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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

■—Abraham Lincoln
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PRANCŪZAI
Nusivylę grįžta iš kalnų ir miškų 
ir tuojau išsiunčiami Vokietijon

Pasiduoda, nes iš niekur negauna 
sau jokios paramos ir pagalbos

TRIJOTAI PASIDUODA
PRANCŪZAI MOKINAMI VA RTOTI AMERIKOS GINKLUS Sovietai pripažįsta netekę Charkovo; 

bet pažangiuoja prieš Smolenską

BERNAS, Šveicarija, ko
vo 16.—Laikraštis Tribūne 
de Geneve rašo, kad Haute- 
Savoie departamente, Pran
cūzijoje, šimtai prancūzų 
jaunų patrijotų paspruko j 

jŠ. kalnus ir miškus, kad išsi
sukti iš privalomojo darbo 
Vokietijoje.

Viena trečdalis 
sovietams paramos 
siunčiama Pacifiku

Šie jauni patrijotai kal
nuose pradėjo burtis į par
tizanų grupes kovoti prieš 
nacius ir Vichy vyriausybę. 
Pasprukę prancūzai tikėjosi 
iš Anglijos paramos. Sako
ma, jiems buvo žadama lėk
tuvais pristatyti ginklų ir 
maisto.

Dabar turima žinių, kad 
parama ir pagalba nesulau
kta ir kai kurios jaunųjų 
patrijotų grupės grįžta iš 
kalnų ir pasiduoda Vichy 
vyriausybės autoritet a m s. 
Pasidavusieji be mažiausio

WASHINVTON, kovo 16. delsimo siunčiami į privalo- 
— “Lend lease” administra-i muosius darbus Vokietijoje

LONDONAS, kovo 16. — 
Vakar vakarą sovietų vado
vybė oficialiai paskelbė, kad 
raudonoji armija evakuivo 
Charkovą, svarbų Ukrainos 
pramonės centrą, geležinke
lių ašį ir tvirtovę. Vokiečiai 
viena para anksčiau buvo 
pranešę apie Charkovo atsi
ėmimą.

, “Draugas”' Acme piloto

Prancūzų Armijos karininkai ir kareiviai š. Afrikoje instruktuojami kaip vartoti U. 
S. Armijos ginklus. Prancūzai atydžiai klaisosi Amerikos corporal nurodymų kaip iš
ardyti ir sudėti .50 kalibro machine gun.

torius E. R. Stettinius, Jr., 
iškelia aikštėn, kad Ameri
kos viena trečdalis paramos 
Sovietų Rusijai siunčiama 
Pacifiku stačiai į Vladivos-

•4toką, Japonijos pašonių. Iš 

Vladivostoko gi gautos karo 
reikmenys Sibiro geležinke
liu siunčiamos į europinę 
Rusiją.

Iš Amerikos karo reikme
nys vežamos prekiniais so
vietų laivais. Kadangi sovie- 

^tai au japonais yra taikoje, 
"tad japonai plaukiančių so

vietų laivų visiškai nekliu
do.

Sakoma, tie patrijotai la
bai nusivylę žadėta jiems 
parama.

Iš Londono gauta žinių, 
kad tiems prancūzams patri- 
jotams nebuvo žadama jokia 
parama. To nežadėjo nei bri
tai, nei kovojančiųjų pran
cūzų taryba.

Apleidžia Giraudo 
komisarijatą

ALGIERS, Š. Afrika, ko
vo 16.—Gen. Giraudo civili
nių reikalų komisarijate iš-

Britu darbiečiai smogia 
komunistams

LONDONAS, kovo 16. — 
Nesenai Britanijos komunis 
tų partija pasiūlė britų dar
bo partijai, kad ji, komunis
tų .partija, būtų priimta dar 
bo partijon bendram veiki-J 

mui darbininkų reikalais.

Darbo partija griežtai at
meta komunistų pasisiūly
mą. Pažymi, kad komunistų 
partija ilgiau kaip per 20 
metų neigė darbo partiją, o 
dabar ji Siūlosi, kad būtų

miaarijato atsist a t y di no priimta į jos eiles, 
gen. Giraudo deputatas gen.! Britų komunistų partija,

Naciai suimdinėja jaunus prancūzus ir 
siunčia j privalomus darbus Vokietijoj

- J* *.

Be vyrų grobia dar ir prancūzes 
18 iki 35 m. amž. darbams Vokietijoj

kilo nesusipratimų. Iš ko
Tai vienaą įdomiausių da

lykas. Japonai priklauso a- 
, šiai, o sovietai kariauja su|Berijeref ir politinis patarė- anot darbo partijos vadų, 
ašimi. Nenuostabu, iei Hit-i Jas Jean Ribaud‘ APie tai, negyvuoja nepriklausomaiašimi. Nenuostabu, jei Hit 

lerio * galvoje ima gaidžiai : 
giedoti. Jis tikėjosi dt.ug pa- L- w w

ramos iš japonų, o japonai1 82 asm. užmušta, 
su sovietais gražiuoju augy 
vena.

oficialiai paskelbta.

150 sužeista

BERNAS, Šveicarija, ko
vo 16.—Gautomis žiniomis, 
nacių gestapo (politinė poli
cija) vokiečių kariuomenės 
padedama Lyons mieste ir 
apylinkėse, Prancūzijoje, ei
na per namus ir suima ran
damus jaunuosius prancū
zus. Suimtuosius pristato į 
geležinkelio stotis ir stačiai 
prekiniais vagonais išveža 
Vokietijon įvairius” darbus 
dirbti.

Giraud kviečia 
de Gaulle vienybėn

ALGIERS, Š. Afrika, ko
vo 16.—Afrikos prancūzų 

Ą vadas gen. Giraud kviečia 
kovojančiųjų prancūzų vadą 
gen. de Gaulle vienybėn, kad 
bendromis jėgomis patrauk
ti solidaruman visus Afri
kos prancūzus, kurie vis dar 
yra pasiskirstę į įvairias po
litines viena kitai priešingas 
partijas ir sroves.

LONDONAS. — Per nacių 
kontroliuojamą Paryž i a u s 
radijo stotį praneša, kad 
per britų lakūnų atakas Ro- 
uen 82 asmenys užmušta ir 
150 sužeista. Be to, apie 100 
namų sunaikinta.

KOKIAIS SUMETIMAIS 
NACIAI PUOLA RUSUS

LONDONAS, kovo 16. — 
Kariniai žinovai yra nuomo
nės kad vokiečių vykdoma
kontrofensyva pietiniam Ru 

Gen. Giraud sako, kad da-: sijos fronte nėra nauja pa

bar prancūzų vieningumas 
yra būtinas. Tas galima at
siekti tik pačių vadų sutar
tinu veikimu.

vasario ofensyvą.
žinovai spėja, kad vokie

čiai tai daro dviem sumeti-ą 
mais.

I Pirmiausia, tuo keliu ban-
WASHINGTON. — U. S, doma suturėti rusų oro jė- 

britų ir Kanados vyriausios gas nuo atakų prieš aliejaus 
vadovybės sutarė imtis nau- šaltinius Rumunijoje, iš kur
jų sėkmingų metodų kovai 
su submarinais Atlante.

vokiečiai apturi savo karo 
mašinai reikalingą žibalą.

ir savo kaštais neišsilaiko.
Tarptautinis komunistų in
ternacionalas ją palaiko ir 
nuo jo visiškai priklauso. /

Sako, komunistai bando Į gen. Micbailovič 
įsiskverbti darbo partijon 
tikslu pagrobti jos kontrolę.

WASHINGTON. — Kon- 
grėsė numatoma smarki ko
va dėl Ruml taksų ''pay-as
you-go” plano.

Gen. Giraud sveikina

Šios “kratos” namuose 
vykdomos naktimis, nes yra 
tinkamiausias Laikas rasti 
prancūzus miegančius. Na
miškiai staiga pasijunta, 
kad jie netenka jaunų vyrų. 
Kai iš namų išvaromi, su 
jais susisiekimas neįmano
mas. Tai naujos rūšies na
cių teroras.

Daug prancūzų jaunų vy
rų nešdinasi kur nors į arti
muosius kalnus. Tačiau ten 
alkio spaudžiami priversti. 
grįžti ir pasiduoti nacių ver-' 

govėn.

Suimti už sąmokslą 
prekiauti su priešu

CHICAGO, III, kovo 16.— 
FBI agentai šiandie anksti 
rytą suėmė tris vyrus, kal
tinamus sąmokslu įsigyti 
aukso pinigais ir gabalais ir 
tai pasiųsti Vokietijon. Ka
ro laiku įstatymais yra griež 
tai uždrausta turėti bet ko
kią prekybą su priešu.

Areštuoti:
Elbridge Gerry Bates, 42 

m. amž, 571 Hill, Glenn El- 
lyn, kurs turi ofisą 549 W. 
Randolph gt. Suimtasis są- 
kosi esąs St. Louis Electri- 
cal Supply House salesma- 
nas.

Kurt Erich Schimkus, 37 
m. amž, 14139 Southwest. 
Blue Island, chemikas, Vo
kietijoj gimęs, pirmiau dir
bęs Utah Radio Products 
Co.

Frank S. Smith alias 
Frank Sirosouch, 51m. amž, 
2267 Clybourn avė, gimęs 
Lietuvoj, kurs operuoja 
Smith & Son Numismatic 
Co, senų monetų prekybą, 
ir Perfection Furniture Co.

Anot sovietų, aršios ko
vos vyksta Charkovo rytinė
se apylinkėse, kur gausin
gos vokiečių mechanizuotos 
ir šarvuotos atsargos bando 
prasilaužti per rusų linijas 
ir kai kuriuos rusų dalinius 
iš užnugario suremti.

Kovos vyksta visu pieti
niu frontu Donec paupiu. 
Nepasakyta, ar vokiečiams 
pasisekė kur nors per Done- 
cą persimesti.

Vokiečiai per radiją giria
si laimėjimais savo kontro- 
fensyvoje. Maskva nebando 
to užginti ir dar pareiškia, 
kad, rasi, vokiečiams ir pa
siseks šį kartą ir vėl apval
dyti dideles teritorijas pie
tinėj Rusijoj.

Bet rusai pažangiuoja cen 
triniam fronte ir toliau šiau 
rių link. šį kartą rusai dar
buojasi iš vokiečių atsiimti 
Smolenską.

EnaniEJ

//

TODAY d

Smitho namuose agentai 
rado 500 skardinių maisto
produktų ir 50 svarų svies- 

Kai kur apart vyrų naciaf įo
grobia ir prancūzes moteris 

nuo 18 iki 35 m. amžiaus ir
Federalinis komisionierius 

visiems trims paskyrė po

Antra, tarpe pačių vokie
čių generolų kilę neausipra-i ja 8avo kr.ašto okupan 
t i mai. Kalbama, kad Hitle- j tgjg vokiečiais ir italais — 

ris visiškai pasitraukęs iš nacįais ir fašistais, 
vadovybės Rusijos fronte.

LONDONAS (ONA). —
Tarpe prancūzų gen. Giraud 
ir jugoslavų gen. Michailo- jas siunčia Vokietijon, kuri 5,000 dol. laido. Pasisakė ne 

vič jausmų solidarumas to
mis dienomis užantspauduo
tas, kai gen. Giraud pasiun
tė sveikinimų gar s i a j a m _ , . - t
Jugoslavijos patrijotui, kurs DOmbOmiS pdldlkytd 
visas laikas atkakliai kovo

pristatomos dirbti kad 

sunkiausius darbus.

japonų transportams

ir kaltais
Agentas Drayton pasako

ja, kad Frank S. Smith kom
panija gavusi vyriausybės 
karo kontraktą padirbti ko
kių tai baldų.

O generolai pasiskirstę: vie-
ni jų nusistatę Rusijai nie- ’in« serbų “vanorlli

ją, kurios vyriausioji bazė 
yra čemogorijos kalnuose, 
dknipanltamb neprieinamuo
se.

ku būdu nepasiduoti, o kiti 
yra priešingi toliau atkak
liai kovoti au rusais, šie pa
starieji yra nuomonės, kad 
vokiečiams pakanka tik stip 
riai gintis. Bet anie pirmu
tiniai dar kartą bando rusų 
armijas palaužti. Jie protau 
ja, kad vokiečių karo maši
na yra dar tiek galinga, kad 
ji gali sovietų armijas sunai 
kinti.

SĄJUNG. ŠTABAS Aus- 

; tralijoje, kovo 16. — Ties 
Gen. Michailovič turi gau- Į Aroe salomis, pietvakarų

link nuo N. Gvinėjos, didžiu 
liai sąjungininkų bombone-

Senatui siūlomas 
planas policijuoti 
pasaulį po karo

WASHINGTON, kovo 16. 
— Senatorius Bali, resp. 
Minn., senate iškėlė sumany 
mą, kad po šio karo sudary
ti tarptautines polici j ines 
jėgas, kurios kontroliuotų 
visas pasaulio valstybes, jas 
suturėti nuo naujo pasauli
nio karo.

Šen. Bali yra nuomonės, 
kad tas yra vienatinė atitin
kama priemonė pasaulį ap
drausti nuo karų. Jis nori, 
kad senatas paremtų jo pla
ną.

Tačiau kai kurie senato 
lyderiai nelinkę imtis tokių 
plačių žygių. Sako, to visa 
didžiausia našta tektų vilkti 
Amerikai.

Gen. Giraud giliai įverti- 
ria herojiškus gen. Michailo
vič žygius prieš agresorius 
ir sako, kad tie žygiai yra 
visų pavergtųjų tautų vą- 
dams pavyzdis ir įkvėpimas, 
kaip reikia grumtis su prie
šu iki galutinio laimėjimo.

Naciai atakuoja 
Angliją

LONDONAS, kovo 16. — 
Šiandie prieš auštant britų

šiai atakavo' tris japonų lakūnai atakavo vokiečių 
transportus su kariuomene airdromus Prancūzijoje, 
ir dviem pataikyta bombo- Vokiečiai į tai atsakyda- 
mis, čia komunikatu paskelb mi tuojau po to j/ Angliją 
ta, Pažymima, kad japonų prisiuntė apie 24 lėktuvus, 
kariuomenė daug nukentė- Tik kai kuriose apylinkėse 
jusi.

SKELBKITES “DRAUGE*

Ieškot© Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 
slfled Sekciją”, lrar rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių,

išmetė bombų ir kuo veikiau 
nudūmė atgal į Prancūziją, 
kad negauti karštos pirties 

riausybė rengias .paskelbti dausose susitikina su britais apmokamų darbų!
socialinės apdraudos planą, akridikais.

OTTAWA. — Kanados vy

I
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Dvi lietuvaitės vienuolės slapta per 
bolševikų saugomą sieną

Pavojinga kelionė nakčia. - Vokietijos miške 
laukia ryto. - Nacių lageriuose. - Kg veikė 
Vokietijoj. - Kai išalkę patenka į laisvę.

(Pabaiga)
Susitinkame vyskupą

•St. I 'rtra Better Pay
U.S.WARBONOS

Nazis reųuisition most Euro; 
farm producta and foodstuffs, leav- 
ing the conąutered people to starve. 
To fight tWs thievery the farmere 
have revived a Iavorite weapon of 
the North American Indian, the 
rt.AMINO ARROW.

Dutch and Belgian Vigilantes 
CTeep near to atorago barus at

IS SAULĖTOS FLORIDOS
Ruošiantis kelionei i valstybė pradėjo garsėti

įgimtu dalyku žmogui y- fcaiP žiemos "urortaa ir juo
ra keliauti. Keliavo senovė-I •ofa»- žmonių Prad*>l

je, keliauja ir dabar. Seno-' ‘“kytis I?aug \r “ girdž"' 
vėj kelionės buvo skirtingos, aPle va stybę, ta-j 
nuo mūsų laikų kelionių iilu ne tik'

Skrendant per kariaujan
čias šalis, prieš kiekvieną 
miestą, nusileidžiant ir ky
lant, buvo uždengiami lan
gai. Nusileidus kiekvieną 
kartą visų keleivių buvo tik
rinami dokumentai. Karas, 
Port of Spain stoty įlipo 
vienas vyskupas dominnko- 
nas ir sesuo domininkone. 
Jie važiavo į Sv. Lucijos sa
lą, kur juos sutiko būrys 
vienuolių ir negrų skautų 
orkestras. Stotyje vyskupas 
buvo priėjęs prie mūsų. Tei
ravosi apie Lietuvą ir mūsų 
Kongregaciją. Kalbėjomės 
ispaniškai.

40 valandų lėktuve
Iš Buenos Aires iki Florų 

dos, neįskaitant sustojimų, 
lėktuvas skrido 40 valandų. 
Mes jautėmės gerai, bet vie
nas vyras visą laiką sirgo 
ir negalėjo valgyti. Kiti la-lf
bai daug rūkė arba gumą 
kramtė. Perdien išvargę ke
leiviai laukė vakaro, kad ga
lėtų pasilsėti. Lėktuvas nak
tį neskrisdavo. Maistą lėk 
tave duoda gerą, pritaiky
tą. ' .

New Yorke sutiko mus 
mūsų dvi seselės ir dvi mo
terys: viena lietuvė ir viena 
amerikietė, atsiųsta Katali
kų Veikimo Centro.

Kai pasiekėm Vilią Mari-

night and wing their darts into 
them. The arrow tipą have been 
impregnated w.th liąuid which 
ignitea aa it driea. Scores of barni 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they 
are ahot.

We in America have escaped the 
horrora of occusied Europe and 
may fight the Našia by lesa dan- 
gerous methoda.

The leaat you can do ia to invest 
more in United States War Bonde. 
W3S 7«lD \ U. 9. Trtutrt D*pi.

Atgarsiai šv. Kazimiero 
šventės

ją, mūsų džiaugsmui nefcu- 
Ketvirtą kelionės dieną a- v0 galo. Mes buvom jau per- 

pie 7 vai. vakaro pasiekėme nelyg išsiilgusios savos kon- 
Floridą, Miami miestą. Mui-| gregacijos. Mūsų seselės mū- 
tinėje palyginamai greit bu-! aų taip pat labai laukė. Esa- 
vo atlikti visi formalumai, me iabai dėkingos visiems, 
įvažiuojant į Ameriką. Visi
tarnautojai manęlągū# Tik
rindami da^kt-is; paėmė lie
tuviškas meditacijas apie 
atsidavimą Dievo valiai, ku
rias išverčiau iš vokiečių 
kalbos sunkiausiomis savo 
gyvenimo dienomis, širdyje 
džiaugiausi, kad gerą daiy

kurie malda, auka ar darbu 
prisidėjo prie mūsų atvyki
mo.

Pirmieji įspūdžiai USA

iš Pennsylvanijos, iš laido
tuvių. Pirmą kartą teko pa
matyti amerikoniškas laido

ką gaus pasiskaityti cenzo • • tuves. Tai amerikoniškų ir 
rius. Bet neilgai skaitė. Po lietuviškų papročių darnus
penkių dienų atsiuntė į 
Thompsoną.

Malonus patarnavimas, 
vaišingos seserys

Malonu prisiminti Pan A- 
merican linijos patarnauto
jus. Ir lėktuve ir stotyse šios 
kompanijos patarnautojai 
labai mandagūs, kultūringi. 
Nenoromis imi lyginti su is
panų linijos Ibarra patar
nautojais. Važiavom jų lai
vu į Argentiną. Jie patar
nauja nenoriai, arbatpinigiai 
pakeičia jų veidą, visa dva
sia labai serviliška. Atvirkš
čiai Pan American linijoj 
patarnauja labai noriai, man 
dagiai, ir tačiau jų elgesyje 
visai nėra serviliskumo dva
sios. Patarnautojas yra ly
gus žmogus.

Miami nakvojome pa3 vai
šingas Šv. Juozapo Seseris. 
Taxi iki vienuolyno apmo
kėjo stoties kapitonas. Jis 
taip pat patelefonavo į Šv. 
Juozapo vienuolyną, prašy
damas mus priimti nakvy-[ 

nei. !

Daug vargo ir laiko reikėjo 
pakeiti, kad atlikus tolimą 
kelionę. Mūsų laikų išradi
mai pagerino susisiekimą ir 
su tolimiausiais kraštais. To 
kiu būdu šiandie kelionės 
žmogui nesudaro didelio var 

go-
•Visi žmonės karts nuo 

karts nuo karto keliauja. 
Kelionės taipgi skirtingos 
kaip ir žmonės. Vienus rei
kalai verčia atlikti ilgesnes 
arba trumpesnes keliones, 
kiti, kad ir stiprios sveika
tos būdami, nuolat dirbdami 
pavargsti ir jiems reikalin
gas poilsis sveikatai sustip
rinti. Tokie žmonės, atsitrau 
kę valandėlei nuo kasdieni
nio darbo išvažiuoja toliau 
poilsiui.

Prieš kiek laiko Florida

Rockford, Iii. — Rockfor- 
diečiai myli savo kleboną ir 
gražiai jį pagerbė vardadie
nio proga įteikdami gražią 
dovaną. Tai buvo kovo 7 d.|JU rockfordiečius pagyrė ir 
Buvo bankietas ir žavi prog- perdavė sveikinimus nuo Lie 

rama pagerbimui kun. Kazi-,tuvoe prezidento A. Smeto- 
miero Juozaičio. 1 nos ir konsulo Daužvardžio.

' Paminėjus prezidento vardą
Programos vedėju buvo J. vienas komunistų pradėjo

Milašis, o programą išpildė 
mokyklos vaikučiai priruoš
ti seserų Kazimieriečių. Di- 

Prieš pora dienų grįžom delis surprizas rockfordie-

sveikatos sustiprinimui ir j 
poilsiui pasiryžau ją aplan
kyti.

Vasario 3 d. pūškuodamas. 
traukinys paliko Chicago* t
Žiūrint per langą matėsi, 
kaip drimba šlapias" sniegas, 

kaip nuo jo stogai ir žemė 
baltuoja. Laukuose jokio 
žmogaus, vien tik baltuojan
ti nuo sniego žemė. Trauki
niui bėgant toliau į pietus, 
gamtos vaizdas keičiasi. Nu
važiavus apie 300 mylių, 
sniego ir ledo nebematyti. 

Oras švelnesnis ir matosi, 
kaip galvijų bandos vaikšto 
Jaukuose ieškodamos žolės. 
Nuvažiavus apie 1,000 my
lių oras visai atsimaino. Va
žiuojant per Indiana valsty
bę, žiūrint per langą nebe
matyti derlingų laukų ir tur
tingų ūkių. Retai pamatai 
žmonišką namą. D&ugląusiai i 
lūšnos dviejų arba vieno 
kambario. ,

Alabama, Georgla, Ten- 
nessee medvilnės valstybės. 
Vietomis matai, juodukus j 
darbuojantis medvilnės ū- •

kiuose. Medvilnė dedama j 
didelius maišus. Tuščios ne
derlingos žemės dideli plo
tai. Juose nematyti jokio gy
vo sutvėrimo.

Miesteliai maži, gelžkelių 
stotys padalintos į du sky-1 
rius su parašais ant durų.1 
Juodukai nesimaišo 9U bal
tais žmonėmis. Tokia tvar
ka yra pietinėse valstybėse.

Lapotų miškų labai ma
žai. Kur tik pažvelgsi, visur 
matyti spygliuoti miškeliai, 
daugiausiai pušys.

(Bus daugiau)

Kun. A. Briška

Darželių klūbui per Raud. 
Kryžiaus Stovyklų ir Ligo
ninių Tarnybą gėlėmis pa
puošė kambarius daugelio 
m*,Utarinlų ligoninių.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

•«

junginys. Ten pasijutau kaip 
Lietuvoj, žmonės nuoširdūs, 
vaišingi. Visi labai daug

čiams buvo Chicago dain. O 
na Piežienė. Ji dainavo daug 
dainų ir vis publikos buvo 
priversta atkartoti. Baigiant 
dainas jai įteikta gėlių, už 
kurias dainininke dėkojo ir 
dar vieną dainą “Mamytė'’ 
padainavo. Rockfordiečiai

klausinėjo manęs apie Lietu- taria jai nuoširdų ačiū. Pas-
vą. Mahanoy City nakvojom 
pas Seseris Pranciškietės. ir 
joms turėjau visą vakarą 
pasakoti. Grįždamos iš Penn 
sylvanijos, nakvojom New
Yorke. Dvi lietuvaitės, ne- kad Lietuva, jos ateitis taip 
galėdamos dėl savo pareigų rūpi mūsų išeivijai.

kui kalbėjo Stasys Pieža. 
--- • X............................................
ateiti pasikalbėti apie Lie
tuvą dienos metu, atėjo apie 
10 valandą vakare. Džiugu,

ii

Mūsų pastatytas
TltVAMS MARIJONAMS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT 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.

triukšmą kelti, bet poliolūtas 
seržantas J. Japinskas tuoj 
pasodino karštakraujį.

Klebonas kun. Kazimieras 
Juozaitis savo kalboje dėko
jo svečiams ir visai publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą ir sesutėms Kazimierie- 
tems už surengimą progra
mos, gi šeimiųinkėms už pa
gaminimą skanios vakarie
nės, sodalietėms už gražų 
patarnavimą, visiems komi
teto nariams ir darbinin
kams.

Šiais metais buvo labai 
linksma minėti šv. Kazimie
ro šventę savo salėj.. Publi
kos ir jaunuomenės buvo 
daug ir visi gražiai linksmi
nos iki vėlumos. Nupirkus 
klebonui gražią dovaną, dar 
pelno liko $302.30,

Iš Rockfordo Išvyko ginti 
šios šalies policmonai J. Gus 
taitis, paštininkas B. Užu- 
balis, T. Mangolas, J. Pata- 
pavičius, A. Skridlas, J. Po
litikas, M. Korsakas.

Nelė Misevičienė C a m p 
Grant pradėjo eiti šoferio 
pareigas, vietoj kareivio,

Laimingai visiems sugrįž
ti laimėjus karą. Koresp.

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Uvržiojamc 
po vi-» 
Otak««o.

REMKITE 
SENA.

LIETUVIŲ 
DHAUO4.

M. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR OO.
4707 So. Halsted St.

BOUUEVARD MI4

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

lik viena *sm aktų rista gy
venimui. Saugokit* jas, leisdami 
HsfSSTnifnurtl Jus modenllklauela 
metodą, kuria ravėjimo mokei m 

galt sute&tL 
M MĖTAI PATYRIMO

kurie pašalto*

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.onomannanAi 
1801 So. Aahlnnd Avenae

ILtoa
OFISO VALANDOS! 

Kaedlaa a. m. Iki «:«• p. m. 
Trečiad. Ir SeStad. »:S0 a. na. 

ikt T:>< p. to

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROO4 DABABTINftin 0060198 

KUOmiCIO RITOMS.

Ofise taL VUZgiaia 0036 
Rerfdencijos tek: BEVerly 8244

DU. T. DUNDULIS
gydytojas n chirurgas 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Šuto
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

Mtr
r/v- LIBiOf-l FfiPMIMCS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJftTUVIŲ FINANSŲ?ft (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarua vimn j _

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 1118 Jon. M. Moterį*. Sw’J. SZM 80. HALSTED ST.

TsL YABds 8M1.
Bes,:’ KINwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

736 West 33th Street

Tai. OANal 6122

DR. BIEŽIS
OYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

8241 West 66th Place
Tel. REPubiic 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių Jan pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti ftalį ga
rais laikraščiais. (Kardino 
tas I^obro).

TsL OANal 0887
Bes. tat i PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

1821 So. Halsted Street
Rsaidsncija: 8600 So. Artesian Ava.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. ->

PLATINKITE “DRAUG4’

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6822 SO. VVESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
. SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
DABARTINft
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

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

Turime didelį 
p a • i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi
kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų lr kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phonė: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tek: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. >- 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais ~

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspeet 1980

Tet YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4. 
•vsntadlaniais —- 11-12.

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446-So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YABds 9946

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Oflao TeL................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-d
4204 Archer Avenne

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TsL MIDway 2880 Chioago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 '* 
vai. popiet ir noo 7 iki S:&0 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vsl. dieną

Telef HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. Western Avė.
OFISO* VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akintos 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

PR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao TsL LAFaystte 3210 
Rea. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama —
•aukite KĘDsis 2868 

VALANDOS:
Piras., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
SeiUMdienlaii pagal susi tarimą*

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVaiF.

3241 So* Halsted St.
TELEFONAS: /

Caiumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

SUPA2INDINKITE KITUS

SU DUELNIL “DRAUGU”
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AUKOTOJU LIETUVAI /ARDU SARASAS japonai lakūnai

DIENRABTIS DRAUGUS

CL
(Minint Liet. Neprik. Orchestra Hali, Chicagoj)

(Tęsinys)

Albinas Laurutonis, Stanley 
Linauskas, John Lebežins- 
kas, U. Linkis, Bronius Lirjt 
kevičius, Mr. ir Mrs, Luko- 
šaitis, F. Lukoševičius, An
ton P. Lukošius, Mansvičie- gis' M Svegždis, P. Švelnia, 
nė, Barbora Mankus, P. Mani Leokadija Tamašauskas, Ra
kus, Mykolas Margis, Petras ‘Ph Tamaszunas. P. Tarnu- 

lonis, Peter Tenteris, John 
Thomas, Stanley Tomashu-

Martinaitis, Teodora Mar- 
tinkienė, Albin Mattas, Kas
tas Matulaitis, M. Matulis,! nas" 

R. Matjunas, Vincent Merec- 
kis, A. Michalo, Elzbieta 
Micuiienė, Elena Mikalaus

kaitė, Veronika Mikaliūnas. 
Joseph Mikšis, Liudvika Mi
lius, Petronėlė Miller, Wm,

K Millush, S. Miniotas, Pat 
Mockus.

šešios aukos po dolerį bu
vo įteiktos be aukotojų var
dų (N. N.).

Anna Naglis, Antanas Na
rbutas, Martin Naujok, J. 

• Naujokas, E. Nausėda, Pe- 
į^- ter Nausiedas, M. Naveraus

kienė, B. Nenartonis, Kas- , n , w' , „ ’ • Waloncunas, Paul K. Wors
tas Norkus, F. Novakauskls, , , • v j t, . helose(?), Victor Yodelis,
G. Plkeltis. M. A. Pakeltis, | charles yonikas, Alex Yuk- 
George Pala.tis, Motiejus, Qna Yu,ch p
Patrušoms, Mrs. Mary Pau- Zakaras_ M E 
kstis, V. .r A. Paukščiai, Jo- L Zaleski8i Antanas Zalums.
seph G. Paul, Mary Pauris, 
V. Ed. Pavis, J. Pečiukėnas,
J. Petraitis.

V. Petrauskas, A. Petro 
kas, Alfonsas Petrulis, J 
Pikiel, Stanley Pocius, Mike 
Poliakas, Joseph Poskaci- 
mas(’), Joseph V. Povilai-,; 
tis, J. J. Pranokus, Frances

įProkll, M. Puidokas, J. Pui- 
‘shis, Charles Radzvilas, ^K.
Reitan(?), A. Reneckis, J. j 
Ribinskas, S. Rimkūnas, Bar 
borą Rudakas, Steponas Ru
delis, Josephine Rugienis, 
Mr. ir Mrs. A. Rulis, V. J. 
Sabaliauskas, K. Sabonis, 
Vincas Salas, A. Saldukas,

^A. Salukas, A. Samolis, Stel- 
la Schultz, K. Serelis(?), M. 
ir R. šeštokas, R. Shaikus, 
X. Shaikus, B. Shatkus, Stan 
ley Shimkus.

J. A. Simonavičius, S. ši
mulis, L. Šimutis, W. Ski- 
mel, , Anthony Skirius, F 
Skrobutenas, Jos. Slarku- 
tls( ?), Anastazija šliauteris,

PHILOMENA JESELSKIS 
(po tėvais Pillar)

Mirė kovo 15 d.- 1943 m.,
3 vai. popiet, sulaukus 27 me. 
tų amžiaus.

Gimė rugpiūčio 16 d., 1915 
m., Ijedford. Illinois. _

Paliko dideliame nullūd'me: 
vyrą Alberta: motiną Moniką:
4 seseris Lurllle Ir 1oa vvrą 
James Reeves ir iu šeima. He
len Ir Jos vyrą Otto Robinson 
Ir Jų šeima, Estelle Ir The- 
reee- 3 brolius Louis, Wa'ter 
Ir Pranciškų: uošvienę Ciarą 
.Teselsklene Ir Jos šeima: dėdę 
Konstantina RazgaltJ; Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips konlyčloje, 3307 Ro. 
lituanica Avenue. lA'dotuvėa 
Jvyka penktadieni, kovo 19. iš 
koplyčloa 8 vai. ryto bus atly
dėta i Sv, Jurgio par. bažny
čią, kurtoje Įvyks gedulingos 
namaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta ) 
Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
rimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės?.

Nuliūdę: — Vyra*. Seserys, 
Broliai, švogeriai, UoSvė, Dė
dė Ir Giminės.

Ta.ldot. direktorius: Ant. M. 
Phillips, tel. YARda 4908.

Vinc. Šliauteris, Adolph J, 
Spirkauskis, Jonas Sriubas, 
Ben S. Stanevich, Agata Sta 
nislovaitis, P. Stirbis, Miss 
Marijona Stočkus, V. M. 
Stulpinas, George J. Stun-

atakuoja Darwinų
CANBERA, Austrą 1 i j a, 

kovo 16.—Japonų lakūnai 
atakavo Australijos miestą 
ir uostą Darwin.

Tas įvyko dienos laiku. 
Pranešta, kad maži nuosto
liai sukelti. 14 japonų lėktų 
vų numušta.

Michael Tribicius, Walter 
Trusk, Br. Tūbelis, Ralph 
Turką(?), Stellą Tutle, J. J. 
Ulinskas, Mrs. M. Unikaus- 
kas, Ignacas Urba, C. Ur
ban, Karolis Ūsas, Petronė
lė Vaičaitytė, F. Vaicekaus
kas, Joseph Vaičūnas, M. 
Vaidyla, A. J. Valonis, J. 
Vaškis, Benedikta Vegis, Mr. 
ir Mrs. Vilimas,» Jonas A. 
Vilkišius, A. Vilis, Mrs. J. 
Virdis.

Sophie Waichulis, Mrs. A- 
lice Waitekaitis, J. Waite- 
kaitis, Mrs. Waitkus, Ben

Lietuvoje eina du slap
ti savaitraščiai

(LKFSB). — Nacių prie
spauda kaskart labiau suža 
dina lietuvių patrijotinių 
organizacijų slaptą veikimą. 
Patys nacių komisarai nusi
skundžia, kad Lietuvoje pla 
tinamos prieš vokiečius nu
kreiptos proklamacijos. Gau 
name pranešimų, kad Lietu
voje eina net du slapti, spau 
stuvėje spausdinami savait
raščiai.

(Nukelta į 5 pusi.) SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMiPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertinei

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas

fti Firma Virš 50 Metu 
Tos Pačios šeimos

Rankose!

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

YVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 YV. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: deštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonu CICERO 2109 

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir • 
Jūsų finansiSkam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

2

IFI
"DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTlSIMG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94H8-9489

HEI.P WANTED — VYRAI

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

Pirk karo bonus ir štam
pus.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

47 Metų Senumo Kompanija
pasiūlo darbus, kurie tęsis 

dabar ir po karo

PATYRUSIEMS VYRAMS

100%. Karo 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 VYRU. 

MILLING MACHINE SET UP 
VYRAI IR OPERATORIAI 
STOCKROOM KLERKŲ. 

MECHANICAL ASSEMBLERS 
DRILL PRESS OPERATORIŲ

KREIPKITfiS PRIE: C. LADE 
4431 W. LAKE ST.

REIKALINGI STIPRUS VYRAI — 
dirbtuvės darbams. Taipgi reikalin
gas vyras operuoti pipe threading 
maitiną. Pastovūs darbai, gera mo
kestis.

I.OW PIPE & RFPPLY CO. 
1338 W. Cermak Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

I X! ’

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be ; Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTYVELL CANDY CO. 

3501 W. Potomac.
BERNIUKAI — 17 metų ir suvirš. 
prie lengvų mašinos darbų. Mes 1š- 
mokinsim. AtsiSaukit nuo 9 ryto iki 
12 pietų bile paprastą dieną, 3-čiam 
aukįte.

KAL MACHINE WORKS, INC. 
220 N. Carpenter St.

FOUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną Ir nakt) šlftai. Empk>ymenl 
ofisas atdaras kasdien nuo 7:30 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniais nuo 
a ryto Iki 2 popiet.

VR8TRRN FOI’NDHY 
3634 S. Kedzie Avc.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
Tel. LAFayctte 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš atotiee WGE8 (1800), su Povilu šaltimieru. .

VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

G. st. co.
4820 S. Campbell

'REIKALINGAS
PATYRĘS GORDON PRESS 

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

THOMSON & TAYLOR DIV. 
586 W. Cermak Rd.

REIKALINGA 8 AR 10 VYRŲ ku
rie nepaliesti drafto amžiaus, dirb
tuvės darbams. Oera valandinė mo
kestis. AtRlSauklte ] Timekeeper's 
ofisą.

UESTF.RV SHADĖ CIiOTH cri. 
Cermak Rd. & Jefferson St.

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

1401 W. FULTON

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRIV.KERB ir WAREHOU8EMEN. 
Aukšta minimum mokestis su progų 
(sidlrbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatslSauklt.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY’
SSrd St. Ir Archer Avė. Argo, III. 

Phone Summit 800 — Ext. 271.

BUFFERS 
IR POLISHERS

Taipgi ir Drill Press Setter. 
Dieną ir naktį darbai.

J. J. TOUREK MFG. CO. 
4701 W. 16th St. Cicero.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

F.DGEWATF,R BEACH HOTEL- 
5349 Klierhlnn Rd.

DIRBTUVftJE PAGELBININKAI— 
reikalinga išdirbėjui eorruguted buk
lių kurie yra vartojami svarbiemtė 
produktams. Patyrimas pageidauja
ma bet nereikalinga.

AMERICAN BOK BOARD CO. 
407 E. 25tli St.

I.ATHE HANDS—ENGINE ir TUR- 
RET, taipgi ir BENC.H HANDS rei
kalingi. suvirš 55 metu senumo. At- 
slšaukit J— KLIPFF.L MFG. CO.

2659 AV. Harrison.

VYRAI reikalingi prie abeinų dirb
tuvės darbų ir prie Hand Trucklng. 
Gera mokestis ir viršlaikis.

DOLE REFRIGERATING CO. 
5910 N. Pulaskl Rtl.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus. 
Victor Mfg. Gasket Co. 

5750 Roosevelt Rd.

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

MOTERYS

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

Rand McNally & Co.
586 S. CLARK ST.

Phone: VVABash 0363.

SEWING
MACHINE

OPERATORES
Prie Single ir Double needle ma
šinų. Patyrimas nereikalinga. Mo
kestis mokinimo laike, 5 dienos į 
savaitę.

RED HEAD BRAND CO. 
4811 W. Bei mun t A ve.

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

CHICAGO CARTON OO.
4200 S. Pulaskl Rd.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5849 Sheridan Rd.
MERGINOS Ir MOTERYS —18 iki 
35 metų senumo reikalingos išmokti 
audimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOENIX TRIMMING CO.
2000 N. Raclne.

STENOGRAFISTft
Reikalinga. Gabi ir patyrusi. 

Atsišaukite (—
GAR YVOOD INDUSTRIES

301 W. 37th St.

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

GENERAL ABRASIVE CO.
108 W. lake st.

MOTERYS- reikalingos prie lengvu 
mašinos darbų. Dirbti 1 ir 2 šlftais. 
Turi būt pilietės. AtsiSaukit nuo 9 
ryto iki 12 pietų bile paprastą dieną. 
3-čiam aukšte.

KAL MACHINE WORKS, INC. 
220 N. Carpenter St.

MERGINA
Reikalinga prie abeinų ofiso dar
bų. Pastovus darbas, gera mo
kestis.
McMASTER-CARR SUPPLY CO. 

640 W. I-a k e St.
OPERATORftS

Prie House kotų ir Slaek siūlų. 
Aukščiausia mokestis, pastovūs dar
bai ir viršlaikis.

H. HYMAN & CO.
230 S. Franklin Rt.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas prie Triangie 
Package mašinos naudinga. Pradinė 
mokestis 50 centų ) valandą.

MARTIN & MARTIN.
300G W. Carroll Avė.

NARIAI 
Chicagos 
Lieta viq 
Laidota vių 
Direktorių 
Asociacijos.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE

<848 SO. CALIFORNIA AVĖ.
L LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

I. J. ZOLP
1846 ĮVEST 46th STREET Phone VAROS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth 8T. 
2814 ĮVEST 28rd PLACE

MERGINOS AR MOTERYS — prie 
nillllnery triiuinlng darbų. Iftmokin- 
slnt nepatyrusias darbininkes. Ger:. 
mokestis. CANaI 8911.

VIENNF. HAT CO.
2107 W. t ermai Itd.

ASSEMBLERS. SOLDERERS. PA- 
KERKOS, STOCKROOM IR AREI. 
NŲ DIRBTIVftS DARBI’ DARBI 
NINKftS. Pastovas darbai, gera mo
kestis.

GCARD-IT MFG. Ct).
SIS X. Abenlren.

MERGINA reikalinga — gabi arlth 
metikoje, išsilavinusi kaip operuoti 
lengvo išsilavinimo mašiną. Guli už
sidirbti 60 centų J valandą po 2-ju 
savaičių. Pirmiau tume patyrimas 
nereiknlau fantu.

RF.P1 BMC HEATERS CO.
2513 W. Enllertun.

20 MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ ASSEMBLY 
DARBŲ

Dirbtuvvėje Operuojant 
100% Defense Darbus 

Dirbtuvės Patyrimas 
Pageidaujama 

Bet Nereikalinga. 
Atneškite Gimimo Liūdyjimą 

Ar Pilietybės Įrodymus.

WITTEK
Manufacturing

Company
4305 YV. 24TH PLACE

VYRAI IR MOTERYS

DISHYVASHER
Pastovus darbas, gera mokestis, 

6 dienos j savaitę.
EDDY’S RESTAURANT

5902 S. Wentworth.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PPSft UŽ

VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.'
3531 W. 47th St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus pareel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVTMTTI

NAšLft, turi parduot pirm Balandžio 
Urnos, du 5 kambarių apartrnentus 
ir vieną 3 kambarių beismentin) 
apartmentą. Moderniškas plumhing. 
arkuotos durys ir apdengti porčiai, 
štvmo šiluma. Netoli 45th ir \Vest- 
ern. Tel.: RADcliffe 6600.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Phone PULLMAN 9061

Phone YARDS 4908

EVANAUSKAS
Pbonee VAROS 1188-89

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2518
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Iškelia svarbias problemas

■ Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, Jei ne
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palte lenkių, 
ledakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma« 
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

v Entered as second-Class Matter March 31. 1910 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

K

Senato svarstomas svarbus klausimas
Vakar Jungtinių Valstybių senatui pasiūlyta rezoliu

cija, kuria reikalaujama, kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė imtųs iniciatyvos sušaukti Jungtinių Tautų 
atstovų suvažiavimą tikslu sudaryti tokią organizaciją 
arba tarybą, kuri ypatingu būdu rūpintus karo ir poka
rinio planavimo reikalais.

Planuojamos tarptautinės tarybos rūpesčiu būtų:
1. Gelbėti koordinuoti ir geriau išnaudoti militarinius 

ir ekonominius išteklius priešams nugalėti.
2. Įsteigti laikiną administraciją, kurios pareiga bū

tų rūpintis nacių okupuotų teritorijų prižiūrėjimu kai 
jos bus išlaisvintos ligi ten bus sudarytos pastovios 
vyriausybės.

3. Išlaisvinus pačių okupuotus kraštus, teikti jiems 
pašalpą ir, reikalui-esant, pagelbėti ekonominiai atsista
tyti.

4. Įsteigti procedūrą ir mašineriją taikiu būdu rišti 
tarptautinius ginčus ir nesutikimus.

5. Parūpinti Jungtinėms Tautoms miiitarinę jėgą, ku
ri būtų galima panaudoti prieš bet kurios tautos mili
tarinį agresyvumą.

Šios rezoliucijos autoriai yra tikri, kad dauguma A- 
merikos žmonių tokios organizacijos ar tarybos pagei
dauja.

Reikia pasakyti, kad jie ir neklysta taip manydami.
Amerika šiandien beveik į visus karo frontus siun

čia savo vyrus. Dedamos didžiausios pastangos, kad ag
resorius nugalėti ir pasaulio taiką atstatyti. Jei pokari
niam atstatymui nebus sudarytas bet koks kūnas, ku
ris rūpinsis ne tik laikinai pažaboti didžiųjų tautų im
perializmą, bet pastoviai žiūrėti, kad j-is vėl nepakeltų 
savo biaurios galvos, pastovesniai taikai garantijos ne
bus. Visos dabar dedamos pastangos agresorius sutriuš
kinti, gali būti tuščios. Dėl to ne be reikalo Jungtinių 
Valstybių visuomenė nori, kad būtų daromi žygiai jau 
dabar pradėti viau rimtumu planuoti tokį pokarinį pa
saulio gyvenimą, kad visos tautos būtų laisvos, kad 
visi žmonės naudotus lygybe ir gerove, kad pastovi ir 
teisinga taika būtų užtikrinta.

Planuojamos organizacijos darbai, aišku, turėtų eiti 
Atlanto Čarterio nuostatų dvasia. Be to, į šią organi
zaciją būtiniausiai turėtų būti pakviestas Jo šventeny
bės Popiežiaus Pijaus XII-to atstovas. Ligšioi nieks 
dar nėra patiekęs geresnio plano pasaulio santvarkai 
ir taikai atstatyti už tą, kurį prieš kelerius metus pa
skelbė Šv. Tėvas.

Ii esmės imant, ši senatorių planuojama organizacija 
yra visiškai priimtina. Būt vis tik gera, kad prieš stei
giant tokią Jungtinių Tautų atstovų organizaciją, Jung
tinių Valstybių kongresas turėtų visa pilnuma užgirti 
Atlanto Čarterį ir žiūrėti, kad čarterio dėsniai būtų 
taikomi visoms tautoms, ar jos didelės ar mažos, neda
rant jokių išimčių.

Praėjusios savaitės žurnalo “America” laidoje Wil- 
frid Parsons rašo apie šių dienų rūpesčius Londone ir 
Vašingtone. Jis sumini Rusijos nusistatymą, irančius 
lenkų-čekų santykius, prancūzų vadų Afrikoj nesutiki
mus. Visi šie reikalą — tai yra nemažas galvosūkis 
Amerikos ir Anglijos vyriausybėms.

W. Parson mini ir Baltijos valstybes, statydamas to
kį klausimą:

“Yra statomas klausimas, ką mes manome daryti, 
jei mažosios Baltijos lr Balkanų valstybės, kaip iš
rodo neiš vengtinai reikalaus protekcijos prieš Sovie
tų Rusiją, laikantis Atlanto Čarterio. Duranty atvi
ras pripažinimas rusiškojo imperializmo didina susi
rūpinimą. Bet padėtis darosi tuo rimtesnė, kad'tas 
viskas padeda Vokietijos propagandistams ir tai yra 
vienas iš daugelio administracijos neišspręstų prob
lemų, koks aiškesnis nurodymas turėtų būti duoda
mas Elmer Davis’ui lr jo OWI, kaip veikti prieš šią 
propagandą. Vienas dalykas yra aiškus, kad karo 
strategika, propaganda ir pokarinis planavimas turi 
eiti kartu”.

Čia iškeltieji klausimai yra labai svarbūs ir aktua
lūs. Jie verti paties rimčiausio dėmesio.

Airiai ir mes
šiandien šv. Patricijaus (St. Patrick), airių tautos 
globėjo diena. Kadangi jis yra didis šventasis, jį gar

bina ne viena airių tauta, bet visas katalikiškas pasau
lis. Garbiname jį ir mes, lietuviai katalikai. Bet mums 
pravartu būtų daugeliu atžvilgių pasimokyti iš airių 
tautos. Stebėkime, kaip jie šiandien minės savo tautos 
šventojo globėjo dieną, kaip jie ta proga iškels ir savo 
tautinius reikalus ir darys pažadus dar daugiau dar
buotis katalikiškosios Airijos gerovei. Mes, lietuviai, 
turime savo tautos globėją šv. Kazimierą, bėki jo šventė 
mūsų tarpe dažnai praeina visai mažai pastebima. Taip
nėra pas airius.

Tenka girdėti, kad visa eilė lietuvių kolonijų, susi
rūpinusių Lietuvos likimu, pasiuntė į Ameriką atvy
kusiam Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministrui 
p. Edenui sveikinimą ir tuo pačiu prašymą stovėti už 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mą. Tokią telegramą pasiunti ir Amerikos Lietuvių Ta

rybos vykdomasis komitetas.

SPAUDOS APŽVALGA
Pasivykime kitus

Lietuva senato ginčuose
matorių grupei pasiūlius planą sudaryti jungtinių 

tautų organizaciją karo reikalams ir taikai reguliuoti, 
senatorių tarpe kilo gana aštrių ginčų. Senatorius Bur- 
ton Wheeler, diskusuodamas šį reikalą, suminėjo ir Lie

tuvos vardą. Jis pareiškė:
“Aš nežinau, kaip mes galime pasisakyti dėl poka

rinės politikos, kol mes nežinome ką Stalinas darys., 
Jęi jis užsispirs pasiimti Latviją, Lietuvą ir pusę Len
kijos, ką mes dėl to galėsime padaryti f Kas atsitiks 
tada su keturiomis laisvėmis?”

Šis statomas klausimas, žinoma, yra vietoje.
Dėl to, steigiant panašią organizaciją, turėtų būtiz *

aišku, kad visos jungtinės tautos, neišimant ir Sovietų 
Rusiją, ligi jotos priima Atlanto čarterio dėsnius ir 
kart£ ant visuomet išsižadės agresijos tikslų.

“Garsas” rašo, kad Amerikos lietuviai visose gyve
nimo srityse padarė pažangą, bet atsiliko savišalpos ir 
apdraudos srityje. Dėl to jis sako:

“Iš pradžių buvo pristeigta daugybė lokalinių pa- 
šalpinių draugijų-draugijėllų. Net mažose kolonijose 
jų egzistuodavo po kelioliką. Draugijos buvo organi
zuojamos be piano, be apskaičiavimų, be prisitaiky
mo prie veikiančių įstatymų. Ir kai tik pakitėjo lai
kai, sumažėjo ateivystė ii Lietuvos, duodanti jaunų 
stiprių kandidatų, pagriežtėjo įstatymai ir jų vyk
dymo priežiūra, lokalinės pašalpinės draugijos pradė
jo tirpti, kaip pavasariui užėjus tirpsta sniegas. Nyk- 
damos draugijos padarė daug žalos savo nariams, ku
rie mokėjo pinigus ir nieko negavo.

“Centralinės organizacijos irgi turėjo trūkumų, y- 
dų. Vieton tobulintis, pasekant moderniškųjų orga
nizacijų pavyzdžius, mūsiškės merdėjo pasinėrę savi

tarpiuose ginčuose, rietenose.
“Šiandien vidaus tobulumu stovime kur kas geriau, 

bet narių skaičiumi toli gražu atsilikę nuo kitų tau
tinių grupių. Dabar užtektų tik šį trūkumą pašalinti 
ir mes atsistotume greta kitų tautų.

“Dabar LRKSA turi generalinį naujų narių vajų. 
Visos apskritys, visos kuopos ir visi nariai kviečia
mi į darbą suginti eavo organizaciją.

“Jei šiais laikais nepatogu įtraukt jaunuosius už
imtus karo prievolių atlikimu, eikime prie jsuname- 
čių.

“Jaunamečių klasės dabar fnoderniškai sutvarky
tos, panamai kaip ir pilnamečių. Skirtumas tik tas, 
kad už tą pačią apdraudą ir protekciją yra mažes
nės duoklės.

“Susivienymo vadovystė prie jaunamečių mobili
zacijos rengiasi visu rimtumu. Tuo tikslu rengiamas 
jaunamečiams kontestas. Kai tik planas bus paruoš
tas, jis bus paskelbtas visų narių žiniai.

, “Ruoškimės prie visuotinos jaunųjų mobilizacijos 
j “Prisivykime kitas tautas fraternalizmo srityje.”

Praėjusios savaitės apžvalga

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 17 d.)

Trockis stovi už karą.....
Buvęs bolševikų užsienių mi 
nistras Trockis priešinosi, 
kad rusų kongresas pripa
žintų ir patvirtintų padary
tą sutartį su Vokietija.

Vokietija planuoja pasisa
vinti Lietuvą... Iš vokiečių 
valdiškų šaltinių sužinoma, 
jog užmestas projektas ne- 
prigulmingą Lietuvą atsteig- 
ti. Dabar planuojama visai 
pasisavinti Lietuvą... Vokie
čių militarinė valdžia už
draudė Lietuvos Tarybai ap
leisti Vilnių.

•

Bolševikai Lietuvą pave
dė vokiečiams... Maskvoje į- 
vykęs rusų sovietų kongre
sas nutarė priimti taikos su
tartį su vokiečiais. Ta su
tartimi vokiečių militariz- 
mas paėmė nuo dabartinės 
rusų bolševikų vyriausybės 
tūkstančius ketvirtainių my
lių žemės ir milijonus gy
ventojų, apsigyvenusių Suo
mijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, 
Kurlandijoj, Estijoj ir Uk
rainoj. Reiškia Lietuvą vo
kiečiams bolševikai pavedė.

Areštuotas eks-premieras.
Rusai bolševikai suareštavo1
buvusį Rusijos premierą 
Lvovą.

(LKFSB) Chicagoje gau
tas laiškas iš Sibiro, kuria
me pranešama, kad tebėra 
gyvos Aldona ir Danutė En- 
dziulaitytės, bei jų motina. 
Jos visos iš Lietuvos buvo 
išvežtos 1941 m. birž. mėn. 
ir nugabentos į Altajaus 
kraštą. Abi dukterys dirba 
paprastomis darbininkėmis. 
Aldona dirba batų siuvyk
loje, o Danutė — malūne. 
Ir jų tėvas išvežtas į Rusi
ją, tačiau jis atskirtas nuo 
visos šeimos ir nuo jo laiško 
negauna. Be to, praneša, kad 
kun. Juozas Vailokaitis te
bėra gyvas.

Matyt, kad tremtiniams 
trūksta rašomųjų priemonių 
— laiškas rašytas ant mo
kyklos vaikų sąsiuvinio la
po, o iš kito tokio pat lapo 
padarytas vokas. Pašto ženk 
lų užlipinta už pusantro rub
lio. Vienas pašto ženklas at
rodo naujas, su maršalo 
žvaigždės paveikslu. ,

•
(LKFSB) Mūsų korespon

dentas Portugalijoje savo 
laiške, rašytame sausio pa
baigoje. praneša, kad poetas 
J. Aleksandravičius dar ne
buvo gavęs savo eilių kny
gos “Be Tėvynės Brangios”, 
kuri pernai buvo išspausdin
ta Amerikoje. Prisiminda
mas kitus lietuviui, rašo, 
kad salezietis kun. dr. J. Pui- 
šis tebesidarbuoja tarp iš
vežtų darbams lietuvių Er
furto lr centrinėje srityje. 
Šis kunigas stengiasi lietu
viams teikti dvasinius patar 
navimus.

MAISTAS KARUI 
LAIMĖTI

Maistas yra viso pasaulio 
žmonėms reikalingas. Mūsų 
kare, maisto problema turi 
būti rimtai išspręsta Ameri
koj. Šiais 1943 metais iš mū
sų bus reikalaujama dau
giau agrikultūros produktų 
negu nuo bi kitos tautos.

Apsvarstykime mūsų mil
žiniškus reikalavimus:

(1) . Amerikos kovojantie
ji vyrai — mūsų 10,000,000 
(ir daugiau) kovojančių vy
rų mūsų armijoj, laivyne, 
marinose, krantų sargyboje 
reikalauja milžiniškus kie
kius maisto. Kovojantis ka
reivis, pavyzdžiui, suvalgo 
apie 5 Vi svarų maisto kiek
vieną dieną, eilinis pilietis 
tiktai apie 3 svarus. Tiktai 
tinkamu maistu bus sudary 
ta energija užgrūdintų .ko
votojų.

(2) . Mūsų ateities ofensy- 
val — Pakol gplima bus juos 
įvykdinti mes turime sutau
pyti didelius kiekius maisto. 
Kiekvienas naujas militari- 
nis žygis reikalauja planavi
mo iš anksto. Tada kada vy
rai ir įrengimai pasirengę 
žygiui, maistas irgi turi bū
ti priruoštas. Galimybė ^di
delių ofensyvų netolimoj 
ateityje priklauso nuo pris
tatymo užtektinai maisto.

(3) . Kaipo invazijos gin
klas — Maistas gali padėti 
išlošti bekraujines kovas 
prieš ašies pavergtus žmo
nes, kurie kovoja mūsų ge
rai maitintus dalinius su 
tuščiais pilvais ir be jokio 
noro padėti jų užkariauto
jams. Maistas irgi didelės 
svarbos užkariautose šalyse 
(Šiaurės Afrikoj, kur' na
ciai apiplėšė maisto atsar
gas, Amerikos maistas pa
dėjo prikalbinti francūzų ka 
reivius. Mes turime taupyti 
maistą, kad užsitarnauti pa
sitikėjimą žmonių išlaisvin
tose šalyse ir padrąsinti 
tuos, kurie gali padėti mums 
invazijos frontuose.

(4) . Mūsų kovojantiems 
aliantaras — Suv. Tautų 
žmonės sudeda į bendrą re
zervą jų maistą, kaip ir gin
klus. Kiekvienas aliantų ka

reivis, kuris stovi prieš ašį 
padeda išgelbėti gyvybes 
Amerikos kareivių. Kiekvie
nas alijantų karo darbinin
kas gamindamas ginklus su
mažina naštą mūsų produk
cijai. Sveikas galvojimas da 
lintis Amerikos maisto at
sarga su tais, kurie padeda 
mums kovoti.

(5). Naminiame fronte — 
Mūsų vyrai ir moterys civi
lių gyvenime ypač tie, ku
rie stato karo įrankius *nn 
būti gerai maitinami. Šią 
dieną amerikiečiai dirba 
sunkiau ir ilgiau negu ki
tais metais. Jie daugiau už
dirba, ir gali praleisti dau
giau pinigų maistui. Gaila, 
kad nėra pakankamai įvai
rių rūšių maisto. Išmintin
gu vartojimu maisto, kurio 
pakankamai yra racionavi- 
mu kitų, kad visi lygiai gau 
tų bus užtektinai maisto pa
laikyti naminį frontą svei
ką ir linksmą.

Subalansuokite šiuos rei
kalavimus prieš milžinišką 
produkcijos gamybą Ameri
kos agrikultūros 1942 m. 
ir dar didesnius reikalavi
mus 1943 m. Kada pradėsi
te suskaityti šias milžiniš
kas skaitlynes tada pradėsi
te suprasti mūsų, milžinišką 

’ maisto problemą. •

GALIMA SAKYTI IŠ PAT 
PRADŽIOS, KAD BADAS 
NEGRĄSINA JUNGT. 
VALSTIJŲ ŽMONES

Mes gaminame ir vis ga
minsime vis didasniąis skai
tliais, didžiausias maisto at 
sargas visame pasaulyje. 
Gal neturėsime visokio mai
sto, kokio visada turėjome 
namie, bet karo-laiko dieta 
pristatys užtektinai maistin 
gurno užlaikymui mūsų svei 
katos ir energijos. Mes turi
me planuoti savo dietą iš
mintingai.

Kare, pirmieji daiktai lai
komi pirmoj vietoj, šian
dien, svarbiausia užduotis 
yra tinkamai maitinti kovo
jančius vyrus — nepaisant 
po kokia Jungt. Tautų vė
liava jie kariauja. OWI.

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iš 
kitų

PREPARF.DNESS—Red Cross Motor Corps and Production Corps 
eolunteer* esamincd a trunk ttlled with surgical dresstngs aad 
other supplies held in reserve for ūse in the event of disastera from 
natūrai causes for enemy action. Such supphes are bem< stockod 
in strafeąir areas throughout the county as part of the Red Cross

X



Trečiadienis, kovo 17, 1943 DlENRAftTTS DRAUGa^
=

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas tas DPP Fondas Juozapai, Juozapinos 

ruošias vardinėms

Sgjungiečių pramoga Aukotoju Lietuvai

Neseniai “Draugo” admi
nistratorius atlankęs Oak 
Forest Old Peoples Home 
patyrė, kad ten esantieji lie
tuviai seneliai labai nori gau 
ti lietuviškų katalikiškų laik 
raščlų. Jie patys negali už
sisakyti, nes neturi iš ko. 
Administracijos negali jiems 
dykai siuntinėti, nes tai 
draudžia pašto reguliacijos. 
Tad ir sumanyta įsteigti 
prie “Draugo” vadinamą 
“Draugo” Prenumeratų Prie 
glaudos Fondą.

Iki šiol tam fondui auko
jo sekantieji:

Po $5.00: Šv. Kazimiero 
Akademijos Misijoms Apaš
talavimo klūbas ir dr. Jo
nas Žekas iš Waukegan, III., 
J. Petrošius iš Waukegan. 
III., $3.00, Z. Žekienė iš Wau 
kegan, III., $2.00 ir V. Liulis 
taip pat iš Waukegan, III. 
$1.00, A. Misiūnas .50.

Kaip tik į fondą įplaukia 
aukų tiek. kiek papiginta 
prenumerata kainuoja, tuo
jau ir pradedama siuntinėti 
“Draugas” vienos, ar kitos 
prieglaudos seneliams.

Kuriose prieglaudose yra 
daug lietuvių senelių, aišku, 
vieno egzempliorio neužten
ka. Pavyzdžiui, Oak, Forest, 
kad patenkinti visus sene
lius, kad jie galėtų sekti die
nos žinias, kas dedasi *pasau-

Už poros dienų ir šv. Juo
zapo, vardadienis visų Juo
zapų ir Juozapinų. Jų tiek 
yra lietuvių tarpe, kad sun
ku būtų ir suskaityti. Visi 
ruošias prie savo vardinių, 
nes nežino dienos, nei valan
dos, kada pas juos atsilan
kys svečiai viešnios.

Imkim West Side. Čia ran- 
dasi žymių Juozapų, kurių 
namuose per šv. Juozapą 
bus šviesu ir linksma. Ypa
tingai kur randasi ne vie
nas Juozapas. Pavyzdžiui, 
biznieriai Juozapas ir Juo- 
zapina Misevičiai, 2200 W. 
Cermak Rd.; biznieriai Juo
zapas ir Juozapina Balsevi
čiai, 2325 S. Hoyne Avė.; 
biznierius Juozapas Kaupas, 
2100 W. 23 St.; “Draugo” 
kaimynai: biznierius Juoza
pas Dobrovalskis, 2325 So. 
Oakley Avė.; žymus politi 
kierius Juožapas Radomskis. 

2257 W. 23 PI.; biznierius Juo 
zapas Žurkauskas, 1957 W. 
23 St.; varg. Juozapas Bra
zaitis; Moterų Są-gos lr ki
tų draugijų veikėja Juoza
pina KlikŪnienė ir visa eilė 
kitų. O ką jau besakyti .apie 
VVest Side kolonijos vadą, 
parapijos kleboną, kun. Juo
zapą Dambrauską, MIC., ku
rį vardadienio proga pasvei
kinti sekmadienį, kovo 21 d.

Bridgeport. — Kovo 17 d. : s^rasas 
tuoj po pamaldų parapijos 
salėj įvyksta Moterų Sąjun-į 
gos ruošiamas ‘ ‘bunco ir bin kis, Kastantas Zaromskis, A. 
go” žaidimas. !želnys(?), Peter želvis, Pe-

... . . . x. . . , ..įter Zigmunt, Juozas Žilins-
Vi.i kv,e«ta»t <Wyv»uU M 2 M 

naungai nare. turistų m-!m 2iiQnu 
užmiršti savo parengimų ir '
atsivesti draugų. Smulkesnėm sumom auka

vo: R. Sutkus, John žičkus,
Komisija turi paruošus! j PivartnM Ej Laban. He. 

gražių dovanų ir užkandžio ten Xndriukaitis Jonaa c, 
ir visus nuoširdžiai užkvie- nikaa , stop
čia. Koresp.

(Atkelta iš 3 pusi.)

Šiais metais nutarta dar, komisijai, kuri sugebėjo su- 
daugiau pasidarbuoti. Ypa- ruošti tokį gražų vakarą.
tingai kada TT. Marijonai 
šįmet švenčia 30 metų jubi
liejų, kaip Chicfgoj įsikūrė 
provincija.

Po di3ug gražių nutarimų 
susirinkimą uždarė pirm. V. 
Mozerienė malda.

Kadangi tą dieną pripuolė

C. Z

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

Iš Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 
darbuotės

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 skyrius lai 
kė mėnesinį susirinkimą 4 
d. kovo. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Labai malonu
buvo girdėti raportą, kurį Į šv. Kazimiero šventė, Lietu - 
išdavė komisija iš centro, 'vos Globėjo, tai po susirin-

Mūsų skyrius didžiai įver : kimo turėta vaišės, arba “so 
tindamas Tėvų Marijonų da cial”.

zapas Atkočiūnas, 4404 So.
Wood St.; Juozapina Krikš
čiūnienė, 4501 So. Ashland 
Avė.; Juozapina Lukošienė,
1842 W. 46 St., žymi šios ko
lonijos veikėja iri kiti.

Juozas Puplesis, 2423 W.
Marąuette Rd., žinomas Chi
cago veikėjas ir didelis rė
mėjas katalikiškų įstaigų, 
organizacijų ir pramogų, šį
met, švęsdamas savo vardi
nes, mini 38 metus, kaip A 
merikoj. Sako, kai tik karas 
pasibaigs, pirmas važiuosiu 
aplankyti Lietuvą, Andrija- 
vo parapiją, Naujokų kai
mą.

Jiozas Puplesis turi gra- Kryžiaus savanoriai
žų ūkįfc kur gyvena jo žmo- {>agamino milijonus banda- 
na Barbora, duktė Stella, že ixĮ ShMne kare JfisŲ parama 
ntas Juozas Lapinskas ir i 1948 m KryžiarJS Ka.
keturi anūkai. 1 ro Fondui yra reikalinga.

Antanas Kalikas, siuvę-J 
jas, 4554 S. Paulina St., šio
mis dienomis susirgęs, bet

rbuotę visuomenės naudai,
_ . .... .nutarė suruošti du parengi-
Sekantien asmenys nepa- , . . ,,

. A i mus ir, jei bus galima gauti
žymėjo savo aukų sumas ant t x . / . . , .
vokų:'Joseph A. Gelvls, Ju-’™*“8 dftr lr d»ugi‘u 
Ita. Swltra, Mr,. L. Kasy,' Kl'kvleM» narys taipg: ža- 

Juozas ir Rožė Berkelis, Ma
rcelė Zrjbaviče, Mary Pūkis,
B. Yuknis, S. Pieža, Stanley 
Jaškunas, S. B. L. R. (Ber- 
wyn), Anton Kazaitis, J. Ku 
kėnis.

Aukščiau sužymėtos au
kos sudaro $529.16 sumą, 
smulkiom aukom buvo su
rinkta $115.55, viso $644.71.

Visiems aukavusiems už 
jų duosnumą nuoširdžiai dė
koja

Liet. Nepriklausomybės
Minėjimo Komitetas

i dėjo atsivesti ir prirašyti 
po vieną naują narį. Tarta
si ir apie prirašymą kuo dau
giausia amžinų narių. Ir ne
abejoju, kad tas pasiseks 
padaryti, nes turint tokią 
gabią pirmininkę, kaip V. 
Mozerienė, tai nebus sunku

Dėka pirm. V. Mozerienės 
ir darbščiosios komisijos, 
stalai buvo apdėti skaniu 
va%iu, o kadangi bendradar

bių tarpe radosi dvi Kaži- 
mieros, būtent Kazimiera 
Juozaitienė ir V. Petrauskie
nės (antras vardas Kazimie
ra), joms pagerbti buvo j- 
teikta po dovanėlę.

Po to sekė kalbos su ge
riausiais linkėjimais ir taip 
baigtas vakaras pilnas ge

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

lyje, reiktų siųsti apie 40-50 parapijos salėn sugūžės vi- dabar Jau sveiksta su gero

tas padaryti. Ką ji sumano riausios nuotaikos. Pagei- 
padaryti, tai, su pagalba, Į dauta daugiau tokių vakarų.
darbščiosios komisijos, visa
dos atlieka. ,

Visa komisija užgirta ta 
pati, kuri taip gražiai dar
bavosi praeitais metais, būt- 
tent Ieva Braunienė, E. Bra
zauskienė, K. Juozaitienė, B. 
Kučienė, O. Bukauskienė.

Darbštumą tos komisijos 
su pirm. priešakyje, parodo,

Viena iš ten buvusių

Pramoga pavyko
Cicero. — šv. Vardo drau

gijos “bunco ir card party” 
kovo 14 d. parapijos svetai
nėj turėjo didžiausią pasi
sekimą. Svetainė buvo pilna

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

žmonių. Prie kiekvieno sta- 
kad per 1943 metus pridavė į iįuko geriausias lošėjas ga-
Tėvams Marijonams $1,000.

egzempliorių. Kitaip tik vie
nas, kitas tegali pasiskaity
ti, o kitiems netenka-net į 
rankas laikraštis paimti.

sa parapija ir daug svečių 
iš arti ir toli.

Juozapų ir Juozapinų vie
nuose namuose turtinga ne 

Užjaučiantieji lietuvius se tik West Side, bet ir kitos 
nelius prieglaudose prašomi kolonijos. Štai, Bridgeporte 
nepaskupėti aukok, už ku-' gyvena adresu 828 W. 34

daktaro pagalba. Antanas 
Kalikas yra artimas Juozo 
Puplesio giminė. Rap.1
____________________________ • I

rią vargšai visuomet bus dė
kingi. Aukas reikia siųsti 
“Draugo” adresu pažymint 
“Draugo” Prenumeratų Prie 
glaudoma Fondui.

Parapija skiria 
dideles dovanas

Brighton Park. — Sekma
dienį, kovo 14 d., 2 vai. po
piet, Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės mokyklos kam
baryje įvyko parapijos trus
tisų ir komiteto susirinki
mas nustatymui parapijos 
darbuotes ir pramogų 1943 
metams. Klebonas kun. A. 
Briška atidarė susirinkimą 
malda ir trumpai aiškino

PI. Juozapas ir Juozapina 
Šarkai, kurie šįmet švenčia 
35 metų sukaktu, kaip atvy
ko į Ameriką. Išaugino ir 
išmokslino dukteria Oną ir 
Eleną, kurios dalyvauja lie
tuviškam veikime.

I
No. Side žinomas veikėjas 

Juozapas Berkelis, 1640 Wa- 
bansia Avė., ruošia šeimy
niškas vaišes pasikviesda
mas pažįstamus pavaišinti. 
Tą patį daro Town of Lake 
biznieriai Juozapas Ežerskis 
su sūnum, 4600 9. Paulina 
St., Juozapina Pilitauskienė, 
4601 S. Marshfield Avė., Juo

DIDĘU8 HPARDAVkMAS MC8V 
STAKO M UŽMA

UKI V MSTRUMKMTV

PAMNAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEMPARDUOTI.

TUBO8. CLARINETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONE6. FLUTES 
su "cases" — 636.00. 137.60,
>46.00 ir 6 f 6.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOUNAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
90.60. 08.60. 612.60 Iki 6>6.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 6«0.00. 
0126.00 lr 6160.C0. BASO Ui- 
DEN0ALA8 — 619.00. 8M ĮGE
LTAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
AM8 BASAMS, VIOLAS Irt CEL- 
LO — 61-60, 66 00, 66.00, 610.00 
Ir 616-00. Striūnos <lėl visų Pri
minėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — 910.60, 999.00, 
966.00 ir 660.00. PEDALS. HI- 
BOT8, CIMBOLĄ, I r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas Ir "reed" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKBPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tame. Trlūboms, 8axaphones Ir 
taipgi 8muikoms Ir Guitarams.

OOLDRTEIN’S MUSIC SHOP
014 Maavtell St.,

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

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

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 8. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

Daugiausia surinko
IMCMUO SS bS Uliipai CSSOIVS1SV/ J ,|

veiklą parapijos labui 1943, senu daiktu
I.

vo dovaną. Visos dovanos 
buvo labai gražios.

Garbė dvasios vadui kun. 
E. Abromavičiui ir rengimo

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncmtnicsklt senų, .<4tigvifci.«dų Biidelnlnkų. Jų negulima, atstatyti, nes 
(langiau jų nedirbama. Juos gultum pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Itlg Ben, Little Ben tr kiti budrinikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos
———--------- -----------

m. Be įvairių smulkmeniš
kų dalykų parapijos darbuo
tėje, nutarta laimės keliu 
duoti dovanų U. S. War Bo
nus. Laikas palikta nusta
tyti klebonui. 8 U. S. War 
Bonais, viena dovana bus 
$500.00 tonas, kita — $100, 
dvi dovanos po $50.00 ir ke
turios — po $20.00.

Visi parapijonys bus pra
šomi dėtis prie šio gražaus 
darbo. Praeitais metais Ne
kalto Prasidėjimo šv. Pane
lės parapija nupirko už $104- 
000.00 U. S. War Bonų. Taip 
pat ir šįmet yra pasiryžtai 
padėti kraštui sulyg savo iš
galės. Namiškis

Chicagoje, pereito pirma-

Miss. Joyce Makl, 15 me
tų, Harper high school mo
kinė, surinko 1,547 svarus 
senų daiktų (serap) mokyk
los senų daiktų vajaus laiku. 
Toji mokinė gavo serap čem 
pijonės vardą.

Eden vizitavo 
Stimsoną ur Knox

WASHINGTON, kovo 15. 
—Britų užsienio reikalų sek 
rotorius Anthony Eden va
kar čia vizitavo karo sekre
torių Stimson ir laivyno sek 
rotorių Knox. Su abiem tu
rėjo ilgokus pasitarimus.

dienio vakarą, traukinys už- PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
mušė mokytoją. ’ DUOKITE JĮ KITIEMS

A. t
KAZIMIERAS KATKUS

Gyveno 3650 H. Oakley Avo,
Mirė Kovo 1« d. 1843 m. 3:30 
vai. popiet, "ulaukf* pusėn
amtlaus.

Otmė MetuvoJ. Kilo 10 Kau
no apskričio. Amerikoje l*gy- 
veno 44 metu*

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Antanų marčių Roee Ir 
anūkų Dok>re«; dukter) Stella 
Iz-nsl Centų ('harlee Ir antikų 
Charles; brol) Stanislovų Ir Jo 
Seimų (Arllngton, III.); seeer) 
Onų Kukecki tr Orimų, ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pet|e- 
tamų.

Velioni" priklausė prie Chi 
cagos Uctuvtų draugijos Ir 
prie Liet. Pllleėlų Darbininkų 
I’aAelpOn kltūbo.

Kūnas paSarvotas T,ncha- 
tvlcs fcoptyčlnje. 2614 W. 23rd 
Place.

lAldoluvIų lalkaa bus pra
nešta vėliau.

NuoOIrdRlal kvIi-Alatne visus 
gini įbes, draugus-geM Ir pst|s- 
tamus-ft" dalyvauti Olom- Ocr- 
mėnėac. Nuliūdę;

Hūimim, (Vak t ė. Marti, ftenta-s, 
R"*’, Kernio ir Giminės, 

latld. direktorius lAchasrlca
Ir Sūnal, Telef. Canal (619.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
• I

Everythinp; in the line of 
Eurnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaentatlve.

SHOWROOM8 IN 
MERCHANDISE M ART

For appolntment rali — 
REPUBUC 0051

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

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

I

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

/

'NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAlINfcJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ)

A
Vienintėlis 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 224;’

Etf‘SE-
WHFC-l450kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

tMhal

M V

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMFAiŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūaų Specialybė

r«M rSM«n moterų kailiniai, kailiukai* f«puošta ta arba 
eloth kotai panldukla nuirmlntnmla kainomia 

ATEIKITE ER PATYS PAMATYKITE MANDMCMI

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

Mra. K. P. Dzlabak lr Duktė, Sav.



n Dik'nRASTTS draugas TreCladlenls, kovo 17, 1943

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

Lt. (j. g.) Adomas Schutzas tarnauja Laivy
no ligoninėje Adak saloje; tai viena iš 
pagarsėjusių Aleutian salų.

Šiomis dienomis Lt. (j. g.) 
Schultzo tėveliai Melrose 
Parko žymūs biznieriai gavo 
įvairių žinių nuo savo sū
naus iš tolimos salos. Adak 
sala randasi arti Kiška sa
los, kuri dabar yra japonų 
užimta, iš ko galima spėti, 
kad Lt. (j. g.) Schutzas ran 
dasi pavojingoj apylinkėj, 
Oras yra labai šaltas, mig
lotas, gi molis net iki ausų.

Lt. (j. g.) Schultzas
gimęs Chicagoje, Bridgepor- 
to apylinkėje, spalių 24 d.,
1915 m. Ponai Schultzai 
1922 m. su savo sūnumi per
sikėlė gyventi į Melrose 
Park, Illinois, kur iki šio 
laiko tebėra biznyje. Sūnus 
Adomas pradinę mokyklą 
užbaigė 1929 m., ir tą pačią 
vasarą Schultzų šeimyna iš
važiavo į Lietuvą aplankyti 
gimines ir parodyti savo sū
nui tėvelių gimtinį kraštą.

Pradinėj mokykloj būda
mas pradėjo lavintis muzi
koj, būtent, dainavime ir

smuikavime, gi aukštesnėje 
mokykloje lavinosi accordio- 
nu, su geru pasisekimu. Ne
kartą yra palinksminęs ne 
tik savo namiškius, bet ir 
dalyvaudamas įvairiuose pa
rengimuose. Priklausė prie 
Mt. Carmel parap. bažnyti
nio choro.«

Buvo gana gabus moki
nys. Turėjo garbę būti pas
kirtas į Aukštesniųjų Mo
kyklų National Honor Soci
ety, gavo medalį ir vienu 
metų kolegijos stipendiją. 
Lt. (j. g.) netik moksle ir 
muzikoj buvo gabus, bet ir 
sporte. Loyola Universitetą 
lankydamas buvo narys bas- 
ketball komandos ir laimėjo 
auksinį medalį. Pernai metą 
vienoje Maywoodo bowling 
žaismavietyje laimėjo meda 
lį už retą 300 game išloši- 

Y™ mą.

KARJERA KOMPANIJOS KASTU

"Draugas” Acme photo 

Vienas šėrininkas iškėlė bylą prieš Celanese Corpora
tion of America, kur kaltinamas tos kompanijos prezi
dentas Camille Dreyfus (kairėje), kad jis savo žmonai, 
Jean Tennyson, radio sopranei, išleido korporacijos pini
gų daugiau kaip milijoną dolerių, dėl radijo programos.

Dėl miglos ir lietaus traukinys sudavė 
kitam traukiniui j užpakalį

BUDRIKO 
Didelė Krautuvė

Baigęs Proviao Aukštes
niąją Mokyklą, 1933 mtais, 
pasirinko sau sunkią mokslo 
šaką, būtent gydytojo. Tais 
pačiais metais įstojo Loyo- 
lą Universitetą ir sėkmingai 
užbaigė gydytoją mokslą ir 
gavo daktaro laipsnį, 1940 
metais. Vienus metus taip 
vadinamus internership, tar
navo šv. Onos ligoninėje, 
Chicagoje.

Užbaigęs praktiką 1941 
metais gavo valdžios leidi
mą privačiai praktikuoti. 
Ofisą užlaikė kartu su Dr. 
Clarence Honnan, 841 E. 63- 
rd St., Chicago.

Spalių 26 d. 1942 m. įsto
jo į Amerikos Laivyno tar
nybą, Great Lakęs, Illinois, 
su Lt. (j. g.) laipsniu, ir po 
kelių mėnesių pradėjo ilgą 
kelionę į tolimą Adak Salą.

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRY 

Vlska.s po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated /

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7238

BUDRIKO RADIO PnOORAMAI: 
WCFk, 1000 k. nndėlIOR vak. 9 v.

1450 k., ketvertais 7 v. v.

Ledų kruša privertė marinų 
nusileisti parašiutu j jūrų

Karo departamento buvo 
paskelbta, jog Joseph Mora- 
vec, iš Berwyn, yra dingu
siųjų skaičiuje, nuo vasario 
8 dienos.

Pereitą pirmadienį iš ma
rino Joseph Moravec motina 
gavo laišką, kuris buvo iš
siųstas iš Pietvakarių Paci
fiko kovo 3 dieną.

Sūnus rašo, jog jis ėjo su 
lėktuvu nakties sargybą, bu 
vo dar trys lėktuvai. Dėl le
dų krušos ir elektros aud
ros jo lėktuvas paklydo ir 
gazolinas išsibaigė. Ledų 
kruša buvo Įokia. didelė, jog 
Joseph Moravec’o akinius

Dingusiųjų kareivių 
sąrašas

Karo departamentas, ko
vo 15 dieną pranešė dingu
sių Amerikos kareivių sąra
šą, kuriame pažymėta 172

nuo kaktos nuplėšė. Jis pa
rašiutu nusileido į jūrą.
Sekančią dieną Joseph Mo

ravec pasiekė salą, kur buvo 
japonai. Vietos gyventojai jį 
paslėpė nuo japonų karei
vių. Kitą dieną marinas sė
do į laivelį ir pasiekė arti
miausią Australijos salą.

Susirinkimas
TT. Marijanų Bendradar

bių Chicagos Apskr. susirin
kimas įvyks rytoj vakare 
7:30, Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambaryje.

Valdyba.

jų tarpe vienas iš Chicagos 
ir kiti penki iš Illinois Vals- 

val. po pietų į Milwaukee. tybės. Iš Indiana dingusiųjų 
Vietos coach traukinys I sąra§e yra gegį, į§ i0Wa —- 

turėjo 8 vagonus, jis vyko iš

Chicago, North Shore ir 
Milwaukee geležinkelio trau 
kinys pereitą pirmadienį su
davė į vietos coach trauki- i North Chicago į Kenosha.
nio užpakalį tame pačiame Šis traukinys buvo sustabdy 
kelyje. Nelaimė įvyko dėl tas todėl, kad jis turėjo iš
rūko ir lietaus Tobin skers- 
kelyje, šešios mailės į pie
tus nuo Kenosha.

Gretasis traukinys, susi
dedąs iš trijų vagonų 
(cars), vežė apie 100 žmo
nių. Jis iš Chicago išvyko 3

oro linijų triubelių.
Šių traukinių nelaimėje

86 keleiviai sužeisti, iš jų 2 
pavojingai^ Pavojingai su
žeistas kareivis iš Kenosha, 
kuris vyko į namus atosto
gų. —

Du jaunuoliai buvo rasti negyvi 
gaziį pripildytame garaže

Du jaunuoliai, kurie per-vo rasti negyvi jaunuoliai, 
eitą antradienį turėjo išeiti į buvo pavogtas vasario 27 
ginkluotas jėgas, pereitą pir dieną iš Harry E. Miller, 616

Pirm išvažiuojant Laivy
no Tarnybon, Lt. (j. g.) Ado 
mo Schultzo gyvenime ištiko 
smagus j vykis, būtent su
žieduotuvės su p-le Lorraine 
Naumzik iš Kenosho, Wis. 
P-le Naumzik yra slaugė ir i 
tarnauju traukinio kompani 
joj kaipo “stewardess”.

Linkime Lt. (j. g.) A. 
Schultzui sėkmingai eiti gai 
lestingak pareigas ir-greitu 
laiku sveikam sugrįžti į Mel 
rose Parką pas tėvelius 
draugus.

madienį buvo rasti 
pavogtame automobilyje. 
Automobilis buvo garaže, 
užpakalyje 1654 S. Chrlstia- 
na avė.

Rasti garaže negyvi jau
nuoliai vadinasi — Chester 
Paprocki, 20 metų, ir Wi- 
lliam Schrieber, 21 metų. 
Sakoma, jog tie jaunuoliai 
gyveno garaže nuo vasario 
15 dienos, kada jie išnuo
mavo šį garažą iš Arron 
Slutsky.

Atrado, jog jaunuoliai už
suko motorą, kad naktį gau
ti šilumos ir jie užsnūdo ir 
tuo laiku užsinuodijo nuo 
carbon monoxide. 

ir Policija Paprocki’a palte 
rado racionavimo knygelę ir 
adresą, 1527 S. 52nd avė,

negyvi Cornelia avė. Automobilio 

laisnis buvo nuo kito auto
mobilio. .

Apdovanoti
Pereitą pirmadienį, 

Cicero. Schrieber turėjo ap- yra 27 dieną kruzerio

Nelaimingi įvykiai 
geležinkelių 
skerskelruose

Washington. — Joseph B.
................................. .... . Eastman, directof of the
• ^T..88: Office of Defense Transpor-

tation, praneša, jog 1942 
metais geležinkelių skerske
liuose daugiau žmonių žuvo 
nelaimėse, negu 1941 me
tais, nežiūrint kad ir ma
žiau yra naudojama automo 
bilių.

1942 metais apie 2,000 as
menų buvo užmušta geležin
kelių skerskeliuose ir dau
giau kaip 4,600 sužeista.

Pereitais metais daug dau 
giau ėjo kariuomenės trauki 
nių ir daug daugiau preki
nių traukinių.

8; iš Michigan — 6 ir vienas 
iš Wisconsin.

Iš Chicagos dingusiųjų są 
rašė pažymėtas lst ciass 
pvt. Stanley J. Gorlewski, 
2031 McLean avė.

Chicagiečiai muša 
japonus

Atvyko aplankyti 
sužieduotinę, pakelyje 
ištiko mirtis

Vienas Amerikos Armijos 
oro jėgų (lėktuvų) sąuadro- 
nas virš Naujos Gvinėjos nu 
mušė 72 japonį lėktuvus, 
tarp sausio 1 dienos, 1942 
metų ir sausio 8 dienos,
1943 metų. Navy aviacijos mašinis-

Šio sąuadrono narių skai- tas atvyko aplankyti savo 
čiuje buvo taip pat vienas sužieduotinės į Hinsdale. 
chicagietis ir du vyrai iš Pereitą pirmadienį po pietų 

įvyko automobilio nelaimėIllinois valstybės.

Sėkmingai vyksta 
naujo kruzerio vajus

Nors pereitą pirmadienį 
Chicagoje žmones skubėjo 
mokėti income tax, bet taip 
pat turėjo pinigų pirkti ka 
ro bonus dėl kruzerio, dėl ku 
rio nusistatyta surinkti per 
40 dienų 40 milijonų dolerių.
Pereitą pirmadienį buvo nu

pirkta karo bonų už $1,494,- Turtingas kareivis, 
266.25 naujo kruzerio staty
bai. šis kruzeris bus pasta
tytas vietoje nuskandinto 
kruzerio Chicago.

pasi-
kurią

Išnuomuoja žemę
Costa Rica valdžia 

rašė sutartį, pagal
išnuomuoja 10,000 akerių sa 
vo žemės Jungtinėms Ameri 
kos Valstybės ten auginti 
kinino medžius dvidešimt 
penkerius metus.

tai
va-

likaciją į Merchant Marine, į dien*> kruzerio
Trys chicagiečiai už hero-. jo adresas 1943 So. Drake statybai jau buvo nupirkta 

izmą Pietų Pacifiko" kovose, avė. Namų savininkai paša- u4 $26.550,965.25 karo bonų. 

apdovanoti pasižymėjimo kė, jog tie jaunuoliai dau-

ženklais.

* PILIETYBES PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

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

4631 SO. ASHLAND AVĖ. TEL. YARDS 1001

giau kaip metai nurodytais 
adresais negyveo.

Automobilis, kuriame bu-

Pasižymėjo chicagietis
Corp. Arrthur F. Urban, 

chicagietis, 2730 N. Rich- 
mond str., š. Afrikoje laimė 
jo Silver Star medalį už pa
sižymėjimą S. Afrikos ko
voje.

7 valandas kovojo 
su ugnimi

'South Bend. Pereitą pir
madienį Walgreen vaistinė
je kilo gaisras. Gaisras su
naikino dalį vaistinės ir su
kėlė $90,000 nuostolių. Gaiš 
rininkai su ugnimi kovojo 
septynias valandas.

Pirk karo bonus.

kuris į menesį galės
išleisti $800

Pvt. John L. Grant, Jr., 
kuris dabar yra Fort Sheri
dan, 1943 metais, rugsėjo j 
27 dieną, gaus $1,300,000 su 
moję paveldėjimą iš savo 
mirusio senelio, James F. 
Meager, buvusio prezidento 
Peoples Gas Light ir Coke 
Co.

Grant vasario 27 dieną bu 
vo paimtas į armiją. Ir nuo 
1936 metų Grant gaudavo į 
mėnesį $1,500 išlaikymui. Jo 
pamotė kreipės į teismą Ir 
pareiškė, jog išlaikymui už
tenka $750. Todėl dabar 
Gbant gaus $750 iš paveldė
jimo ir $50 kareivio algos.

prie 47 str. ir stone avė., La 
Grange ir jūrininkas liko už 
muštas automobilio susidū
rime su kitu automobiliu.

Šis jūrininkas yra kilęs 
iš Cleveland.

Katalikai dantistai 
šaukia mitingų

Chicagoje, Palmer House, 
kovo 21 dieną, sekmadienį, 
po pietų, katalikai dantistai 
turės šiais metais pirmąjį 
mitingą. Šiame mitinge kun. 
George Dune, S. J. bus svar
biuoju kalbėtoju. Jis kalbės 
apie japonų imperializmą. 
Artimuose ir Tolimuose Ry
tuose.

Šį mitingą šaukia Šv. 
Apolonijos Katalikų Dantis
tų Gildą, Chicagos arkidia- 
cezijos.

Daug kareivių 
aplanko Chicagų

apieChicago aplanko 
100,000 kareivių.

Apie 65,000 vyrų lavinasi 
Great Lakęs Navai Training 
Station. Armija laiko pas
laptyje kiek kareivių yra 

iFort Sheridan.

X Lietuvių pasisakymas 
prieš nacių okupaciją bus ko 
vo 19 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėj. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Kalbės 
konsulas Daužvardis, bus ro
domi įdomūs judomieji pa
veikslai.

X Misijos Šv. Jurgio baž
nyčioj prasidės kovo 21 d. 
Po šių misijų anglų kalba 
bus misijos lietuvių kalba. 
Šios prasidės kovo 28 d. ir 
baigsis balandžio 4 d. Šias 
misijas ves kun. Vaškys, 
pranciškonas.

X Leit. Lukas, apie kurį 
jau “Drauge” buvo rašyta, 
ketvirtadienį, kovo 18 d., Da 
rius-Girėnas mažoje., salėje, 
Ateitininkų draugovės susi
rinkime kalbės apie savo 
pergyvenimus Afrikoje ir 
bombarduojant Vokieti jos 
pramonės centrus. Susirinki
mas bus 8 vai. vakare.

X Stella Brozas, viena žy
miausių veikėjų L. V. Chi
cago apskrityje, daug veikia 
pasisekimui L. V. 14 kp. va
karo — bunco and card par- 
ty kovo 23 d., šv. Antano pa 
rapijos salėj, Cicero. Jai pa
deda ir kiti tčs kuopos na
riai. •

X Jasinskų šeima šiomis 
dienomis iš Marąuette Park 
persikėlė gyventi į West 
Side, adresu 2040 W. Coul- 
ter St. Feliksas Jasinkskas 
da čia iškelti savo žmonai 
Juozapinai varduves. Jasins 
kai yra nuolatiniai “Drau
go” ir “Laivo” skaitytojai

X Klimauskai, 6807 So 
Rockwell St., yra išleidį į U. 
S. kariuomenę du sūnus ir 
žentą. Jų namas papuoštas 
trimis žvaigždėmis. Ona Kli- 
mauskienė praėjusį sekma
dienį ' lankėsi sėkmingame 
LRKSA 163 kp. parengime 
ir parėmė šios kuopos reika
lus.

X Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos vaikai taip pat pa
minėjo klebono prelato M 
Krušo klebonavimo sidabri
nį jubiliejų kovo 15 d. Dai
nos, sveikinimai, vaidinimai 
buvo gražiai išpildyti.

X Apie Įeit. Lukui išleisti 
vakarą praeitą šeštadienio 
“Drauge” buvo įdėta netiks
li žinutė. Išleistuves rengė 
jo, tai yra Luko giminės, o 
ne Keistučio choras, Ateiti
ninkų draugovė ir Nasturtų 
choras, šie buvo tik kviesti 
programai paįvairinti, žmo
nių į vakarą buvo susirinkę 
daug.

X Gleiznienė, 5707 S. Ash 
land Avė., gavo gražią do
vaną nuo sūnaus Frank iš 
Camp Rucker, Ala., kuris 
tarnauja kariuomenėj, o nuo 
kito sūnaus Antano, kuris 
taip pat tarnauja kariuome
nėj, ir šiuo metu randasi 
Alaakoj, gavo laišką, kuria
me jis pasiskundžia negau
nąs laiškų, nors motina ir 
sesuo dažnai jam parašo.

“DRAUGE"
■ 4S


