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...“and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the e&rth.”

■—Abraham Lincoln
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Suomija pasiryžusi kariauti iki pat galo
Sako, suomiai labai pasiilgę taikos, 
bet nelengva ją atsiekti

v

Suomija galėtų pasiūlyti Maskvai 
taikų tik gavusi Amerikos garantijų

SCENA 16 KINŲ ORO FRONTO

STOKHOLMAS, kovo 15. 
— žiniomis iš Helsinkio, 
suomių daugumas yra nusi
statę bendrai su Vokietija 
kariauti prieš sovietinę 
Rusiją iki pat galo, nepai
sant to, kokių sėkmių bus 
sulaukta.

Japonu konvojaus kiti 
du laivai suskaldyti

Suomiai, kaip aukštieji 
pareigūnai, taip ir eiliniai 
žmonės pripažįsta, kad jie 
visi—visa tauta — pasiilgę 
taikos ir norėtų iš naujo 
pradėti gyventi normaliniu 
gyvenimu. Bet šį kartą, at
sižvelgus į aplinkybes, siek
ti taikos neįmanoma.

Sako, viši suomiai mielai, 
kad ir tuojau, imtų darbuo
tis už atskirą taiką su Ru-

SĄJUNG. STABAS Aus- siJa’ jai’ Amerika
rantuotų, kad padarius taiką

tralijoj, kovo 15.—Praneš
ta, kad japonai koncentruo- 
ja transportus ir krovinius 
laivus Ambon - Dobo apy
linkėse, už 600 mailių šiaur- 
vakarų link nuo Australijos. 

. Sąjungininkų lakūnai sa
vo rėžtu ir toliau atakuoja 
japonų konvojų Wewak pa
krantėse, šiaurrytinėj N. 
Gvinėjoj; Konvojų sudaro 

' apie 8 laivai. Iš pradžių du 
konvojaus laivai bombomis 
sugadinti, o dabar dar du 
kiti daugiau.

Kova vyksta. Sąjunginin
kų lakūnai siekia visus kon
vojaus laivus sunaikinti.

•<*

*5raiky vyriausybė 
nusikelia Egiptan

Suomija būtų palikta ramy-1 
bėję, kad Sov. Rusija jos 
daugiau neatakuotų. Kol kas 
tas užtikrinimas nenumato
mas.

Suomijos frontuose karo 
veiksmai beveik visiškai su
stoję. Tik sovietų lakūnai 
dažnai atakuoja Helsinkio 
apylinkes. Suomiai su tomis 
atakomis taip apsipratę, kad 
to net nepaiso.

Niekas nežino kokius tik
slus turi Maskva Suomijos 
klausimu.

Farmu įrankiai 
užšaldyti'rr •rr

DĖS MOINES, Ia., kovo 
15.—Kornų ruožo valstybių 
gubernatorių konferencijoje 

gubernato-
LONDONAS, kovo 15. ■ T , a

_ ,, x . Iowa valstybes
Graikų tremtine vyriausybe
iš Anglijos nusikelia Egip
tan — arčiau savo okupuo
to krašto.

Ass. Press praneša, kad į 
Cairo lėktuvu jau nuvykę 
karalius George n ir minis
tras pirmininkas E. Tsoude- 
ros ari palydovais.
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Amerika kovoja už savo ir visų 
pavergtųjų tautų laisvę, ark. Spellman

Pažymi, kad Amerikos kariavimo
tikslai visam pasauliui yra žinomi

ALGIERS, Š. Afrika, ko-. Ekscelencija tarp kita pa- 
vo 15.—New Yorko arkivy3| reiškė, kad niekados praei- 
kūpąs F. J. Spellman vakarį tyje amerikiečiai nebuvo 
kalbėjo per radiją. Jo kalba | taip vieningai nusistatę ves-
buvo taikoma J. A. Valsty
bių ginkluotosioms jėgom3 
Šiaurės Afrikoje.

VOKIEČIAI SKELBIA JIE 
ATSIĖMĖ CHARKOVĄ

LONDONAS, kovo 15. —
Vokiečiai per radiją prane
ša, kad jie atsiėmę iš rusų 
Charkovą ir kuone visu pie
tiniu frontu rusų armijas at-

ti karą iki galutino laimėji
mo, kaip kad šiandie. Nes 
Amerika kovoja už laisvę— 
už pavergtųjų pasaulio tau
tų išlaisvinimą, už laimin
gesnę ateitį.

Arkivyskupas pare iškė, 
kad Amerikos tikslai nėra 
kokia nors paslaptis ir vi
siems žinomi. Amerika ne
siekia jokių sau teritorijų. 
Amerikos visas tikslas yra 
pasauliui grąžinti laisvę ir 
sau užtikrinti ramybę, ku-! gal stumią irztuo būdu su 

' koneveikią sovietų laimėji- r^°8 ne&aiėtų nė kokis prie

•‘Draugas” Acme pnoto

Nežiūrint sunkenybių pristatyti Kinijai karą medžiagos, Kinijos oro jėgos smarkiai 
kovoja. Viršutinis paveikslas rodo kaip kareiviai lygina bombų išraustą žemę svarbia
me aerodrome. Žemutinis paveikslas rodo sužeistą karo paukšti, B-25, jo nusileidimo 
priemonės buvo sužalotos nuo priešo priešlėktuvinės ugnies, šis lėktuvas nusileidžia pi- 
lin po sėkmingų bombardavimų. Buvo bombarduota Burma ir okupuoti Kinijos miestai.

JAPONAI NESPĖJA 
STATYTI LAIVŲ

kažkur Australijoj, 
kovo 15.—Išaiškinta, kad 
japonams yra nepaprastai 
riestai šiame kare. Jie ne
suspėja papildyti praranda
mų kare laivų.

Apskaičiuota, kad japonai 

praranda tris kartus laivų
rius Hickenlooper pareiškė, 
kad farmeriai negali gauti! daugiau, negu nuspėja nau 

reikalingų žemę įdirbti įran- JU pastatyti.

kių ir dėl to trukdomas far
mų įdirbimas.

Anot gubernatoriaus, že
mės ūkio įrankių yra pakan
kamai. Bet vyriausybės nuo 
sprendžiu tai visa sukrauta

Galimas daiktai kad grai . „
, . , ii sandelius ir ‘ užšaldyta,kų vynausybe nujaučia ką į *
nors nauja.

Toksai etcvis 
negalės ilgai tęstis.

WASHINGTON. — Kon
greso nariai respublikonai 
rikiuojasi remti Ruml taksų 
“pay-as-you-go” planą. De-

Britų spauda ir vėl susimeta reikalauti 
antrojo fronto atidarymo

Kinai sumalė japoną 
ofensyvą

CHUNGKING, kovo 15 —
Kinų vyriausioji karo vado
vybė pareiškia, kad kinų 
kariuomenė visiškai sumalė įiauaiaa siame kare isban. 
japonų ofensyvą išilgai dymaa {ia pat ,r tuo kUuai.

mu sąjunginės valstybės 

turi susirūpinti. Aiškiai nu
matomas Rusijos fronte per 
silaužimas, pareiškia karo 
žinovai.

Vokiečiams atsiėmus Char 
kovą, kariniai stebėtojai nu
rodo, kad į keletą savaičių 
sovietų armijos gali būti iš
muštos iš lygsvaros ir tada 
įvyktų didžiausia nelaimė 
ne tik Rusijai, bet ir sąjun-

Yangtze upės 100 mailių il
gu ruožu.

Anot kinų, japonai tą ofen 
šyvą pradėjo kovo 8 d. Apie 

w 20,000 japonų kariuomenė 
T išblaškyta ir atsimeta.

Britai tarnybon šaukia

LONDONAS, kovo 15. — 
Vietos kariniai stebėtojai 
yra nuomonės, kad svar-

inzimernn
LONDONAS, kovo 15. —

Britų vyriausybė šaukia ar
mijos tarnybon visus ėjų- .
■ius inžinierystės mokslus &inin m8'
vyrus 20 iki 46 m. amžiaus, i Tad spauda vienu balsu

Gen, Giraud užtikrina prancūzus, 
kad Prancūzija ir vėl bus laisva
\ Visus prancūzus kviečia vienybėn; 

denuncijuoja Vichy išleistus dekretus
ALGIERS, š. Afrika, ko

vo 15.—Gen. Giraud, pran
cūzų vadas Š. Afrikoj, vakar 
kalbėjo per radiją. Prancū
zijos vardu jis denuncijavo 
visus Prancūzijos nacių ir 
Vichy vyriausybės išleistus 
įstatymus ir dekretus, ku
riais varžomi gyventojai, o 
ypač diskriminuojamas ra
sizmas. Gen. Giraud užtik
rino, kad po karo prancū-

mokratai neremia šio plano. • zams bus grąžinta laisvė pa 

siakirti sau tinkamiausią
valdžios formą pagal trečio
sios respublikos įstatymų.

reikalauja, be tolimesnio dėl 
simo vienaip, ar' kitaip turi 
būti atidarytas antrasis 
frontas, kad tuo būdu pa
lengvinti rusams. Sako, be 
to bus galima sulaukti ka
taklizmo Rusijoje.

Sako, pati sovietų vyriau
sybė labai nepatenkinta są
junginių valstybių žadėji
mais, kas nepildoma. Sovie
tai sako, kad šiandie visas 
karo sunkumas užkrautas 
ant vienos Rusijos. Maskvo
je senai tvirtinama, kad vie
na Rusija juk negali laimė
ti karo. Jai turi būt duoda
ma reikalinga parama. Prie
šingai gi viskas turės žlug
ti.

Kvietė vienybėn visus 
prancūzus kaip Prancūzijoj, 
taip svetur gyvenančius. Už 
tikrino visišką laisvę ara
bams ir žydams ir kvietė 
vienus ir kitus visomis prie

monėmis gelbėti prancū
zams kovoti už Prancūzijos 
išlaisvinimą.

Nurodė, kad Amerika Š. 
Afrikoje turi apie 300,000 
kareivių ir jiems visi reika
lingi ginklai siunčiami.

Gen. Giraud pažymėjo, 
kad jis nėra koks didikas ir 
įsakymų skelbėjas, bet pap
rastas Prancūzijos tarnas ir 
tik trustisas. Jis nesiekia 
nieko kitką, kaip tik Pran
cūzijos išlaisvinimo ir atsta 
tymo. , ~

mus žiemas ofensyvoje.

Žiniomis gi iš Maskvos 
pareiškiama, kad Charkovo 
fronte kovos vyksta. Smulk
menos apie tas kovas nuty
limos. Tik skelbiama, kad 
centraliniam fronte — vaka
rų link nuo Maskvos, rusai 
daro pažangą, ypač Smolen
sko fronte. Nurodoma apie 
sukeliamus didelius nuosto
lius vokiečiams.

Sužinoma, kad vokiečiai 
išvysto kontrofensyvą ir gra 
sina atsiimti visą Doneco 
upės slėnį.

Sako, Hitleris sveikas, 
sunkiai dirbąs

šas pakirsti.
Arkivyskupas pažymėjo, 

kad Amerikos kareiviai dir
ba didžiai svarbų darbą Af
rikoje — nugalėti žmonijos 
prispaudėjus. Visi Amerikos 
gyventojai remia šiuos ka
reivių žygius ir kareiviii ga 
li būti tikri, kad jų aukoji- 
mąsis nepaprastai giliai it* 
nuoširdžiai įvertinamas.

Ir sekr. Hull sako, 
kad karas bus ilgas

WASHINGTON, kovo 15. 
— Po pasitarimų su britų 
užsienio reikalų sekretorium 
A. Edenu valstybės sekreto
rius Hull taip pat pareiškė,

; kad karo galo nereikia greit 
laukti. Sako, Amerikos vi
suomenė tai turi žinoti ir ne 
siskubinti nustatyti savo 

tokiais klausi-

Vengrijoj varžomas 
aukso vartojimas

NEW YORK, kovo 15. —
Iš Berlyno per radiją pas-

X*..“ Maskva apie Halu
vaėioj prekyboj ir uždraus- MiOSfoliUS RUSIJOje 
ta dirbti įvairius auksinius

LONDONAS, kovo 15.
Vokiečių propagandos mini
stras Goebbels per radiją 
skelbia, kad fiureris Hitle-j nuomonės 
ris esąs sveikas ir sunkiai mais.
dirbąs. Saiko, jis neturįs lai- Sekretorius Eden vakar 
ko kur viešai išeiti. Tuo bū- vakarą Baltuose Rūmuose 
du užginami gandai apie Hit vakarieniavo su prezidentu, 
lerio sirgimą. „ l
------------------------------------------------ 1 VVASHINGTON, kovo 15.

U. S. LAKŪNAI DAUŽO
MARETH UNIJA į lakūnai atakavo penkias ja-

ponų bazes Solomons ir Kiš
ka, Aleutians. Visur sukelti 
gaisrai.

WASHINGTON. _ Prezi
dento sekretorius Early pra 
nešė, kad pirmadieniais bu-

SĄJUNG. STABAS S. Af
rikoj, kovo 15.—U. S. lakū
nai Mitchell bombonešiais 
smarkiai apdaužė fieldmar- 
šalo Rommelio pozicijas Ma 
reth tvirtovių linijoje.

Tuo būdu britų aštunta- vusios Baltuose Rūmuose 
jai armijai suteikta didelė konferencijos su kongreso 

vadais toliau panaikintos.daiktus, išėmus vedybinius MASKVA, kovo 15.—So-, parama, 
žiedus. j vietų armijų organas Kras- gį britų armija baigia ruo

Anot Berlyno, vengrų vy- naja Zviezda rašo, k9d Ru- gtis generalinėn ofensyvon SKELBKITES “DRAUGE”
riausybė tuo būdu bando su- 
-stabdyti aukso krovimą. Ju-
bilieriams įsakyta pranešti; 000 sužeistųjų ir 46,000 pa 
autoritetams apie turimo imta nelaisvėn 
aukso kiekius.

sijos fronte italų nuostoliai triuškinti Mareth liniją, 
tokie: 60,000 nukautųjų, 69, Bejta apylinkėse, kur an-

NEW DELHI, Indija. — 
Britų kari.iiomenė Burmos 
fronte atmušė japonų ata-

I kas

WASHINGTON. — Arti 
Rendova. salos, Solomons. 
U. S. lakūnai nuskandino 
nedidį japonų laivą.

dai ašis buvo sukėlusi nepa
vykusias atakas, sąjunginin 
kų kariuomenė vienoj atšl&i

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel-

tčj rado apie 100 vokiečių «? ' «, T'*?1" “C,TT 
, J . . , ax , „ slfled Sekciją”, kur rasite
kareivių lavonų. Atakų laiku Mpapraa(, ,araSa ,valrt^ 
jie kulkosvaidžiais buvo iš- gerai apmokamų darbų! 
kloti ir palikti.
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Dvi lietuvaitės vienuolės slapta per 
bolševikų saugomą sieną

Pavojinga kelionė nakčia. - Vokietijos miške 
laukia ryto. - Naciu lageriuose. - Ka veikė 
Vokietijoj. - Kai išalkę patenka j laisvę.

(Tęsinys)
Ispanijoje

Ispanijoj teko laukti lai
vo tris savaites. Ten nepa
prastai viskas brangu, žmo
nės suvargę, bet labai nuo
širdūs. Pristigom pragyve
nimui pinigų, bet Dievas pa-

res lietuviai, mums buvę vi
są laiką nuoširdūs, niekaip 
nenorėjo išleisti mus be iš
leistuvių. Nors laiko buvo 
labai maža, tačiau Mergai
čių ir Moterų Birutės drau
gija surengė sekmadienį at
sisveikinimo popietį.

Pirmadienį anksti rytą
dėjo. Vienas vienuolynas pa- aerodrome vėl susirinko bū- 
siūlė mums paskolinti, ai relis lietuvių, Aušros Vartų 
sąlyga, kad grąžinsime jų parapijos klebonas kun. K. i 
seserims Buenos Aires m:es- 'Vengras, MIC., kun. J. Bai-' 
te. Ispanija, atrodė, kiekvie-1 trušaitis, MIC., ir Seserų Sa
ną dieną gali įsivelti į karą, leziečių Viršininkė su savo 
buvo abejojama, ar laivas palydove (pas jas mes gy- 
išplauks. Pagaliau 1941 m.'venome). Lėktuvas iš Bue į 
liepos mėn. 1 d. ispanų lai- nos Aires išskrido 8 vai. ty- 
vas Cabo de Hornos pradė-. to. Iki Rio de Janeiro važia- 
jo kelionę į Argentiną. Lai- Vo beveik vienos moterys, 
vas buvo perkimštas kelei- dauguma jų Ri6 de Janeire

DOVANOS UŽ PASIŽYMĖJIMU

“Draugas’* Acme photo

Greer Garson gavo dovaną kaipo geriausia vaidintoja 
rolėje “Mrs. Miniver” ir James Cagney gavo dovaną už 
vaidinimą rolėje “Yankee Doodle Dandy”, penkioliktose 
metinėse iškilmėse Hollywood.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Ir pas mus minėta 
vasario 16-ji

daryta $129.85. Lėšų buvo 
’ $38.93. Pelno liko $90.93. IS 

, to pelno $5.00 paaukota R. 
I Kryžiui, o likusis pelnas pa- 

Westvllle, III? Nors ii į skirtas Lietuvai Vaduoti 
pavėluotai, bet nematant
“Drauge” korespondencijos,

kleb. kun. J. Paukščiui u: 
aukas paminėjimui, visiems 
darbininkams ir kitiems, ku
rie tiktai padėjo padaryti 
šį paminėjimą sėkmingu.

1

M. Garkauskienė
nn.u tas LiieLuva.1 v auuuu :•: 
Fondui. Pinigus T. Lukas, A. 
Miklova, S. Bartašius ir O. 

šiuo nors trumpai paraSy- Aukškalnienė pasiuntė Raud. 
siu, kad Lietuvos Neprikišu-Į Kryžiui ir Lietuvai Vaduoti 
somybės 25 metų sukaktis Fondo pirmininkui.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

vių. Važiavo beveik išimti
nai žydai ir neturtingi ispa
nai. žmonės sulipo į laivą 
išbadėję. Kai pirmą kartą 
atsisėdom prie stąlo valgyti 
pietus ir atnešė baltos- gra
žios duonos, tai keleiviai 
griebė po dvi ir (Jaugiau bul- 
kutes iš kirto, vieną kišo į 
kišenę, o kitas valgė. Patar
nautojai duonos nespėjo neš
ti Kitą kartą iš sandėlio 
tarmas nešė bananus. Keli 
bananai nukrito žemėn. Dvi 
elegantiškos -ponios pašoko 
juos rinkti. Manėme, kad a- 
tiduos tarnui ar vaikams, 
bet kur tau, jos pačios juos 
suvalgė.

ir pasiliko. Nuo Rio de Ja
neiro keleiviai labai keitėsi, 
atrodė dauguma savanoriai 
į Brazilijos ar J. A. Valsty
bių kariuomenę.

'U
Vaišingi brazilai

Rio de Janeire nakvojo
me. Tai nepaprastai gražus 
miestas. Jam lygaus neteko

mazonės, didžiausios Brazi
lijos upės, o aplinkui jį su
pa miškai. Skredant Brazi
lijos pakraščiais, rodos, aš
tuonis kartus buvo lėktuvas 
nusileidęs. Keleiviai turėda
vo progos pailsėti, o lėktu-

matyti. Iš Rio de Janeiro yas pasiimdavo 'gazolino, 
antradienį anksti rytą skri- Braziai visur mus vaišino 
dome tolyn. Visą laiką lėk- nemokama kava. Stotyse sto
tuvas skrido Brazilijos pa 
kraščiais. Buvo matyti kal
nuotas Brazilijos žemėvaiz- 
dis. Artėjant ekvatoriaus 
zonai, retėjo kalnai, kalne
liai, prasidėjo atogrąžų miš-

gražiai buvo ir vietos lietu
vių paminėta. Paminėjimui 
surengti iniciatyvą ėmė: LR 
KSA kuoipa, SLA kuopa, Mo 

! terų Sąjungos kuopa, 'Šv. Ro
žančiaus draugija, Šv. Juo
zapo klūbas ir Sietiesiens ( ?- 

1 red.) Klūbas. Paminėjimas 
! suruoštas vasario 13 d.
i *

Programą atidarė Tarnas 
i Lukas nušviesdąmas dienos 
' tikslą. Kalbėtojų buvo ketu
ri: Tarnas Lukas, A. Apo- 
naitis, miestelio teisėjas; P. 
La t kauskas, buvęs miestelio 
majoras, o dabar einąs kitas 
federalėj valdžioj pareigas;' 
ir klebonas kun. J. Paukš
tis. Prakalbose nušviesta Lie 
tuvos būklė ir kelta balsas, , 
kad po šio karo Lietuva bū-1 
tų vėl laisva ir nepriklauso-1 
ma.

Programą išpildė grupė 
dainininkų.

Aukų surinkta $34.00. Bu- j 
fete ir prie užkandžio pa-I

Nors tą dieną u..s» buvo 
nepalankus, tačiau žmonių 
atsilankė skaitlingai.

Baigiant reikia padėkoti

Rešzidencija REPublte 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S1 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
JEWELKY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617
----------š

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
19 4 3

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tek: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

jome Anglijos teritorijoj — 
Port of Spain. Irgi negrų 
gyvenamas miestas. Tik čia 
jau ne lotyniškoji kultūra 
juos formuoja, bet anglo
saksiškoji. čia teko paste
bėti keistoką paprotį. Kai 
važiavome per Port of Spain, 
lijo lietus ir visur prie namų 
ant žolės ar krūmų buvo pa 
tiesti skalbiniai. Kam? Gal 
būt tam, kad lietus juos iš
skalbtų.

(Bris daugiau)

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

vi termosai su kava ir kas 
nori ir kiek nori gali vaišin
tis. Brazilija — kavos kraš
tas.
Nakvynė negrų mieste 

Nakvojome vieną naktį

Hveitojame 
po vi-e 
OiliAtfa

4%
1751 W. 47th Street

kai. Diena buvo giedri, mes
skridome aukštai. Buvo ma-į Fortalezoj, tai įvairių negrų 

Dvidešimt tris dienas plau tytį} kaip mažyčiai debesė- giminių gyvenamas miestas 
Šiame mieste seniau buvu

Pas užjūrio brolius

kerne į Argentiną. Argenti- ,iai tarytum ilsiBi ant me. 
noje priėmė mus svetingai I džių virįūnių 
Tėvai Marijonai. Jie parū

Kas tikėjime nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti Te
gali. (Seneca).

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

pino mums ir pastogę pa3 
Seseris Salezietes. Tikėjo
mės iš Argentinos greit iš
važiuoti. Jau radom a. a. tė
vo Navicko atsiųstą efidei- 
vitą Amerikos konsulatui, 
bet vizų gavimas buvo labai 
suvaržytas. Konsulas malo
niai mus priėmė ir davė nau 
jas vizoms gauti instrukci
jas. Visas teises vizų reika
lu turėjo Vašingtonas. Ir 
taip turėjom pralaukti pus
antrų metų.
Paskutinis atsisveikinimas

Štai ir mes Dėdės Šamo 
žemėje. Ilgai laukėme tos 
dienos. Už tai, kai gavome 
iš Vašingtono leidimą vizai 
ir kvotos numerį, per tris 
dienas sutvarkėme reikalus
ir išvažiavome. Buenos Ai- jggg

Buvom nusileidę prie pat 
ekvatoriaus, Belem mieste. 
Miestas pastatytas prie A-

si gyva negrų, atvežamų iš 
Afrikos, prekyba. Tuo ir pa
aiškinamas negrų giminių į 
vairumas. Kitą naktį nakvo-

f^Sl

' *. Tj

a -

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISU.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS I6TIBINJUA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telepbone: a- EUCLID 906

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

Tol. Cicero 7081

REMKITE 
SENA

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER, sav.
MUTUAL LIUUOR CO.

4797 So. Halsted 8t. 
Telefoną*: BOULEVARD 0014

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i

pora aidų vlaam gv- 
Sanroklta Jaa, leisdami 

,_stt Jaa moderatHdaaaia 
karta regėjimo mokslas 

gali autelktt 
S* METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aktų įtempimų. ..

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

DR. STIUKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tel YABds 4737 
Namų tel PROspeet 1810

vanlnral.

IMI So. ibhlmmd Avmhm
GMaafl

OFISO VALAMDOS: 
Kasdien t:M a. m. lkl S:U ». m.

t m Si ana. »:>• a. m.----------

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

Pinuadiaui&is, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

AMERIKOS LIBTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103
o

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

-7//4 LIPDAI. EAHM'MGS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CEMOM8 
NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo. .
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 *

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEU CALUMET 1118 4n«. M. Monrta. Sk}. S2S8 SO. HALSTED 8T.

Ofiso teL VIRglnia 0036
Rezideaešjoa tai: BBVerly $844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 5911.
Rsa.: KENvrood 8107.

DR. A. 1 BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisų vai.: nao 1-3; nno 6:30-6:30
756 VVest 35th Street

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 6«th Placo 
Tel. REPnblIe 7868

Tel YABds 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Laikai statymo bažnyėių 
ir puošimo altorių jaa pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyką yra: pripildyti 4alĮ ge
rais lai kraičiais. (Kardino
las Laobre).

T»L CANaI 0857
Rea. tel: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1821 So. Halsted Street 

Reaidandja: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto lkl 3 p.pt 

6 Ud 9 vaL vakare.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutartį.

PLATINKITE “DRAUGI*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayųtte 0004 

Jeigu Neatsiiiepama — 
Saukite KEDsie 2868 

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

teiumidįanįaįs pagal

TeL YARda 3146

dr. v. a. simkus >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Ofiso Tel.................VIRginių 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboa)

Tai MIDway 2880 Chicago, IU.
OFISO VALANDOS: ?

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ilu 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteiktu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamų kainų.

JOS. F. BUDRIK
• KRAUTUVĖJE

3241 So- Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS> 
SU DIOR. “DRAUGU’*



Anfradienls, Kovo 10, 1943 DIENRAflTIS DRaUGAB TT
w AUKOTOJŲ LIETUVAI SĄRASAS

(Minint Liet. Neprik. Orchestra Hali, Chicagoj) CLASSIFIED
(Tęsinys)

Po $1.00: L. Abaravičius, 
Ona Ačas, Laurinas Ado
maitis, Jonas Aikelas(?), Ni 
kodemas Alekna, Joseph A-

leckis, Joseph A. Galikas, V. 
A Galnaitė, A. Garbauskas, 
Chas. Genis, Adolph Gillis, 
I. Girkantas, P, Gudavich, 
K. P. Gugis, Nora, Gugis,

"DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

BUS MEN 
IR PORTERIS

Geros darbo sųlygos Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Ateikite prisirengę 
stoti prie darbo. Geros valandos.

CARDER’S
118 N. Dearborn St.

leksa, Teodoras Aleliūnas, Frances .MreIuna'. .Anton

"DRAI GAH” HELP VATITO 
AR VERTINI WG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

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

COMPANY
2226 W. Hubbard St.

Mrs. Ambut, Mrs. P. Andri 
jauskis, Mrs. M. Andrukai

Jablonskis, B. Jakaitis, An 
thony Jakutis, Kazimieras

tis, John Armin, Erama Aa- Janaah’ Mra' K- Januškas, 
cilla, Jonas Ascilla, V. M. I ZiKn,,s ,stlW“s' J- J“°' 
Ascilla, dr. P. Atkočiūnas,'11’8’ B Janulis’ Anc’ JeaeIs-

HEI.P WANTED —fVYRAI

P. B., Jonas Balašaiuskas, 
Rapolas Baliauskas, Anton 
Balsis, fcun. K. Barauskas. 
A. M. Barsčius, Jos. Bar- 
tauskis, Walter Bendauckis, 
Mary Bernatauchus, A. J. 
Beržynskis, A. Blasky, Julia 
Buchunas, A. Budris, O. Bui 
vidas, E. P. Buožis, Stanley 
Burnickas, Mrs. Mary Caro- 
linas, Mrs. Mary Carter, K. 
Čepukas, Helen Chapas, Jus
tin Chilauskas, Stasys Ci
bulskis, Jonas Cinikas, kun. 
P. Cinikas, F. čižauskas, J. 
A. D., Miss Lucille Dagis, 

A Povilas Dalen, Mr. ir Mrs.

kienė, Geo. Jokrabauskas, 
Motiejus Jonavičius, Joseph 
J. Juraška, Pranas Juška, 
D. M. K., J. K., John K., Ca- 
roline Kacheys(?), C. Kai
ria, M. ir K. Kaminskai, Mr. 
ir Mrs. Karčiauskas, Mr. ir 
Mrs. Wm. Kareiva, N. Kar- 
lovich, Mr. ir Mrs. J. Kas
per, John A. Kasa, Aug. Ka- 
tukewicz, A. D. Kaulakis, 
J. Kaulines, Magdalena Ka- 
ziūnas, P. A. Kazlauskas, N. 
Kičias, M. J. Kiras, Marta 
Kizis, Mrs. A. Klevinsky, Mr. 
ir Mrs. N. Klimas, Mrs. H. 
Kopliauskas, Mr; ir Mrs. P.

BUS BOYS

Atsikreipkite i Colonnade kambarJ. 
EDGEWATEIt BEACH HOTEL 

5349 Shęridan Rd.

DIRBTUVftJE PAGELBININKAI— 
reikalingu išdirbėiui corruguted bak
sų kurie yra vartojami svarbiems 
produktams. Patyrimas pageidauja
ma bet nereikalinga.

AMERICAN BOX BOARD CO. 
407 E. 25th St.

47 Metų Senumo Kompanija
pasiūlo darbus, kurie tęsis 

dabar ir po karo

PATYRUSIEMS VYRAMŠ

, 100% Karo Dirbtuvėje

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

Sekantiems Darbams Reikia
PRO FILING

MACHINE OPERATORIŲ. 
MAINTĘNANCE VYRU.

VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

G. M. CO.
4820 S. Campbell

VYRAS — 38 metu ar senesnis rei
kalingas apvalyti ofisą lr atlikti dže- 
nltoriaus pareigas. Patyrimas nerei
kalinga. Pastovus darbas, geros va
landos Ir mokestis.
MISSION ORANC.E BOTTLING CO. 

3822 W. LauTcnce

Daubaras, Ona. Daugirdienė, Krikščiūnas, Mike Kraike- 
vičius, J. A. Krukas, P. J. 
Kučinskas, A. S. Kuizin, Mrs. 
E. Kulis, Sofija Lapinskas.

Paul Daunoras, Jonas Dim
ša, S. Dombro, Domkus, J. 
Dragūnas, Jonas Druktenis, 
Nicholas Dubois, William 
Duoba, Mrs. Paul Empolis, 
Jonas Endžiulis, Joseph Ga- 
bris, Karol Gaižutis, W. Ga-

T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karaliaus arkliams taip 
pat karo laikai

LONDONAS, kovo 15. — 
Anglijos karaliaus Windsor 
dvare, už 25 mailių vakarą 
link nuo Londono, šiemet 

» javų valymui bus panaudoti 
visi karaliaus arklidės ar
kliai ir vyrai.

Paskelbta, kad didelės to 
dvaro sritys šiemet maisto 
produkcijai bus kultivuoja
mos ir arkliams bus pakan
kamai darbo.

Sako, darbui bus pavarto
ki ir Windsoro garsieji žir

gai, kurie 1937 m. per kara
liaus karūnavimą buvo įkin
kyti į auksinę karietą.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus užsisakyti 
įdomiausią dienraštį “Drau
gas”, kuris plačiausiai apie 
viską informuoja.

(Bus daugiau).

Pirk karo bonus ir štam
pus.

A.
PRANCIŠKUS SATKUS
Gyveno; 664 8 So. Rockvvell 

St.. Hemloek 1494. Mirė Kova 
13d., 1 943, 8:45 vai. vakare,
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lletuvoie. Kilo iš Ra
seinių an.sk.. Betygalos parap., 
Alcknalčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 me
tus.

Paliko did»liame nuliūdime: 
moterj Petronėlę' (po tėvais 
Telkertlkė). 2 dukteris Mari
jonų ir žen»a Steve T.nkinų. ir 
Petronėlę Meyers. 2 sūnus An
tanų Ir marčių Mtldred, Boni
facų Ir marčių Jane, 6 anūkus, 
sesere Onų Ir švogeri Antaną 
Kundrotus Ir Jų šeima. 2 bro 
liūs Antaną ir Stanislovų, švo- 
gerl Jonų Telkertų. pusseseres, 
pusbrolius ir kitas gimines A- 
merikoje. Lietuvoje 2 sese res 
Antaninų Račiene ir Pranciš
ka Ullnsklenę, brolj JurgJ ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvo* Draugiios tr 8.L.A 
36 -tos kuopos.

Kūnas paSarvotas koplyčioje 
2506 West 63rd Street.

lAldotuvės įvyks trečiadieni. 
Kovo 17 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas J Gimi
mo Panelės Sv. parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulin
gos parųaldos už velionio sielų 
Po namaldij bus nulydėtas , 
Sv. Knslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d rau gus-res Ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šloae lal- 
dotnv^’s.
Nuliūdę lieka: Moteris, Duk

terys, Sūnal, Marčios, žentas. 
Anūkai, Sesuo, Broliai Ir Gi
minūs.

Laldot. direktorius Antanna 
M. Phillips, Telef. Yards<908

JUMS NEREIKIA PATYRIMO 
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADFR8— 
TRlV.KERS ir WAREHOV8EMEN. 
Aukšta rnlnimum mokestis su progų 
Įsidirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defensė dirb
tuvėje—neatslšaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
63nl St. Ir Archer Avė. Argo, III.

Phone Summlt 800 — Ext. 271.

Moterims
Dirbtuvės Darbai. Patyrimas 

Nereikalinga.
Pastovūs Darbai.

COMET MODEL AIRI’LANE CO. 
129 W. 29th St.

HELP WANTKD — MOTERYS

LATHE HANDS—ENGINE ir TI'R- 
RET, taipgi ir BENC.H HANDS rei
kalingi, suvirš 55 metu senumo. At
sišaukit klipffl mfg. co. | MILLING MACHINE SET-UP 

2«5» W. HarriM.n. VYRAI IR OPERATORIAI
STOCKROOM KLERKU. 

MECHANICAL ASSEMBLERS 
DRILL PRESS OPERATORIŲ

KREIPKITfiS PRIE: C? LADE 

4431 W. LAKE ST.

VYRAI reikalingi prie abelnų dirb
tuvės darbų ir prie Hand Trucking. 
Gera mokestis ir viršlaikis.

DOLE RF.FRIGERATING CO. 
5010 N. Pulaski Rd.

BUSINESS SLRMCE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūktai mūsų specialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nu sarašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS. 28 N. Loomls. 
Chicago. Pasiųskite pinklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

■ O

fti Firma Virfi 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 

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

NULIŪDIMO 9 (VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenu©/ Cicero
Telefono CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

FENĄ
MA(

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

A. LAKIN & SONS, INC. 
2036 Dominick
REIKALINGAS

PATYRĘS GORDON PRESS 
FEEDER. Pastovūs dienos darbai. 
Kiek tai viršlaikio. Atsišaukite j—

THOMSON ft TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

PARCEL DELIVERY VAIRUOTO
JAI IR PAGELBININKAI. Patyrę. 
Kurie gyvena žiemių ar žiemlų-va- 
karlnėje dalyje miesto dirbti iš mū
sų North side dellverv stoties. Atsi- 
krelpkit j 1019 W. CONGRESS ar 
329 W. 18TH ST.. M R. 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 ' i

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

VAIKINAI IR VYRAI
Abelnl dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dienų ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 S. Michigan

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 W. Potomac.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

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

WESTERN SHADE CLOTH CO. 
Cermak Rd. A Jcffcrson St.

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

1401 W. FULTON

TOOL 
I R

DIE MAKERS
LATHE HANDS

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.

EDWARD KATZINGER CO.
Kampas — Cicero & Armitage

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

GUARD—IT MFG. UO.
815 N. Aberdeen

REIKALINGA 
MERGINA AR JAUNA 

MOTERIS
šluostyti dišes ir pagelbėti prie 
pagaminimo daržovių. Alga — 
$19.00 i savaitę ir valgis. 
Kreipkitės prie Richard Jochim.

BERGHOFF 
RESTAURANT 

17 VVest Adams Street 
Phone: WEBster 1160.

MOTERYS
REIKALINGOS

Prie šveitimo, valymo ir džanito- 
rės darbų dideliame ofiso name. 
Viršlaikis jei norima. Gera Trans
portacija.
Atsišaukite į Employment Ofisą.

Rand McNally & Co.
536 S. CLARK ST.

Phone: WABash 0363.

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

GUARD-IT MFG. CO.
615 N. Aberdeen.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.

GARY, JNDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktJ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

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

Iš stoties WGES (1300), «u Povilu ftaltimieru.

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 darbai, malonios aplin
kybės. Pastovūs darbai dabar ir pa
karo. Prieinama transportacija. Ge
ra mokestis.'

GENERAL ABRASIVE CO.
108 W. lake St.

MERGINA reikalinga — gabi arilli 
metikoje, išsilavinusi kaip operuoti 
lengvo Išsilavinimo mašinų. Gali už
sidirbti 60 centų j valandų po 2-ju 
savaičių. Pirmiau tame patyrimas 
nereikalau iama.

REPUBLIC HEATF.RS CO.
2513 W. Fullertom.

20 MERGINŲ
PRIE

i LENGVŲ ASSEMBLY 
DARBŲ

Dirbtuvvėje Operuojant
100% Defense Darbus

Dirbtuvės Patyrimas 
Pageidaujama

Bet Nereikalinga. 
Atneškite Gimimo Liūdyjimą

Ar Pilietybės Įrodymus.

WITTEK 
Manufacturing

Company
4305 W. 24TH PLACE

TARNAITES
m VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Shęridan Rd.

MERGINOS lr MOTERYS —18 iki 
35 metų senumo reikalingos išmokti 
audimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOENIX TRIMMTNG CO.
2000 N. Raelne.

STENOGRAFISTft
Reikalinga. Gabi ir patyrusi. 

Atsišaukite J—
GAR WOOD INDUSTRIES

301 W. 37th St.

RAILROAD
MOTERYS reikalingos prie Engi
ne House darbų pietvakarinėje 
miesto dalyje. 1

Kreipkitės prie

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

VYRAI IR MOTERYS

DISHWASHER
Pastovus darbas, gera mokestis, 

6 dienos j savaitę.
EDDY’S RESTAURANT 

5902 S. Wentworth.

REIKALINGOS GfiLfiMS BESKIV 
IšDIRBfiJOS — piece work. Garan
tuojama 50 centų Į valandų ir bonai. 

INDIANAPOLIS RF.F.D CO. 
2217 MasMU'htLsetts Avė. 

Indianapolis, Ind.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvėj Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVATTRJE 
LAIKAS IR PUSK UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE Į 
- EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th St.
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų 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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered aa second -Class Matter March 31. 1916 at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

Atlanto Čarteris ir p. Edeno vizitas
Anthony Eden, Didžiosios Britanijos užsienių reika

lų sekretorius, šiomis dienomis su palydovais lankosi 
mūsų sostinėje Vašingtone. Jis čia buvo pakviestas pa
ties Prezidento Rooeevelto. Tai sužinome iš Valstybės 
Departamento pareiškimo.

Prieš keletą dienų p. Edenas kalbėjo spaudos atsto
vams. Bet jis nieko ypatingai naujo nepasakė. Pakar
tojo jau žinomus dalykus. Tačiau politinėse ir diplo
matinėse sferose yra. jaučiama, kad Edeno pasitarimai 
su Jungtinių Valstybių vyriausybe ir pačiu Prezidentu 
bus nepaprastai svarbūs. Jie, aišku, lies karo eigos 
reikalus. Bet kalbėsis ir pokarinio pasaulio gyvenimo 
klausimais. Daug ką reiks išsiaiškinti Rusijos, Kinijos, 
Indijos ir kitais klausimais.

Tuose pa&tarimuOee, tiesa, galutinų nuosprendžių 

nebus daroma, bet bus parengtas planas platesniam 
Jungtinių Tautų vadovaujančių valstybių — U. S., Di
džiosios Britanijos, Rusijos, Kinijos — atstovų arba 
jų vyriausiųjų vadų suvažiavimai.

Mūsų, kaip ir visų demokratiško nusistatymo žmo
nių, troškimas yra, kad ir dabartiniai ir būsimieji pa
sikalbėjimai eitų Atlanto čarterio ribose. Pokarinis Eu
ropos ir, aplamai viso pasaulio, gyvenimas negali būti 
planuojamas kitaip, kaip tik remiantis aiškiai ir ne
dvejojančiai duotais Prezidento Roosevelto ir Premiero 
Churchillio pažadais, inkorporuotais į Atlanto Čarterį. 
Jei būtų kitaip — demokratijos būtų apviltos.

Kai kurios Jungtinių Tautų narės, pavyzdžiui Sovietų 
Rusija, šio šaunaus čarterio nuostatus norėtų kaip nors 
apeiti. Tai matome iš jos rodomų pretenzijų atstatyti 
caristinės Rusijos sienas ir pasiglemžti sau tas terito
rijas, kurios jokiu būdu jai nepriklauso. Būtų didelė 
skriauda ir neteisybė, jei Atlanto Čarterk) dėsniai būtų 
taikomi tik kai kurių tautų ir valstybių interesams, da
rant išimtį Lietuvai, Latvijai, Estijai ir kitoms, kurios 
yra nacių pavergtos, kurios kenčia ir kurios trokšta, 
iškentusios šio karo baisius vargus ir kančias, ir vėl 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, naudotis 
keturiomis laisvėmis, apie kurias keliais atvejais taip 
gražiai ir teisingai yra kalbėjęs garbingasis mūsų kraš
to Prezidentas Rooseveltas.

A. a. Julius Baniulis
Kovo 10 d. savo bute, 96 Sumpter St., Brooklyn, N. 

Y., mirė Julius Baniulis, sulaukęs 61 metų amžiaus.
Chicagos lietuviams velionis buvo mažiau žinomas, 

nes jis gyveno ir darbavosi New Yorko apylinkėse. Tik 
pastarais keleriais metais jis mūsų dienraščiui bendra
darbiavo. Parašė mums keletą straipsnių aktualiais lie
tuvių visuomeniniais klausimais ir nemažai poezijos 
kūrinėlių.

A. a.. Julius Baniulis Amerikos lietuvių visuomenėje 
daug metų darbavosi kaipo laikraštininkas, rašytojas 
ir poetas. Jisai dirbo lietuvių laikraščių redakcijose, 
bet ilgiausiai išdirbo spaustuvėse kaipo linotaipistaa.

Poetas J. Baniulis palaidotas praėjusį šeštadienį iš 
lietuvių parapijos (Karalienės Angelų) bažnyčios.

Velionies asmeny mūsų visuomenė neteko vieno iš 
ramiųjų, bet žymesniųjų kultūrininkų.

Bauginantis pareiškimas
Praėjusio sekmadienio Chicago Herald-American lai

da pašventė daugiau kaip puslapį nušviesti Sovietų Ru
sijos nusistatymą Rytų sienų (Baltijos valstybių ir Len
kijos) klausimu. Įdėtas kongresmano Robert Hale 
'straipsnis. Autorius esąs žinovas mažųjų tautų, kurios 
yra Rusijos pasienyje.

Kongr. R. Hale aiškiai parašo, kad Baltijos valstybių 
— Lietuvos, Estijos ir Latvijos atžvilgiu Sovietu Ru-

sija jokių nuolaidų nedarysianti. Jisai į šį klausimą žiū
rįs realiai. Jia matąs, kad Rusijos nusistatymas savo 
mažųjų kaimynų link nėra paremtas teisingumu, bet 
senoviška jėgos politika. Tai yra carų veržimosi į Va
karus politika.

Į Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę kon
gresmenas Hale žiūrįs pesimistiškai. Vargu jos būsią 
nepriklausomomis valstybėmis po šio karo. Net ir apie 
Lenkiją suabejoja. Tarp kitų dalykų, jis pastebi, kad 
tik Čekoslovakija stovi geresnėj pozicijoj. Apie Suo
miją ir Rumuniją ir kalbos būti negali, nes jos esan
čios atviros Sovietų Rusijos priešininkės.

“Sis pasaulis yra kietas” — sako p. Hale. “Idealiame 
pasaulyje visos mažosios valstybės išsilaikytų. Bet šis 
pasaulis, mes atrandame, nėra idealus”.

•X
Iš šio išsireiškimo išrodytų, kad nė Jungtinių Tautų 

pusėje nėra teisingo nusistatymo mažųjų tautų atžvil
giu. Kad ir šiais laikais tebevyrauja šūkis — “might is 
right’’. Bet mes vis tik nesame tokie pesimistai. Mes 
žinome, kad jei kas, tai Jungtinės Valstybės viAi griež

tumu stovi ir stovės už teisybę, už mažųjų valstybių 
nepriklausomybę. Kas liečia Lietuvą, mes turime Pre
zidento Roosevelto žodžius, pasakytus 1940 m. spalių 
15 d. lietuvių delegacijai. Prezidentas Rooseveltas yra 
perdaug garbingas vyras, kad savo žodžius mainytų. 
Jis užtars Lietuvą. Ir tai yra Lietuvos viltis, nes Jung
tinių Valstybių Prezidentb žodis po šio karo bus le
miantis.

Balsavo prieš gera planą
Jungtinių Valstybių kongresas aną dieną atmetė 286 

balsais prieš 131 Prezidento Roosevelto planą apriboti 
asmenines algas arba įeigas iki $25,000 metams.

Gerai, kad kongresas šį planą nuodugniai svarstė, bet 
negerai, kad jį atmetė. įeigų apribavimas buvo įvesta 
dėl to, kad tai prisidėtų prie pašalinimo pinigų inflia
cijos pavojų, kuris vis tik dar nėra praėjęs.

Krikščioniškojo socialinio teisingumo atžvilgiu imant 
ir remiantis popiežių socialinių enciklikų dėsniais, kaip 
savo laiku mes jau rašėme, Prezidento Roosevelto pla
nas yra visiškai tvarkoje. Jis neprieštarauja nė demo
kratinės santvarkos nuostatams, nei pačiai U. S. Kons
titucijai. . ‘

: u ’

SPAUDOS APŽVALGA
Klaipėdos atplėšimo sukaktis

“Vienybė” tašo: • •
“Šia proga, reikia pastebėti, kad Lietuva taip pat 

buvo viena iš pirmųjų valstybių, pradėjusi atvirą po
litinį ir ekonominį karą su Hitleriu.

Prancūzijoje, Anglijoje lr net čia, Amerikoje dar 
huvo įvairių, prieštaraujančių nuomonių apie Hitlerį. 
Tuo tarpu Lietuvos valstybės vyrai jau gerai žinojo, 
koks {pavojus gresia Europai.

Berods, Lietuva buvo pirmoji valstybėj pavartojusi 
griežtas kariuomenės teismo priemones 132 naciams, 
sąmokslavusiems Klaipėdos krašte.

Tos Klaipėdos nacių bylos metu, beje, Lietuvos vy
riausybė per savo pasiuntinius Paryžiuje ir Londone 
kreipėsi į tų valstybių vyriausybes, klausdama jų pa
tarimo.

Koks buvo prancūzų ir anglų atsakymas?
Deja, tiek Paryžius, tiek Londonas patarė Kaunui 

neerzinti Berlyno... .
Taigi, kaip matome, ne tik Čekoslovakija, bet ir 

Lietuva neturėjo per didelio užtarimo vakaruose.
Tuo tarpu Hitleriui ragai vis labiau augo. 
šiandien jau lr mažam vaikui aišku, kieno klaidų

dėka, Hitleriui pasisekė pavergti ne tik mažąsias, bet 
didžiąsias Europos tautas.

Net ir didžioji Prancūzija, savo laiku nelabai norė
jusi grąžinti Lietuvai Klaipėdos, susikukė to paties 
likimo. Ir ją, kaip Lietuvą, šiandien Hitleris laiko pa
vergęs.

.Taigi, minėdami šią skaudžią, prieš ketverius me
tus padarytą, Lietuvai skriaudą, mes tikimės, kad 
laimėjusios šj kąrą demokratijos nepakartos senųjų 
klaidų — neleis skriausti mažųjų tautų.

Mes neabejojame, kad demokratinės valstybės pa
dės Lietuvai atsistatyti nepriklausomą valstybę ne tik 
su Vilniumi, bet ir su Klaipėda, su Tilže.

Be tokios Lietuvos negali būti teisingos taikos ry
tų Europoje.

Be tokios Lietuvos Atlanto čarteris būtų never
tas to popierio gabalo, kuriame savo parašus padėjo 
du didžiausi Amerikos ir Anglijos demokratijų va

dai — Rooseveltas ir ChurchHlas.
Be tokios Lietuvos Europa ir toliau būtų auka im

perialistų, kuris yra niekas kitas, kaip senovės laikų 
didžhįjįj vieškeliu plėšiku palikuonys,”

(Iš “Drąugo”, 1918 m. ko
vo 16 d.)

%
St. Bonaventūre, N. Y....

Šv. Kazimiero dienos proga 
lietuvių moksleivių kuopa 
surengė programą, kurioje 
dalyvavo — J. Miliauskas, J. 
Čužauskas, J. Svirskas, J. 
Šaulinsk&s, J. Kundreckas, 
A. Miaukevičius.

S

Iš lietuvių politiško sei
mo... Kovo 13 d. prasidėju
sio New Yorke Amerikos lie 
tuvių politiško seimo valdy
bą sudaro — pirmininkas 
J. Miliauskas, vice pirm. St. 
Gegužis, sekretorium L. Ši
mutis, pagelbininkas J. O. 
Širvydas.

•
Kareiviams liūdna be 

“Draugo“... Vienas U. S. ka
reivis rašo: “Mano myli
miausias draugas kariuome
nėje gyvenant yra dienraš
tis “Draugas”, nes čia taip 
toli gyvenant n.uo lietuvių 
būtų lahai ilgu. Gaudamas 
“Draugą” matau lietuvių 
veikimą, rodos, lyg Chicagoj 
gyvenčiau’ ’...

•
Ne socialistų, bet komu

nistų.... Bolševikai laikė Ru
sijoj savo kongresą ir social
demokratų partija pakeitė 
kitu vardu. Nuo dabar ji 
vadinsis komunistų partija.

•

Suomijai pripažinta lais
vė... Rusai ir suomių vyriau
sybė pasirašė sutartį. Rusi
ja visiems laikams pripaži
no Suomijos nepriklausomy

bę.

Naciai neišleidžia ir 
išcenzūruotų laikraščių

(LKFSB) Lietuvos spau
da dabar prispausta kietos 
nacių cenzūros. Įdomu, kad 
net taip išcenzūruotos spau
dos naciai neleidžia siųsti 
į užsienį. Mūsų korespon
dentas praneša iš Portuga
lijos, kad yra gavęs žinių, 
jog iš vad. Ostlando lietu
viams negalima išsiųsti nei 
laikraščių, nei laiškų. Ta
čiau mūsų korespondentas 
džiaugiasi, kad gali gauti 
Amerikos lietuvių laikraš
čius; tik jie ateina pundais. 
Taip jisai “Draugą” ir “Lai
vą” paskutiniu metu gavęs 
sausio pabaigoje, bet tai bu
vę numeriai nuo rugsėjo pra 
džios*iki spalių 12 dienos. 

Oro paštu pasiųstas laiškas 
iš Portugalijos eina apie 
pusantro mėnesio.

•
(LKFSB) Iš gauto per 

Portugaliją pranešimo ma
tyti, kad į Vilniaus kunigų 
seminariją profesoriais pa
kviesta daugiau lietuvių. Be 
kitų, pvz., graikų kalbos pro 
fesorlumi ir dvasios vadu 
buvo pakviestas salezietis 
kun. Sabas. Tačiau kurį lai
ką pasidarbavęs, jautriai im 
damas per didelę užkrautą 
atsakomybę, jisai nuo tų pa
reigų pasitraukė ir Kauno 
arkivyskupo skirtas išvažia
vo vikarauti į Lygumus.

Praėjusios savaitės apžvalga
AMERIKOS JAPONAI 
KOVOJA UŽ LAISVĘ **

Amerikiečiai japonų kil
mės Havajų salose nuošir
džiai atsiliepė, kada turėjo 
progos savanoriai prisidėti 
prie Amerikos armijos. Rink 
tinės Tarnybos Komisijos 
šiose salose buvo perpildytos 
aplikantais, kurie nuo Perlų 
Uostom užpuolimo laukė pro
gos pareikšti lojalumą 
Jungt. Valstybėms.

Keturiasdešiįnt HonoluĮu 
policistų japonų kilmės pla 
navo įstoti. Grupės kelių 
šimtų prisidėjo blokais. Pa
reikalavimas 1500 savanorių 
pasididino ketveriopai.

“Aš laukiau šios progos”, 
sakė Christian Nakama, me 
dicinos studentas- Havajų 
Universiteto. — “Kaipo ame 
rikietis, mums priklauso kir 
sti Tojo, Hitlerį ir Mussoli
ni”.

Walter Mihata, keturių 
vaikų tėvas, buvo vienas pir 
mų iš savanorių. “Džiau
giuos galėdamas kovoti už 
Amerikos laisvę ir parodyti 
savo įvertinimą mokslo, ku
rį Amerika man davė” jis 
sakė. “Dėdė Šamas gali im
ti mano gyvybę ir viską šios 
laisvės kovoj”.

Kitas jaunas japonas — 
amerikietis sakė: “Kiekvie
ną dieną aš dėkoju Dievui, 
kad esu amerikietis. Aš pasi
ryžęs padėti prezervuoti 
Amerikos laisvės sistemą pa 
gal savo išgalę”.

Japonų kalbos laikraščiai 
Honolulu entuziastiškai pa
remia šį nusistatymą, kaip 
ir japonų — amerikiečių va
dai viešame gyvenime. Gar
sus Amerikos mokslininkas 
japonų kilmės, Shigeo Yo- 
shido, sakė: “Netik mums 
suteikia progos prisidėti 
prie kovos Jungt. Tautų 
prieš Uraniją ir priespaudą, 
bet duoda amerikiečiams ja
ponų kilmės progos save iš
teisinti”. Pirmas savanoris 
buvo Wilfred Tsukiyamą, bu 
vęs Honolulu miesto-apskri- 
ties advokatas ir vienas iš 
Havajų geriausiai žinomų 
visuomenės figūrų.

PABĖGĖLIAI LINKSMINA 
JUNGT. VALSTIJŲ DALI
NIUS ŠIAURĖS AFRIKOJ

Su dainomis, juokais ir 
vaidinimais trupė iš 25 pa
bėgėlių aktorių iš Lenkijos,

Francijos, Čekoslovakijos, 
Graikijos, Jugoslavijos, Bel
gijos ir Olandijos linksmina y 
Amerikos kareivius šiaurės 
Afrikoj. Karo Departamen
tui pranešta.

šie pabėgėliai, kurie norė
jo irgi prisidėti prie kovos 
prieš Hitlerį buvo Amerikos 
Raud. Kryžiaus suorgani
zuoti į teatro vienetą užvar
dintą “Red Cross Revue”.

Senesnieji amerikiečiai pa 
mena senas vodevilio dienas 
Amerikoj, kada artistai kiek 
vieną dieną aplankė kitą 
miestą ir davė keturis vai
dinimus per dieną. Tai bu
vo rojus, palyginus su vai
diniais šiaurės Afrikoj. Ke- 
lionės ilgos. Gerų kelių nė
ra. Autobusas, kuriame tru
pė važiuoja, tinka tiktai mu
ziejui. Klausimas kyla, ar 
išmesti aktorių arba baga
žą, iš autobuso, kad padary
ti vietos vairuotojui.

Šiame atsitikime kalnas -4 
ateina pas Mahometą. Ka
reiviai visada užimti ir ne
gali vykti į arčiausią mies
tą į teatrą. Dažnai arčiau
sias miestas yra tiktai ke
lios arabų lūšnos, teatras 
visiškai neegzistuoja. Taigi 
erdvingas fr žvaigždėtas dan 
gus yra dalis scenerijos kaip 
in tankai, Uktuvfti h^ tuokti. 

Šviesa nuo “jeeps” labai ge
rai apšviečia sceną.

Šiaurės Afrika tinkamai 
nupiešta kaipo šaltas konti
nentas su šilta saule ir nėr 
apšildymo aktorių kamba- v 
riuose.

Kaip kada trupė nevalgo 
per dieną kitą. Ir kada ten
ka pavalgyti tik kietos duo
nos su kiaušiniu. Ir kada jie 
randa miestą su viešbučiu, 
lovos be paklodžių ir nėr 
karšto vandenio. *

Nei vienas iŠ trupės 14 
moterų ir 11 vyrų nekalbėjo 
angliškai kada Raud. Kry
žius juos suorganizavo. Da
bar visi išmoko gražiai skai
tyti savo roles. Dažnai jie 
kalba žargoniškai nesupras
dami ką jie sako bet paten
kinti kada jie sukelia juoką.

Šią naktį perstatymas ga
li būti dulkių vėsuloj rytoj 
purvyne, bet niekas nesis
kundžia apie nepatogumus 
ir pergyventus sunkumus.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE “DRAUGŲ

JĮ PAĖMĖ JO RACIONAVIMO KNYGELĘ

“Draugo" Acme photo
Nežiūrint, kad jo'žmona, Alice Patricla, pasipuošusi ma

liava ir plunksnomis dalyvauja baliuose, Edward T. Grif- 
fith, New York. pareiškė teismui, kad jo žmona paėmė iš 
jo racionavimo knygelę, kai ji apleido savo vyrą. Teismas 
pripažino, kad žmona turi grąžinti vyrui racionavimo 
knygelę. ‘
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Vienų iškilmių istorija
- Privatus laiškas patenka aikštėn. - Apie 
dėkingas širdis ir užmirštus vargus. - Sena
toriaus ir konsulo žodis. - Toastmasterio 
anekdotas.
Didesniu kroviniu apsun-. ruotoj salėj-, skambėjo žmo 

kintas laiškanešis paskutinė nių smagus šnekėsys.
mis dienomis dažniau vars-^ 

tė mons. M. L. Kntšo klebo
nijos duris. Žmonės mėgsta 
privačių laiškų paslaptis, tai 
prisiminkime vieną iš reikš
mingesnių laiškų:

— Nors mes dar esame 
jauni, — rašė viena šeima 
sukaktuvininkui, — bet su
prasdami svarbą šios didžios 
iškilmės — jūsų klebonavi
mo sidabrinio jubiliejaus, 
mes panaudojame progą pa
reikšti mūsų padėką ir įver
tinimą už tas nepaprastas 
malones, kokias Dievas mū-

vo kalboje pažymi, kad su 
kakluvininkas — seniausls 
kunigas arkivyskupijoje, bot 
baigia sužadinimu vilties:

— Tauta ir Bažnyčia, Pre
late, dar laukia iš Jūsų di
džių darbų.

Kons. Daužvsrdis savo 
kalboj iškelia, kad čia drau
ge jubiliejus ir šios apylin
kės lietuvių darbų per 25 
metus. Prisimena prislėgtą 
Lietuvą, kurios atžvilgiu

Apsišlakstėte auksu.
— prabilo į susirinkusius 
vakaro vedėjas kun. Valan-'daug kas laikosi ne tik ne- 
čius, prisiminęs auksinį pa- žmoniškai bet net groboniš-
rapijos jubiliejų, — o dabai 
šlakstotės sidabru...”

Susirinkusieji kramtė ska 
niai pagamintą vakarienę ir 
sotinosi lydimi orkestro gar 
sų.

— Garbingasai sukaktu • 
vininkas, — pabrėžia pirmas 
kalbėtojas V. Balanda, — 
aavo darbu tarp USA lietu
vių, savo rupesniu P. Ame
rikos lietuviais pasidarė in-

sų šeimai atsiuntė per J^sų ternacionalinio masto žmo
kunigiškas rankas.

1919 m. Jūs, Gerb. Mon-
©ignore, sujungėte moterys- 
ten mūsų tėvus. Mano bro
lis ir aš priėmėme iš Jūsų 
krikštą ir pirmąją komuni
ją savo rankomis mums su
teikėte. Dabar atėjo ši Jūsų 
diena, Monsignore: nors šis 
laiškas gal bus paprastas 
šalia kitų sveikinimų ir ge
riausių linkėjimu. bet malo
nėkite priimti mažą auką 
dėl Mišių savo intencija ir 
dvasinį bukietą — 10 šv. 
Mišių ir dešimts šv. Komu 
nijų...”

Ir tokių nuoširdžių laiškų 
buvo ne vienas...

/

>

Vivat pastor bonus

Saukitė bėrė auksinius 
spindulius, o prie altoriaus! n- 
auksu žibėjo šventieji dra-j 
bužiai, kai kovo 14 d. gerb. 
sukaktuvininkas laikė iškil
mingą sumą asistuojamas sa 
vo buvusių pagelbininkų — 
kun. Martinkaus ir kun. Bal
tučio. Sakyklon įlipo rimtas, 
garbenius kun. Linkus ir 
prabilo:

— Kunigas, Kristaus žo
džiais betariant, yra žemė3 
druska ir šviesa. Druska pa
gerina, paskanina dvasinį 
gyvenimą. Šviesą gi Kuni
gas skleidžia per mokyklas, 
pamokslus, sakykloje...”

Prisiminęs sukaktuvinin
ko nuveiktus darbus, pabrė
žia:

— Popiežius .už nuopelnus 
apdovanojo monsignoro ti
tulu ; Lietuvos vyriausybė — 
Gedimino ordenu, o jūs, pa
rapijiečiai — savo rūpestin
gu bendradarbiavimu jo vei
kime... Dabar lydite jį mal
da... Vivat pastor bonus...”

Pamaldoms pasib a i g u s 
Prel. M. L. Krušas dėkoja 
visiems:

— Jei ką nudirbome, tai 
tiek, kiek Dievas leidžia, 
kiek geri žmonės padeda. Ką 
gero padarėme — iš Dievo 
malonės, kur žmogiškumai 
pasitaikė, lenkiame galvas 
perprašydami... Dabar gi — 
kai atsiranda širdžių dėkin
gų, užmiršti vargus ir ne
laimes...”

Pamaldos baigėsi ir jose 
dalyvavę kitų tautų kaimy
niniai kunigai džiaugėsi:

— Puikų orkestrą, gerą 
chorą turite. Labai gražiai.

Pilnutėj, neseniai išdeko-

gumi.
Adv. Grišius savo kalboje 

linki sugrįžti, aplankyti jau 
laisvą Lietuvą, kun. Petraue 
kas pagerbia sukaktuvinin 
ką šiltu žodžiu buv. vikarų 
vardu, o senatorius Daley 
užbaigia linkėjimu:

— Sai Dievo apvaizdos pa 
galba pasiekite ir auksinj 
klebonavimo jubiliejų.

— Mano sieloj šiandien 
šventė, — skamba malonus 
solistės Giedraitienės balsas

Lakios choro dainos ir or 
kestro garsai neša mus ten 
kur plaukia laivelis piliakal 
nio link, kur nakties gėlės 
pražįsta, kur skardžiai skani 
ba lietuviška daina Lietu
vos šlaituose.

Kun. Paškauskas nors sa- tojas.

kai. Ragina eiti jai į pagal
bą ir baigia:

— Gerų žmonių ir Dievo 
pagalba Lietuva bus laisva! 
Katalikišką darbą dirbdami, 
dirbsite teisingą darbą, o tuo 
keliu eidami prisidėsit ir prie 
Lietuvos prikėlimo, kurios 
laisvės pats teisingumas rei-1 
kalauja.”

Plojimui lydint pakyla su
kaktuvininkas, dėkoja pui
kiam chorui ir orkestrui, vi-i 
siems kurie susirinko ir šią1 
iškilmę organiaavo.

Nepilnas būtų aprašymas, 
jei nepridėčiau, kad toast 
masteris kun. Valančius pui
kiai orientavosi, gyvai ve
dė. Visi klegėjo nuo juoko, 
kai jis pabrėžė savo “įžangi 
nėjj kalboj”:

— Seniau Bažnyčia drau 
dė valgyti mėsą, o valdžių 
leido kiek nori... Da*bar lai 
kai persimainė: Bažnyčia lei 
džia — valgyk, bet valdžia 
uždraudė...”

Jubiliejus praėjo, gera 
mums buvo jame dalyvauti 
ir mes dar tebekartojame su 
pamokslininku:

— Vivat pastor bonus.
— Tegyvuoja geras gany-

DIENRAŠTIS DRAUGa^

Gerai vaidino, 
puikiai dainavo

Marąuette Park. — Praė
jusio sekmadienio vakarą 
Gimimo parap. salėj Lietu
vių R. K. Susivienymo A- 
merikoj 163 kuopa surengė 
šaunų vakarą. Konstancijai 
Skelly vadovaujant atvaidin 
ta komedija “Pyragas”. Vai 
'dino: Jonas Skelly, Konstan
cija Skelly, Sylvia Skelly, 
Albina Micka, Bronė Nik- 
šas, Juoaapina Dsvidonis. 
Teresė Raštutis, Sonia Bart
kus. Visi savo uždavinį ge
rai atliko ir gausingą pub
liką iki sočiai prijuokino.

Kita programos dalis su
sidėjo iš dainų. Dainavo so- 
daliečių “Glee Club” choras, 
kun. Antanui Zakarauskui 
vadovaujant. Dainavo pui
kiai. Garbė chorui, o ypač 
jo vedėjui gabiam muzikui 
kun. Zakarauskui. Solo dai
navo Konstancija Skelly ir 
A. Druktenytė. Akompana
vo M. Mondeikaitė. Kons
tancija Skelly už pasidarba
vimą šio vakaro surengime 
ir už dainas apdovanota gy
vų gėlių bukietu.

Trumpai, bet gyvai apie 
LRKSA kalbėjo kun. A. Bai 
tutis, vietinės parapijos kle
bonas ir red. L. šimutis. 
Programai vadovavo Pr. Ci- 
žauskas, 163 kp. pirminin
kas. Koresp.

, įsigykite Ko. 2 
racionavimo knygelę

Kas dar neturi Antrosios 
> Racionavimo Knygelės, tai 
gali įsigyti šiandien vietos 
boarduose.

Raudonieji kuponai No. 2 
knygelėje įsigalios nuo ko
vo 29 dienos dėl mėsos, svie 
sto, sūrio, riebalų ir val
gomo aliejaus.

Labai svarbus turėti An
troji Racionavimo knygelė 
nes kitaip negalėsite gauti 
mėsos, sviesto ir kitų rei
kiamų daiktų.

moj bus malonu girdėti vi
suomenės mėgiamą daininin 
kę Genovaitę Giedraitienę, 
kuri išpildys gražių kūrinių 
“Dėdė” Vaitekūnas papasa
kos juokų. Be to, bus sma 
gios muzikos, įdomių pata
rimų ir pranešimų. Ypač bus 
įdomu girdėti gerų žinių a- 
pie Peoples krautuvės spe
ciali išpardavimą, kur yra 
progas pasipirkti namams 
reikmenų sumažintomis kai 
nomis. Rap. XXX

kovo 17 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos salėje. Vai 
dyba pageidauja, kad kuo 
daugiausia kolonijų atstovų 
dalyvautų pasitarti svarbiais 
klausimais.

B. Jukš t aite, apskr. rašt.

J. Žvilb

GERKIT TIK GEBĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

JBa

v *

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia 6 Nectar
BEERS

Urmo (wholeeale> kąinomls pristato į alines » ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės paa NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
1

KAZIMIERAS VENSKUS

Gyveno 3220 Wallace St. — Tel. Victory 2603

Mirė Kovo 12, 1943, 7:30 vai. vak., sulaukęs 48 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvedaruos mlest. 

ir parapijos. *
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną (po tėvais Zabloc- 

kaitę); 2 sūnus Kazimierą, marčią Aleksandrą tr Alpltensą, 
anūką Kazimierą, brolį Antaną, seserį ir ivogerį Uršulę ir 
Juozapą Rupėlausklus ir jų šeimą; 3 žvogerkas Karotiną 
Schonwald, jos vyrą Otto, Kzimierą Zaplorkaitę tr Eleną Mi- 
kalaitis, jo vyrą Joną ir jų šeimą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 So. Litua
nica Avė.

Laidotuvče įvyks trečiadienį, kovo 17 d., ifi koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulėdėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę Moterį*. Hūaat Marti, Anūkas, Sesuo, švogeriat, 
Švogerkos lr Giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evanauskas, Tel. Yards 
1138—113S.

Susirinki~ia:

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Įdomios paskaitos
Kunigas Bernard R. Hu- 

bbard, S. J., “ledų kunigas”, 
šiandien kalbės 4 vai. po pie
tų ir 8 vai, vakare Nekalto 
Prasidėjimo Aukštesnėje 
mokykloje, 640 Irving Park 
blvd. Jis kalbės apie Aias- 
kos poziciją kare.
Kun. Hubbard, ketvirtadie-1 

nį tom pačiom valandom, j 
kalbės St. Bernard’s Sočiai 
center, 6552 Harvard avė. 
Šio kunigo paskaitos yra la
bai įdomios.

Radio
DAINUOS G.
GIEDRAITIENE

Šiandie, iintradienį, regu- 
liarėj Peoples radio progra-

Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicago apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks

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 j 
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.,
Cbieago, Illinois

‘ir-;: <

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representative.
SHOWROOMS IN 

MERCHANDISE MART
For appnlntment rali — 

REPUBLIC 6051
J?

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1943 m.
BERGMANS GROVE

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MtfcV 
.L,!.,.!., MUZJUiA-

DINIŲ INSTRUMENTU

PAS1NAI DOKIT PROGA DABAR 
KOD DAR N EISI*ARD LOTI.
TŪBOS, CDARINETAI, TROM

BONAI. NJUUPhom FLUTES 
au •'cttSfcB” — >35.00, >37.50.
>45.00 ur >75.00. V lai (arantuąti 
lengvąja grojimui.

KONCERTUI GO ĮTAKAI. 8PA-
NI6KI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TEN O R BANJOS — 
>6.50, >8.50, >12.60 Iki >36.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00. 
>125.00 lr >150.60. BASO U2- 
DENGAEAS — >12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS PASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — >150. >3 00. >5.00, >10.00 
tr >15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
miaėlų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — >18.50. >23.50, 
>36.00 lr >50.00. FEDALS. KI
BO YS. CYMBOLb. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tam?, Trlūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smuikoma lr Gultarams.

GOLDSTEIN’S MUKIC SHOP 
014 M*iwell St., Ctiiuign

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

4184 ARCHER AVĖ.
BEGEMAN'S

3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvaraiituojamas
Nennmcsklt senų, .-BigiMhistų Bndrlninkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juua gaUnm kad <htotų /uitis daug
metų patarnavimų. J'ū.'-ų Blg Ben, IJttle Ben lr kiti budetnikui gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

<, NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVI JA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FAROllTU
jRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI1 —

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

Phone: GROvehilI 2243

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

. KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — RKRMftGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l^hal (eros HMtm moterų kaltintai, kailiukais papnottala arba 
eloth kotai pnrsidulda nuiemlntomls kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MAN DIENI

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

Mrt K. P. Driubak lr Duktė. Sav.

_________



n DIENRAŠTIS DRAUGAS Antradienis, kAvo 16, 1943

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

EDEN KALBASI POKARINĖMIS PROBLEMOMIS

ATEITININKAS MOKO KARIUS 

KAIP VIRTI IR KEPTI

Sgt. Antanas Pumputis
Praėjusi rudenį Ateitinin

kų draugovė išleido kariuo
menės tarnybon savo narį 
Antaną Pūtį (Pumputį). Vi
sų troškimas buvo Antanui

(kariuomenę jis dirbo Morri
son Hotel, tenai buvo Bos
ton Oyster House chef cook.

Kariuomenėje Antanas 
buvo paskirtas virimo ins- 
struktoriumi, taigi Lietuvos 
žaliųjų laukų sūnus moko 
Amerikos jaunuolius, kaip 
reikia virti ir kepti. Anta
nas kariuomenėje pasižy
mėjo ne vien virime,' bet ir 
šaudyme už puikų šaudymą 
jis gavo atsižymėjimo kry
žių. Taip pat mes galime 
pasididžiuoti, kad Antanas, 
tik per keletą mėnesių tar
nybos gavo seržanto laipsnį. 
Po regularės tarnybos va-

•‘Draugas" Acme photo

Anthony Eden (kairėje), britų užsienio ministerijos sek
retorius, atvyko į Ameriką kalbėtis karo ir pokariniais 
klausimais, ir ambasadorius Lord Halifax (centre), kalba
si su reporteriu Washingtone.

gero pasiseKimo. Ir jis pa-i^an<^^ Antanas Pūtis dar dir 
siekė, ko norėjo. jba karininkų klubo virtuvė

je ir už tai gauna ekstrą al- 
Antanas Pumputis yra gi-i gos ($100.00). Taigi ir ka- 

męs ir augęs Lietuvoje. Jo riuomenėje galima neblogai

Vienuolis nugalėjo 
rabiną dispute

North Side. g v. Mykolo 
lietuvių parapijos salėje, per 
eitą sekmadienį, įvyko g v.

ttviSkėje Vijuolių km šiau-!gyventi TaHau Antano Kazimiero Se3erų naudaį pa 
lių valsčiuje, gal ir dabar trOgkįmas yra praūžus šio 
tėveliai tebegyvena. Anta- jcaro au(jroms ir atsistačius 
nas pradžios mokyklą ir gim Lietuvos Nepriklausomybei, 
naziją lankė Šiauliuose Jis grįžti į savo gimtinę ir jos
yra idealistas jaunuolis. Lie- i 
tu voje gyvendamas jis ak
tingai dirbo Ateitininkų, Pa
vasarininkų ir Šiaulių orga
nizacijose. Amerikon atvy
kęs daugiausia dirbo L. Vy
čių organizacijoje ir nuo 
1941 m. Chicagos Ateitinin
kų draugovėje.

Antanas Pumputis Ameri 
koje išmoko virimo specialy 
bės ir gavo puikią praktiką 
didžiuosiuose viešbučiuose 
New Yorke, Detroite ir Chi
cagoje. Prieš išvykdamas į

gerovei dirbti.
I
i Antano adresas yra toks:
Sgt. Anthony Pumputis, Co. 
C. 85 Anx. Tng. Bn., Camp 
Roberts, California.
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BUDRIKO 
Didelė Krautuvė

Molinos džiaugsmas
Buvo paskelbta, jog mari

nąs private first class Geor
ge W. Murray. 22 metų am
žiaus, yra dingęs. Jis perei
tą sekmadienį grįžo į Chica
gą aplankyti savo motiną, 
gis marinas grįžo į Solomon 
salų kovų be jokio sužeidi
mo, tik buvo apsirgęs mala- 
rija ir nustojo 53 svarus. 
Primiau jis svėrė 190 svarų.

rengimas — vakaras. Buvo 
suvaidinta “Rabino disputas 
su vienuoliu”. Rabino rolę 
vaidino Jonas Liebežinskis, 
o vienuolio Viktoras šim- 
kus. Kiti artistai šiame vei- 
kaliuke buvo: Bronius Ve- 
deckis ir Ed. gliauta. Artis
tai roles gerai atliko. Labai 
malonu pabrėžti, kad North 
Side lietuvių jaunimas no
riai dalyvauja parengimuo
se ir atlieka roles.

Parengime gražiai pianu 
pagrojo Aldona Norgelaitė, 
gv. Kazimiero Akademijos 
studentė; akordijonu grojo 
Lora Jusytė ir deklamavo 
Loreta Mačiukonytė.

Vyrai stiprina
savo dvasia

Roselad. — Visų Šventųjų 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, pereitą sekmadienį, labai 
gausiai Šv. Vardo draugijos 
vyrai ėjo prie šv. Komuni
jos. Šv. Vardo draugijai dva 
siniuose reikaluose vadovau 
ja. Kun. B. Grinis.

Visų šventųjų lietuvių pa 
rapijoje labai gerai veikia 
Šv. Vardo draugija ir soda

lietės.

Ugnis nušlavė 
karo fabriką

Reikšminga diena
Washington, D. C. Kovo 

13 d. prezidentas Roosevelt 
paskelbė, jog sekmadienis, 
gegužės 16 diena bus: “I Am 
an American Day”.

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRY 

Viskas po vienu stogu.

Kavos reikalai
Kovo 21 diena yra pasku

tinė diena dėl stamp No. 25, 
gera dėl vieno svaro kavos;

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 1238

■
BTTORIKO RADIO PROORAMAI: 
WCFL., 1000 k . nedėlios vak. 9 v. 
VTHFC.. 1460 k., ketvergais 7 v. v.

Per klaidą peršovė karo darbininką, 
kuris atvyko gelbėti nuo plėšikų

Į ’ *

Sam Dooley, 20 metų am- jo žmona pašaukė jaunuo- 
žiaus karo darbininkas, 3528 liūs į pagalbą apsiginti nuo 
Congress str., pereitą sek7 plėšikų. Kada Archambault 
madienį, su savo draugu at- sužinojo, kad tie du jaunuo-

mu ?= v

vyko į namus gelbėti nuo 
plėšikų, kai jie išgirdo mo
ters pagalhos šauksmą ir 
per klaidą tos moters vyras 
paleido į Dooley kulką, jis 
buvo sužeistas. Jaunuolis 
buvo sužeistas Louis Ar
chambault, 60 metų amžiaus 
2210 W. Madison str.

IŠGIRDO KLYKSMĄ

Sam Dooley ir jo draugas 
Rafael Rodriguez, 17 metų 
amžiaus sėdėjo restorane, 
kur sekančiose duryse buvo 
Archambault valymo vieta 
(cleaning place). Jie išgirdo 
moters šauksmą.

Kada du jaunuoliai išbė
go į gatvę, jie pamatė iš 
antrojo aukšto pro langą iš
lindusią moterį, ji šaukė pa
galbos ir sakė: “Mano vy
ras yra nelaimėje. Kas tai 
nori pro užpakalines durisI
įsibrauti”.

ĮVYKO NELAIMĖ

Moteris nulipo į gatvę. Ir 
tuo laįku atsirado gatvėje 
koks tai asmuo. Ir jis prisi
jungė prie jaunuolių, kurie 
atvyko į pagalbą moteriškei. 
Užlipo į viršų ir nieko nera
do. Kai nulipo žemyn pasi
girdo šūvis. Šūvis pataikė į 
Dooley. Ir tas tretysis as
muo tuojau pradingo.

Archambault pareiškė, 
kad jis nieko nežinojo, jog

liai atvyko gelbėti nuo plėši
kų, tada Archambault sušu- 
šuko: “Dievo mano, ką aš 
padariau”.

Automobilistai 
naudojos proga
Netoli Higgins ir La Gran- 

ge, pereitą sekmadienį, dide 
lis trokas apvirto ir išliejo 
10,000 galonų gazolino. Au
tomobilistai tuojau ėmė pilti 
į butelius, blekinius indus ir 
kitokius daiktus gazoliną 
kol atvyko policija.

Bus paminėtas 
skaudus įvykis

Šiais metais sueina keturi 
metai kaip Hitleris atplėšė 
Klaipėdą nuo Lietuvos. Chi
cagoje šis skaudus įvykis 
bus paminėtas Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje, ko
vo 19 dieną, 8 vai. vakare.

Ta pačia proga bus paro
dyta Dariaus ir Girėno iš
skridimo muviai (judamieji 
paveikslai) Šv. Jurgio para
pijos salėje, kovo 19 d., 8
vai. vakare. Nei įžangos, nei 
rinkliavos nebus.

Pereitą sekmadienį iš base 
ment American Industrial j----- -------------,

Rubber Co. fabrike dėl ex- Ryjikė Chicagos
pliozijos kilo gaisras ir ug
nis nušlavė pusę bloko, 4401

Prie šio parengimo dąug— 13 S. La Šalie str. šis fa- 
prisidėjo Viktorija Dauglr- brikas atliko’ karo' darinis? 
dienė. ; Ugnis sukėlė-$35,000 nuos-

Vakaro metu kalbą paša- tolių, 
kė Kun. K. Barauskas, ku-1 -
ris nupasakojo • lietuvių ko
vas už ' Nepriklausomybę ir Chicagos policininkai
pabrėžė seserų kazimierie
čių reikšmę katalikybės ir 
lietuvybės dirvoje.

Maistas karo 
reikalams

Lafayette, Ind. kovo 13 d. 
— Sausio mėnesį Indiana 
valstybėje daugiau kaip 6,- 
000,000 svarų mėsos ir kito 
maisto buvo nupirkta dėl iš

paskutinė diena dėl kupono Biuntimo į užjūrį Jungti. 
4 gazolino racionavimo “A” 
knygelėje^

nėms Tautoms.

Mėsos racionavimas
Kovo 29 diena yra pirmo

ji diena dėl mėsos, kenuotos 
žuvies, sviesto, sūrio valgo
mų taukų ir aliejaus racio- 

fnavimo.

atliko rekolekcijas -
Netoli nuo Hinsdale, St. 

Francis rekolekcijų namuo
se, Chicagos katalikai poli
cininkai, nuo pereito penkta 
dienio vakaro iki pereito pir 
madienio ryto atliko rekolek 
cijas ir atsinaujino savo sie
loje.

Chicagos katalikai polici
ninkai susitelkime praleido 

60 valandų ir su pakilusia 
nuotaika grįžo prie savo 
pareigų.

Chicagos policininkai į re 
kolekcijų vietą atvyko vado-

Kiaulienos mėsos produk
tų buvo nupirkta 3,065,000 
svarai; jautienos — 68,650’ 
svarų; avienos — 120,000 vauJam* Capt. Dan Gilbert

svarų ir tt.

Automobilių padangų

! chief investigator for the 
state’s attorney’s offiee, ir 
jo padėjėjo, Lt. Tom Kelly.

va — — aa

PILIETYBĖS PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

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

IOSEPH I. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVE. TEL. YARDS 1001

apžiūrėjimas
Kovo 31 diena yra pasku

tinė data dėl pirmojo apžiū
rėjimo keleiviniu automobi
lių padangų, kurių savinin
kai turi “A” kortelę ir taip 
pat dėl motorciklų padangų 
apžiūrėjimo.

Chicago Heights vaikai 
įskiepijami nuo raupsų ligos.

Mire seniausia
mergina ,

Monksland, Irlandija. Ko
vo 12 dieną mirė Miss. Katėj 
Madden, 112 metų amžiaus.) 
Manoma, kad tai seniausia 

ilrlandijos gyventoja. Ji nie-rinkoje
Pranešama, jog šiandien kada nesikreipė pas gydyto- 

ChicagOB žuvų rinkoje bus ją iki pat pereito pirmadie- 
gaunama ryjikė žuvis nio.
(shark). Toji žuvis atgaben Pasirodo, jog žmonės gali 
ta dėl mėsos trukumo. išgyventi 112 metų

STOKITE | D.P.P. FONDO NARIUS
D.P.P. Fondas yra “Draugo” Prieglaudos Prenume

ratų Fondas. Iš to fondo pinigai yra: įmami išpirkti 
prenumeratas suvargusiems viešose įstaigose ar prie 
glaudose, (šiuo laiku aprūpinsime Oak Forest Old 
People’s Home, o vėliau kitas įstaigas).

Matote, J. V. Paštas neleidžia siuntinėti veltui dau
giau kaip vieną laikraščio kopijąį kokią nors įstaigą, 
bet tokiose įstaigose kaip Oak Forest Old People’s 
Home yra begalo daug, kurie norėtų skaityti “Drau
gą” per ilgas dienas ar liuosąs valandas. Paštas bū
tinai reikalauja, kad kiekvienas neįstaiginis laikraš
tis būtų apmokėtas.

Tai Jūs prisidėkite prie šio “D.P.P. Fondo”.

Amerikos submarinas 
sudorojo japonų laivų

Wa»hington, kovo 13 d. — 
Nesenai vidurio Pacifike 
įvyko kova tarp Amerikos 
submarino ir mažojo japonų 
sargybinio laivo. Laike 37 
minučių priešo laivas buvo 
sudorotas, jis explodavo ir 
buvo paskandintąjį _ _____

ŠIUO LAIKU SEKANTIEJI PRISIDĖJO 
PRIE ŠIO FONDO:

Šv. Kaęimiero Akademijos Apostolic
Mission Club .......................................................... 5.00

V. LuHs, VVaukegan, III....................................... 1.00
A. Misiūnas, VVaukegan, III........................................... 50
Mrs. Z. Žakas (“Laivui”), VVaukegan, III... 2.00
Dr. Jonas Zekas, VVaukegan, III....................... 5.00
J. Petrošius, VVaukegan, UI................................. 3.00

t •

SAVO AUKAS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

D. P. P. FONDAS, 
C-o "DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois

X $800.00 U. S. Karo Bo
nų Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapija paskyrė 
dovanų £ia,vo parapijonams 
laimės keliu. Dovanoms lai
mėti bus paruoštos knygu
tės, kurias kiekvienas galės 
įsigyti.

X Adomas žvirblis, sūnuj 
žymių darbuotojų K. ir J. 
Žvirblių, 1513 — 35 Ave., 
Melrose Park, šiomis dieno
mis parvyko savaitei atos
togų. Karo oro laivyne jis 
yra vyresniuoju radio ope 
ratorium.

X Frances Baliauskaitė, 
veikli L> V. 36 kuopos na
rė, buvo žvaigždė farse “Tė
vų klaidos”, kuris atvaidin
tas praeitą sekmadienį L. 
V. 36 kp. dramos ratelio. 
Gerai vaidino taip pat E 
Barkauskas ir kiti. Ratelio 
režisoriu yra veikėjas K. Za
romskis.

Z“
X Kun. P. Malinauskas, 

marijonas, Mt. Carmel baž
nyčioje, Melrose Park, pra
eitą sekmadienį pradėjo ves
ti lietuviams misijas, kurios 
baigsis kovo 21 d. Turiningų 
pamokslų klausyti renkasi 
lietuviai ir iš toliau.

X Beneta Cicienienė, 4945 
S. Halsted St., gimtadienio 
proga kovo 6 d. turėjo daug 
viešnių-svečių, kurie sveiki
no ir linkėjo jai toliau būti 
taip veikliai draugijose, or
ganizacijose ir DKK (Drau
go Korespondentų Klube).

X A. Nenienė, žinoma Ga
ry, Ind., lietuvių veikėja ir 
“Draugo” nuolatinė kores
pondentė gavo per Raud. 
Kryžių laišką iš Lietuvos. 
Rašo, kad jų giminė A. Se- 
lickas su žmona ir trimis 
vaikais bolševikų ištremti į 
Sibirą ir šiuo metu vargsta 
Novosibirsko tyruose.

X “Moterų triūsą” pama
tyti ruošias visi Cicero lie
tuviai. Tai bus balandžio 4 
d., parapijos aalėj. Veikalą 
vaidins Lietuvių šeimininkių 
Radio Raud. Kryžiaus vie
netas. Režisorium yra Pr. 
Maskolaitis.

X Pas Marijoną Anuską,
3329 S. Lituanica Ave., iš
tisą savaitę viešėjo jos se
suo Elena Muzikevičienė ir 
sena draugė Julė Pocienė iš 
Dės Moines, Iowa. Viešnios 
džiaugėsi ne vien Chicago 
lietuvių gausumu, bet ir vai
šingumu. Grįždamos išsive
žė daug lietuviškų ir visus 
Lietuvių Kultūrinio Institu
to anglų kalba leidinius.

X Sodaliečių draugija 
Town of Lake savo pirmi
ninkės A. Ambrozaitės ran
komis per bankietą praeitą 
sekmadienį kleb. kun. A. 
Linkui įteikė $100 parapijos 
reikalams.

X A. Teličėnas, 819 E. 89 
St., veiklus sočikagietis, na
rys Šv. Vardo draugijos, šio
mis dienomis susirgo. Gydo
si namie.


