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BRITAI ATAKUOJA MARETH LINIJA
Apie tai praneša Berlyno radijas; 
kovos vyksta 60 mailių frontu

4*. •*

Lordų rūmuose pareikšta, kad
Tunis ir Bizerte paėmimas netolimas

• . ,
LONDONAS, kovo 17. —l bet, regis, britų atakos įsi-

smarkėja ir didėja.
Anot Berlyno, britai smar

kiausia atakuoja pajūrinį

Reuteris nugirdo iš Berlyno 
per radiją pranešimą, kad 
britų 8-oji armija praeitą 
naktį sukėlė ofensyvą prieš* Mareth linijos galą. 

60i Mareth tvirtovių liniją 
mailių ilgu frontu, Tunisijo- 
je.

Kovų didumas kol kas ne
žinomas, sakoma iš Berlyno,

U. S. submarinai 
nuskandino keturis

* japonu laivus
IVASHINGTON, kovo 17. 

— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Amerikos sub 
marinai Pacifike nuskandi
no 4 japonų laivus'— nai- 
kiateivą, didelį krovinį laivą, 
didelį transportą ir vidutinio 
didumo krovinį laivą. Suga
dinta vienas vidutinio didu
mo tankeris ir vienas vidu
tinio didumo krovinis laivas.

Iki šioliai Amerikos sub
marinai 199 japonų laivus 
nuskandino arba sugadino.

Lordas Beaverbrook šian
die lordų rūmuose pareiškė:

“Mano nuomone, Bizerte 
ir Tunis paėmimas yra neto
limas.”

Londone neturima žinių 
apie britų 8-osios armijos 
ofensyvą prieš. Mareth lini
ją. Tik žinoma, kad sąjun
gininkai Tunisijoje pasiren
gę apie 250,000 vokiečių ir 
italų sukrušti jūron.

Iš sąjungininkų vyriau
sios stovyklos šiaurės Afri
koje paskelbta, kad sąjun
gininkų lakūnai sulamdė ki
tą ašies konvojų Sicilijos są 
šiaury, atakavo ašies air-

MARINAI ANT SUBMARINO DENIO

"Draugas” Acnie photo
Amerikos marinai ant submarino denio. Jie buvo išlaipinti Makin saloje, kur sunai

kino japonų jūros lėktuvų bazę. Tai įvyko pereitais metais, rugpiūčio 17-18 dieną.

*11. S. lakūnai 
atakuoja Kiška

WASHINGTON, kovo 17. 
— Laivyno departamentas 
pranešė, kad praeitą pirma
dienį U. S. lakūnai net šesis 
Įtartus bombonešiais ataka
vo japonų bazę Kiška salo-

^je, Aleutians.
Be to, dar atakuota ir 

Munda orinė bazė, Solo
mons.

Indija gali atmušti 
kiekviena ataka

NEW DELHI, Indija, ko
vo 17.—Britų armijos Indi- 
joje vyriausias vadas field- 
marŠalas Sir Archibald Wa- 
veli pareiškia, kad britai ga
li atmušti kiekvieną japonų 
sukeltą ataką prieš Indiją.

Anot jo, Indija greit tu
rės apie 2,000,000 vyrų ka
riuomenę. i

t Karas gali tęstis 
6 ar 8 melus x

Rusai pažangiuoja šiauriuose,
X

bet kovos vyksta Doneco paupiu
MASKVA, kovo 17.—So

vietų vadovybės praneši
mais, raudonoji armija Smo 
lensko fronte Ražangiuoja. 
Paėmė Igorievskaja geležin
kelio stotį.

Tenai
didelį

fieldą arti Gabes ir bombar
davo fieldmaršalo Rommelio 
pozicijas Mareth linijoje.

Mažiausia trys motorinės 
ašies baržos iš Sicilijos plau 
kiančios į Tunisiją orinėmis 
bombomis padegtos.

MIRĖ ANGLIJOS 
KARDINOLAS HINSLEY

LONDONAS, kovo 17. — 

Mirė kardinolas Hinsley, 

VVestminsterio arkivysku

pas ir Britanijos primas.

Velionis kardinolas šir

dies liga susirgo vasario 28 

d. Buvo 77 m. amž.

Kaip jaunas rusas karo 
nelaisvis pabėgo iš Vokietijos ūkio

KAŽKUR EUR O P O J E> Vokiškai pažymėjo, kad tas 
(ONA). -T--yVjęVJa.ud«gtukųĮ pinigas neturi vertės “šiame 
dėžutė, vienas duonos kepa-' krašte.”
lukas, viena reichsmarkė, 
tai viekas, ką en savim ture

Rusas suprato žodžius 
šiame krašte ir iš džiaugsmo

Sąjungininkų patruliai ne
paprastai bruzda visam pie
tiniam Tiinisijos fronte.

Prezidentas ignoruoja 
savo planu kritikus

IVASHINGTON, kovo IV. 
— Spaudos konferencijoje 
prezidentui Rooseveltui pra
nešta, kad daug kas kri tiku o 

ja jo pokarinius socialinės 
apdraudos planus, kurie pra

WASHINGTON, kovo 17.. eit* kvailę pasiųsti kongre 
sui. Sako, kad tais planais 
tik trukdomos įvairios karo

jau, kada mes tryse nuspren vos nepargriuvo. Vadinasi, 
dėme pabėgti iš vieno ūkio jis iš Vokietijos ribų jau 
pietinėj Vokietijoj.” buvo išėjęs. Kas čia apsa-

Taip sakė “Overseas News kys, kaip jis pasijuto laimin

Wallace išvyko 
Pietų Amerikon

IVASHINGTON,
— Viceprezidentas Henry 
Wallace lėktuvu išvyko į 
centralinę ir pietinę Ameri- Pro^emos- 

ką. Jis aplankys Costa Rica, Prezidentas trumpai atrė- 
Panama, Chile, Bolivia, Pe- žė, kad apie tas kritikas nė
ra, Ekvador ir Kolombia. verta nė kalbėti.

Anglijoj gyveną čekoslovakai liūdnai 
minėjo krašto okupavimo sukaktį

LONDONAS (ONA). — skelbti. Nutyli apie Lidice, bė*įkas saU į Vl8aS pU8€a

Čekoslovakai ir jų bičiuliai Lezaky ir kituose miesteliuo ai 1 ^1F &U 8mo^1 0

Agency” korespondentui 21 
m. amž. rasas karo nelais- 
vis, kuriam pasisekė laimin-
gai pasprukti ik vokiečių bo paprastu "darbininku di- 
vergovės ir patekti į neutra
li^ kraštą, kur jis internuo
tas.

Smogikas pastebėjo 

Minėtas rasas su dviem
savo draugais lenkais sau
sio mėnesį pabėgo iš vokie
čių ūkio. Neturint civilinių 
drabužių jie visi trys dieną 
slapstėsi miškuose ir tik nak 
timis ėjo. Kai kur gavo pro
gos susikurti ugnį ir išsi-

tomis dienomis čia masiniu 
susirinkimu minėjo ketvirt- 
metį, kaip barbarai naciai 
okupavo Čekoslovakiją. Jie 
suskaldė į dalis p ros pe mo
jančią valstybę ir tūkstan-
čius čekoslovakų išžudė su- 
šaudydami, pakardami, arba žmonių 
paprastai nukank i n d a, m i, Reichan 
Dar ir šiandien jie žudo nė darbus.

Tad šiandie apie pusė mi-

se atliktas skerdynes.
Praeitais metais naciai iš

pavergtosios Čekoslovakijos 
daugiau kaip 200,000 čekos
lovakų darbininkų turėjo 
Vokietijoje. O praeitą sau
sio mėnesį, dar apie 270,000 

daugiau pasiuntė 
į privalomuosius

MADRIDAS, kovo 17. — tik vyrus, bet moteris ir vai 
Ispanijos parlamente gen. kus.
F. Franco * šiandie kalbėda- ( Pačių nacių oficialiais duo 
mas apie karą pareiškė,1 menimis per ketverius me- 
kad, įsikišus karan Sov. Ru- ] tus jie nužudė 2,884 čekus,

sijai, žūtbūtinis karas Euro- Jie nutyli apie kitus tūks- mas bendrai ru sąjunginin- 
poje gali tęstis 6 arba 8 me- t&nčkis žmonių, kurie masi-. kais kovoti prieš nacius iki 
tus. nlaj išfcvdyti ir viešai nepa-] tėvynė bus išlaisvinta.

lijono čekoslovakų vergauja 
savo engėjams Vokietijoje.

čekoslovakų susirinkime 
atnaujintas tautos ryžtingu

LAKŪNAI IŠBLAŠKĖ 
JAPONŲ KONVOJŲ

SĄJUNG. ŠTABAS, kovo 
17.—Praeitą pirmadienį są
jungininkų lakūnai Aroe sa
lų apylinkėse užtiko naują 
japonų keleto transportų su 
kariuomene konvojų. Du 
transportus sugadino.

Rytojaus dieną lakūnai pa 
siryžo kitus laivus atakuoti. 
Bet nuskridę į tas apylinkes 
nerado nė vieno laivo. Spė
jama, kad laivai pasislėpė 
atsisakę plaukti link N. Gvi
nėjos. Lakūnai budi.

WAACS nebus atskiri 
armijos dalis

WASHINGTON, kovo 17. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų karinių reikalų komite
tas dauguma balsų pripaži
no senato pravestą bilių, 
kad WAACS (Women’s Au- 
xiliary Army Corps) sujun- 

Prieš pabėgimą rusas dir-Į gti su armija ir tuo būdu 

padaryti neskiriama armi
jos dalimi, kad galėtų nau
dotis abelnomis armijos tei
sėmis ir benefitais. Be to, 
pripažinta pakeisti ir vardą

gas.

Dirbo dideliam ūky

deliam vokiečių vyriausybės 
ūky Weihenstephane, pietų 
link nuo Miuncheno. Ten 
tūkstančiai rusų ir .ukrainie
čių, ne tik vyrų, bet ir mote- į WACS (Women’s Army 
rų, pristatyti prie darbų kas Corps) vietoje WAACS. 
dien po 11 valandų prakai- Korpusan moterų įstoji- 
tuoja. Maistas labai prastas mo amžius sumažintas nuo 
Dažniausia bulvių sriuba— 21 iki 20 metų. Didžiausias 
bulvienė. Nei kojinių, nei ap- amžius pasilieka kaip buvęs 
avų negalima gauti. Kaip —45 m.
vyrai, taip moterys vartoja 1

kepti rastų laukuose bulvių. tik autus — maišais aprai- Amerikiečiai greit
Ri.ra-Antrąją naktį auštant na

cių patruliuojąs smogikas 
juos einančius pamatė. Pa
gal sutarimo, jie susimetė

šaudymą, aš tuojau parkri
tau,” pasakojo rusas, “ir 
mačiau, kaip mano peršauti 
sandraugai sudribo. Matyt, 
jiedu mirė staiga. Visą die
ną slapsčiausi miške.”

Pasijuto laimingas 
"^Sutemus rusas jau vienas 

leidosi per miškus ir laukus 
skubotai žygiuoti ta pačia 
kryptimi-pietų pusėn'. Prieš 
auštant pagaliau priėjo so
dybą. Alkis privertė jį ten

šioja kojas ir viskas. Bara

kai prasti, apjuosti spygliuc į atakuos Japonija 
tų vielų tvoromis. Patvo
riais smogikai patruliuoja. LONDONAS, kovo 17.

Už darbų kiek tai moka
ma, bet ir iš menko atlygi
nimo išskaičiuojama už mai

Ass. Press praneša, Tokijo 
laikraštis Asahi šiandien į- 

' spėja japonus, kad J. A
stą, pastogę ir kitos išlai-i Valstybių lakūnai artimiau- 
dos. Taip kad žmogui lieka sh»oj« laiku Sali susimesti

vos keletas fenigų (centų).

De Gaulle aplankys 
Girauda Afrikoje

« e
LONDONAS, kovo 17. — 

Prancūzų nacionalinis ko
mitetas šiandie paskelbė, 
kad gen. Charles de Gaulle 
vyks | Algiers, S. Afrikon, 
ten konferuoti su gen. Gi- 

vieningumo
užeiti į krautuvėlę. Jis paro
dė į) duonos kepaluką ir krau raud prancūzų 
tuvinink/ū padėjo reichsmar, klausimu, 
kę. Krautuvininkas pakrai- Gen. Giraud pakvietė pas 
pė galvą — atsisakė priimti, save gen. de Gaulle.

bombarduoti Japonijos pra
monės centras ir miestus 
Tad japonai turi būti pasi
rengę.

Laikraštis Asahi sako. 
kad amerikiečiai gali ata
kuoti Japoniją iš trijų vie
tų: Aleutians, Sibiro ir Ki
nijos.

LONDONAS. — Vokiečiai 
ir italai sugabena sunkiąją 
artileriją atakuoti prancū
zus patrijotus Alpių kalnuo
se, ryt. Prancūzijoj, pasislė
pusius.

Atkaklios kovos vjrksta 
išilgai Doneco upės pietų 
link nuo Charkovo, 
vokiečiai sutraukę
skaičių tankų ir daug moto
rizuotos infanterijos. Bando 
persimesti per Doneco upę. 
Tačiau tas jiems nesiseka.
Be kitko vokiečiai dar ir 
nardančiuosius bombonešius . 
vartoja.

Kruviniausios kantynės ei
na prie mažos Doneco alkū
nės, arti Izium, už 70 mai
lių pietrytų link nuo Char
kovo.

t
Anot sovietų, oras ir že

mės nusa.v.sėjimas yra tin
kamas mechanizuotiems vei 
ksmams.

Maršalo Timošenko armi
jos artilerija daužo vokiečių 
pozicijas pietų link nuo 11- 
men ežero.

U 15,000 JAPONŲ 
TIK PENKI IŠLIKO

IVASHINGTON, kovo 17.

— Karo informacijų dįrek- 
torius Elmer Davis spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
Bismarck jūroje kovo 2 d., 
kai sąjungininkų lakūnai su 
naikino japonų konvojaus 
22 laivus, iš nuskendusių su 
transportais apie 15,000 ja-, 
ponų kareivių tik penki ja
ponai išvaduoti ir paimti ne 
laisvėn. Visi kiti žuvo jūros 
bangose.

Australija priima 
150 žydu vaiku

CANBERRA, kovo 17. — 
Australijos vyriausybė nus- 
prendė priimti savo kraštan 
ir globoti 150 žydų vaikų, 
kurie Prancūzijoje palikti 
be tėvų ir kurių katalikų ku 
nigai šiandie šimtus globo
ja.

Naciai reikalauja žydų 
vaikus jiems išduoti. Bet 
kunigai atsisako ir vaikus 
slepia nuo nacių teroro.

Sekretorius Eden 
tarėsi su Litvinovu
' IVASHINGTON, kovo 17.

— Britų užsienio reikalų 
sekretorius A. Edlfe šiandie 

konferavo su ©ovietų amba
sadorium Litvinovu.

WASHINGTON. — Lai
vyno sekr. Knox pareiškia, 
kad Laivų statyba sklandžiai 
vykdoma ir padirbama dau
giau, negu programa nusta
tyta.
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DIENRAŠTIS DRAUpAb Ketvirtadienis, kovo 18, 1943

S"

Baigiant reikia pora sa
kinių sumegzti ir apie M. Ši
monio gyvenimo draugę —

PAGERBTAS ŽYMUS DETROIT VEIKĖJAS, ORGA- tm7 °"’ kuri * pa‘' nų dienų pamėgus veikimą,
NIZATORIUS, KATAL. SPAUDOS BENDRADARBIS daug metų dalyvavus jauni

mo veikime, choruose, sce- 
Nėra, turbūt, Detroit lie- pagalbos. Buvo pirmininkas noje( ir sūkurufl šeimą nąpa- 

travio, kuriam nebūtų žino- Tautos Fondo skyriaus, ku Bitraukė Detroite jos inicia-
maa veikėjas tautinėje ka- ris tūkstančius dolerių Lie- 
talikiikoje dirvoje, būtent į tuvai šelpti ir jos nepriklau- 
Mat&s Šimonis. Jis ne tik somybei iškovoti iš clevelan- 
didelio masto veikėjas, bet diečių yra surinkęs. Seimai, 
jau vienuolikti metai, kaip,1 kongresai taip pat be jo nė
jo iniciatyva, “Draugę” į-, apsėjo. Būdamas linksmo bū jajtt vigam gavo Vyro gra 
vestas Detroit žinių skyrius, do, pilnas jumoro visuomet; žiam veįkįme. sykiu mo 

apie save turėjo sutelkęs 
begales draugų, draugių.
Gerbė kiekvieną, kuris tik

B DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

kurį dažniausiai užpildo ži 
niomis nušviesdamas plačia 
jai visuomenei Detroit lie 
tuvių katalikų veikim^. Ta- į dirbo tautinį katalikišką da 
sai skyrius ir jo įsteigėjas! rbą.
— M. Šimonis labai daug 
prisidėjo prie išsiplatinimo 
“Draugo” Detroit lietuvių 
tarpe. Didelių nuopelnų turi 
Detroit žinių skyrius ir jo 
iniciatorius bei palaikytojas 
ir subūrime Detroit lietuvių

tyva įsteigta Moterų Sąjun
gos 64 kuopa. Būdama rim
ta, taktinga, ramaus, malo
naus būdo, begalo svetinga 
ne tik buvo pritarėja, padė-

kėjo visa tai derinti harmo
ningai su šeimos gyvenimu, 
su visais džiaugsmais įr rū
pesčiais.

Malonu buvo Detroit vei
kėjams susirinkus paspaus
ti M. Šimoniui delną ir pa
sveikinti, malonu taip pat ir .
“Draugo” redakcijai palin-ida laiko ir laikraščiams pa Pasidarbavus A. Savi ck i e-

Daugelis mūs veikėjų kaip 
tik, paprastai sakant, apsi- 
pačiuoja, taip ir atsisveiki
na su veikimu. Šimonis ir 
vedęs Oną Matulaitę ir su-'savo geram bičiuliui, 

nuolatiniam bendradarbiui 
stiprios sveikatos, kad dar

DETROIT LIETUVIŲ AMBULANSO KOMITETAS {TEIKIA ČEKĮ RAUD. KRYŽIUI

Vasario 16 d. Detroito katalikai — šv. Antano, šv. Jurg io ir Šv. Petro parapijų — Raud. Kryžiaus Ambulanso 
Komitetas suruošė reikšmingą paminėjimą Lietuvos 25 m. nepriklausomybės sukaktuvių, Lietuvių salėj. Pasakyta 
patrijotinių kalbų, padainuota pritaikintų dainų. Per 60 dienų buvo vedamas vajus R. Kryžiui ir čia, atvaizde, ma
tome, kaip kun. V. Masevičius, programos vedėjas, įteikia $2,301.27 čekį R. Kryžiaus atstovei Margaret Ayers. žiū
rint iš kairės į dešinę: Matas Šimonis, kun. V. Masevičius, kun. I. F. Boreišis, Margaret Ayers, Pijus Grybas, Alice 
Savickienė, kun. J. Prunskis, Petras Medonis. Už tuos pinigus R. Kryžiaus pasiųs kareiviams anapus vandenyno dė
žutes (“Kits”).

laukęs šeimos (augina dvi 
dukreles) savo veikimo ne

katalikų veikėjų bendram {nutraukė. Persikėlęs į De- jigUS nietus galėtų darbuo- 
veikim.vi įsteigiant tam tiks- troit, čia įsikinkė į tokį pa- tautiškoje katalikiškoje 

tį vežimą, kokį vežė ilgus dirvoje. Darbo daug yra, o 
metus gyvendamas Cleve- darbininkų eilės nuolatos re- 
lande. Ir po šiai dienai dar- tgja 
buojasi tokiu pat tempu, ko-

lui Federacijos skyrių, ku
ris yra atlikęs daug kilnių 
darbų, surengęs didelių kon
certų, prakalbų, o pastara-

. ' MATAS ŠIMONIS

sis ir didžiausias darbas —j kiu darbavos jaunatvėje 
tai bendru veikimu visose Nors veide jau reiškiasi vie 
trijose parapijose sukėlimas na, kita raukšlės, bet dva

sioje visuomet jaunas, kupi
nas energijos.

Kovo 7 d. būrelio kitų žy
mių Detroit lietuvių veikė
jų: P. Grybo, K. Samsono, 
P. Medonio, A. Ambraeie- 
nės, ir čia neišvardytų, Gry-

tiekti žinių, šiais laikais ma-į nei ir kitiems, šie lietuviai, 
žai randas tokių darbuotojų.! aukojo R. Kryžiui kraujo; 
Tokiai tegalima palinkėti Petronėlė Medonienė. Alice

LIETUVIAI DAKTARAI

tik tvirtos sveikatos, kad ir 
toliau galėtų darbuotis.

Savickienė, Thomas Savic
kas (3 kart), Anthony Sa-1 
viekas, Eleanora Savickas 
(2 kart), Ruth Wallis, IzaA. a. Pranas Andriulaiti*

mirė kovo 10 d. Po pamaldų,' bei Bunza, Mary Vale, Ona 
Šia proga reikia pareikš- Šv. Petro bažnyčioj, palai-'Banionienė, Mary Belickas. 

ti nuoširdžios padėkos žo-Į dotas kovo 18 o. Šv. Kry
džius Detroit biznieriams ir 
žemiems veikėjams Gry
bams, kurių namuose yra gi
męs ne vienas gražus suma
nymas ir kurių pagarba vi
suomenės veikėjams niekuo
met neišsisemia. Ačiū taip 
pat visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie su
ruošimo kuklaus vakaro.

žiaus kapuose. Paliko nuliu 
dime žmoną ir suaugusius 

.sūnus. Velionis yra išgyve 
nęs 28 metus toj pačioj vie
toj. Yra daug pasidarbavęs 
parapijoj, buvęs komitetu 
LRKSA 230 kp. buvo nut 
rašt. Laidotuvėms patarna 
vo laid. direk. S. Rokasv

Helen šeleikis, Eleanora 
(Nukelta į 3 pušį.)

——---B

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuve

ŽiniiĮ-žinelės
Juozas Cress-KrasauHkas 

daug pasidarbavęs lietuvy
bės reikalams Lietuvoje, o

Šv. Petro parapijoj, kui 
klebonauja kun, V. Masevi
čius, kovo 14 d. John Bra 
zaitis pradėjo prie bažny
čios po Mišių šv. pardavi
nėti “Draugą” su Detroito 
žinioms ketvirtadienio lai-

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus, Rąžomas Plunka 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
IS I A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 

i- a s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų, 
i? ' '

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL TARds 4787 
Namų t«l. PROapeet 1880

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth 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,

TfL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

Ofiso Te|,..............VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Areber Avspue
LIGONIUS PRIIMA:

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

gyvendamas Toronte, Kana
doj, ir Detroite savo gabu- dos. Prie progos kun. V. Ma
inus parodę ' vaidinimuos. 
Bendradarbiauja kat. laikraš 
čiuose, juos platina. Be to, 
savo geram draugui E. Na- 
rušiui, Toronte, užprenume
ravo dienraštį “Draugą”. Pa 
vyzdys kitiems veikėjams!

Anelė Ambrasienė, žymi 
darbuotoja katalikų tarpe, 
Moterų Są-gos 64 kp. vėl iš
rinkta fin. raštininke. Tai
gi, jau 11 metai kaip eina 
tas pareigas. Be to, Federa
cijos ,4 sk. eina nutarimų 
lašt. pareigas, o SLRKA 265 
kp. fin. rašt. Be to, dar ran-

virš poros tūkstančių Raud.
Kryžiaus naudai.

Mato Šimonio veikimo pra 
džia Amerikos lietuvių tar
pe yra toli, toli praeityje.
Prieš virš 30 metų atvykę? 
iš Lietuvos Cleveland, Ohio
jis buvo ašis apie kurį suko* bų naujoj rezidencijoj buvo 
si tuo metu tautinis ir drau- suruoštos kuklios M. širao- 
gijinis lietuvių katalikų gy niui pagerbtuves (surprįzas) 
venimas. Draugijose jisai jo veikimui įvertinti ir jc
buvo narys veikėjas, jauni- Detroit žinių skyriaus vedi rarsnunma«
mo tarpe (parapijos chore,! mo 10 metų sukaktį paml Optometrieaiiy Akių ApmšslUtm 
teatrališkam chore, vėliau L. Į nėti. Pagerbtuvėse dalyvavo Į į

V. 26 kuopoje, kurios buvo virš 50 žymių Detroit lietu »vaigimo, akių aptemimo naryuo- 
vienas organizatorių! da ini- vių, kurie savo kalbose lin- «o trumparegystę ir toliregystę. 
ninkas, režisierius ir dauge- kėjo M. Šimoniui sveikatos ^’.oit'iktau^^gim^n^m^d^ 
lio didelių darbų iniciatorius ir toliau varyti tokią pat vėi !

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane M metą praktikavimai
jūsų garantavimas

sevičius patieks žinių iš pa 
rapijos veikimo.

Gražus darbas platinti ge 
rą spaudą.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Phone; LAFAYETTE 8617

Ignas Rakauskas svečia
vosi pas švogerį Pijų ir Oną 
Grybus. Jis Waterbury, 
Conn., užlaiko didelę duonom i
kepyklą vardu Brooklyn1 ” 
Baking Co. Ne tik stambu." 
biznierius, bet daug yra vei
kęs įvairiose dr-jose ir gau
siai rėmęs š v. Juozapo pa
rapiją. Kelionę į abi puses 
atliko orlaiviu.

Rešzidencija RBPubllc 5047
Nedėliomia JSUattarue.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 tki 8 
Treč. lr Penkt. 10 lki 6.

6822 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

r«l. TARds 2346

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ilu 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki Š:ofl vąl. vak. 
Nedėliomia nuo 10 tki 12 vai. dieną

ir laikraščių koresponden 
tas. Sunku būtų suskaityti, 
kiek jis yra su teatrališku 
choru ir L. Vyčių 26 kuopa 
pastatęs scenoj veikalų, su
rengęs prakalbų, pasidarba
vęs surengime koncertų, į- 
vairių istorinių įvykių pa
minėjimų ir t.t. Joks tauti
niai katalikiškas veikimas 
neapsėjo be Mato Šimonio. 
Karo metu taip pat labai 
daug dirbo teikime Lietuvai

___________ . Speciali atyda
kimo vagą, kokią varė pei kaupiama į mokykla vaikui.

Kreives akys
A N DOS: nue 

vak. Seredomia nub
desėtkus praeitųjų metų. At valandos: nue is ryto 8d s v.
minčiai įteikta ir dovana 
kaip tik pritaikinta jo vei 
kimui. Sveikinimai gauti 
laiškais ir telegramomis nuc 
žalnduonių iš Homestead. 
Pa., (A. Zaliaduonis yra jau
nystės dienų Šimonio ben 
dradarbia-veikėjas), V. Krau 
žlio taip pat iš Homestead, 
Pa., ir E. Norušic iš Toron
to, Kanados.

‘redomia 'nub pietų, e Ne
dėlioj pagal autartį.

Daugely atsitikimų akys atttaise- 
aioa be akialę. Kalnas pigtee kaip 

piram.
4712 South Ashland At.

YAKDS 1878

Phone: YAKDS 1878
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos ekyr*’!-1 priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS UTIBINUA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo ' 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois
(prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Ave.. Cioero. UI.
Tel. Cicero 7681

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO IS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisks 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

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

įki 8. vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartj

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit -Malonūs 
SAVO AKIMS I

DaaesaalImi. Sauęoklte lae, leisdami 
įlauotl Jas moSernlAUlauala 

metodą. karts rsgėjlme mokslas 
•all saUlktl.

SS MKTAI PATYRIMO 
pririnkime akinia, kurte

fe John J. Smetana 
. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMETRISTAI

IMI So. Ashlaad Avemud
Kampas 11-tos

raUfimset PAKAI. Mil. OWoa«c 
OFISO VALAVDOHt

Kasdien »:!• a. m. iki l:ta p. m.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDsie 2868 

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

SelrmadieminiH pagal miaRsurima

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F, BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
9tL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YABDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
ŠIT DIENK "DRAUGU-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
,.........., ___________________________X

Ofiso teL VIRginia 0036 
Residencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8i30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARdą 5921.
Res.: KEH*ood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

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

Tel, OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2201 W. Cermak Road
.Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Placo 

Tel. REPubllc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino- 
lae Laobre).

TaL CANsl 0287
Rea. tel.: PROspeet 6689

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

Resideneija: 6600 So. Artesian Aye.
VALANDOS: U ▼. ryto Uit 3 m>. 

6 Ud 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI- *



Ketvirtadienis, kovo 18,1943 DIENRAftTIS DRAUGAS • »

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Lėkite maldos 
džiaugsmo nupintos

Kovo 19 d. šv. Juozapo 
šventėje, šv. Andriaus ka
tedroje mūsų parapijietis di
akonas Albertas Bernott pri 
ims šv. Kunigystės Sakra
mentą iš Jo Ekscelencijos 
vyskupo Juozapo K. Plagens 
rankų.

Garbė mūsų parapijai, nes 
jau sulaukėm ketvirto kuni
go joje gimusio, būtent kle
bonų kun. Wm. Vaišnoral- 
ėio, Chas Popeli, mūsų stro
paus, uolaus ir labai gabaus 
kun. J. Alksnio ir dabar šio 
primicijanto.

Garbė ir ačiū tų kunigų 
tėvams, kurie leido savo sū-'; 
nūs mokytis į kunigus.

Tavo tėve ir motinėle mal
dos ir prakaitas, rūpestis ir 
malonūs žodeliai tavo sūnų 
nuvedė prie Dievo altoriaus 

A Kristaus vietą užimti ir eiti 

trijų angelų pareigas.

Archangelas Gabrielis Die 
vo buvo pasiustas į šią že
mę Marijai pranešti, kad 
greitai užgims pasaulio Iš
ganytojas. Ir kunigas yra

Burmoj vyksta britų 
kovos su japonais

NEW DELHI, Indija, ko
vo 17.—Paskelbta, kad Bur-

CLASSIFIED ADS
Dievui garbę už tai maldo
mis džiaugsmo nupintomis.
Atvyksta misionierius

Kun. Justinas Mikaitis,' moJ vyksta aršios kovos 
pranciškonas, sakys lietuviš britų su japonais. Japonai, 
kus pamokslus ir klausys iš- sakoma, visu smarkumu su-

simetė atakuoti išsiveržusią 
Burmon britų armiją.

pažinčių 18 ir 19 kovo 7:30 
vai. vakarais.

Subatoj e klausys išpažin
čių 3 ir 7 vai. po pietų ir WASHINGTON. — Sena- 
nedėlioje prieš visas šv. Mi- susidarė opozicijos blo-

šias.
Jis taip pat sakys pa

mokslus nedėlioję, kovo 21
Pirmadieni, kovo 22 d., mi 

sionierius aukos šv. Mišias 
intencija tų, kurie suteiks 
nors vieną dolerį pamaldų 
rinkliavose,' kad atlygintų už 
jo darbuotę.

Š v. Juozapo šventė
Šios dienos šventės proga 

klebonas sveikina savo ge- 
riausį ištikimą draugą kun. 
Juozapą Alksnį, ištikimą a- 
sistentą; seserį; M. Juozapą, 
7-to skyriaus mokytoją; vi
sus gerb. parapijiečius bei 
parapijietes, suaugusius ir 
jaunus, kuriems šv. Juoza
pas yra globėjas.

Lai jo maloni tėviška ran-!

kas prieš iškeltus pokarinius 
planus.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybe. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo./DIAMOND POINT SAW 
FILING 1VORKS, 28 N. I-Oomls, 
Chicago. Pasiųskite plaktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVIMUI
ka jumis Laimina bei guo- Į jų^ALfi, turi parduot pirm Balandžio
H vi a visose iiisii frvvenimo l-mos, du 5 kambarių apartmentus .y. y _ azia Visose jūsų gyvenimo Jr vlpn^ kambarių beismentin)

Dievo siunčiamas žmonėms linVomnao liiiHnnae valflM. apartmentą. Moderniškas plumbing.VJL. , , „y nnasmose ir nuanose vaian- arkuotoa dury8 ,r apdengti porčiai.
pranešti, kad pasaulio Išga- Hose ; šiluma. Netoli 4 5th ir West-

uuae- em. Tel.: RADcllffe 6600.
T nytojas jau atėjo ir juos pa

raginti, kad naudotųsi Kris
taus atpirkimu.

Kunigas turi būti ir My
kolas. Mykolas kovoje su 
pragaro galybėmis ir jas, 
Dievui padedant, nugalėjo.
Ir kunigas tas pareigas turi 

• eiti. Sielos išganymo priešai | 
puola jo globai pavestus ti
kinčiuosius ir jo skelbiamą
jį mokslą. O kunigui tenka 
tuos visus puolimus atremti.

Jam reikia būti taip pat 
ir Rapolu. Rapolas Tobijui 
pargabeno vaistų ir išgydė 

>-akis. Ir kunigas turi gydyti 
ne tik žmonių akis, bet ir
jų širdis ir sielas.

Parapijos kunigai, Švento 
Pranciškaus seserys, komi
tetas ir visi parapijiečiai 
sveikina Antaną ir Marcelę 
Bernotus, sulaukus jų sūnui 
tos aukštos kunigo garbės. 
Drauge su angelais duokime

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertine;!
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

•

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 56 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

-DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS’* HELP WARTĖT) 
ADVERTIRTKO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn si n ei 
Tel. RANdolpb 94H8-94ft«

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACHINE— 
B. & S. VYRAI reikalingi prie one- 
ravlmo lr set-up darbu. Viršlaikis 
Ir aukšėiausla mokestis. Dieni) lr 
naktimis darbai.

IDF.AL METAL PRODUCTS 
3231 W, I-ake St.

VYRAI 40 IKI 50
AMERIKOS PILIEČIAI 

Ex-Servlce vvrai pageidaujami. Tai
pogi vyrai Išsilavinę prie paper hox, 
can lr tube mašinų operavimo. Die
ną ir naktimis darbai.

W. C. RITCHIE a CO.
5801 S. Baltimore

VYRAI
Nepatyrė, prie darbų didelėje De
fense dirbtuvėje. Gera pradinė mo
kestis. Atsišaukite ( Employment 
ofisą.

I.KJUID C.VRBONIC CORP. 
3100 S. Kedzie.

10 VYRŲ
REIKALINGA

Prie Puneh Press darbu Ir taipgi Iš
mokti kaip operuoti Puneh Presus 
Gera mokestis. 100% Karo Darbai. 
Pastovūs darbai.

AMERICAN SPRING & WIRE 
SPECIALTV CO.

816 N. Spaulding Avė.
REIKALINGI STIPRUS VYRAI — 
dirbtuvės darbams. Taipgi reikalin
gas vyras operuoti plpe threading 
mašiną. Pastovūs darbai, gera mo
kestis.

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

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NU08. KARO DARBAI
2743 W. S6TH PLACE

REIKIA VYRŲ
Saldainiu - Dirbtuvėje 
Su »r Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

8501 W. Potomac.
BERNIUKAI — 17 metu Ir suvirš. 
prie lengvų mašinos darbu. Mes 15- 
mokinsim. Atsišaukit nuo 9 ryto Iki 
12 pietų bile paprastą dieną, 3-čiam 
aukšte.

KAL MACHINE WORKS. INC. 
230 N. Carpenter St.

POUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną Ir nakt) štftat. Employment 
ofisas atdaras kasdien nuo 7:30 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniais nuo 
9 ryto iki 2 ooniet.

AVF.STFRN FOUNDRY 
3634 S. Kedzie Avė.

VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

. O. M. CO.
4820 8. Campliell

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

1401 W. FULTON

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARI.OADER8— 
TRUCKERS ir WAREHOl’SEMEN. 
Aukšta mlnlmum mokestis su progų 
Isldirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatsišaukit.
CORN PRODUCTS. REFINING 

COMPANY
83rd 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 1 Colonnade kambarį. 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKAI— 
reikalinga išdirbėjul corrugated bak
sų kurie yra vartojami svarbiems 
produktams. Patyrimas pageidauja
ma bet nereikalinga.

AMERICAN BOS BOARf) CO. 
407 E. 25th St.

LATHE HANDS—ENGINE ir TITR- 
RET. taipgi ir BENC.H HANDS rei
kalingi. suvirš 55 metu senumo. At- 
sišaukit J— KLIPFEL MFG. CO.

2659 AV. Harrison.

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

DOLE REFRIGERATING CO. 
5910 N. Pulaski Rd.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus. 
Victor Mfg. (g Gasket Co. 

5750 Roosevelt Rd.

HELP VVANTFI) — MOTERYS

MERGINOMS
Dirbtuvės Darbai

Prie Sanding Mašinų 

Dieną ar Naktį 
Karo Darbaiz

Illinois Lock Company
737 W. Jackson

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

PHIIAJMENA JE8ELSKIS
(po tėvai- Pillar)

» i
Mirė kovo 15 d.. 1943 m.,

3 vai. Poniet, sulaukus 27 me. 
tų am šiauš.

Gimė rugpiūčio 16 d,, 1«»15
m.. I>edford. Il'lnoia.

Paliko dideliam* nullfld'me: 
vyrą Alberta: motiną Moniką;
4 sese-1 s I.ucll'e Ir !os vvrą
James Ree ves Ir hi šeima. He
len Ir los vyrn Otto Rabinam 
lr Jų šelme. Estei'e lr The- 
reae- 3 h-o'lua T ouls, Wa'ter 
Ir Pranciškų; uošvienę Clara 
.Teaelakienę |r Jos šelme; dėde 
Konstantina RargaltJ; Ir dnug 
kitų giminių, draugų |r pažįs
tamų. , /

Kūno s pašarvotas Ant. M. 
Phillips konlyč'oje, 3307 Ro. 
TAtuan'ca Avenue. La'dotuvės 
Jvyks penktadieni, kovo 19. Iš 
koplyčios 3 vai, ryto bus atly
dėta I šv. Jurgio per. bažny
čia, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtą ) 
ftv. Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Uom laidotuvėse.

Nuliūdę’ <— Vyr-p. Seserys, 
Broliai, švogerls I. Uošvė, Dė
dė Ir Giminės.

iAldot. direktorius: Ant. 
Phillips, tel. YARda 4908.

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

Workmanship and Materials UnezeUed—at Lowest Prices 
BUY U. S. VVAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPnbiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefoną® Grovehlll 0142

Mūsų patarnavimae yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*.

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.
586 S. CLARK ST.

Phone: WABash 0363.

SEWING
MACHINE

OPERATORES
Prie Single ir Double needle ma
šinų. Patvrimas nereikaline-a. Mo
kestis mokinimo laike, 5 dienos į 
savaitę.

RED HEAD BRAND CO. 
4311 W. Belmont Avė.

MERGINOS
, Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patvrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGE4VATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
MERGINOS ir MOTERYS — 18 iki 
35 metų senumo reikalingos išmokti 
audimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOENIN TRIMMING CO.
2000 N. Raclne.

STENOGRAFISTft
Reikalinga. Gabi ir patyrusi. 

Atsišaukite 1—
GAR WOOD INDUSTRIES

301 W. 37tli St.

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

GENERAL ARRASIVE CO.
108 \V. lake St.

MERGINŲ
Prie Acetylene Welding darbų leng
vo gauge metalų. Nea I Miša ilk ii j< Igu 
dabar dirbate prie .svarbių karo 
darbų.

1.IŲI ID CARBOMC CORP. 
3IIIO S. Kedzie.

PAPER BOK 
DARBININKES

Patyrusi light wrap stayler. mašinų 
ir rankomis darbų operatoriai. Auk
štu mokestis geroms darbininkėms. 
Taipgi reikalingos lengvo assembly 
ir prie stalų darbininkės. Dieną ar 
naktimis darbai.

W. C. RITCIIIF. & CO.
NHOI S. ItalŪ more.

ASSEMBLERS. SOI.DERERS. PA- 
KERKOS. STOCKROOM IR AREI.- 
NU DIRBTUVES DARBU DARBI 
NINKfiS. Pastovūs darbui, gera mo
kestis.

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

MERGINA reikalinga — gabi acith- 
nietikoje. išsilavinusi kaip operuoti 
lengvo Išsilavinimo mašina. Gali už- 
sidirhtl 60 centų ) valandą po 2-ju 
savaičių. Pirmiau tame patyrimas 
nerelkn lau lama.

REPUBLIC HF.ATF.RS CO.
2513 W. Fullerton.

20 MERGINŲ
PRIE

LENGVU ASSEMBLY 
DARBŲ

Dirbtuvvėie Operuojant
100% Defense Darbus

Bjrbtuvčs Patyrimas 
Pageidaujama 

Ęet* Nereikalinga.
Atneškite Gimimo Liūdyjimą

Ar Pilietybės Įrodymus.

• WITTEK 
Manufaeturing

Company
4305 W. 24TH PLACE

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo pi lapaičių (cook- 
ies). Patyrimas nereikalinga.

I DF.F.R PARK BAKING CO.
IINi N. St. Isntls Avė.

MOTERYS reikalingos prie lengvu 
mašinos darbų. Dirbti 1 ir 2 šiftais. 
Turi būt pilietės. Atsišaukit nuo 9 
ryto iki 12 pietų bilo paprastą dfeną. 
3-č.iam aukšte.

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

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

640 W. Lake St. '
OPERATORES

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

H. HYMAN A- CO.
230 S. Franklin St.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas prie Triangie 

i Package mašinos naudinga. PradinS
mokestis 50 centų ) valandą.

MARTIN * MARTIN.
3005 AV. Carroll Avė.

REMKITE “DRAUGĄ’

VYRAI IR MOTERYS

DISHWASHER
Fastovus darbas, gera mokestis.

6 dienos į savaitę.
EDDY’S RESTAURANT

5902 S. W<*ntworth.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVATTRJE 
LAIKAS IR PITSft UŽ 

VIR.šLAIKj

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFIS£

Sherman Klove Co.
3581 W. 47th St.

<806-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFeyette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFORNIA A VE. Phone LAFAYETTE 8571

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktj

P. I. RIDIKAS
8354 80. HALSTED STREET 710 W. l«th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1138-39

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
U atotlee WGE8 (1390). au Povilu šaltimieru.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth 8T. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PUI.I.MAN 1273 
Phone CANAL 2515
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Ištvermingas veikėjas
Šį mėnesį sueina dešimts metų, kai mūsų dienrašty

je įvesta® Detroito lietuvių žinių skyrius, šiame sky
riuje lyg veidrodyje per dešimts metų matėme, kokiais 
rūpesčiais gyvena mūsų broliai tame mieste, kuo jie 
džiaugiasi ir ką veikia. Skyrius buvo ir yra naudin
gas ne tik patiems Detroito lietuviams, bet visiems mū
sų dienraščio skaitytojams, nes per jį turime progos 
sužinoti apie detroitiečių gyvenimą.

Šio skyriaus vedėju nuo pąt pirmojo numerio buvo 
ir tebėra Matas Šimonis. Jis iš kitų surinko žinias ir 
siuntė “Draugui”, bet daugiausiai jis pats prirašė. Bet 
jam rūpi ne vien žinių dienraščiui pririnkti. Jis visa sa
vo energija ir įprastu rūpestingumu platina dienraštį. 
Be to, parenka skelbimų, surengė dienraščio naudai po
ną koncertų** , J t .v
! Kad Matas Šimonis yra uolus ir ištvermingas lietu
vių katalikų visuomenės veikėjas, parodo ne tik de
šimtmečio nuolatinis bendradarbiavimas “Draugui”, bet 
ir visi kiti darbai, kurių ji® visada daug turi. Jis vei
kia parapijose, LRKSA, L. Vyčiuose, ALRK Federa
cijoj ir visur kitur. Veikia nuo pat savo jaunų dienelių 
ir nepavargsta. Jis turi didelių nuopelnų ir kataliky
bei, ir Lietuvai, ir mūsų organizacijoms, ir spaudai. 
Todėl tikrai yra malonu jį nuoširdžiai pasveikinti ir pa
linkėti jam ir toliau su tokia pat energija ir ištvermin
gumu darbuotis tiems idealams, kuriuos jis iš mažens 
pamylo. Ilgiausių metų!

Gražus sąjūdis
Vašingtone yra susidaręs stiprus komitetas, kurio 

rūpesčiu yra išgauti valdžios ir įjvairių įmonių leidimą 
darbininkams ypatingu būdu pagarbinti Didžiąją Kris
taus Auką — mirtį ant kryžiaus Didįjį Penktadienį. Ko
mitetas prašo, kad visas įmonė® tą dieną būtų uždary
tos nuo 12 iki 3 valandos dieną. { šį komitetą įeina ar
kivyskupas Curley, protestantų dvasiškių vadai. Pažy
mėtina, kad sekretorium yra lietuvis kunigas J. E. Gied
ra (Gedra), Immaculate Conception parap. klebonas.

Ligšiol jau trylikoj valstybių (ateitų) Didysis Penk
tadienis švenčiamas kaipo begalinė šventė, duodant pro
gos visiems krikščionims atlikti savo svarbią tikėjimo 
pareigą — maldomis pagerbti savo Išganytoj aus kan
čios ir mirties atmintį.

Ypač šiemet, kuomet veik viso pasaulio kraštai yra 
prispausti karo našta,, Didįijį Penktadienį reiktų švęsti. 
Todėl Vašingtone pradėtas sąjūdis turėtų prapūsti vi
same krašte.

Daugiau paramos ištikimai santarvininke!
Kun. Bemard Hubbard, S.J., daug metų išgyvenęs 

Alaskoj, savo kalboj praėjusį antradienį Chicagoj įs
kėlė didelį reikalą duoti daugiau paramos ištikimiau
siai santarvininkei Kinijai, kuri, gaudama iš mūsų ka
ro medžiagos didesniais kiekiais, daug amerikiečių ka
rių gyvybių būtų išgefbėj.-.usi arba apsaugojusi.

Anot kun. Hubbard, tarp Jungtinių Valstybių ir Ki
nijos yra daug panašumo tuo atžvilgiu, kad nė viena 
iš jų nesiekia užkariauti sau naujų teritorijų. Jos ir 
nieko kito nenori šiame kare laimėti. Jos tik rūpinasi 
savo saugumu, agresorių nugalėjimu ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinimu.

Iš kitos pusės, pažymi Akaekos kunigas, Stalinas, rei
kalaudamas pasiglemžti Lenkijos, Baltijos ir Balkanų 
teritorijas, Atlanto Čarterį jau pavertė beverčiu po
piergaliu.

Svarbu ir reikalinga yra duoti parama Rusijai, nes 
jos kariai gerai kariauja prieš visų bendrą priešą Hit

lerį. Bet labai yra svarbu žymiai sustiprinti paramą 
Kiaijait kuri kariauja su Jungtinių Valstybių teritoriją

užpuolusia Japonija. Kiniečiai, turėdami pakankamai 
lėktuvų, tankų ir kitokių pabūklų, japonų kailį tikrai 
gerai Išluptų. Tai pagreitintų besąlyginį japonų pasi
davimą.

Pastebėtina yra kun. H^bbardo nuomonė ir apie A- 
merikos komunistus. Jo manymu, amerikiečiai komu
nistai yra nadikališkesni už savo “draugus” Rusijoj. 
Esą jie nori mums įkalbėti, kad Sovietai neskelbia ka
rą Japonijai dėl to, kad Rusija dviem frontais kariauti 
negali. Į tai kun. Hubbard atsako, kad ir Japonija ne
gali dviem frontais kariauti. Japonija, girdi, labiau bijo 
Rusijos, negu pastaroji Japonijos. Iš to jis, kun. Hub
bard, daro išvadą, kad, jei šiandien rusai nekariauja 
japonų, taip esą dėl to, kad Stalino ryšiai su Japonija 
esą tampresni, negu Japonijos su Hitleriu. Rusų nusi- 
©tatyma® prieš japonus yra aiškus. Jei tik valdžia įsa
kytų juos pulti, japonų imperialistai atsidurtų labai 
blogame padėjime.

Aišku, jei Sovietai atsisako kariauti prieš japonus, 
tai yra dar stipresnis įrodymas, kad reikia skubinti ir 
didinti pagalbą Kinijai.

Vyskupai ir nuo karo nukentėjusieji
NCWC žiniomis, Amerikos Vyskupų Šelpimo Komite

tas 1942 metais nuo karo nukentėjusiai Lietuvai per 
Vatikaną pasiuntė dešimts tūkstančių dolerių. Į šią su
mą, kaip jau pirmiau buvo pranešta, įskaitoma ir Lie
tuvių Katalikų Federacijos pernai s’irinkti nuo karo 
nukentėjusiems šelpti pinigai — virš trys tūkstančiai 
dolerių.

Pernai Amerikos katalikų bažnyčiose, vyskupų pra
šymu, nuo karo nukentėjusiems šelpti sudėta $1,322,493. 
Iš tos sumos $600,000 išdalinta per Vatikaną. Likusioji 
dalis išskirstyta tiems kraštams, kuriuos Amerikos į- 
vairios įstaigos tiesioginiai galėjo pasiekti.

Vyskupų Šelpimo Komiteto pirmininkas arkivysku
pas Edward Mooney iš Detroito, nurodęs, kad šiemet 
Europos ir Azijbs žmonių būklė dar labiau yra. pasun
kėjusi ir dėl to šelpimo problema keleriopai padidėjo, 
tikisi, kad 1943 metų rinkliavoj bažnyčiose amerikie
čiai katalikai bus dar duosnesni. Tokia rinkliava šie
met numatyta Laetare sekmadienį, balandžio mėnesio 
4 dieną.

Reikia nuoširdžiai džiaugtis Amerikos katalikų vys
kupų rūpestingumu nuo karo nukentėjusiais.

SPAUDOS APŽVALGA

Be melo nė žingsnio
Amerika rašo, kad lietuviai bolševikai be šmeižtų ir 

melų negali nė žingsnio pažengti:
“Starobinų slapyvardžiais prisidengę, kovo 7 d. “Wor- 

ker” laidoje jie pliauškia, kad Lietuvos ir jos seseriškų 
Latvijos ir Estijos respublikų žmonės “balsavime” iruo 
91 iki 99 nuošimčių “išrinko” vyriausybes 1940 metų 
liepos mėnesį. O tie sovietiniai “rinkiniai” labai gerai 
žinomi mūsų krašto vyriausybei, nes jos atstovybė tuo 
metu dar buvo Lietuvoje ir puikiausiai matė, kas ir ką 
ten “rinko’*.

“Minėtas “Worker” kovo 7 d. didžiulėmis raidėmis 
šaukia, kad “Pabaltijys paragavo laisvės kaip sovieti
nės valstybės; jos nori tokiomis ir pasilikti”., Teisybė, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės paragavo sovieti
nės “laisvės”, kuri sugriovė jų 22 metų laimėjimus, 
tūkstančius šeimų išardė, jų kultūrinį, religinį, ekono
minį, politinį gyvenimą sunaikino.

“Ne tam šiandie Amerika kovoja, kad bet kur viena 
vergovė būtų pakeista kita! Prieš mus spindi Ameri
kos ir jos sąjungininkų pergalė, kurios prieglobstyje tu
rės būti sudarytos sąlygos ir Lietuvai gyventi laisvai 
ir nepriklausomai.”

Dėl barnių lietuvių tarpe
“Amerika” rašo:

“Iš Šveicarijos atėjo laiškas. Jame perduodamas 
ten esančių betuvių nusiskundimas amerikiečių lietu
vių neišnykstančiais barniais ir — džiaugsmas tei
giamais reiškiniais.

“Turime pripažinti, kad tuščių barnių mūsų spau
doje žymiai mažiau, nei prieš pora metų. Bet vis dar 
netrūksta nekūryblnių “ sėelojimųsi ” ir nekultūringų 
Švaistymųsi.

“Lietuvos žmonių visos viltys nukreiptos ji savo 
brolius Amerikoje. Jos bus pateisintos, jei sugebėsi
me visas jėgas paskirti Amerikos pergalei ir nepri
klausomai Lietuvai, šie du idealai privalo užtemdin- 
ti antraeilius tikslus.”

Spaudoj daug rašoma apie tai, kad Hitleris sergąs. 
Dauguma spėja, kad jis esąs proto' ligonis. Ir spėlioti 
nereikia — jei Hitleris būtų buvę® protiškai sveikas 
žmogus, jis šio karo tikrai nebūtų pradėjęs.

Stiprėja Baltijos 
Valstybių bendra
darbiavimas

(LKFSB). — Neseniai iš
spausdintas statutas Balti
jos Komiteto USA. Komite
to vyriausis uždą viny s-Balti 
jos klausimų studijos ir 
bendradarbiavimo plėtimas 
Statute griežta^ pasisakomu 
už pergalę Jungtinių Tautų 
(United Nations) ir už pri- , 
aidėjimą prie sukūrimo to
kios pasaulio santvarkos, 
kuri būtų paremta Atlanto 
Charteriu. Komitetas orga
nizuoja pastangas dėl Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybių atstatymo, 
numato plėsti didesnį drau
giškumą tarp tų kraštų ei
nant prie glaudaus jų ben
dravimo, gelbėti tremti
niams, studijuoti laisvosios 
Europos atstatymo klausi
mus ir bendradarbiauti su 
panašiomis kitų tautų insti
tucijomis. kuriančiomis po
kario gyvenimo planus. Bal 
tijos komitetą sudarys, lygy 
bės principu, po du žmones 
nuo visų trijų tautų deleguo 
ti asmenys. Pirmininkas bus 
renkamas kas šeši mėnesiai 
paeiliui vis iš kitos tautos 
(iš tų trijų, sudarančių ko
mitetą, tautų), o generali
nis sekretorius bus renka
mas kasmet. Dabar pirmi
ninku yra lietuvis puk. K. 
Grinius, o gen. sekr. — es
tas Kaarel R. Pusta.

Raseiniuose įsikūrė 
saleziečiai

(LKFSB) Nors Lietuvos 
katalikai ir labai daug ken
čia nuo nacių, tačiau pamal
das dar gali turėti. Gavome 
žinių, kad Raseinių parapi
ja esanti pavesta salezie
čiams. Dar k oi kae ir iš kitų 
anksčiau turėtų vietų sale
ziečiai nesą iškelti.

Ketvirtadienis, kovo 18, 1943
■ *

SKELBKITĖS DRAUGE

Po svietą pasidairius
Nesenai gazietos pranešė 

apie mirtį So. Boston’o cici
listų gazieto3 leidėjo Jurgio 
Gegužio ir kad jis palikęs 
$7.700 nejudomojo turto ir 
$65,000.00 asmeniško turto 
vadinasi, buvo pusėtinas ka- 
pitalistukas.

Apie mirusį žmogų, sako
ma, jei nori šnekėti, tai šne
kėk gerai, o jei neturi ką 
gero šnekėti, tai šerep. Tai
gi, vietoj nebašninko, padė
sim, tavorščiai, ant delno jo 
pinigus ir apie juos pašne
kėsim.

Taigi, jūs, tie tūkstančiai 
dolerių, ar jūs laikėtės Mar
kso vieros, priklausydami 
vienam žmogui? Kas jus su
krovė ir delko iki šiam lai
kui jūs nebuvot, kaip Mark
so viera mokina, padalinti 
tarp darbininkų, kurių dau
gelis skursta? Kur jūsų ly
gybė, brolybė ? Priklodui, 
jūsų buvusio boso pastogėje 
gyvena vargšas Maikio tė- 
vas, kuris prie dūšios netu
ri cento naujai uniformai 
įsistrajyti, neturi kvoterio 
geresniam šnapsui nusipirk
ti, o geria iš gyvulių trąšų 
padirbtą. Jis jau tiek nuse
nęs, kad nebegali į krumus 
nueiti, kad suaigavus gyva
tę, viskėn pamerkti, kad 
paskui ta viske galėtų gydy 
ti savo pilvo gumbus. Aki
vaizdoje to, jūs, tie tūkstan
čiai J. Gegužio dolerių, visą 
laiką gulėjot banke vieno 
žmogaus vardu ir juokėtės 
iš to vargšo tėvo. Ar tai to
kie jūs kovotojai su kapita

listais ir darbininkų užtarė
jai? Kaip suderinti tą su jū
sų šnekomis, kurias pliauš- 
ket per ilgus metus apie 
Markso vierą? Jūs tenkinot 
tiktai vieno žmogaus pilvą, 
o kitų darbininkų nematėt. 
Prisiminkit tiktai, priklodui, 
X Mockų, kurį jūs laikėte sa 
vo kunigu. Kol buvo jaunas, 
sveikas, jis buvo jūsų ver
gas, o kai paseno, sveikatos 
neteko, tuomet jūs jį koja 
paspirėt į purauzę, kur, var
gšas, ir mirė. O juk, valug 
cicilistų mokslo, ir jis sykiu 
su velioniu J. Gegužiu turė
jo teisės, jus, tūkstančiai, pa 
sitenkinančiai pažarstyti, pa 
sidžiaugti.

Kai pradedi giliau fige- 
riuoti, tai pasirodo, kad jūs, 
J. Gegužio tūkstančiai, esa
te biauresni, negu kuris ka
pitalistas. šis, kraudamas 
sau turtą iš darbininko pra
kaito, nešukauja apie revo
liucijas, darbininkų išnau
dojimą, lygybę, brolybę, gi 
jūs burna pliauškiate vieną, 
o rankomis darote kita. Čia 
toks yra biaurus žmonių 
mulkinimas, kad panašaus 
jam sunku būtų rasti.

>

O

Jonas: — Kas tai? Girdė 
jau, kad tau New Yorke ne
pasisekė? Ar teisybė?

Mikas: — Teisybė...
Jonas: — Kokiu būdu?
Mikas: — Kai vienam ti

pui pasiūliau norįs parduoti 
Washington tiltą, t^.i užuot 
tiltą parduoti, man kainavo 
$25.00, kad kostiumeris ne
praneštų policijai, kai rei
kėjo jam įrodyti, jog tas til
tas yra tikrai mano.

Š»
^RsUaud Ju Komom >«auum. Im.

✓
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NUOSTABOS ŽYGIAI VIENO LIETUVIO ŪKININKO
- Už paskutinius 6 skatikus užsako "Amžiną 

, Atilsį" savo laidotuvėms... - Ruošiasi
nusiskandinti Rusijos upėje. - "Amžinas
Knygų Fondas". - 20,000 idilių slaptai 
lietuviškai spaudai. - Ar naujoji "Lituanica” 
neš naciams bombas, o lietuviams

r laisvės proklamacijas!
Nemažo susidomėjimo, y- daviau jiim paskutinius 6 

pač tarp katalikų, sukėlė A- skatikus, kad pasimelstų už 
merikoje paskelbtasal spau- mano sielą, manydamas, kad 
dos mėnuo. Gal niekas tiek nusilpęs jau numirsiu, o ta 
spaudos reikalams kraujo, malda bus man vienatinė 
sveikatos, turto aukų nesu- amžiną atilsį. Taip iškėlęs

.dėjo, kaip lietuvių tauta. A- 
^pie knygnešius mes jau ži

nome, bet šia proga turėtu
me prisiminti pamirštą did
vyrį — Serapiną Kušeliaus- 
ką, kurs nusipelnė atminimo 
įsteigdamas ‘ ‘Amžiną Kny
gų Fondą” ir imdamasis 
leisti lietuvišką laikraštį 
* ‘Šviesą’ pasir o d ž i u s i ą
“Aušrai” užsidarius.

DIENRAŠTIS DRAIKI AB

JIE “JSCNINO SUJOS VAIKUS

“Draugas" Acme photo

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chioago 

APPENDICITIS Tuomet ir operacija
niiVtbAa

Appendicitis yra uždegi
mas mažutytės žarnelės, ku
ri randasi gale akljsios žar
nos.

Appeadicito yra trys rū
šys, būtent: lengvasai, chro- , .
niškas ir aršusis. Čia patie-, k°nis Paave‘ *

! ksiu svarbiausius bruožus 
| apie aršųjį appendicltą.

Seniau iš šimto susirgimų

y?a
daug sunkesnė, ligoninėje 
reikia daug ilgiau išgulėti, 
daugiau skausmų tenka per
kentėti ir daugiau iškasčių 
bei rūpesčių šeimynai susi
daro. I? tai dar nevisada 11- 

inis pasveiksta.
Nedaryk klaidos; Kai Vi

durius pradeda skausmai 
raižyti, nevalia gerti jokių

j* j u i j ivaistų, bet privalai šauktiappendicitu, tik du išlikdavo! , , , , . .daktarą, nes gali būti pavo
jingasis aršusis appendici*

sau laidotuves, prisp^.ustas 
nuliūdimo, įveiktas bado, 
parvirtau žemėn...”

Kažkoks žmogus jį rado!
begulintį, pranešė policijai Mokėdami už maistą ir gyvenimo vietą, šie penki Amerikos kareiviai Kinijoje “įsū-
ir jis pateko tarnauti pas nįno” penkis Bu:mos vaikus. Sakoma, jog tai paprastas reiškinys tarp Amerikos ka- 
vaitą, kur truputį pramoko reivių Kinijoje. Tąi rodo kareivių žmoniškumą.
rašto. Laimingu būdu, drau- _ _________________ ____ •_________.______________ . _ .
gams padedant jisai liko pri- >t - ĄAT"MTQ "PUrMSlT A Q 
imtas į raštinę, bet tiek A riwlilAO Raud. Kryžiaus
daug kentėjo dėl savo men-; Pergalės darželiai, 
ko išsimokinimo.

Nutarė šokti į upės 
gelmes...

- Ji" . .
Kartą berašydamas aukš-

Skurdus Lietuvos 
laukų piemenėlis

Serafiną motutė mirdama 
paliko tik kelių savaičių naš
laičiu. Kai jis buvo ketverių tam valdininkui kažkokį raš 
metų, mirė tėvas. Našlaitis tą pridarė tiek klaidų, jog 

^apsigyveno pas giminę kar-i tasai neapsakomai supynę^
čiamėlėje.

— Žiemą, — pasakojosi 
jisai, — nors tebuvau kūdi
kis, visados alkanas ir pus-

sudraskė ir pažadėjo atid. lo
ti į teismą už apgaulingą 
stojimą į darbą nemokant 
rašto. Serafinas taip tą pa
ėmė į galvą, kad iš nusimi-plikis, gaudavau krūmuose .. , _A., nimo nusprendė nusižudytiskintis virbų kurui ir savim: , .

^vilktis jų namo į trobelę... 
■Retą dieną negavau karčio
mis ašaromis verkti... Koks 
buvo mano džiaugsmas, kai 
mane išleido iš karčiamėlės, 
nuvedė į sodžių galvijų ga
nyti

Skerdžiuvienė juos iš ele
mentorių mokė skaityti, pa

sakojo šventųjų gyvenimus, 
drauge giedodavo šventas 
giesmes. Serafiną a ėmė la
bai trokšti mokytis, bet, jis 
pasakojo:

Racijonavimas daugumos

gyvi, o visi kiti baisiuose 
skausmuose mirdavo. O da
bar nei vienas neprivalo mir 
tl nuo appendlcito, jei tik da-1 , ~ .
roma kas reik ir jei k tokia J ....... . . . . . .
kuri nors liga ar komplika
cija neprisikabina.

tis. Ir nebijok, sąžiningas 
daktaras be reikalo operaci-

Simptomai.

pendicitis, tai visvien dak
taras galės greičiau tave pa 
gydyti. O jei būtų appendici 

Susirgusį tis, tai gali būti tikras jog
appendicitu nukrečia šaltis, tavo gyvybė bus išgelbėta.
Jis vieną ar porą sykių nusi- _____________
vemia, vidurius apie bambą DAKTARO ATSAKYMAI 
dideli skausmai veria, pas- Į KLAUSIMUS 
kui tie skausmai lokalizuo-
jasi dešinėje paslėpsnio pu
sėje. Ligonį nuo baisių vi
duriuose skausmų riečia į

Klausimas. — Ant mano 
kaklo atsirado tokios rus
vai raudonos dėmės, kurios 
palengva plėtojasi bet nes
kauda. Bijau kad nebūtų pa
vojinga. nes viena pažįsta 
ma sakė, kad jos motinai 
taip vėžys prasidėjo. Buvau

kyklos irgi planuoja darže Karo Fondas
liūs aprūpinti šviežiomis dai 
žovėmis tuos, kurie valgo Paskirdamas kovo mėn.

kenuoto maisto 
svarbą taip vadinamų Per
galės Darželių, kuriuose ga
lima auginti daržoves šei
mos naudai. Karo reikalavi
mai maisto ir metalo ka
riuomenei ir “lend-lease” 
reikalams, sumažino civilių 
normą. Už tai, Pergalės Dar 
želiai šiais metais pasidaro 

: karo projektu ir su artėjan
čiu pavasariu, laikas pagal- ^ai 
voti apie tokį darželį.

lUUOj RUI iv VCir^U vIUl lllvJOC ČL USJIIi 1 IvlicL £
padidino p.etus mokykk)se Raip per_; kaipo Raud. Kryžiaus mene krūvą ip jo temperatūra pa_

galės Darželiai bus pisodin-,’<• Prezidentas Rooseveltas 
ti, reikės juos tinkamai pri- Praeit4 savait« Prašė kiek' 
žiūrėti, kad jie kuo geriau-, vien0 amerikiečio ‘ stoti t 
šiai užderėtų, žinoma. <trt.R mielaširdystės armiją“ po

kįla. Viduriai užkietėję.
Pageiba. Vienintelė viltis 

išsigelbėti nuo skaudžios
priklausys nuo klimato, že- Raud- Kryžiaus vėliava n ®*rtles’ tlk vienintele pagel- pag daktarą, davė vaistų,
mės, vietos ir, pagaliau, nuo “arjkoti gausiai“ Raud. Kry- ba kai susergi aršiuoju ap- truputi gelbėjo bet nedaug.

pendicitu, tai skubiausia Daktaras sakė, kad toji liga
šaukti daktarą. Daktaras nepavojinga ir vadinasi “ty-
nuspręs, ar reikia važiuoti į nyja vorskoior’». Taigi noriu

pačių žmonių. Žalios lapuo-j a^aus Fondui, 
tos daržovės kaip kopūst’i.l Skaičiuojama, kad $125 
salotos, kručkų ir barščių la- bus reikalinga dėl

taip gerai auga kad “ali Rar-id. Kryžiau; sunkių karo| ligoninę, ar ne; ir jei rei- pa|daustį daktaro, kad atsa- 
jų užtekti visam sezonui. laikų‘ ParelS'i ir at-akomy- Į kia. tai nedelsdamas tuojau kytum per “Draugą”, ar ta

j bių. Suma padengs organi-
Pergalės Darželių progra- . GalJma gauti knyg®lę’ ku*' zacijos vietinius, tautinius ir

~ ir*»tin.a<ii iširti ma 1943 metais reikalauia1 n Patars M^-Suaodm i ir tarptsurtinius karo laiko, rei-
— Kai jau ketinau šokti ma metais reikalauja prižiūrėtį Pergalės Darželį, - .r? Mo

į upę, žaibu driktelėjo per keturių rūšių darželių: ūkių JQje išaiškina^a kokias dar. kalavimus vieniems metams.
galvą mintis, jog nedera darželių, miesto namų dar- ŽQVeg godinti kaip prireng-',. .
mirti nepasimeldus. Visas želių, mokyklų darželių ir . žemę įr tt Knygelė už. nelaimes 
sudrebėjau ir apsipylęs šal- bendrų darželių. Kiekvienas vardinfca .<How To PLant a
tu prakaitu atšokau nuo ūkis, prie gerų aplinkybių, yjctory Gsirden”, rašyki

ir prislinko prie giliausios 
dietos Qnegos upėje.

privalai pasiduoti operaci- liga pįvojinga ir ar gaiima
Jai- pagydyt, nes baisiai atrodo:

Klaidos. Daugelis nežino, Aš auginu įeimyną esu 38 
diciti8 Dasireiš- -- __ ___i __ i

gęs. Kai prakirdau jau bu- 
— Knygelės nebuvo iš kur vo antra diena...” 

gauti. Matydamas parvažiuo Malda ir nU0Šau ramybe 
jančius mokinius, mirkau a-i atgaivino. Grįžęs į įstai- 
šaroee, pavydėdamas jiems gą vėl stojo darban 
tokios didelės neišsakomos

* laimės.;.

kaip appendicitis pasireiš- m amžįau8) jaučiuosi svei- 
kia ir padaro baisių klaidų. ka tik truputį nervota ir tt. 
Vieni mano, jog pilvą jam __ M j
gelia todėl, kad ką nors ne- Atsakymas M, J. — Tam- 
gero suvalgė. Kiti mano, jog gtos odog liga «tinea verai. 
skausmai surėmė todėl, kad cok)r- nėra pavojinga ir ga- 
viduriai yra užkietėję ir to- lima pagydyti. jei tik pildy- 
kie dažniausia išger.a vais- sį daktaro patiektus vaistus 

žmonių organizacija. Jie laik tų vidurių paliuosinimui, ar- bei nurodymus. Buk rami, 
raščiuose skaito, kad Raud. ba plauna sau grobus su le- nes tai nereiškia vėžio liga, 
Kryžius padėjo žmonėms nu vatyva (enema). Pavojus, o tiktaj paprastą infekciją 
kentėjusiems nuo potvynių klaida, didžiausias pavojus fungoidiniais mikrobais.

bet tas nelies nepermatytas

Ką Raud. Kryžius tikri! 
nuveikia - taikos ir kar.
metu — žmonėms visai ne 

State Eztension Services, žinoma Jie man0 kad RaUQ 
arta State Agrikultūrai Col-, Kryžiu, yra 8imboiis ir „e

ue
kranto. Atsiklaupiau ir ė- turėtų pakankamai užaugin- 
miau karštai melstis. Aša- ti daržovių ir vaisių savo 
rų buvo maža, žodžių dar reikalams. Ūkių darželiai ga- 
mažiau, užtat širdis plyšo n būti padidinti, ir taip su-

susigraudinimo... Nežinau, planuoti, kad šviežių vaisių 3uteš Department" of’Agri 
ar buvau apalpęs ar užmi- lr daržovių užtektų per visa cu]ture. Washington: Vieto

leges. Sekančias knygeles 
irgi galima gauti iš United

Netikėtas pasisekimas

vasarą valgiui ir konserva
vimui. Kiekviena ūkio šei
ma turėtų sodinti daugiau 
braškių (etrawberries), vai
sių, krūmų ir tinkamų vai
sių medžių.

ry Gardens, City Home Gar-j^,^ sušelpė Graikijos ba yra gerti riciną ar kitokius
den, The Home Fruit Gard 
en, Disease-Resistant Varie

Klausimas. — Aš turiu
daujančius vaikus, arba ka vaistus vidurių paliuosini- rupturą, arba kylą. jau apie

ties of Vegetables For the kreįpįa dšmesį į gvdytojut 
Home Garden. F

ro belaisvius. Bet retai at mui! Nuo to, pritvinkęs ap
pendikas pratrūksta ir pfi-

septynetą metų ir dėviu 
“ supporter”, bet kai suko-

liai pasiskleidžia ant 
žarnų.

slauges ir kitų profesijų ii 
užsiėmimų žmones, kurie ga 
lutinai atlieka Raud. Kry 
žiaus mielaširdystės darbus 

Amerikiečiai namie, kuria 
aukoja Raud. Kryžiaus Kare 
Fondui, tiesiog padeda tė
vams, vyrams ir broliams 
karo laukuose; giminėms, kt 
rie yra karo belaisviai, oku 
puotų šalių žmonėms.

V184 siu, tas tas nebesulaikd -*•I
išlenda daugiau. Aš esu gir- 

Kai appendikas pratrūks- dėjęs, kad galima sugydyti 
ta. momentaliai skausmai he operacijos. Ar tai tiesa, 
pranyksta, o daug iškentė- daktare? — Joe B. 
jusiam ligoniui net akys nu- Atsakymas Joe B. — Jei 
švinta. Bet už dienos-kitos, rupturą neperdidelė, tai ga» 
dar baisesni skausmai visus ma sugydyti įjektuojant tu- 
vidurius apima, dar didesnis lūs vaistus. Bet jei pratruki- 
karštis suima, nes tuomet mas yra didelis, tai geriau 
visos žarnos užsiliepsnoja pasiduoti operacijai.

Įrengdamas Pergalės Dar
želį (Victory Garden), kiek 
vienas amerikietis gali pri-

Mažų miestelių gyventojai,
Serafinas negėrė jokių kurie turi vietos, gali užtek- 

svaiginamų gėrimų, ėmė ne- tinai užauginti daržovių sa-sidėti prie išlaimėjimo k.2~c 
paprastai dirbti dienomis ir, Vo reikalams. Jie gali paso- maisto produkcijos fronte,
naktimis. Jo darbštumas ir j dinti mažus vaisių medžius ūkininkai prisirengę užau-

vų skolą, dėdė Serafiną bu- pažanga buvo įvertinti ir jis' kur tik yra vietos. Miestų ginti didžiausią derlių šiais
vo paėmęs dirbti pas save, gavo net aukštesnę tarnybą, gyventojai, kurie neturi ge- metais, bet Tauta reikalaujr

Pabėgęs, išvargęs 
sukniumba miške

Už nežinomą našlaičiui tė

bet mokytis neleido. Tada 
jis pabėgo kitur tarnauti 
pas ūkininką ir užsidirbęs 8 
rublius per metre laiko, nra-

Ugėdamasis Lietuvos jisai 
metė Rusiją, kur buvo nu
skirtas ir grįžo į tėvynę, čia 
gavo neblogą tarnybą, oe

vyko pas teismo sargą mo- to pradėjo homeopatija gy 
kytis rašto. Bet sužinojo a- 
pie tai dėdė ir su policija 
parsivedė atgal.

ros ir derlingos žemės arba visų amerikiečių pagalbos, 
vietos, gali bendrai su savo Augindami daržoves ir vai 
kaimynais susirasti tinkamą sius, ir sudedami atsargai 
plotelį, prie kurio galima bū- kada jų bus maža žiemo: 
tų privažiuoti autobusu ar- metu, kiekviena šeima papil

dyti žmones, turėjo gerų į-1 ba gatvėkariu. Galima irgi dys savo kiekį racijonuoto 
eigų ir vedė žmoną gayda- Į susikalbėti su ūkininkais dėl maisto. Namie konservuotas 
mas pasogos 20 valakų (ke- i kcoperatyvių darželių, ku- maistas nebus atskaitytas 

racijonavinlui. OVVI

nuo "peritonitis”. Ligonis 
Jei turi seno metalo: va- tuomet pradeda kledėti ir

rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

— Dabar. — pasakoja Ji-j liūs žirnius akrų) žemė?. Pat riuose žmonės iš mie?tų pa 
sai toliau, — šventadienių sai daug vargo patyręs dėl dėtų apdirbti ir prižiūrėti, 
naktimis, nemigdamas mo- mokslo stokos, visą savo li- j Už tai ūkininkai galėtų su 
kinaus pasislėpęs, kad ne- kusią gyvenimo daiį pasfcy- j jai? pasidalinti produktais, 
pamatytų. Folvarke, kur gy- rė švietimui lietuviškos liau
veno mano dėdė, buvo ak- dies. Susidėjęs su žinomu 
meninis svirnas. Ten gauda- lietuviškų knygų mylėtoju rius arba šaltinis Dangiškų 
vau sargu gulėti per visą kunigu Sideravičiumi, anai? Turtų”, kurios buvo išspaus- 
žiemą, per smarkiuosius spaudos draudimo laikais, dinta keli tūkstančiai ir sla- 
ppeigus. Nebepakęsdamas dė praeito šimtmečio antroj pu- pta atgabenta iš Prutu. Nuo

silpti. Mirtingumas nuo “pe-
Kas tikėjime nestoja, tas 

didesnio dalyko nustoti »*«-
ritonitis” yra labai didis.; gali. (Sedeca).

Provincijų ir miestų mo-

dės žiaurumo... vėl pabėgiu. 
Ėjau miškais pats nebeži^o-

sėj Serafinas Kušeliausk&s to laiko jisai kasmet rašy- 
ėmė rašyti ar versti į lietu-1 davo ir spausdindavo nau-

damas kur. Neturėjau hė vių kalbą knygas, pasirašy- jas ir naujas lietuviškas kny 
kąsnelio duonos... Keliai die ( damas Lauryno slapyvard- gas, negailėdamas jų leidi- 
nas klaidžiojau teatsigerds- žiu. Jo pirmaeal darbas bu- mui savo pinigų.
mas vandene, susižeidžiau vo 1879 m. sudarytoji 800 
kojas... Sutikęs elgetą ati- pusi. knyga “Aukso Alto- (

(Bus daugiau)

IMSURE VOUR HOME 
AGAINST HITLER/

A
_____ 1

r
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Iftmokėiifnu I 
rANArnourtr, progą r>ABARTfNftim> aMirBfla 

NUOAIMČIO RATOMS.
^tapkIte finansTmai ^NEPRIKUAUKOKI r;

TAUPYKITE mūši) iatalgaje. JOmj Indeliai rūpestingai globo
jami tr ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savingfl Mrtd Lnari tli- 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūaų pinigai greitai IkmAka- 
mt ant pareikalavimo.
OVIAVM1A |R gYMIALHIA UETUY1<J FINANMINS IŠTAKIA 

— IS Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and J.OAN ASSOCIATION
j TEK CALUMET 41 IK l<m. M. Moteris, Sec’y. ftSMt 80 BALUTEI) RT

K. J. Prunskis 8««ęwMt>kVlMOS EO»OS ^STAMPS
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
(Tęsinys)

Nuo miesto Jacksonville 
darosi staigi atmaina, kaip 
oro, taip ir augalų atžvil
giu. Oras šiltas. Traukiniui 
ant pusvalandžio sustojus, 
išlipau pakvėpuoti gaivinan-
čiu oru. šilta, prakaitą 'reik nių vietU-

ma kiekviena proga. Didės-| 
niam skaičiui vasarotojų at
vykus, nuomos keliamos.

Vasarotojų daugiausiai es
ti šaltųjų mėnesių laiku, kaip 
sausio, vasario ir kovo bė
gyje ir daugiausia iš šoltes-

Labai daug puošnių vieš-
darosT nepakenčiami. Visli valdžia ka’

riuomenei. Civiliam tuose

šluostyti, šiltesni drabužiai

vienmarškiniai. Saulutė šil
do. Ant dangaus jokio debe
sėlio. Mieste ir apylinkėse 
matosi daug įvairių šiltų 
kraštų medžių. Daugiausiai 
palmės, tiesiai nuaugusios,

viešbučiuose uždrausta gy 
venti ir lankytis.

Viešbučiai, kaip ir beveik j 
visi kiti šio miesto namai, 
statyti iš ypatingo viduti
niško kietumo akmens, bal-aukštos, be jokių šakų. Tik 

pačioj viršūnėj kabo keletas toa sPalv08’ kuris kadaise 
desėtkų kokosinių riešutų, itai buv0 Pamatu j°ros du»- 

Ir taip nuo Jacksonville Iki
pat Miami kai kuriose vie
tose skinami soduose oran- 
džiai. Išrodo labai geras der
lius. Medžių šakos nuo vai
sių nulinkusios. Bet stebė
tinas dalykas šioje valsty
bėj — mažai geros žolės.
Galvijų visai nematyti. Gal, 
ir yra kur nors, bet trauki
nio kelionėje žiūrint per lan-

no.

Mieste ir apylinkėse ran
dasi apie 250,000 gyvento
jų, neskaitant 120,000 vasa
rotojų. Gražus smėlio jūrų 
krantas, švelnus oras, šilta 
saulė — priežastis skaitlin
gų vasarotojų. Vienas tik 
nepatogumas, kad prie vie
šų maudynių nėra namų, ku
riuose būtų galima rusireng-

BIG JOB—Now serving in facili- 
ties of the U. S. Veterans Admin
istration as well as civilian hos- 
pitals, Red Cross’ Voluntecr 
Nurse’š Aide are daily becom- 
ing essential to the war effort at 
home. More than 50,000 of these 
uomen are prepared to give their 
time to this work, relieving train- 
ed nurses from routine duties and 
thereby helping to alleviate tlu 
nursing shortare io bavnit.ie

ga visai jų nematyti, žemė ti ir apsirengti ir laikinai 
panaši į pelenus. Skrajojan- Į drabužius palikti. Eidamas 
čios baltos smiltys dengia1 iš viešbučio į viešą maudy-

eamanų klodus, arba šiokią- 
tokią žolę.

Vasario 4 d. apie 10:30

nę turi įsimauti į maudy- 
mos kostiumą, o eidamas į 
vandenįi viršutinius d ratai-

traukinys sustojo Miami sto- žlus Palikti ant iūrM kran

ty. Vežikų eilės laukia ke
liauninkų. Vežikai daug pi
gesni, negu Chicagoje. 

Miami viešbučiai

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago. III.: Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

J?

Labdarių 1-oji kuopa IT. Marijonu Misijos
I Labdarių Sąjungos 1-moji 
j kuopa šv. Kryžiaus parap. 
salėj laikė susirinkimą vasa
rio mėn. 21 d. Naujais na-
riais į kuopą įsirašė: St-agių Malinauskas M lc. 
šeima (keturi asmenys) ir
Mikutis. Tikimės, kad jie1 ROSELAND, CHICAGO,

MELROSE PARK, III. Our
Lady of Mount Carmel pa
rap. bažnyčioje nuo kovo 14 
iki balandžio 11 d. — kun.

Labdariu Sąjungos 
centras dėkoja

Vasario 28 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje įvyko pui
kus teatrališkai vakaras, 
kurį išpildė Antano Vana
gaičio grupė, šiuomi Labda
rių Sąjungos centras nuo
širdžiai dėkoja Antanui Va
nagaičiui už gražaus progra
mo parašymą ir sutvarky
mą; visai “Margučio” gru
pei, ypatingai Baltramiejui 
ir Cecilijai, kurie taip daug 
juokų pridarė; Pupų Dėdei 
ir Dėdienei; merginų chorai 
už liaudies dainas; adv. O- 
liui už sumaningą vakaro 
vedimą. Adv. Olis daug nau

mą kitais darbais; Sudeikie- 
1 nei ir Cicėnienei už jų triū-’ 
j są, taipgi visiems darbinin
kams, kurie dėjo jėgas, kad 
viskas išeitų į gerą. Taip ir 
buvo.

Ačiū visiems klebonams 
ir kunigams, atsilankiusiems 
— kleb. kun. M. Svariiui, 
kun. A. Deksniui, kun. Jo
neliui, kuris praleido laiką 
su jaunimu, kun. A. Karu- 
žiškiui iš Pittsburgh, Pa., ,

gražiai pasidarbuos labdary- 
j bei.

Mūsų veikli kuopos rašti-

ILL. Visų šventųjų parap. 
bažnyčioje- nuo kovo 28 d. 
d. iki kovo 21 d. — Kun. P.

ninkė Landienė išdavė iš A. Ignotas, M.I.C. ir Kun 
knygų revizijos. Per 1942 (A. Mažukna M.I.C. 
metus pirmoji labdarių kuo-1 WESTFIELD, Mass. Sv. 

pa pridavė sąjungos centrui Ka2imiero parap. bažnyėio- 
- prieglaudai baigti $2.510.-'je nu0 koyo 14 d ikl koyo 
30. Pasitikima, kad s.e mo- 21 d _ Kjn j Vaškas
tai veikimo ir pinigų prieg
laudai rinkimo atžvilgiu bus 
dar sekmingesni.

Vasario 28 d. centro pa
rengimo metu pasidarbavo

M.I.C. \
MARQUETTE PARK, 

Chicago, III. Gimimo Pane
les Švenč. parap. bažnyčioje 
kovo 21 d. iki balandžio 4 d.

kuris iš taip toli atvyko da-| Pne XT dar-j__ Run A Ignotag, MLC
lyvauti labdarių parengime bų Sudeikiene, Mas-

lauskienė, E. Gedvilienė, O..
ir Kun. A. Mažukna, M.I.C

— ačiū jam už kalbą pasa
kytą per “Margučio” radio Sriubienė, Norbutienė, Ra- 
valandą igauskienė, Landienė, Marti-

į šiene, Vaznienė, Dorša.
Ačiū visai atsilankiusiai i Ragtininkė Ona Landienė 

Publikai’ be kurio_8 būtl* va‘ dėl nesveikatos atsisakė iš,
dos padarė Labdarių Sąjun- karas niekais nuėjęs — ragtininkės vietos. Linkime • Kazimiero parap. bažnyčioje 
gai, palaikydamas publiką Ka'’sia9 aukas; profesiona- I s,ustipreti ir vėl grįžti prie;nuo balandžio 4 d. iki bal. 11

---------------------------------------------------geram ūpe ir taip tvarkin- biznieriams jr visiems pareigų. Ją pavaduoja d. — Kun. V. Andriuška,
žąsies dydžio. Čia tuo metu 1 &ai mokėdamas agituoti, kad musų darbo žmonėms už a t-. buvuai raštininkė B. Cicie- M.I.C.
tavo gana daug. Dide.i tin-' Publika sudėtų aukų senelių ada”"ienė. L-rys'

giniai. Beveik per visą die- prieglaudai, žodžiu tariant, audei^a aPl

PITTSTON, Pa. Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje nuo 
kovo 28 d. iki balandžio 4 d. 
— Kun. J. Vaškas, M T. C.

WORCESTER, MASS. Šv.

N. Y. šv. 
bažnyčioje

! BROOKLYN, 
j Jurgio parap 
!nuo Balandžio 11 d. iki ba
landžio 25 d. — Kun. J. 
-Vaškas. M.I.C.

visai “Margučio” grupei, y- senelil» prieglaudai. Tie varg11C Vdlg Al | || a M
patingai vadui Vanagaičiui, šai džiaugiasi ir meldžiasi UCerOS IdDCldndl

ačiū už viską, ką jie padarė geradarius ir laukia, ypiLia
. - x x • • ' eero Der ši Dareneima I kad tik būtų baiStaa JU na‘

grjzta įs jurų žvejai s.n zu- sero Per parengimą. |
' vimis. Tada ir pelikonai at- Ačiū taipgi vietiniam cho-' meil9_ aninintrn turSa

tyt jaunimo. Kur nepažvelg- bunda įr eina koya maig. rui, sąjungiečių, kurios gra- ‘Labdarių Sąjunga turės

to.
šiuo laiku labai maža ma- ,

si, visur seni žmonės. Taip 
ant jūros krantų, taip ir

ną kur nors ant stulpo tupi 
prieš saulę kaklą įtraukę ir 
miega. Apie 5 vai. popiet

tą. Žvejai pagauna gana 
daug geros žuvies, čia pat 
yra įtaisytos svarstyklės,

Labdarių Sąjungos 3 kp. | RACINE, Wisc. Sv. Kazi- 

stato veikalą ‘‘Moterų triū- miero parap. bažnyč’oje nuo
žiai dainavo po vadovyste O- k*tą parer,girną gegužės m. ®as” (pirmą kartą Ciceroj). balandžio 11 d. ik5 balan- 
nos Metrikienės. , ! 9 d., ir iš kalno prašo visų Vaidins Lietuvių šeiminin- I džio 18 d _ Kun> j Jan.

Ačiū artistams muzikan- Sėtuvių paremti. Jeigu mū-įkių Raudonojo Kryžiaus vie čiufl M I C

Cicero, III. — Šv. Antano 
parap. baland. 5 — 11 d. —

Mieste randasi apie 500 miesto soduose. Sėdi ant šuo 
viešbučių. Yra visokių: la- ly po palmėmis ir šildosi ^ažna* žuvis sveria, 25^ sva- tams už tokias žavingas pol-J sų kiti parengimai bus taip netas, Maskolaičiams vado- 
bai puošnių, vidutinių ir nu- prieš saulę. Be palmių, ki- R . . . žveiai xia Dat kas ir valgius, ypatingai La- Kausingi žmonėmis ir auko- vaujant, sekmadienį, baland.

_____ ________________ ,_____ w.nXni ! * J i-~_____t...: ,.x ~_____ j:___ mis. kaiD Šis Paskutini?, tai 4 d ftv Antano naraniinetokių medžių labai mažai. , sta|iukų žuyj ya)o ir gya
Medžių ir krūmų lapai sto rais arfea yisą ya. armonikos.

n ir kieti. Šiltų kraštų me- sarotojams Geresnės rūšies! Negalima praleisti progos 
skurusiuose patarnautojai ir džiai žydi labai ryškiomis pQ svar,3ig prastesnės po Padėkoti dr. Steponui Bie- 
biednuomenė. Turtuolių vieš spalvomis, ypatingai toli 3Qc Likučius’meta į vande- žiui už kalb4 ir paraginimą 

bučiuose už parą (24 valan- matyti raudona spalva. ir kovoja "" ‘
das) reikia mokėti iki $50 Žolė menka ir geroj prie- pjž tuQ3 likučius Didelių žu_
ir daugiau, o vargšų viešbu- žiūroj nenoromis auga. So- yų nugarkauUs kįetas, taip 
čiuose kambarį gali gauti už duose beveik prie kiekvie-1 kaip Įr Ritų gyv-:lių kaulai.
$1.50. Nuomoms čia nėra lu nos palmos kamieno prives-. R , kaDoiamas i o-abi- bų, kaip Chicagoje. Viešbu-! ta vandens dūda (paipa, irĮ ^t meuZ ^iikon’am,. 

čio savininkas savo nuožiū-1 nuolat lėtai drėkinama Pab kurie juos ryja peiįkono pa
ra turi teisę nuomą kelti. ( mų šaknys. Tas palaiko jose' rklg yra tokia kad reika.
Taip ir daroma. Išnaudoja-, gyvybę. Karts nuo karto ly-1 lg išsitempi.a, kaip gumini-

skurusių. Puošniuose gyve 
na turtuoliai, vidutiniškuo
se įvairūs vertelgos, o epu-

banauskui už pagrojimą ant m*s’ kaip šis paskutinis, tai 
užtikriname, kad senelių

ja lietus, bet tas menkai ką 
reiškia.

Paukščiai
Paukščių atžvilgiu ši val

stybė yra nuskriausta,. Ne 
John Valiukas, Juozas Va- Įtik miesto soduose, bet ir už 

lukonis, C. T. Bansavage, i miesto niekur nepasitaikė 
Matas Šimonis,. A. M. Bize,1 matyti paukščių. Gana daž- 
J. L. Plungis, Julė Juškevl-' nai lankiau gražų miesto so- 

čienė, A. E. Markevičius, Pi- dą Bicayne, kur randasi daug 
jus Grybas, A. K. Karpaus- žydinčių krūmų, gėlių, pai
kas, Emilija Šulskas, Eva mių ir kitokių medžių. Norė- 
Jesky, Edna Messel, Kasė jau išgirsti paukščių čiulbė- 
Messel, Nellie Juozyas, B.1 jimą, bet nieko panašaus. 
M. Wallis, Helen Rauby. Kiek kartų atsilankiau, vi- 

Alekas Petkus, jo žmona; suomet tik tą patį giedantį 
Bronė (Daumantaitė, kun. paukštį girdėjau. Raudonas, 
Daumanto sesuo, yra seni Špoko didumo, gana gražiai

Detroit. Michigan
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Grenshaw, Geneva Waliukas,

Šv. Jurgio parapijoj darbuo
tojai. Alekas eina parapijos 
komiteto nario pareigas ir 
su atsidavimu darbuojasi. 
Broke daug darbavosi Mote

rų Sąjungos 54 kp., Lietu
vos Dukterų dr-joj, taipgi 
savo talentą yra parodžius 
vaidinime ir dainavime. Vei
kli šeima ir savo sūnelį Ale- 
ką pratina prie lietuviško 
veikimo. Petkai ne tik skai
to lietuviškus laikraščius, 
bet pasižadėjo “Draugą” pa
remti su žiniomis bei sura
dimu naujų skaitytojų.

Koresp.

gieda, panašiai į lakštinga-; 
lą. Tai ir viskas. Kodėl čia 
taip mažai paukščių, nega
lėjau suprasti.

Pelikonai čia atskrenda, 
pabūna keletą mėnesių Ir vėl 
išskrenda. Miesto sodo šone 
Biscayne randasi laivų prie
plauka, iš kurios įvairios 
laivų bendrovės laivais ve
žioja vasarotojus į įdomias 
vietas jūrų pakrantėse. ~e- 
likonai yra jaukiausi paukš
čiai, kokius kada mačiau sa-1 
vo gyvenime. Pilkai-rudos 
spalvos, ilgu snapu ir kaklu, 
juodomis letenomis, mažos

daiktas. Dėlto pelikonai pra
ryja gana dideles žuvis. Pe- 
likonas žmogaus nebijo; ga

visų prisidėti aukomis prie 
labdarių. Ačiū jo žmonai, p. 
Biežienei už padainavimą.

Daug rūpesčio ir pastan
gų deda dvasios vadas, gerb. j 
kun. Anicetas Linkus, kad 
Labdarių Sąjunga sėkmin
gai darbuotųsi. Labdarių Są
jungai didelė garbė turėti 
tokį dvasios vadą. Nuošir
džiai ačiū kun. A. Linkui už 
leidimą savo salės lr visą

įima jam ir už smęo paim- Pa«alba 6lame vakare ir
są pasišventimą Labdarių 
Sąjungai.

ti. Pastumtas į šalį neina 
nuo žmogaus. Dėlto dauge
lis žvejų laiko šunį, kifris 
pelikonus nuvaiko.

, Kun. A. Briška

(Bus daugiau)

prieglauda tais baigta šiais 
metais ir be jokių skolų. 
Skolą, žinoma, lengva už
traukti, bet klausimas, kas 
norės mokėti didelius nuo
šimčius, nes vargšai už dyką 
taus laikomi.

Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas įvyks kovo 31 
d., Šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, 7:30 v. v. Visų kuopų 
prašome dalyvauti ir visus 
aukotojus kviečiame atsilan
kyti, kurie aukojote per pa
rengimą, išgirsite rezultatais 
iš parengimo.

Labdarių Są-gos centras,
Anast. Valančius, pirm.,

4 d., Šv. Antano parapijos (kun A Ignota9| MIC
salėje. Pradžia 7 v. v. Įžan- ____

, MONTREAL, Canada, Šv.

Pelnas senelių prieglau
dos kambario įtaisymui.

Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo balandžio 19 d. iki

Širdingai visus kviečiam balandžio 25 d. Kun. V. 
dalyvauti 1 Andriuška, MLI.C.

--------------------------------------------------' MASPETH, N. Y. Persi-
* I

mainymo parap. bažnyčioje 
nuo balandžio 19 d. iki ba-BUDRIKO 
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LIETI VIV 
DRAITOĄ

W. KANTER. 1 

MUTUAL LIQIIOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Tntafonoo- nnrą>KV4Rn 0014

Ačiū pirmai kuopai už pa
ruošimą valgių lr prisidė j i-

Pilietybės Pamokų 
Pranešimas!
Po politiško veikimo ir in

come taksų pildymo, vėl ga
lėsiu pašvęsti vieną vakarą 
kiekvieną savaitę dėl pri- 
rengimui nepiliečius piliety
bės kvotimams. Pradedant 
šį Įtenktadienį, kiekvieną 
penktadienio vakarą kaip 7 
valandą bus duodama veltui 
pilietybės pamokos mano 
raštinėje — 6322 South
Wastern Avenue.

Katriems reikalingos šios 
pamokos, galite pasinaudoti 
minėta proga, žinodamas, 
kad jums yra gan sunku su
prasti ir išmokti apie Suv. 
Valstijų valdžia, todėl ir vėl 
bandysiu jums pagelbėti 
kaip praktiškiausiai ir leng
viausiai išaiškinti dėl jūsų 
išmokymo.

Adv. Charles P. Kai

Labd. Są-gos 3 kuopos eu- 
sirinkimas įvyksta ateinantį 
nedėldienį, kovo 21 d., 1 va
landą popiet, Šv. Antano mo
kyklos kambaryje.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GK RITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

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

i| | *

------

RAKANDŲ, RADIO 

IR JEWELRY 

Viskas po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7238

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFU. 10f»0 k . nedMIos vak. 9 v. 
WHFC.. J480 k.. ketvenraU 7 v. v,

landžio 25 d. — Kun. J. 
Kuprevičius, M.I.C.

SPRINGFIELD, ILL. šv. 
Vincento Pauliečio parap. 
bažnyčioje nuo balandžio 21 
d. iki balandžio 25 d. — 
Kun. M. Šmigelskis, M.I.C. 
nuo liepos 17 d. iki 26 d.

CHICAGO, III. Dievo Ap
veizdos parap. bažnyčioje 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

Youngstown, Ohio. ■— Šv. 
Pranciškaus Assisi par. ko
vo 28 — 30 dd. — kun. P. 
Barauskas, MIC.

Lowell, Mass., šv. Juoza
po parap. nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 4 d.

4

VVOIK STU lll O
UI45 WpsI 35* Street

' lluM I M X i I I I I

PILIETYBĖS PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

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

JOSEPH I. GRISH
4631 80. ASHLAND AVE. TEL. YARDS 1001

z?
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IR APYLINKĖSE
Dar apie "Pyragus"

CHICAGOJE
Mini vardadienius

Juozas Budrikas. — Tai T „ . ..
. Jonas Skelly geriausia iš i Užprašė šv. Mišias už ka- pagarsejęs Chicago lietuvių ..., , ,T . , “‘p**1*

pildė savo rolę šioje komedi- reivius, Apreiškimo Svč. Pa-

1 brightonparkiečius Dariaus-Girėno
ypač moteris vienetas jau surinko

Moterų Sąjungos 20 kp. Raud. Kryžiui $445.00

biznierius, savininkas dviejų

Sekantieji asmenys auko- xiliary Raudonojo Kryžiaus 
jo per vienetą po $5.00: Sop- vieneto, reiškiame nuošir- 
hie Rokuizo, J. Vilimas, J. džią padėką visiems auko- 
Miekus, P. Samkus, F. Za- jusiems. Lauksime daugiau, 
deikis; $2.00: H. Mūra skas, |
$1.00: F. Becker, G. Bick-Į 
nėr, J. Chernauskas, H. Da j 
pser, A. Dawnis, C. Gaconis,’
J. Kazlauskas, A. Kasper, P.

Komitetas
Kadangi šis vienetas ofi

cialiai įgaliotas rinkti aukas 
šio mėnesio vajuje, Karu 

Prasidėjimo Panelės Sv. baž | Fondui, todėl kviečiame vi- 
nyčioje. sus lietuvius aukoti per šj

Visi mes laukiame karo: vienetą. Aukokim per lietu

krautuvių — radio rakandu j°je' 861 U V1“‘ veikal° da‘, nos Marijos dienoje, kovo
ir jewelry Jau 30 iety kaip1 lyvUi daUg Pri]u<*in° Pub’ 25 d., 8 vai. ryto, Nesalto ir jeweiry. Jau «5U metų kaip kurios buvo pitautęlž
biznyje, kuris kasdien auga 
ir plečiasi. Be to, J. Budri- 

The well known Chicago kas yra vienas pirmųjų lei- 
Herald American reporterę dejų lietuviškų radio pro- 
Stanley Pieaa. will addreaa gramų. Jo programos PM*-'Ulko rotoss’A.’ŪiokL 
the members of the Chicago žymi turiningumu, įvairumu R Nikšas, J. Davidonis, T.

salė. žinau, kad mažoji Syl- 
via sirgdama lošė. Tai pasi
šventimas !

Sekančios žvaigždės su ta

Chapter of the Studentą Or
ganization, vvhich takes place 
at 8 o’clock April 2, 1943 in 
the “Draugas” editorial of’ 
fioes, 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, UI.

Mr. Pieža has been with 
the Chicago Herald Ameri-

ir ypač tuo, kad jose negar 
ginami svetimtaučių bizniai, 
o lietuviai raginami daryti 
biznį tiktai pas lietuvius.

Juozas Krukas. — Vienas 
Peoples Furniture Co. dali
ninkas, skelbimų ir radio di
rektorius, pirmojo pasauli
nio karo veteranas. Kitais 
metais švęs 35 metų sukak
tį, kaip yra atvykęs iš Lie
tuvos. Jo žmona Emilija, au 
gindama šeimyną, sykiu lan
kė mokyklą ir taip pasiekė 
medicinos daktaro laipsnį. 
Sūnus Algirdas lanko uni
versitetą ir yra pasirinkęs

Raštutis, S. Bartkus. 
Antrąją programos dalį

išpildė mergaičių ‘Glee Club’ 
kun. A. Zakarausko veda
mas. Šis choras jau seniai 
yra užsipelnęs garbės.

Kotryna S.

Nuoširdus ačiū /

Klikunas, A. Michalo, A 
Mitchell, J. O’Neill, A. Pa

. ... . . . , , .. . . , ja, E. Prelgauskas, C. Stanpabaigos, visi, o ypač moti- j viskas .staiga, kad lietuvių A T8masiunaB w y,
nos, trokštame palaimos Die , vardas kiltų, kad nepasilik
vo ir Jo Motinos globos sa-! tumėm nuo kitų tautų, 
vo sūnums, tarnaujantiems Kviečiame visus legiouie 
kariuomenėje, ginantiems ša Į rius ir moterų auxiliar> na- 
lį nuo užpuolikų. Tad visas res nepamiršti savo viene- 
sąjungietes, kareivių moti- to, kuris užsitarnavo garbė: 
nas ir visas moteris, kurios savo darbuote.
gali, prašome atsilankyti tą' Dariaua.Girėno Raudonoje 
dieną į bažnyčią, išklausyti Kryžiaus vienetas veikia kas

tas, A. Yor.mtis, A. Yurgai 
tis, J. Ziougra; 25c: J. Ban- 
cewicz, Kikis, J. F,erowicz.

Vardu Dariauš-Girėno Au-

IS Iftl’ARD AVIMAS MUSU 
MII.Zl.VISKO S’ \KO MUZ1KA- 

I.INIŲ INSTRUMENTU

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

šv. Mišių, bendrai pasimels
ti už mūsų kareivius.

PenlJadienį, kovo 19 d., 
7:30 vai. vakare, Vengeiiaus 
ko salėj, 4500 S. Talman av., 
įvyks svarbus susirinkimas

antradienį nuo 10 vai. ryte 
iki 10 v. vakaro, Dariaus 
Girėno svetainėje, 4416 So I 
Western Ave. Čia galite į 
teikti auką per pirmininkę 
Helen M. Kareivą, vice pirm. 
Martha Mason, vice pirm. 
Anne Yonaitis, Commander' 
Jos. Kibort, B. R. Pietkie-j 
wicz ir Stanley Mitchell, ma 
nager Darius-Girėno svetai
nės. *

Nors menkais savo žo
džiais noriu padėkoti ALRK 
Susivienymo 163 kp., Mar
ąuette Park, už taip aukštai'A- Raud- Kryžiaus Brighton 
įvertinimą mano menko trifi' Parko vieneto- Susirinkime 
so. Nuoširdžiai ačiū už man kalb®s Raud.- Kryžiaus at- 
suteiktą .tokį elegantišką stovė’ kalbėtoja J. Daužvar- 
“Corsage” ir puokštę “Ame-; dien_ė- Ne tik visa» vieneto 

motinos profesiją. Tai vie-Įrican Beauties”. Kad gėlės nar®8’ bet ir via°8 moterys, 
nintėlė, gal, bus Amerikoj galėtų prakalbėti, tai išreikš' kurios interesuojasi Raudo- 
lietuvių šeima, kurioj moti- tų mano dėkingumą. I nojo Kryžiaus darbais ir rei-
na ir sūnus bus medicinos _____ „___ ___ _

susirinkimą ir' išklausyti j mūsų kareiviams sužeistiems

gą ištiesti pagalbos ranką 
Konstancija Skelly I kalais, prašomos atvykti į Į kenčiančiai žmonijai ir ypač

daktarai. Duktė Emilija lan 
ko aukštesnę mokyklą. . , ... ii,i svarbios kalbos šiuo metulankąs aviacijos mokyklą.

Stanley Pieža•
can fbr the-laut '9’Jfears and 
has a fine record on the 
staff. He has gi ven the Cat-į 
holic Church and the Lith
uanian people of Chicago 
thousands of dollars owortfy( 
of publicity. He is one of 
the most promising young 
Catbolic newspaper men in 
Chicago.

Juozas Juzėnas. — Seniau 
gyvenęs West Side, o dabar 
turįs valgomųjų daiktų biz- 

i nį adresu 4008 Archer Ave. 
Jo krautuvė yra moderniš
kai įrengta ir turi daug kos-i 
tiumerių. Juozas yra links
mas žmogus, o vardinių pro
ga jis bus dar linksmesnis, 
kai draugai ir pažįstamieji 
atsilankys su pasveikini
mais.

Mikšiai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai, rėmė
jai, taip pat rėmėjai visų 
mūs įstaigų. Rap.

PLATINKITE “DRAUGI’

f—
Trijų Metų Mirties 

Sukaktuvės

eina vajus Raudonojo Kry
žiaus. Visi jauskime ~parei-

karo fronte. Tai geriausiai 
mes galime padaryti per A 
Raud. Kryžių. E. S.

PASINAUDOKIT f UOGA DABAI!
KOL DAU M.lšPAHDlO'lI.

TŪBOS, GURINĖTAI, TROM
BONAI. SAXAi’HONES. FLUTES 
su "caffcs” — $35.00, $37.50,
$45.00 >r $/6.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
N1SK1 MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STKIUNINIAI BASAI — $60.00.
$125.00 Ir $150.C0. BASO U2- 
DENUALAS — $12.00. SMICE-
E1A1 SMUIKOMb, STRIUNINI 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBO,.fc. ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų VHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
ta ms, Triūboms, Saxap)ionea ir 
taipgi Sinuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
U14 BliunreH St., Chicago

---- Š

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Assoeiation
OF CHICAGO

Mr. Pieze has dene much' 
for the Lithuanian of Chi
cago and has really placed Juozas Mickeliūnas. — 
them on the map a» far as Žinomas Chicago lietuvių

ta. n a.
MORTA MALECKIENft

Chicago is concerneci.
The theme Mr. Pieža has

veikėjas, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, narys Da-

chosen for his adūress is rius-Girėnas Post 271, Ame-;
“How the Lithuanian Ame- 
rieans Can Influence the 
Metropolitan Press.’’ Stan
ley Pieža can certainly gi ve 
us the inside on tnat ques- 
tion.

Let’s all be present for 
the meeting and give Mr. 
Pieža a fine turnout. You 
will not be disąppointed.

Kas apsileidžia, tampa ap
leistas. Jei ta/ta nepasitiki 
savimi, tai Ja nepasitiki pa
saulis, ir istorija apie ją ty
li. Mūsų tauta susidaro Iš 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Arndt).

TREMTINIO PERGYVENIMAI$
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti
V •» K. BARO

PERSKAITĘ “DRAUGI” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas;

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

rican Legion, ir buvęs to 
posto komanderis. Gyvena 
nuosavam gražam name 
(bungalow) 6747 So. Arte
sian Ave. Jo žmona Elena 
yra taip pat žinoma veikėja. 
Vienas sūnų lanko aukštes
nę mokyklą, o kitas — pra
džios.

Juozas Mikš’.s. — Savinin
kas žinomos Hardware krau 
tuvės adresu 3990 Archer 
Ave. švęsdamas savo vardi
nes Juozas Mikšis prisime
na, kad jau 20 metų, kaip 
bizny, kuriame dabar jau pa 
deda ir jų sūnus Algirdas,

Jau sukako trys metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė ift 
mūsų tarpo mylimų tmonų ir 
motinų. Mortų Mulecklenę.

Netekome ravo mylimos ko
vo 20 d., 13.40 m.

Nors laikas tęstus, bet įneš 
jos niekados negalėsime už
mirkti. Lai g tilt Stingai Dievas 
sutelkia jai amžiną atilsj.

Mes. atmindami tų Joe liūd
nų pras&allnimų Ift mūsų tar
po, užprašėme gedulingas ftv. 
MiAas su egz,k, Opinis penk
tadieni, kovo 19 d., Dievo Ap
veizdos parų p. bažnyčioje, 8 
vai. ryto.

Kviečiame v sus g rnInes. 
draugus, kaimynus ir pažjsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasi
melsti ui a. a. Mortos sielų.

Nuliūdę:
Vyras ir Sūnai.

a. +
KAZIMIERAS I

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.

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

. - ’ . ’l.
Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Nemimeskit senu, sugedusių Budelninkų. .lų negalima, atstatyti. «$ea 
daugiau jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budeinikai gali
ma pataikyti. /

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

KREIPKITĖS 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.

DIDYSIS Ofl«a» Ir Dirbt u v8: 521 N. WK«TEBN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: NEEI.EY 6103

KATKUS
Gyveno 2350 S. Oakloy Avc. 

Mirė Kovo 16 d. 1943 m. 8:30 
vul. popiet, sulaukęs puses 
amžiaus. •

Gimė Iždu voj. Kilo Ift Kau
no apskričio. Amerikoje išgy
veno 4 4 metua.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Antanų marčių Ruse ir 
anūkę Dolores; dukterj Htnlln 
Lene! žentų Charles Ir anūkų 
Charles; brolj Htanlslovų lr Jo 
Reinių (Ari Ington. III.): seserj 
Pnų Kukeckl Ir ftelmų. ir dumi 
kitų giminių, draugų ir pažjs-< 
tarnų.

Velionis prlklauač prie H L. 
A. 36 kuopos, prie l.let. Pilie
čių Durldnlnkų l’aftelpoa kiki
lio.

Kūnas pašarvotas Ijieha- 1 
wlez koplyčioje, 2314 W. SSrd 
Place. *

laidotuvės jvyks penktadie
ni, kovo 19, U koplyčios N:80 
vai. ryUo ' bus atlydėtas j A ui- 
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velirmio s e'ų. Po pa
maldų hus nulydėtas 1 Av. O- 

, nos kaplnok. Hpring valley, IIL
NueMrdiiat kviečiame visus 

glmlrtes, draugus-ges Ir paž|s- 
tarhus dalyvauti Mose laidotu
vėse. Nuliūdę:

būnam. Duktė. Marti, Žentas 
Brolis, Neauo Ir Giminės.

Laid. direktorių* laohawlra 
lr Sflnai, Telef Canal 2818.

Siųskite užsakymus į “Draugą” 

2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

, Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Repreaentativc.

SHOWROOM8 IN 
MERCHANIHKE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

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

APYLINKE LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTIsT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

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

WHFC-I45O kil.

Gražiausiu Puirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:.

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

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

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNEIJŲ _ SERMKGŲ — 

SICTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknalip 

Mūsų Specialybė

l>h»l gemn rfl*le« moterų kailiniai, kailiukai* iiaiaioštaU 
clotli kotai parsldulda uuaemliitomiM kalnonila

ATEIKITE IB PATYS PAMATYKITE IIAM DIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SH0P
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mn. K. P. Dziubak lr PuhtA, Sav.



DIENRAŠTIS DRAUGAS
Q Ketvirtadienis, kovo 18, 1943

4i

Kaip siunčiami siuntiniai i
užjūri Armijos asmenims

Jei kas siunčia Armijos Exchanges, Canteens, Red 
asmenims siuntinius, kurie Cross, U.S.O.’s ir Library 
gaunami per Army Post Officers, taip pat religiniai 
Offices užjūryje, už Jungti-' daiktai adresuojami kapelio- 
nių Amerikos Valstybių ri- nams, siunčiami Comman- 
bų, reikia prisilaikyti nusta- ding officers vardu. Neturi 
tytų taisyklių. Paketas netu- būti daugiau kaip 70 svarų 
ri būti didesnis kaip 5 sva- ir 10 colių ilgio ir storio 
rai, 15 colių ilgio, ir nedau- kombinacija. Tokie daiktai 
giau kaip 36 colių ilgumo iri turi būti pažymėti “For Mi-

PAVASARINIS LAVINIMASIS Kaliniai bandė pabėgti, nusigandę 
ašarinių gazu pasidavė

Chicagoje, pereitą antra- ketuvo valdytoją nusileisti j

r L /
dienį, du kaliniai, panaudo
dami jėgą prieš sargus Kri
minalinio teismo namų kel
tuve, bandė pabėgti. Jie 40 
minučių laikė keltuvą savo
kontrolėje ir kada policija

| pagrasino, jog paleis duji- 
1 nes ašaras, kaliniai pasida
vė.

mupirmąjį aukštą.
Vienas pareigūnas būda

mas pirmame aukšte supra- M. L. Krušas
to, jog su keltuvu yra kas Chicago Herald-American 
tai netvarkoje, jis laukė su ši°9 dienos (kov° 17> Para‘

kariškas
kariškus
oficierių

litary Agency”.
Galima siųsti 

uniformas, ir 
dalykui pagal
įsakymą, kur nenustatoma 
svoris ir dydis. Tokie siun
tiniai turi būti pažymimi: 
“Mailing Authorized by Pod 
Notice March 12,, 1943“.

šiuos nurodymus yra pra 
nešęs Chicagos pašto virsi-Į 
ninkas J. Kruetgen.

25 darbininkai

thony Falbo, alias Lccando,
29 metų, jis buvo 1941 me
tais, 26 lapkričio paroliuo
tas iš Joliet kalėjimo, čia
jis sėdėjo už plėšikavimą ir 

raugras” Acme photo Jame3 Ri() 29 metų kurįg 

Šiais metais pavasarinis lavinimasis šiaurėje (Cairo, j buvo paroliuotas 1941 m.(
III.) lavintoji “Doc” Weaver privertė nupirkti 144 apa
tinių ilgų rūbų. Vieną iš jų jis rodo.

•I)r:

brauningu pirmame aukšte. 
Kada kaliniai pamatė poli
cininką, jie vėl pasileido au
kštyn su keltuvu. Vėliau sep
tintame aukšte kaliniai pasi

BANDĖ PABĖGTI davė, kada buyo pagrasinta
Iš Kriminalinio teismo paleisti ašarines bombas ir 

keltuvo bandė pabėgti An- šauti. Kada buvo pastebėta, 
jog kaliniai bando pabėgti 
iš teismo rūmų, tuojau buvo 
apstatytos visos durys ir 
keltuvo kontrolė buvo paim
ta į policijos rankas.

14 metų amžiaus jaunuolis tarnavo 
už broli 3 mėnesius armijoje

Storumo (lenght and girth) 
kombinacija. Tokie siunti
niai į pašto ofisą priimami, 
jei jie turi užtvirtinimą ba
talijom) ar vieneto vado.

MAŽI SIUNTINIAI GALI
MA BE LEIDIMO

Maži daiktai, kaip akiniai, 
ženkleliai, laikrodžiai, rašo
mosios plunksnos ir tt. gali
ma siųsti be specialaus 
leidimo. Reikia prisilaiky- 

. ti Karo departamento nu
rodymų? Siuntinys negali
būti sunkesnis kaip 8 un- :Xuanr.Q nolaimot 
cijų svorio ir turi būti siun- ■SVeiKJS lieialniSS 
čiamas kaip ’ pirmos kia- Chicagos statomame pože-
sės siuntinys (reikia už un- miniame kelyje, pereitą an-
ciją mokėti po 3 centus), tradienį. explodavo trys ace
Individuales kooiias taip tylene tankai. Dvidešimt Columbus Oh.o. - Fort
Individuales kopijas, taip Harbinįnkai Valė ru- Haves pareigūnai, kovo 16vadinamus “House Organs“ Penkl darbininkai vale ru j isvais
ar darbininku skelbimus dVs nuo tankų. Kada viena- į d^ną, įskėlė aikštėn Ellis 
bažnyčių biuletenius ar pa- me tanke pasirodė žiežirbos, Owens, 14 metų amžiaus, is

y U . ... ^ i tuoiau 25 darbininkai išbė- tori ją. Šis 14 metų amžiausnašius skelbimus reikia šių- tuojau 20 darbininkai įsbe , j* * *
go į gatvę ir išsigelbėjo nuojvy^aas tarnavo Armijoje 

tris mėnesius dvidešimties 
metų amžiaus brolio vietoje. 
Dvidešimties metų

sti irgi prisilaikant pirmiau 
nurodyto svorio ir taisyklių, nelaimės.
SIUNTINIAI KARIŠKOMS ggflj 1)019 
ĮSTAIGOMS 1 *

Birželio 15 diena yra pas-1 buvo sumokėjęs $6 mokes- 
Siuntiniai kariškoms įs-'kutinę data dėl stamp No., ni°> kad jo brolis Ellis 

taigoms, įskaitant ligonines, 17. gera dėl vienos poros Owens eitų už jį tarnauti į 
Medical Units, Army Post batų. (kariuomenę. Keturiolikos me

6 Karo Laiko Šviesos
Patarimai

PUBLIC SERVICE COMPANY

OF NORTHERN ILLINOIS

atiAVi*
ot lAmps a.n<\ \AįįM»"-, 

MvyMe AM

šė vedamąją Gavėnios min
tį. Tame dienraštyje kasdien 
vienas dvasiškių patiekia ve
damąją Gavėnios mintį.

X Baltos Rožės klūbui, 
4558 S. Marshfield Ave. ir 
biznierių Markovų, 4421 S. 
Wood st., užpereitą naktį 
padaryta žalos: nežinomi 
vandalai išmušė langus.

X Stanley Misiūnas, sū
nus Brighton Park veikėjų 
Misiūnų, 4236 So. Maple- 
wood Ave., šiomis dienomis 
buvo parvykęs namo pavie
šėti. Stanley patenkintas ka
riuomenės gyvenimu.

X K. Zaksas, 3322 S. Hals 
ted St., kuris tarnauja ma- 
rynuose šią savaitę vieši pas 
aavo tėvus ir draugus. Zak-

rugpiūčio 12 d., jis irgi sė
dėjo kalėjime už plėšikavi
mą.

Trečias kalinys yra Fal-| , .
bo’s brolis, Joseph, 24 metų, VcMldCIIĮ 
kuris, pagal policijos prane-( Lt. James D. Mc Lanhan,
Šimo, nedalyvavo pabėgime, iš Sacramento, Cal., iš Pietų 
be£ kartu buvo su anais Pacifiko fronto praneša tokį aa* turi du sūnus ir abu tar

Degantis japonų 
lėktuvas įkrito j

dviem kaliniais keltuve. I kovų vaizdą su japonais. 
Trys kaliniai buvo nuves-; Kartą japonų bombane-

ti pas Teisėją Harold G. šiai, lydimi zero lėktuvų, at- 
R. Owens, iš Beaver, Ohio, Ward- kur tie trys ka'j skrido virš areodromo. Vie- 
buvo pasodintas į miesto ka!kn^ dar ketvirtas vyras nas japonų zero nusileido 
Įėjimą, apkaltintas už išsisu yra kaltinami $7.000 apiplė-( žemiau. Tada Lt. Mc Lanhan 
kinėjimą nuo karo tarnybos. Šime iš Republic Savings ir paleido į jį ugnį, iš japonų 

Dljg pasakė jog jo brolis Loan Association, 5348 So. zero eme durnai veržtis, Ja- 
brolis gavo pranešimą stoti į ar- Kedzie ave. Apiplėšimas šios ponų Zero bandė pabėgti, 

miją iš Catonsville, Md., kur įstaigos įvyko pereitais me- Tada Lt. Mc Lanhan palei
jis dirbo. Į tais, rugpiūčio 15 dieną ’ v“ ‘— 1 ----------------1=1-

“Aš noriu eiti į Armiją,
galiu eiti tavo vietoje“, 
pasakė vyrukas savo broliui.

Ellis Owens, 14 metų Kada teisme buvo paskir

tų brolis išėjo už brolį į ar
miją.

Vyresnysis brolis, James

PAVARTOJO JĖGĄ 
PRIEŠ SARGUS

r
do šūvius į japonų zero lėk 
tuvą iš priešakio, japonų 
zero įbėgo į šūvių ugnį ir 
liepsnodamas įkrito į jūrą. 
Taip japonų zero lėktuvas

amžiaus, buvo nusiųstas iš ta jury komisija ir teismas baigė savo" dienas.
Huntington, W. Va., į Fort 
Thomas, Ky., ir iš čia į 
New Orieans. Ir iš čia be lei 
dimo kovo 5 dieną išėjo. Jis 
sakosi, jog nutarė sugrįžti 
į Beaver ir pranešti, kad jis 
tarnauja už brolį. Jis grįžo 
į namus ir pranešė šerifui. ’

“Man gerai buvo Armijo
je”, Ellis pasakė’ “Aš vėl 
grįšiu į armiją, jei bus leis- 

i ta“.

baigė šios dienos darbą tų 
vyrų byloje, ant jų rankų 
buvo uždėti grandiniai. Ka
da jie ėjo į keltuvą, tai An
thony Falbo ir Rio nutrau-

Japonų patrankos 
buvo nutildytos

kė grandinius pavartojo jė- Capt Ray c 
gą prieš sargus ir privertė

Vėl sugauti 
7

nauja kariuomenėj.

X Wally įr Leokadijos A- 
dams, 4548 S. Francisco Av., 
namuose buvo šauni krikš
tynų puota. Jų sūnus pa
krikštytas vardu Jeronimas. 
Kūmais buvo Mary Adams 
ir Bruno Bileskis.

X Antanas Mališauskas, 
sūnus žinomų toleikiečių Ma
lišauskų, gyv. 5541 S. Pau
lina St., rašo tėvams iš Alas- 
kos, kur kaip tarnyboj eina 
pašto valdininko pareigas, 
kad šiomis dienomis pakel
tas į karininkus. Prieš liuos- 

1 noriai įstosiant į kariuome
nę. Antanas buvo vienas In- 
ternal Revenue pareigūnų.

X Natalija Skrickienė, 
4901 W. Roosevelt Rd. Jur
gio Skrickaus žmona, po ant 
ros operacijos Presbyterian 
ligoninėj jaučiasi gerai. Drau 
gės ir pažįstamieji prašomi 

į ligonę atlankyti. Lankymo

Navy nuostoliu 
sąrašas

Iš Illinois State Training 
School for Boys, netoli St. 
Charles, pereito antradeinio 
vakare, buvo pabėgę septyni

Navy, kovo 16 dieną, pra
neša nuostolių sąrašą, ku
riame pažymėta, jog vienas ~ “7 #
mirė ir 34 dingo. Nuostolių Atvykt) ISSICįGI D€ JUSI 

sąraše nuo karo pradžios > 1
yra 24,430, įkaitant navy, !yU»3
marine corps, ir coast guard 1 Kovo 16 dieną Navy pra 
narius. Nuo Pearl Harbor nešė, jog į New York atvyko 
užpuolimo iki šių metų ko-'

vo 16 dienos yra 6,741 žu
vęs jūrininkas, 4,612 su
žeista ir 13.077 dingę.

Žuvo kovoje
Karo departamentas, ko

vo 16 dieną, paskelbė 133 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo kovoje. Iš 133 vyrų są
raše yra pažymėta 17 iš Chi
cago area.

Dingo kovoje

Williams,
Waynesburg, Ohio, pasakoja 
kaip kartą vienoje Solomon 
saloje buvo japonai užpulti 
iš oro ir 38 bombos iš 40 pa 
sieke tikslą

Iš japonų priešlėktuvinių ; valandos nUo 2 iki 3 vaI 
patrankų pasipylė ugnis.
Amerikonai į japonų prieš
lėktuvines patrankas palei-

jaunuoliai. Vakar anksti ry- do bombas ir japonų patran 
tą buvo sugauti netoli Au- kos buvo išmuštos iš rikiuo
rora. tės, jos nutilo. Po to ameri-

popiet.

X Konsulas Daužvardis ir 
dr. S. Biežis kalbės kovo 19 
d., vakare, šv. Jurgio para
pijos salėj Katalikų Fede
racijos ruošiamam Klaipė-

Kavos reikalai
32 išgelbėję prekinio laivo 
įgulos nariai.

Laivas paskendo per 7 
minutes vidurio Atlantic, kutinė diena kuopono 4 gazo 
kai priešo submarino torpe- lino racionavimo “A” knyge 
da pataikė į laivą, vasario Įėję.
mėnesio pabaigoje. j ------------

Vyrai įžengė į gelbėjimo-'* ii - <si valtis ir po kelių valandų SfiluUmcJ ITI6(JSt9ntlfimS 

buvo išgelbėti karo laivo.. Kovo 31 diena yra pasku- 
Devyni įgulos nariai dingo, tinė diena vartoti stamp No. 
žinoma, jog vienas iš jų mi- 12, gera dėl
rė. cukraus.

konai sunaikino japonų dos krašto paminėjime. Ten 
priešlėktuvinių patrankų pat bus rodomi ir Dariaus- 
įrengimus. ' Girėno transatlantinio skri-

, dimo judamieji paveikslai.
1 Įėjimas nemokamas.
I X William Rai lįs, sūnus
gerai žinomų Ciceroj K. ir

Sekmadienis paskutinė da j 1517 g 48 ga.
ta dėl stamp No. 25, gera v0 Įeidimą parvykti po™ 
dėl vieno svaro kavosj pas- 8avaįg,ų į laidotuves pusse- 

serės E. Sirevičienės. Prieš 
keturis mėnesius W. Railis 
buvo pašauktas į kariuome
nę. Tėvams buvo didelis 
džiaugsmas pasimatyti su sa
vo sūnum.

X Brighton Parke balan
džio 4 d. ruošiama paskai- 
tos\apie katalikišką spaudą. 
Prelegentais bus “Draugo“ 
redak. narys Ig. Sakalas ir 
“Laivo’’ redak. kun. A. San- 
dys, MIC. Kun. J. Prunskis 
rodys judamuosius paveiks
lus. Per paskaitą atsilankę 
bas supažindinti su visais 
lietuvių katalikiškais laik
raščiais Amerikoje.

penkių svarų

Wisconsin valstybėje 1942 
Navy, kovo 16 dieną, pas- metais gimė 63,900 vaikų, 

kelbė 282 merchant marine Kai tie vaikai sulauks rao- 
dingusiųjų skaičiuje, einant kyklos amžiaus, tai pirma- diena dėl mėsos, kenuotos
pareigas karo 'lauke, laikė me skyriuje bus didžiausias žuvies, sviesto, sūrio, valgo- 
vasario mėnesio. Tame skai- skaičius, kokio dar nėra bu 
čiuje penki yra iš Chicagos. vę Wisconsin valstybėje.

Mėsos racionavimas
Kovo 29 diena yra pirmoji

mų taukų ir aliejaus racio- 
navimor

v

L


