaukite į—

THOMSON ft TAYLOR DIV. 
536 W: Cermak Rd.

REIKALINGA 8 AR 10 VYRŲ ku
rie nepaliesti drafto amžiaus, dirb
tuvės darbams. Gera valandinė mo
kestis. Atsišaukite J Timekeeper’s 
ofisą.

AVESTERN SH.VBE CI.OTII CO. 
Cermak R<1. & Jefferson St.

HURLEY MACHINE CO.
100% DEFENSE DIRBTUVEI

REIKIA VYRŲ PRIE
Polishing ir Buffing 

Abelnų Dirbtuvės Darbų 
Automatic Screw Machine

Checking ir Chasing 
ir prie Kitų Darbų.

Gera Mokestis — Viršlaikis 
Puikios Darbo Sąlygos. 

Atneškite Prirodymus Pilietybės.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Nuo 8 vai. ryto .iki 4:30 popieit.

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ 
2145 S. 54th Ave. — Cicero, IIL

REIKIA VYRŲ
Saldainių Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.

SHOTWELL CANDY CO.
3501 W. Potomae.

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

1401 W. FULTON

TOOL 
I R ’

DIE MAKERS
LATHE HANDS

UNIVERSAL
GRINDER HANDS

MACHINISTAI
Viršminėti darbai yra moderniš
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.

EDWARD KATZINGKR CO.
Kampas — Cicero & Armitage

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRIV.KKKS Ir WA REH< tl’SEM EN. 
Aukšta mintmuin mokestis su proga 
įsidirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatsišaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
03rd St. ir Archer Ave. Argo, Ri.

Phone Summit 800 — Ext. 271.

HELP WANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS. SOLDERERS. PA- 
KERKOS, STOCKROOM IR ABEL
NŲ DIRBTUVES DARBU DARBI 
NINKRS. Pastovūs darbai, gera mo
kestis.

Gl’ARD-IT MFG. CO.
015 N. Aberdeen.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

TARNAITES 
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS ir MOTERYS — 18 iki 
35 metų senumo reikalingb.s išmokti 
audimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOF.NIN TRIMMING CO.
20410 N. Raeine.

RANKOMIS SIUVĖJOS
Ir EINISHERS reikalingos slflli 
WAAC uniformoms jaeketus. Puiki 
mokestis. Atsišaukite prie—
CHAS. HYMF.N D.RESSES, INC. 

237 S. Market St.

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

Kreipkitės prie

PENN. R. R.
Room 400 323 W. Polk St

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidota vių
Direktorių
Asociacijos.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREE1

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phonea YARDS 1138-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. Tel. PULLMAN 1278
2314 VVEST 23rd PLACE Phone CANAL 2510

Moterims
Dirbtuvės Darbai. Patyrimas 

Nereikalinga.
Pastovūs Darbai.

COMET MODEL AIRPLANF. CO. 
129 W. 29th St.

MOTERYS KEPYKLOJE
MOTERYS PRIE GARINIO STALO 

IR PRIE SALADS 
Geros darbo sąlygos. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Ateikite prisirengu
sios stoti prie darbo. Geros valandos.

CARDER’S
118 N. Dearborn St.

MOTERYS
Reikalingos prie svarbių karo dar
bų. Lengvi dalbai, malonios aplin
kybės. Pastovūs darbai dabar ir pa
karo. Prieinama transportacija. Ge
ra mokestis.

HOTEL TARNAITES — Atsišaukite 
į Housekeeper’s Ofisą. Taipgi VEI
TERKOS—atsišauklt J Coffoe Shop.

ATLANTIC HOTF.L.
316 8. Clark St.

MOTERYS — MERGINOS
Reikalingos prie švarių ir lengvų 
dirbtuvės darbų.

NITTY BRUSH CO.
314 W. Institute* PI.

MERGINOS—MOTERYS 
NUO 16 IKI 40 METŲ

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

POST AL TELEGRAPH 
CABLE CO.

Room 215 A. 166 W. Van Buren St.

LAUNDRY MERGINOS —geros 
darbo sąlygos. Gera mokestis.

GATEWAY LAUNDRY 
111 N. Clinton St (Chicago & 

N.W. R.R. stotyje).

VYRAI IR MOTERYS

SPOT VVELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 4 0 
metų senumo. Geros darbo sąlygos, 
pastovūs darbai. LAPayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. SSrd St.

REIKALINGOS GRLRMS BESKIŲ 
IftDIRBRJOS — piece work. Garan
tuojama 50 centų į valandą ir bonui. 

1NDIANAPOI.IS REED CO. 
2217 Masraehusctts Ave. 

Indlangpulis, Ind.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITR.TE 
LAIKAS IR PUSR UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th S t

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir«NaktĮ.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,



DIENRAŠTIS DRAUGAS Pirmadienis, kovo 15, 1943

DRAUGAS

THE UTHCANIAN DAILY FRIEND 
1934 South Oukley Av«. Chicago, Illinois

Publiihed Daily, excepi Sundays 
A member of the Catholic Press Association

Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months •— 93.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — |7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advcrtising in "Draugs*” brings best resulta.
DRAUGAS

lietas kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valaytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4-00. Pavienis numeris — Sc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

šis sovietų pasielgimas kituose kraštuose, ypač so
cialistų ir žydų darbininkų tarpe sukėlė sąjūdį ieškoti 
priemonių užmegsti ryšius su Rusijos darbininkais, ko 
Maskvos komisarai, žinoma, nepageidauja. Be to, šių 
socialistų žydų vadų nužudymas duoda progos ir na
ciams pavaryti didesnę propagandą prieš Jungtines Tau
tas. Anot žurnalo “Nation”, to viso kaltininkė yra so
vietų vyriausybė. “The execution of Ehrlich and Alter 
was not only bad justice; it was also bad propaganda ” 
— rašo “The Nation’’. Teisybė. \

Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoje yra užsimo
jęs platesniam veikimui: labiau įjudinti narių priraši
nėjimo vajų, pravesti didelį jaunimo kontestą, pagy
vinti savo laikraštj. Nėra abejonės, kad mūsų plačioji 
visuomenė tą užaimojimą parems ir padės jį realizuoti.

Rusų-lenkų ginčas tiek paaištrėjo, kad atsirado da
vinių knanyti, jog Maskvoje gali susidaryti lenkų kvis- 
lingų vyriausybė ir opią padėtį dar labiau sukompli
kuoti. Matyti, kad Maskvos pritarimu lenkė komunistė 
Wanda Wasilewska leidžia laikraštį “Woln& Palaka”, 
kuris puola. Londone esančią Lenkijos vyriausybę iš
trėmime.

••
••

Edeno atsilankymas
Anthony Edenui, Didžiosios Britanijos užsienių rei

kalų ministrui atvykus į Jungtines Amerikos Valsty
bes su gana dideliu palydovų būriu, daroma visokiau
sių spėliojimų apie tai, kokį tikslą turi jo ši kelionė.

Dėl jo vizito mes turime tik tiek oficialinių žinių, kiek 
jų patiekė Valstybės Departamentas Vašingtone. Jisai 
čia atvykęs Jsingtinių Valstybių vyriausybės kvietimu 
pasikeisti nuomonėmis apie karą ir prirengti kelius 
Jungtinių Tautų dideliam susirinkimui svarstyti karą 
liečiančius klausimus. •

Rašant šiuos žodžius, p. Edenas dar neturėjo kon
ferencijos su spaudos korespoųdentaia. Dėl to tik vė
liau galėsime gauti daugiau smulkmenų apie jo atsi
lankymą į Ameriką tikslą.

Kad bus kalbamasi karo reikalais Vašingtone, apie 
tai ir kalbos būti negali. Tačiau nėra abejonės ir apie 
tai, kad bus liečiami ir pokariniai reikalai, kurie jau 
pradeda komplikuotis ir kai kurias tautas, pradeda su
rūpinti ir nervinti. Pavyzdžiui galima duoti rusų-lenkų 
santykius, kurie kasdien darosi opesni. Sovietų Rusija 
stipriai pabrėžia savo pretenzijas prie tų teritorijų, ku
rios prieš karą buvo Lenkijos sienose. Lenkai nemano 
daryti nuolaidų. Kadangi Lenkija įeina į Jungtinių Tau
tų tarpą, dėl to anglams ir amerikiečiams tenka būti 
šių dviejų besiginčijančių tautų tarpininkais. Abejo
nės dėl to nėra, kad p. Edenas Vašingtone tarsis šiuo 
klausimu. Tarsis ir kitais, inimant ir Baltijos valsty
bių, klausimais.

Anthony Eden yra daug prisidėjęs prie užmezgimo 
artimesnių santykių tarp Didžiosios Britanijos ir So
vietų Rusijos. Sovietams jis yra daug gero padaręs. 
Todėl, jei jis yra ir bus bešališkas, jei jis į pokarinį 
Europos sutvarkymą žiūri teisingai ir laikosi Atlanto 
Čarterio dėsnių, iš pasitarimų Vašingtone jis galės daug 
gero padaryti. Tinkamas išsprendimas Rytų sienų klau
simo, pirmoje vietoje bus naudingas pačiai Rusijai. Ma- 
žesnėsės tautos, Rusijos kaimynės, pajutusio^, kad an
glų ir amerikiečių patarimu rusai atsisako savo nieku 
nepagrįstų pretenzijų, labai žymiai prisidės prie Ber- 
lyno-Romos ašies sutriuškinimo. Edenas, būdamas ge
ras rusų draugas, gali į juos stipriai paveikti. Reikia 
manyti, kad jis šią savo įtaką ir panaudos greitesnei 
pergalei ir teisingai ir pastoviai pasaulio taikai atsta
tyti. H

Po kelių dienų, pasitikime, galėsime daugiau žinių 
apie anglų politiko ir diplomato vizitą Vašingtonui pa
rašyti.

Dėl dviejų Lenkijos socialistų nužudymoBT~-
Lenkijos vyriausybė užsieny — in exile pasiuntė no

tą Sovietų Rusijai protestuojant prieš nužudymą dvie
jų Lenkijos socialistų vadų — Viktoro Alter ir Henryk 
Ehrlich, kurie buvo tarptautiniai žinomi. Jiedu buvo 
žydų tautybės vyrai.

Tuo įvykiu piktinasi ir protestuoja ne tik lenkai ir 
žydai, bet Amerikos ir Anglijos darbininkų organiza
cijos.

Sovietų vyriausybė šį savo žygį mėgina pateisinti tuo, 
kad būk taį nužudytieji Alter ir Ehrlich buvo nusi
kaltę vedime propagandos raudonarmiečių tarpe už at
skirą taiką su Vokietija. Jie buvo laikomi kalėjime per 
keliolika mėnesių ir slapta nužudyti.

Net žurnalas “The Nation”, kuris pasižymi savo pro- 
sovietiškai.3 straipsniais, abejoja ar tiedu socialistai nu
sikalto anti-sovietišku veikimu. Jiedu nebuvo pacifistai. 
Priešingai, jie suorganizavo stiprų naciams pasiprieši
nimą Varšuvos darbininkų tarpe. Kad Alter ir Ehrlich 
buvo anti-komunistai, tai nėra abejonės. Bet kad jie, kai
po Lenkijos šydai, būtų dirbę šio karo metu prieš so
vietu režimą visai neįtikėtina. *_____ M

Kų kitiems laikė - patys tai

Lietuviams bolševikams 
parūpo Vilniaus kraštas.

Jie esą nusistatę to kraš
to nepaduoti lenkams.

Gal manysite, kad tas bol
ševikų nusistatymas pareina 
iš lietuviško patri jotizmo ?

Anaiptol!✓ «

Lietuvių visuomenei bol
ševikų šūkis puikiai yra ži
nomas. Jis taip skamba:

Vilnius Lietuvai, o Lietu
va Rusijai. Tikrųjų lietuvių 
patrijotų yra visai kitoks 
nusistatymas:

Laisva ir nepriklausoma 
Lietuva su sostine Vilnium!

Šio nusistatymo lietuvių 
tauta nepakeitė ir nepakeis, 
nepaisant ką apie tai many
tų Maskva, Varšuva, Berly
nas, ar mūsų tautos išga
mos — bolševikai.

>7^ |į,

“Garsas” pastebi:
“Naciai labai susirūpinę padidėjusiomis alijantų 

atakomis prieš Berlyną ir kitus jų didmiesčius. Neu
tralių šalių spaudoje pasirodė žinių, kad po pasku
tinių anglų lėktuvų atakų Berlyne gaisrai siautė iš
tisas naktis ir dienas, nacių sostinė pasiliko be švie
sos, vandens ir gaso patarnavimų. Nacių lyderiai ke
tina atsikreipti į Vatikaną, kad paveiktų alijantus 
ir jie nenaikintų Vokietijos miestų. Taigi, kas kardu 
kariauja, nuo kardo ir žus. Karo pradžioje naciai 
ketino sunaikint visus savo priešus, nepaliekant ak
mens ant akmens, dabar tas pats ginklas pridėtas 
jiems patiems prie gerklės. Kuo greičiau ta gerklė 
bus perplauta, tuo greičiau užsibaigs žemėje praga
ras, kurį naciai sukūrė.”

"Aušros” dvasia gyva
“Amerika” rašo:

“Šį mėnesį minime “Aušros” pasirodymo 60 metų 
sukaktį. Deja, ji negalės būti tinkamai paminėta Lie
tuvoje, bet ji nebus užmiršta.

“Lietuvoj žmonės, kęsdami nacių verguvę, atsimins, 
kad “Aušra” prieš 60 metų žadino ir stiprino lietuvį 
atsilaikyti prieš prispaudėją.

“Lietuvis tremtinis Sibire negalės neprisiminti, kad 
šiandie jis turi “Aušros” platintojų dalią. Sibire dau
gelis knygnešių paliko savo kaulus, bet jų dvasia ne
palūžo. ' '

“Išvargs ir šiandie lietuvis visus pažeminimus ir 
kančias. “Aušros” dvasia gyva!”

Kų sako anglų dienraštis
“Sandara” rašo:

“Ką rašo amerikiečių spauda apie vėliausius Sovie
tų Rusijos reikalavimus teritorijų srity — mes jau 
šiek tiek žinome. Bet ką gi sako apie tai anglų spau
da? Pastaroji irgi nėra vienokios nuomonės. Kai ku
rie stipriau pabrėžia, kad demokratijos turi išlaikyti 
savo frontą, kiti bando surasti kompromisą.

“Įtakingas Londono laikraštis “Daily Mail” siūlo 
įsteigti vyriausią alijantų tarybą, kuri tuojau rištų 
ginčijamus klausimus, nelaukiant karo pabaigos. Li
beralų “Manchester Guardian” tvirtina, jog Ameri
koj yra šimtą sykių daugiau neprielankaus rusams 
ūpo, negu Anglijoj. Todėl Anglija turinti tarpinin
kauti išrišime nesusipratimų tarp Sovietų Rusijos ir 
jos kaimynų.

“Ilgą ir išsamų editoriaią parašė įtakingasai anglų 
laikraštis “Times”. Jis mano, jog be Sovietų Rusijos 
nebus galima išlaikyti saugumą Europoje, nors Bri
tanija ir Amerika pasikviestų į talką ir kitas tautas. 
Priminęs Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją, “Times” 
štai ką pastebi:

“Suprantamas dalykas, jog Rusijos saugumas ge
riausiai bua aprūpintas susitarus cu tomis tautomis, 
kurios pačios mato tame savo interesus ir žiūri į Ru
siją, kaipo saugotoją nuo būsimos vokiečių agresi
jos. Rusijos santykiai su tomis tautomis privalo būt 
paremti ant geros valios ir pasitenkinimo.

“Pačios Rusijos interesuose yra užtikrinti, kad jos 
išorinė apsauga rastūei užtikrintose rankose, o tą ge
riausiai galima atsiekti, jei kraštai tarp jos ir Vokie
tijos rūbelių bus laikomi valdžių ir tautų prielankių 

Rusijai.”

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 15 d.)

Tarybos nutarimai... Pa 
sirodžius, kad vieno žmo
gaus (dr. J. Bielskio) prie 
Lietuvių Informacijos Biu
ro Vašingtone neužtenka, A- 
merikos Lietuvių Taryba pa
skyrė dar tris vyrus. Dabar 
be dr. Bielskio, darbuosis — 
adv. B. Mastausk&s, K. Sčes- 
nūlevičius ir J. Vasiliauskas. 
Tarybos pirmininku išrink
tas J. Miliauskas iš Pitts- 
burgo, sekretorium — dr. J. 
Bielskis. A. L. T. įgaliojo 
Mastauską ir BieLskį išgau
ti audienciją pas prezidentą 
Wilsoną ir pakalbėti su juo 
apie Lietuvos reikalus.

U. S. Prezidento raštas 
Rusijai... Prezidentas Wūso- 
nas savo rašte Rusijai sako: 
“Jungtinių Valstybių gyven
tojai yra mintimis susijun
gę su Rusijos gyventojais su 
tikslu pasiliuosuoti iš po au
tokratinės vyriausybės ir 
paskiau gyventi nuosavu gy
venimu.”

• ■

U. 8. neteko 7,679 karei
vių... Šiuo karo metu Jung
tinės Valstybės jau neteko 
7,679 kareivių, iš kurių 958 
žuvo Prancūzijos karo lau
kuose.

•
U. S. karo sekretorius 

Prancūzijoj... Jungtinių Val
stybių karo sekretorius New 
ton Baker su septyniais ka
ro ekspertais atvyko į Pran
cūziją, kur tarsis su santar
vininkų karo vadovybe.

•
Bolševikai rengiasi... Ofi

cialiai paskelbta, kau bolše
vikų vyriausybė Maskvoje 
organizuoja stiprias priemo
nes gintis nuo savo priešų 
visuose frontuose. Jie mano, 
kad jiems reiks kuomet nors 
susiremti su japonais ir vo
kiečiais.

Po svietų pasidairius
1918 metaię lietuviškų 

tautiečių vyskupas nezaliež- 
nas Mickus buvo įsteigęs se 
minariją Lawrence, Mass., 
mieste. Vietoj neradęs kan
didatų į nezaliežnikų kuni
gus, nuvažiavo į Cambridge, 
Mass., ir ten susirado tris 
bedievius. Vienas Mickaus 
seminaristų pasakęs: “Jei 
ant svieto yra durnų žmo
nių, dėl ko jais nepasinaudo
ti”.

Šiandie lietuviškų neza- 
liežninkų reikia su žiburiu 
ieškoti, o pamenat anuos čė- 
sus, kaip jie buvo aukštai 
galvas iškėlę. Mat, durni 
daiktai, tavorščiai, neilgai 
tveria.

Prieš balšavikų karą su 
naziais, , Maskvoje vienam 
komisarui nusikaltus, Stali
nas įsakė jį nubausti už- 
fundijant 50 bizūnų per nuo 
gą sėdynę. Kai atėjo egzeku 
oijos laikas, ' Stalino širdis 
buvo šiek-tiek atsileidus ir, 
kad sušvelninti bausmę, bu
deliui įsakė komisarui įkir
sti tiktai 25 bizūnus. .

Išgirdęs tai komisaras at 
sidūso ir tarė:

— Tai tau ir balšavikiš- 
kas parėdkas: žemesnio vi
suomet jei ne tas, tai kit
kas prapuola.

Shenandoah. Pa., vasario 
28 d. lietuviški balšavikai 
per surengtas Šolomskiui 
prakalbas užpatentavo du 
naujus išradimus: 1. kalbos 
gerumą spręsti ne iš kalbė
tojo, bet iš publikis ramaus 
sėdėjimo ir 2. aukas rinkti 
Raudonam Kryžiui ir “ap- 
švietos fondui”.

Pastarąjį patentą prakal
bu rengėjai šitaip tlumočija. 
Jei rinksi aukas tikrai “ap-

švietos fondui”, tai gali su
rinkti, sakysim, tiktai pen
kis doleris, o kaip pridedi 
ir Raudonąjį Kryžių, tuomet/ 
surenki $41.00. Kalbėtojo 
kelionės lėšos tuomet būna 
pilniausiai apšviestos.

Montreale, Kanadoj, nese
nai buvo surengtas balšavi- 
kų choro koncertas. Chorui^ 
dainuojant “Mes grįšim, mes 
grįšim” (visi suprato, Rusi
joj) iš susirinkusios balša- 
vistinės publikos girdėjosi 
atsakymas:

“Jūs, durniai, galit grįžti, 
o mums Kanadoj yra rojus”.

Gavęs vikeišino kareivis’* 

Jonas Purpulis parvažiavo 
namo ir, kadangi buvo pasi
ilgęs automobilio, tai pir
miausiai švažiavo pasivaži
nėti. Prie!» vieno kampo pa
matė jį pažįstama mergina.

— Sei, Džian, ar jau netu 
ri naujesnio armabilio! Sia-^ 
jau toks senas, tUr būt, dvi 
dešimt metų...

— O, aš vis tik jo nemai
nyčiau ant tamstos, — at

sakė jai kareivis. — Beeinu, 
kad tas armhbiiius nors 
jau 20 metų, vis tik kokia 
penkiolika metų jaunesniaA 

už tamstą...

Keturi dideli “maušo” 
mėgėjai aną vakarą susėdo 
pamaušuoti. Kai susidėjo di 
delis “patas”, dalintojas štai 
ga meta savo kortas ant sta
lo ir sako: ,-4

— Vyrai! “patui” laimėti 
daroma sutybė. Aš nelošiu!

— Iš ko tu tai sprendi, 
kad čia daroma sutyktybė? 
— paklausė vienas maušinin 
kų.

— Iš ko? štai, jis (rody
damas į vieną) rankose lai
ko ne tas kazyras, kurias aš 
jam padalinau. *

JAPONAI PRALEIDŽIA RUSIJAI PAGALBĄ

"Draurmi” Acmo photo- V
Naujas Lend-Lease žemėlapis parodo kaip japonai pra

leidžia Amerikos pagalbą Rusijai. Pagalbos medžiaga yra 
vežama Rusijos laivais. Skersinės linijos žemėlapyje pa
rodo Lend-Lease vietas (arėta); tamsi stačia linija parodo 
ašies okupuotas vietas; juodos rodyklės pažymi vietas, 
kur vežama medžiaga, pagal Lend-Lease į Rusiją. Vokie-. 
čiai protestuoja dėl šito dalyko.
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OfMOKRATtSWAU5K)S PASAULY ĮSTAIGOS - 
TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
• (Adv. K. Gugio kalba, pasakyta iš radio stotie?

WHFC kovo 11 <ti«aą/.

Sj vakarą aš kalbu tani galimybės siektas auk&ieamo 
tikru laiku ir specialiu klaidi mokslo, likti daktarais, ae- 
simu, tai yra afkie Taupyme vokatais, inžinieriais ir taip 
ir tifcotiflMmo Beodraves.

Budriko radio valandos 
klausytojams daug teko tuo 
klausimu girdėti ir skaityti, 
ne tik lietuvių, bet ir kitų 
ksdboee. Aš noriu čia pašte* 
bėti, kad Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės yra vie
nintelės finansinės įstaigos, 
kurios tikrai demokratišku 
būdu tvarkosi.

Daug kalbama, kad mūsų 
šalis kariauja, jos piliečiai 
kraują lieja, vi«i Jungtinių 
Valstijų gyventojai dideliais 
mokesčiais apsikrovė vien 
tam, kad nugalėti tas, šalis, 
kuriose diktatoriai viešpa
tauja, ir tenai įvesti demo
kratišką tvarkos būdą, kad 
tų šalių piliečiai pasirinktų 
sau valdininkus tokius, ko
kie šalies piliečiams paliktų 
ir jiems tarnautų.

Šioj šalyj mes turime tūks 
tancius finansinių įstaigų — 
Taupymo ir Skolinimo Ben
drovių, kurios yra pavyz
džiu demokratiškos tvarko3. 
Tačiau apie .tų hendrovių 
tvarkos būdą * palyginamai 
mažai kas žino. Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovės yra

toliau.
Randasi dar lietuvių tar

pe tokių, kurie nežino skir
tumo tarp dviejų finansinių 
įstaigų, Aai yra Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovių ir ban
kų. Abi tos įstaigos yra kor
poracijos. Kaip Tsappymo ir 
Skolinimo Bendrovės taip ir 
bankai priima žmonių pini
gus ir juos išmoka. Taipgi 
kam reikia, skolina pinigus. 
Nežiūrint į tai, kad tos abi 
įstaigos tvarkosi yisai skir
tingais įstatymais jr teore
tiškai viena įstaiga kilai ne
kenkia, bet tuo tarpu viena 
kitai didelės meilės neparo
do ir nesibičiuliuoja, net 
kaip kada viena kitai ant 
kojų užmina.

Per praeitą aštrią depre
siją, kada finansinės įstai
gos Žlugo viena po kitos, 
žmonės pradėjo netekti pa
sitikėjimo tomis įstaigomis.

PA&lSlfiPę TAISO

•’U raugui Acuic puuiu

Vokiečiai cementiniame name taiso savo submarinų, 
prancūzų Atlantiko uoste, šis paveikslas gautas iš neu
tralių šaltinių. Paveikslas tilpo vokiečių magazine.

vestavę pinigus, bet ir tie, 
kurie skolino pinigus iš tų 
bendrovių, turi lygias teises

o'7as7aiSkrr keBkU Mte' Paariu k ‘™rkyti įstai-
, . . . . gru reikalusekonominiam gy v e n I m u 1. b

Dėl to prezidento Roose vel
to administracija, kad susti
printi žmonių pasitikėjimą 
Taupymo ir Skolinimo Ben- 
drauėmis ir baukomAs. įptei-

Tik Taupymo ir Skolini
mo Bendrovės turi tokias 
plačias ir demokratiškas tei
ses, kuriose net ir skolinin
kai gali būti. jų viršininkais.

Ar žinai, kad

Iš Iv. Antano dr-jos

Cicero. — Draugijos Šv. 
Antano susirinkimas įvyko 
kovo 7 d. Narių atsilankė 
vidutiniai.

Susirinkime išklau s, y t a 
daug įvairių pranešimų. Lab
daringos Są-gos 3 kp. pa
kvietus į savo vakarą, ku
ris bus balandžio < d. ir pri- 
eiuntus dešimts tikietų, nu
tarta visus nupirkti užmo
kant $5. Reikia pažymėti, 
kad ši draugija yra didelė 
labdarybės rėmėja. Gautas 
{padėkos laiškas nuo Šv. Ka
zimiero seserų už draugijos 
auką $5.

Iš pranešimo apie buvusį 
vakarą vasario 28 d. pasiro
dė, kad pelno parapijos nau
dai liko $44.25. Pinigai įteik
ti klebonui.

Nutarta surengti vakarą 
draugijos reikalams gegužės 
16 d., parapijos - salėj. Lai
mės keliu atsilankusieji ga
lės laimėti $25 U. S. Karo 
boną ir dar skiriama $25 pi
nigais, kurie bus padalinti 

! į penkias dalis. Tam tikslui
Kada petės užpuolė nau • Į bus pagamintos knygutės, 

jai pastatytą Armijos namą 1 Susirinkimo nutarimu, kiek-

kis, J. Zauras, A. Mikutis, 
J. Motetoaitis ir A. Zakaras.

Iš ligonių lankymą komi
teto pasirodė, kad serga vie
nas narys Jurgis Simonai

tis. Paskirti lankytojai, ku
rie apie jo ligą padarys pra
nešimą kitam draugijos su
sirinkime A. Valančius

netoli Denver, Raud. Kry
žiaus Stovyklų ir Ligoninių 
Tarnyba parūpino du kati
nus, kad jas išplautų.

vienas draugijos narys tu
rės užsimokėti už vieną kny
gutę. Šio vakaro rehgimo 
komisijon įėjo: L. žukaus-

korporacijos, bet tų karpo- gė Federal Insurance Kor- 
racijų tvarka nustatyta spe-, poracijas. Kaip Taupymo ir
cialiais įstatymais, kurie y- 
ra visai skirtingi nuo kitų 
korporacijų įstatymų. Dėlto 
dažnai pasitaiko taip, kad 
asmenys, kurie daug fino a- 
pie korporacijų įstatymus, 
mažai nusimano a^ie Tau
pymo ir Skolinimo Bendro
vių tvarkymosi būdą.

Lietuviai su Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovėmis yra 
pusėtinai gerai susipažinę. 
Iki šiol tokias bendroves lie
tuviai vadindavo spulkomis, 
iš lenkų paimtu vardu. Per 
daugel metų lietuviai tekias 
bendroves organizavo lr ug
dė. KAi kurios tų bendrovių 
išaugo į svarbias finansines 
įstaigas. Labai daug Uetu-

Aukotojų sarašas
Sekantieji asmenys auk o 

bankai, taupę nariais Federal' j© Lietuvos reikalams vasa 
Insurance Korporacijų nau- rio 14 d., Orchestra Hali 
dojasi teisėmis, kad kiekvie- minint Lietuvos Nepriklau

TREMTINIO PERGYVENIMAI

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUM, 
ibikU M4 2.1HA-

UMV 1NSTKUMENTV

PAHINACDOKIT IKUG1 DAHAH
KOL DAll NE1&PAKDUOTI.
TŪBOS, CLVR1NETAI, TROM

BONAI, SAXAi'DONES, FLUTES 
au ‘•cases” — $35.00, 48 7.50,
$45.00 >r $/5.3O. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OVITARAI, SPA- 
N1SK1 MANDOl.lNAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 lkl $85.00.
STKIUNIN1AI BASAI — $60.00. 
$125.00 lr $150.CO. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $8 00. $5.00, $10.00 
tr $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUM8—$18.50, $28.60, 
$85.00 lr $50 00. PEOALS, HI- 
BOYS, CYMBOUb, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir 'Teed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas. 
' Atstatymas visų dailų ClarIne
ta nas, Tr (ūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOI JDSTEIN’S MUSIC RBOP 
• 14 Maiw«ll St., CUlcagu

Skolinimo Bendrovės taip ir;

no pinigai įdėti į tokias Tau
pymo ir Skolinimo Bendro
ves ar tai bankas, yrą ap
drausti iki $5,000 nuo pra
žuvimo.

Taupymo ir Skolinimo Ben 
drovės yra dar ir tuomi ge
ros ir naudingos, kad ne tik 
tie asmenys, kurie turi in-

Prašo pasimelsti
Jonas Žilinskas, turtingas 

jaunikaitis, 3626 S. Eme- 
rald avė. Dabar randasi Šv. 
Bernardo ligoninėj. Kamba-

vių, ačiū toms bendrovėms, j rys 283.
įsigijo narus namus, išmo- fonas yra pasižymėjęs 
kėjo skolas. Daug lietuvių veikėjas ir “Draugo" nolus 
tose bendrovėse taupė pini- skaitytojas ir rėmėjas. Il
gus ir sutaupė tiek, kad ga- gai gyvenęs 18 ketom jo j. 
Ujo savo vaikams suteikti Kap

KAZIMIERAS VKMMULtt
Gyveno 5226 W»rteoc 9t. — Bei. Victory 3bt)3

Mirt Kovo 12, 1645, 7:30 vai. vai 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės 

•ir parapijos.
Paliko dideliame nuliūdime moterj Oną (vo tėvais Zabloc- 

kaitę); 2 sūnus Kazimierą, maečią Aleksandrą ir AtfCionsą,

sulaukęs 48 n. ami. 
ekr., Kvėdarnos ■riekt.

kalaltis, jo vyrą Joną ir jų šeimą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3316 So. Litua- 
nica Avė.

LaMotuvss jvyks trečiadieni, kovo lY d., M koplyčios 8b0 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
jvyks modulingos pamaltos uš velionio sielą. Po 
bus nulėdėtas į šv. Kazimiero kapines.

„ kurioje
pamaldų

Nuliūdę Moteris. Stosi. Marti, 4seksu, Berno, toogerlal, 
Avogerkos Ir flkslsės.

-L
laidotuvių direktoriai Mažeika Ir fivanauakai, Tel. 

1IL88—1138.
Yards

somybės paskelbimo 25 me 
tų sukaktį.

Po $10.00: Joseph J. Grish 
Simas A. Piliackas, John

s

Tamasunas, Joseph Vilima3 
Po $5.00: Petras Balchu 

nas, Sophie Barčus,, V. Ber 
uotas, J. P. Bertulis, A. Bu
chinskienė, Mr. ir Mrs. John 
Dilis, K. Draugelis, Petras 
Garenas, Antanas Genzbilis 
A. H. Kasper, F. P. Kayris, 
S. B. Komaiko, Constance 
Kungis, Mr. ir Mrs. Matthew 
Lashas, K. Laudanskas, Ka 
zys Liutkus, Feiix Milius, 
Paul Miller, Paniškų šeima, 
Izidorius A. Pupauskas, A. 
Salasevičius, Elzbieta Samie i 
nė, R. šniukas, Konstancija 
ir Antanas Stankus, Mr. ir 
Mrs. Švicą, kun. Michael G. 
&varlis, John Waitkus. z 

Po $3.00: John Brazaus- 
kis, Charles Kasiliauskas, 
Vincas Katkevioe, kun. J. 
Prauskis, C. Shukis.

1 Po $2.00: Y. M. Adomai

tis, Marijona Aleksiūnas, Te 
odora Atroška, Julia ir K. 
Augustas, Mary Balnis, Fra
nces Dabulski, John Damb- J 

ros, Andrius Daugirdas, P. 
Grigaitis, Jadvyga ir Juozas 
Grybai, Pranas Gudas, K. 
Katkevičienė, Joseph Kazi- 
kas, Wįllia«i Kutaitis, Mr. 
ir Mrs. Alfred Lankus, Ma
siliūnas, H. Mockus, N. N., 
Alės Naglis, Anton Nakro- 
shia, Joseph Neff, P. Paku
lis, Alex Paplauskas, F. Plat 
kauskas, dr. Al. M. Račkus, 
A. ir J. Salas, Bruno Shu
kis, John Sokaitis, John Svi- 
low, Kazimieras Tamanaus- 
kas, Mr. ir Mrs. J. Tarutis, 
Frank Vaičkus, A. Zimon- 
tas. . (Bus daugiau) ,

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’ 
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

’ Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

re-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AUEX
ALESAUSKAS 

and SONS
, Factory Representative.

SHOIVROOMS IN 
MRRCHANDfSK MAKT
For appointmeat cal! — 

REPUBLIC 0051 J

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

liepos (July) 4 d„ 194] m.
BERGMANS GROVE

Labor Day, Rūgs. (Sept.) 6.
VYTAUTO DAR2E

VVIILK STIBIO
l»4S Meti

I -ji. /i ■

tt»v i.utu i’itOImgMAPHk 
(.«««% |S'| i'ossiul.t. i Ki< tifc

I U Ul.it JH.l

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

M UTIM L 

FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonu:

Canal 8887
Ben. f. KAZANAUSKAS 

, Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
nonų, HHK<Hhis1ų Budei ninku. Jų negulima. atstatyti, nes 

(langiau jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budolnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

^NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR '

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: p j

MARGUTIS I
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl Cl

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.
‘><2S’>^S^3S’^SSS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KATNOMTS

lahal

PILNAS PASIRINKIMAS 
3UKNEIJŲ — SERMftGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelėa 

Mūsų Specialybė

I

(:j

g
(ii

__ ________ oMterų katMnkd, knlMukata papooMala arka
eldth kotai paraldulda nuiemintomla kainom!m.

ATRI&ITE IR PATYS PiMAnKITE U1MIIEM

PEOPLfS aOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2a88

Mm K. P. Mubak Ir Duktė, tev.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

SHEYBOYGAN LIETUVIS 
DĖDES ŠAMO ARMIIOIE

Kazimieras Betekevičius
Kazimieras Belekevičius 

gimė 1917 metais, lapkričio 
26 dieną, Sheboygan, Wisc. 
Baigė Šv. Vardo parapijos

pradžios mokyklą ir Sheboy
gan high school. Dirbo Phoe 
nix Comp. Priklausė prie 
Švč. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos, 
Sheboygan; šv. Juozapo ir 
Šv. Vardo draugijos; buvo 
parapijos kolektorius.

Kazimipras Belekevičius į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1941 metais, rugsėjo mėnesį. 
Dabartinis jo adresas yra: 
Ft. Lewis, Wash. (Unit 
Supply Office, Sec I). Kazi
miero tėvas, Vincas Beleke
vičius, gyvena Sheboygan, 
Wisc.

SUSITINKA GENEROLO SŪNUS IK ADMIROLO DUKTĖ Amerikiečio lakūno nuotykiai 
Brazilijos tankiuose miškuose

LĖKTUVU PILVU NUSI LEIDO | BALĄ. ĮLIPO Į 
MEDĮ — ŽIŪRI GYVATE. UODAI PUOLA.
Lt. Joe De Bona, Ameri- De Bona prieš išgelbėjimą 

kos lakūnas, Brazilijos džium kelias dienas apsirgo dru-
glėse turėjo baisių pergyve
nimų. Jis buvo išgelbėtas po 
dvidešimt dienų skaudžių 
patyrimų. Jis nustojo dvide
šimt penkis svarus ir teko 
kovoti su džiunglių uodais.

SUGEDO MOTORAIT" X

Lt. Joe De Bone kartą 
skrido per Braziliją su dvie
jų motorų lėktuvu. Vienas 
motoras sugedo, po 25 mi
nučių vėliau ir kitas moto

"Draugas” Aeme photo 

Jūrininkas Luther Reae Stevens, Jr., sūnus Brig. Gen.
Stevens, kuris buvo Bataane, ir Wave Deborah Kirk, duk-!ras nebeveikė. Lėktuvas ėmė 
tė Rear Admiral Alan G. Kirk, susitinka Corpus Christi, skristi į mišką.
Tex., laivyno stotyje.

giu. jautė karštį, jis girdėjo 
kokius tai balsus. 
IŠGELBĖTAS BRAZILŲ

Keturiolikta dieną keturi 
brazilai atjojo ant jaučio ir 
De Bona išgelbėjo. Jo džiau 
gsmas • nepaprastas. Tris 
dienas jie keliavo mišku kol 
pasiekė upę, kuri įteka į 
Amazonę. Čia De Bona lau
kė laivelis, kuris nuvežė 
oro bazę.

WAUKEGAN LIETUVIS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIIOIE

Private First Class Anta
nas Stanley Gelbudas gimė 
1920 metais, liepos 15 dieną. 
Baigė Waukegan šv. Baltra
miejaus lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir high 
school. Priklauso prie Šv. 
Antano ir švento Vardo 
draugijos. Prieš išeidamas į 
kariuomenę dirbo John Man 
sville Comp.

Private first class Gelbu
das į Dėdės Šamo armiją 
įstojo 1942 metais, rugpiū
čio 13 dieną. Dabar jis lan- 

. ko mokyklą ir mokinasi me
chaniku, jis važiuoja su tro
kais. Dabartinis jo adresas:

P. F. C. Antanas Ge būdas
tion, 1670th. Service Unit, 
Center Line, Michigan.

Private first class Anta
no Gelbudo tėvai, Antanas 
ir Marijona Gelbudai, gyve-

T>iPr.A+ n ik na 816 s- Victory St Wau- P. F. C. Antanas Gelbudas, ," kegan, III.
Ord. school — Detroit Sec-!
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BUDRIKO . 
Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRY 

Viske.s po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7238

BUDRIKO RADIO rnOORAMAT: 
WCFI.., 1000 k. n«-'l<liOR v.tk. !• v. 
WHPC„ 1450 k.. ketvergalR 7 v. v.

mu
X Juzefina Šimkienė, 4528 

S. Paulina St., bene pirmu
tinė vardadienio proga gavo 
dovanų nuo savo draugės K. 
Lekaitės, 4519 S. Hermitage 
Avė.

X Dominika* J. Varnas, 
2630 W. 40 St., šiomis die
nomis karo mokykloje Fort 
Benning, Ga., sėkmingai iš
laikė kvotimus ir pakeltas į 
antro leitenanto laipsnį,

i Prieš išvykdamas į kariuo- 
! menę D. Varnas buvo žy- 

De Bona, Amerikos pilo- mua veikėjas L. Vyčių or
tas, nėra pirmas, kuris pa- ganizacijoj. Priklausė 36 kp., 
teko į Amazonės miškus, bet Brighton Park.

Kaip amerikiečiai marinai išviliojo 
japonus iš slėptuvių

yra vienas, kuris iš kelių, 
grįžo gyvas.

Stebuklingai De Bona ra- 
-Į do miške tarpą ir lėktuvo

pilvu nusileido į pelkę. Lėk-Į ---------------------------

tuvo radijas dar veikė. Jis Traukinio nelaimė 
davė signalą į oro bazę, ku-

Amerikiečiai su japonais gyventi, jei ten būtų jnažiau 
visokių šposų iškrečia.Į blusų ir skruzdžių.
Kaip buvo apgauti japonai Jis pasakoja, kad japonai 

partizanai sulipa į medžius 
ir iš ten šaudo. Negalima jų 
pastebėti. Kai amerikiečiai 
paleidžia kulkas iš machine 
gun, tai japonai krenta iš 
medžių kaip lapai. Japonų 
dauk daugiau žūva, negu

ri buvo už kokios 165 mai-
Chicagoje, pereitą penkta

dienį, Lake str. “L”

X' Dievo Apvaizdos ir Šv. 
Kryžiaus parapijų metiniai 
bankietai džiugina kleboną 
ir parapijonus pasisekimu. 
Be to, per bankietą gauta

z

Du vaikai išgelbėjo
kūdikį iš upės

Du Auroros vaikai, Wi- 
llard Cooper, 13 metų am
žiaus, ir Roy Day, 15 metų 
amžiaus, stovėjo ant Fox 
upės kranto, netoli savo na
mų. Jie pamatė upės srovės 
nešamą kokį tai daiktą.

“Tai yra kūdikis”, — su
šuko Willard.

Guadalcanale pasakoja vie
nas marinas, kuri dabar yra 
Laivyno ligoninėje, Great 
Lakęs.

Amerikiečiai marinai iš 
savo linijų sušukdąvo į ja
ponų pusę: “Tojo yra dur
nas ir kvailas”... Japonai, ku 
rie nesuprasdavo anglų kal
bos, jiems pasakydavo japo
nai moką anglų kalbą, ką 
reiškia tie žodžiai. Tada ja
ponai įpykę išlysdavo iš slė
ptuvių ir puldavo amerikie
čius su rankinėmis granato
mis. Ir amerikiečiai japonus 
iš machine gun kirsdavo 
kaip žolę. Paskui japonai 
suprato, ka$į amerikiečiai iš 
jų šposus, krečia ir vėliau bū 
davo atsargesni.'
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RADO JAPONĄ 
ŠALIA GULINTĮ * *

Merlin Silker pharmacis- 
tas, pasakojo, kad vieną ry
tą pabudęs rado palapinėje 
kulkos skyles, bet jį nepa
lietė. Jo draugas pabudęs 
rado šalia gulintį japoną.

amerikiečių.

SVARBUS • 
PRANEŠIMAS
Žmonės dar neįsigyję War

Ration No. 1 ar No. 2 gali 
įsigyti šiandien ir rytoj (ko 
vo 15 ir 16 dieną), nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, Local 
Rationing board ofise, 1223 
•18th str

Cicerp lietuviai 
pradeda Raud. 
Kryžiaus vajų

Tuojau abu vaikai įšoko į Matyti japonas ^įšliaužė į pa-
upę ir plaukė 20 pėdų ir iš
gelbėjo Helen Šalis, 2 metų 
amžiaus mergaitę, kuri bu
vo įkritusi į upę. Išgelbėtą 
kūdikį iš upės vaikai nune
šė tėvams, Mr. ir Mrs. Tony 
Šalis, 566 Ogden avė. Iš
gelbėta mergaitė 
sveika.

Daug laiškų

lapinę pasiduoti nelaisvėn.

Silker kartą buvo duobė
je su kitu draugu ir buvo 
pasidarę kamoflažą iš pal
mių šakų ir aplink save tu
rėjo smėlio maišus. Kulkos 
krito į duobę. Silker buvo 

atrodė sužeistas į riešus.
'Kada vyksta bombardavi

mai — vyrai meldžiasi ir 
šaukiasi Dievo pagalbos.

Cicero, 11. šiandien Šv.
Aantano lietuvių parapijos 
salėje, 7:30 vai. vakare, įvy 
ksta didelis Cicero lietuvių 
mitingas A. R. Kryžiaus rei
kalais. Bus movie ir įdo
mios parodos.ir R. Kryžiaus 
veiklos.

Gausingame Cicero lietu
vių susirinkime kalbės p.
Daužvardienė, Lietuvos kon
sulo Chicagai žmona, kun.
Ig. Albavičius, klebonas, ir 

kiti.
Šiandien Cicero lietuviai (Ten yra tokių skruzdžių, ku, 

pradeda R. , Kryžiaus karo rįO8 per naktį jautį suėda1

Chicagos , pašte, 
penktadienį,- kas 
tas laiškas buvo taksų rinkė 
jui (collector of internal re
venue).

pereitą JFI BŪTŲ MAŽIAU 
dvidešim- SKRUZDELIŲ

Iš Guadalcaal į Great

lių. De Bona ilgai turėjo'-----“J. 7 trauki-, keletas naujų “Draugo” ir
laukti. Trečią dien, Ameri- n?8’ k“c,an „beglu8' SUda’ "Laivo” skaitytojų. 
............................ ve į kitą traukini. Buvo su-
kos lakūnai numėtė maisto. žeista apje a3menų įr x "The Fire-Prince” (Ug-
Turejo ką valgyti, bet reike- 130 buyo sutrenk. nies Kunigaikštis) operetė
jo griežtai racionuoti. Ketu- ...... ,
noliktą dieną vietos gyven-. _________________
tojai prasiskyrė kelią į tą _
vietą, kur laukė De Bona irj Mirė restoranų
buvo jo lėktuvas. laikytojas
VIENUMA IR LAUKIMAS John P. Harding, 76 metų 
KANKINO amžiaus, president of the

civil Service commission, it 
De Bona yra buvęs Gua- restoranų savininkas, mirė 

dalcanale, turėjo įvairiausių pereitą penktadienį. Jis vai- 
nuotykių, bet skaudžiausi dė 12 restoranų.
pergyvenimai buvo Brazili- __________________
jos džiunglėse, kur vienuma Chica lenkų 
i«. įuuVimoa kankino jį iki |ir laukimas 
sielos gelmių. protestas

Eiti į miško tankumą pa
vojinga, nes tuojau galima 
paklysti ir neberasi savo 
vietos. Viena kartą De Bona | rytines Lenkijos dalis 
pabandė įlipti į medį. Medy
je jis pamatė gyvatę ir ji 
piktai pažiūrėjo. Tuojau nu
sileido iš medžio.

gegužės mėnesį bus atvai
dinta šv. Kazimiero Akade
mijos auditorijoj. Operetę 
vaidins akademikės. Svar- 

1 blausiose rolėse dalyvaus 
jau žinomos dainininkės: 
Druktenytė, Poškaitė ir ki
tos.

X Elzb. Lankauskienė, sa
vininkė Dry Goods Store, 

j 1904 S. Cicero Avė., nese
niai gavo laišką iš Lietuvos, 
kad jos mamytė E. Palubins- 
kienė, 87 m. amžiaus, dar 

i gyvena Kvėdarnos miestely- 
! je. Vienas Lankauskienės

Chicagos lenkai preziden-, brolis Rolston, III., turi au
tui Roosevelt pasiuntė raštą tomobilių taisymo įmonę, o 
paneigdami rusų pretenzijas kitas — Kalifornijoj gražų 

! ūkį. Vyrui mirus prieš 23 
Dėl rusų pretenzijų į ry- metus- Lankauskienė išaugi- 

tines Lenkijos dalis protes- tris sūnus- k’Jrie ve'

KOVA SU UODAIS

Buvo karšta ir lijo. Lietus 
tuojau permerkia žmogų. 
De Bona bandė atsigulti sa 
vo lėktuvo užpakalyje. Gu
minis raft tarnavo jam ma- 
trasu, o parašiutas buvo 
tinklas, kuriuo gynės nuo 
uodų puolimo. Nors buvo j 

karšta, bet geriau karštis, 
sako De Bona, negu uodų 
kandimas. Ne tik uodai, bet 
ir skruzdės nuolatiniai sve
čiai Brazilijos miškuose.

tuoja žymiausios lenkų or
ganizacijos. Prie protesto 
prisijungė vyskupas N. Woz- 
nicki, iš Detroit, Mich.

fondo vajų.

South Side
• •' * *

mažiau važinės■G
Karo Informacijos ofisas

PILIETYBES PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

Prasid. Ketv., Kovo-March 18, 7:30 v.y. 

JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVE. TEL. YARDS 1001

Lakęs ligoninę yra atvykęs (praneSa, jog & taxicab ope 
ir corp. Aarend Doorenbos. ratoriai ir vairuotojai juo- 
iš Kalamazoo, Mich. Jam duitai) kurie aptarnauja Chi 
granata išplėšė iš dešnės ko-'
jos mėsos šmotą, šis vyras 
gulėjo sužeistas visą naktį, 
lietus lyjo, ryto metu buvo 
paimtas į ligoninę. Jis vėl 
norėtų grįžti kaip galima 

greičiau į kovos lauką.

Corp. Doorenbos sako, jog 
Guadalcanal nieko sau būtų

cagos South Side su 234 au
tomobiliais, sutiko sutaupy
ti per mėnesį 500,000 maši
nos mailių.

4-
Paskutinė diena

šiandien paskutinė diena 
sumokėti income taksas ui
pirmąjį ketvirty.

... ..

Uod&i dirba per 24 valan
das, De Bona matė ir bež
džiones.

PRITRŪKO VANDENS

Per 14 dienų De Bona Bra 
zilijos miške griežtai laikės 
maisto racionavimo. Pritrū
ko vandens. Jam buvo nu
mestas ir vanduo, bet van
duo iš parašiuto nukrito to
je vietoje, kur buvo matęs 

gyvatę. Jis kelis dienas ken

tėjo troškulį. Tik vėliau nu

ėjo pasiimti vandens. Paė

męs vandenį verkė kaip kū 

dikis. ........

MERGINOS KERŠTAS

("Draugai," Acme telephoto) 

Vienas kareivis neatėjo 
pasimatyti an mergina Bar
bara Brown. Kai kareivise
boy-friend neatvyko į pas
kirtą vietą, tai mergina Bar
bara Brown, nuduodama ar
mijos telefoniste, paskambi
no Detroit policijai, kad šim
tus kareivių grąžintų į ka
reivių stovyklą.

dę.

X Kovo 21 d., Aušros 
Vartų parapijoj bus begalo ( 
reikšminga, nes tą dieną pa
rapijonai ir prieteliai pa
gerbs kun. Juozapą Dam
brauską. MIC., ne vien jo 
vardadienio proga, bet ir 
sėkmingo dviejų metų kle
bonavimo. Užtat visi para * 
pi jonai ir svečiai tų organi
zacijų, kurių kun. J. Dam
brauskas yra dvasios vadas, 
ir daug savo brangaus laiko 
pašvenčia, prašomi už tai 
atsiminti kovo 21 d., ir įsi
gyti bilietą, atsilankyti ir 
parodyti dėkingumą ir už
uojautą.

X Brolio Vlado padėkoje 
“Draugo” koncerto darbi
ninkams per klaidą buvo pra 
leista šios pavardės: E. 
Šiurkštienė8, O. Sriubienės, 
L. Jusevičiaus, O. Kazlaus
kaitės ir Julias Restaurant 
4656 So. Western Avenue 
sav, J. Pocienės, kuri auko
jo $5.00 pinigais.

X Luolja ir Jonas Zaikai, 
taip pat Bronė ir Antanas 
Skiria! prašo paskelbti, kad 
naujas jų adresas yra: 1150 
So. Mozart St. Telefonas Ne- 
vada 1693.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“
? v
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