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Amerikiečiai atsiėmė Gafsa
^Nė vieno savo kareivio neprarado; 

vokiečiai su italais paspruko
Amerikiečiai leidžias toliau; Gafsa
yra svarbus miestukas centr. Tunisijoj
SU U. S. ARMIJA Tunisi- Nieko nelaukus amerikie- 

joje, kovo 18.—Amerikiečių čių priešakinės sargybos lei 
kariuomenė vakar atsiėmė, dosi paskui atsimetantį prie 
iš ašies Gafsa — svarbų cen šą.

Prieš Užimsiant miestuką 
iš kai kurių vietų šaudyta į 
amerikiečius. Tai užsiliku
sių priešo užnugarinių sar
gybų darbas. Orinėmis bom
bomis šaudymai greit nu
traukti.

Šis pirmasis amerikiečių 
žygis šauniai atliktas vado
vaujant naujai paskirtam 
U. S. annijo3 Tunisijos fron 
te Įeit. gen. Georgės Patton.

Ši amerikiečių armija yra 
britų gen. Sir Harold Alex- 
ander vadovybėje.

Leit. gen. Patton yra ži
nomas tankų vartojimo eks
pertas.

Leit. gen. Patton naujai 
paskirtas vietoje maj. gen.
Lloyd H. Fredenall, kurą), 
amerikiečiams vad o v a v o, 
kai fieldmaršaio Rommelio 
šarvuotosios jėgos vasario 
mėnesį prasiveržė pro Kas- 
serine .perėją ir amerikie
čiams sukėlė nuostolius.

šį kartą prieš amerikiečių 
jėgas nepasirodė nė vienas 
ašies lėktuvas ir ore neįvy
ko susirėmimų, kokių tikė
tasi.

tralinės Tunisijos fronte mie 
stuką.

Atsiėmė be nė kokių sau 
Ą nuostolių — neprarastas nė 

vienas kareivis.
Po smarkaus artilerijos ir 

orinėmis bombomis bombar
davimo amerikiečiai ūžtelė
jo miestukan tikėdamies ten 
susidurti su priešu — vokie
čiais ir italais. Bet jų nera
do. Priešas nudūmė pajūrio 

^■link — Gabes uosto krypti
mi. (
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U. X. laivas Atlante 
nuskandino submarina

WASHINGTON, kovo 18.
XL — Laivyno departamentas 

paskelbė, kad prieš tris sa
vaites šiauriniam Atlante 
U. S. pakrančių sargybos 
laivas (cutter) Campbell, 
kurs su kitais laivais lydėjo 
krovinių laivų konvojų, per 
12 valandų kovojo su šešiais 
priešo submarinais ir jų vie- 

>ną nuskandino. t
Ir pats Campbell nuken

tėjo. Žemiau vandens linijos 
pramušta didelė skylė. Su 
kitų laivų pagalba Campbell 
pasisekė išsilaikyti vandens 
paviršiuje iki atplaukė tem
piamasis laivas, kurs jį nu
tempė į artimiausią uostą 
pataisyti.

Campbell nukentėjo susi
daužęs su priešo submarinu 
kovų laiku.

v * '

Norvegai nuskandino 
tfu ašies laivus

LONDONAS, kovo 18. —
Britų karo laivais norvegai 

a jūrininkai tomis dienomis pakeitė karo plana
KAŽKUR AUSTRALIJOJ,

KALBA MAISTO REIKALAIS

••Draugus" Acmn pnou>

Herbert Hoover kalba gubernatorių konferencijoje De Moines, Iowa. Savo kalbą ji 
pašventė maisto problemai.

Turky premjeras 
įvertina Sąjungines 
valstybes

Naciai tikisi, kad 
Hitleris prabilsiąs

H

'k

atliko “reidus“ prieš vokie
čius Norvegijos pakrantėse 
ir nuskandino du vokiečių 
laivus.

PASKELBTAS 48 VAL. 
SAVAITES DARBAS 
PLIENO FABRIKUOSE

(Iš Berlyno per radiją ir y . . v J“ ICO 
šiandie pranešta, kad britų NSCIdl SUSiUOS IJO 

8-osios armijos keturios di
vizijos atakuoja Mareth 
tvirtovių liniją. Bet, sako, 
fieldmaršaio Rommelio jė
gos laikosi savo pozicijose 
ir britams sukelia nemažus 
nuostolius. Londone apie tas 
atakas tylima. Gal taip nė
ra, kaip vokiečiai skelbia.
Rasi, yra vokiečių paprasta 
propaganda kokiais nors su
metimais).

Gen. D. MacArthur

Churchillis sako, kad 
britą kolonijos bus 
Britanijos žinioje

Šiauriniam Donec upės slėny eina 
rusų aršios kovos su vokiečiais

MASKVA, kovo 18.—So-' Anot sovietų, abiem Char 
vietų karo vadovybė skel- kovo šonais — pietuose ir 
bia, kad vyksta aršios kovos šiauriuose, vokiečiai prieš 
rusų su vokiečiais šiauri- rusus sutraukia gausingas 
niam Donec upės slėny. Į atsargas, matyt, naujiems

Anot sovietų, tai milžiniš- savo žygiams — kontrofen- 
kos tankų kautynęs, kokių syvos išvystymui. Bet rusai
dar Rusijos fronte nebūta. 

Vokiečių tankai iš oro už
kloti junkeriais — koviniais 
lėktuvais. Sovietų šarvotuo- 
sios jėgos imasi visų prie
monių palaužti vokiečių šar; 
vus.
v Žiniomis iš fronto, rusai 
visose savo pozicijose stip
riai laikosi ir kai kur ma
žais kyliais įsilaužia į vc-

pasirengę atblokšti visus 
vokiečių užsimojimus.

Gi rusai, anot komunika
to, smarkiai pažangiuoja 
Smolensko fronte. Ten daug 
sodybų atsiima. Pranešta, 
kad ten rusų priešakinės 
sargybos yra vos už 40 mai
lių nuo Smolensko.

Maršalo Timošenko armi-
kiečių liniją ir aplinkui ja veržiasi Staraja Russa 

ii<.' triuškina priešo tankus. Į link, anot gautų žinių.

Britanijoj pageidaujama turėti 
kuo daugiau Amerikos lėktuvų

LONDONAS, kovo 18. — 
Britų kolonijų ministras 
pulkj Oliver Stanley anądien 
pareiškė, kad po karo britų 
kolonijas ir toliau valdys ne 
kas kitas, kaip tik britai.

LONDONAS, kovo 18. —. turint pakankamą šių lėk
is autoritetinių aviacijos 
šaltinių patirta, kad antra
jam frontui Europoje geis
tina turėti daugiau Ameri
kos didžiųjų lėktuvų, kaip antrąjį frontą, 
tai “Skrindančių Tvirtovių’’ 
ir “Liberatorių.” Sako, tik

tuvų skaičių ir šauniai išla
vintų skridikų, kurie galėtų 
dienomis atakuoti priešą, 
bus galima drąsiai atidaryti

LONDONAS, kovo 18. —
, Iš Berlyno per radiją jpra- 

ANKARA, Turkija, kovoj nešta, kad praeitą sekma- 
18.—Turkų parlamente kai-j dienį Vokietijoje turėjo bu
bėjo premjeras Sukru Sara-|ti minima “Herojų diena.” 
coglu. Jis giliai įvertino są-l Tačiau atidėta į šį sekma- 
junginių valstybių žygius dienį.
šiame kare. Ir visiškai nuty- j Vokiečiai, o ypač naciai,
Įėjo apie ašies valstybes. tikisi, kad šį; sekmadienį tą Parlamento atstovas dar- 

Aiškėja, kad Turkijos san šventę Hitleris kalbėsiąs. bietis J. Dugdale .užklausė 
tykiai eu ašimi nėra tieki Kalbama, kad Hitleris ministro pirmininko Chur- 
glaudūs, kaip kas norėtų į sergąs. Bet, girdi, jo sveika- chillio, ar pulk. Stanley reiš- 
manyti kitaip. ' Į ta žymiai pagerėjusi, kai kęS vyriausybės nuomonę.

vokiečiai, atsiėmę Charkovą. Min. pirmininkas atsakė,
CHUNGKING. — Yunnan kad taiP- Nurodg' kad ir po 

provincijoj, šalia Burmos, karo D. Britanija tvarkys 
japonai pakyla nau jon ofen
syvon prieš kinus, čia pas
kelbta.

graikus patrijotus
CAIRO, Egiptas, kovo 18. 

— Graikų šaltiniai rapor
tuoja, kad nacių autoritetai NEW YORK.—Federalinis
Solonikų apylinkėse sušau- distrikto teisėjas Bright pa
de 158 graikus patrijotus ; naikino pilietybės certifika- 
už tai, kad graikai partiza-1 tus Fritz Kuhn ir kitiems 
nai ten susprogdino vokie- dešimčiai buvusių nacių bun 
čių chemikalų dirbtuvę. do narių.

Vokiečiai saugojasi 
invazijos; žudo 
serbus kaimiečius

Naciai ir toliau suimdinėja 
jaunus prancūzus ir išveža Vokietijon

BERNAS, Šveicarija taip pat neteko daugelio 
(ONA). — Gautomis priva- savo darbininkų, 
čiomis žiniomis iš Prancūzi- Prancūzijoje vyrauja nuo- 
jos, paskutiniais laikais vo- monė, kad vokiečiai ne tiek 
kiečiai Bordeaux mieste at- rūpinasi jaunus prancūzus 
lankė prancūzų laikraščių išvežti į darbus Vokietijon, 
leidykLas ir ten išsirinko ei- kiek juos planingai pašalin-

kovo 18.—Vakar suėjo vie
neri metai, kaip iš Filipinų 
salų Australijon atvyko 
gen. MacArthur.

Į Korespondentų konferen- 
1 cijoje generolas pareiškė, 
kad prieš vienerius metus 

• jis planavo pirmiausia atko
voti Filipinų salas. Deja,

Prez. Roosevelto nuospren paskiau savo planą turėjo 
džiu plieno ir visuose kituo- pakeisti, kai japonai susime- 
se karo gamybos fabrikuose tė prieš Australijos žemy- 
So. Chicago, taip pat Har- ną.
vey, Chicago Heights, Gary Dabar, sakė generolas, jo 
ir Hammond, darbininkams svarbiausias planas yra ap- 
pailgintas iki 48 valandų ginti Australiją. Ir jis pasi- 
savaitės darbas. ryžęs išnaikinti visas japo-

Apie tai paskelbė karo nų bazes Australijos apylin- 
, vyrų jėgų komisija. * Į kėse.

les Laikraščių jaunų darbi
ninkų. Jie buvo paimti į po
licijos nuovadas ir į porą 
dienų ' išvežti Vokietijon į 
darbus.

Tik vienas laikraštis 
France de Bordeaux neteko 
64 jaunų darbininkų iš visų 
departamentų: redaktorių, 
spaustuvininkų, administra
torių ir manažerių.

Laikraštis Petit Parisien

ti iš Prancūzijos, kad tuo 
būdu sumažinti sau pavojų, 
kai iškils sąjungininkų in
vazija.

Bordearux ir kituose mies
tuose nacių agentai stačiai 
gatvėse sulaiko jaunus pran 
cūzus, siunčia juos į polici
jos nuovadas, o iš ten—Vo
kietijon.

Spėjama, kad vokiečiai 
taip elgias visuose okupuo
tuose kraštuose.

visas savo kolonijas taip. 
kaip seniau tvarkiusi ir ji 
viena už tai bus atsakomin- 
ga..

Churchillis dar pažymėjo 
kad tas suderinama su At 
lanto čarterio dėsniais.

J. Atlante trys
submarinai sunaikinta

LONDONAS, kovo 18. — 
Britų admiralitetas paskel
bė, kad prieš keletą savaičių 
šiauriniam Atlante priešo 
submarinai užpuolė sąjungi 
ninku konvojų.

Kuone per 72 valandas 
kovota su submarinais. Trys 
submarinai nuskandinta ir, 
spėjama, keletas kitų suga
dinta. Nedidelius nuostolius 
turėjo ir sąjungininkai. Ta
čiau konvojus apgintas.

Konvojų lydėjo sąjungi
ninkų karo laivai ir britų 
bombonešiai. Visi dalyvavę 
kovose su submarinu gauja

WASHINGTON. — Pra 
nešta, kad U. S. lakūnai pra 
eitą antradienį tris kartus 
atakavo japonus Kiška salo 
je, Aleutians. Keletas japo
nų lėktuvų numušta

LONDONAS (ONA). — 
Jugoslavų sluoksniuose gau 
ta žinių, kad veikianti cen
tralinėj Serbijoj bulgarų 
kariuomenė pavesta vokie
čių karininkų vadovybei.

Spėjama, vokiečiai imasi 
šios priemonės, kad kaip 
nor3 apsidrausti nuo sąjun
gininkų invazijos Europoje.

Serbijoje užmušta
bulgarų kareiviai. Vokiečiai 
areštavo ir už tai apkaltino 
50 serbų kaimiečių. Jie visi 
sušaudyti.

Be to, gen. Bader įsaky
mu Gruzoj sušaudyta 160 
serbų kaimiečių. Jie apkal
tinti serbų partizanų vado 
gen. Draja Michailovič rė
mimu.

Sąjungininkai atakuoja 
japonus Rabaul

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 18.—Komuni
katu pranešta, kad sąjungi
ninkų lakūnai atakavo japo
nų bazę Rabaul, New Bri
tain. 392 orinės bombos iš
mesta. Be to, Kai salose ja
ponų įsitvirtinimai išgriau
ti. Rapopo airdromas sunai
kintas.

Dalykų žinovai atvirai 
sako, kad tik su minėtų lėk
tuvų pagalba yra galimumų 
sėkmingai įsiveržti Euro
pon. Ir kuo daugiau šių lėk
tuvų bus turima, tuo bus 
geriau. Su mažesniu šių lėk
tuvų skaičiumi Europos oku 
pantai jau gerokai .apdau
žyti. O kai jų bus daugiau, 
naciams nebus progos nė at
sikvėpti. Naciai nesuspėja 

lėktuvų, nes jų 
išgriauti, gaisrų

gamintis 
fabrikai 
sunaikinti.

Praėjo tie laikai, kai Hit
leris didžiavosi savo orinė
mis jėgomis. Jo orinės jėgos 
nuolat mažėja, o sąjunginifl-

tHy® i kų—didėja.
Kariniai žinovai pareiš

kia, karo laimėjime oro jė
gos turės svarbiausią vaid
menį.

LONDONAS, kovo 18. — 
Britų vyriausybė kariniais 
sumetimais neiškelia viešu
mon visų savo laivyno nuo
stolių. Bet britai norėtų tai 
žinoti ir parlamente girdimi 
reikalavimai, kad vyriausy
bė ilgiau neslėptų to visa 
nuo visuomenės.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel 

kitę | 3-čio puslapio “Ciss- 
sified Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

L
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DIENRAŠTIS DRAUGAS 
rr-n — - =====

Penktadienis, kovo lt, 1943 
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
iš Darbo Lauko

MCSSAGE FROM LT. KNERft tNOMšS 
TO MEN OF TM U. S. MARINE C

OOICOWH~H^

Shenandoah, Pa. — An
glių kasyklų darbininkų pra 
deda stokuoti. Mat, jaunuo
liai karo tarnyboje, o kiti 
išvažinėję j karo dirbtuves, 
kur dvigubai daugiau uždir
ba ir darbai mažiau pavo
jingi, kaip kasyklose. Vasa
rio menesyje kietųjų anglių 
iškasta 4,158,131 tonų. Reiš
kia, vienu milijonu tonų daru 
giau, negu vasario mėnesy-j 

je 1942 m.

Pereitą savaitę Scranton, 
Pa., mieste įvyko trijų aps
kričių anglekasių unijų at
stovų suvažiavimas, die at

stovavo apie 90,000 kietos 
englies darbininkų. Buvo 
svarstoma atnaujinimas su
tarties su kompanijomis. Nu 
tarta reikalauti padidinimo 
mokesties $2.00 dienoje. Se
nos sutarties laikas baigia
si su balandžio mėnesiu. Su
lig senos sutarties, papras
tas angliakasys gauna $5.37 
į dieną.

Komunistai meluoja 
susirietę

Vietos lietuviški išgamos 
komunistėliai, vardan ten 
kokios litaradųpųų 47 Puo
lios, kurios Jčlk nėra, sušau
kė mitingą. Kalbėjo labai 
komunistiškai bules Šulom- 
kis. Čion pasakoja, kad būk 
tai koks žydelis šliomkė. 
Kalbėjo tikrai šliomkiškai. 
Smerkė viaus lietuvius, ku-

I Veidmainiai
I

Toje rezoliucijoje komu 
nistai ragina lietuvius pirk
ti karo bonus, remti Rau
donąjį Kryžių, U. S. O. ir 
Rusijos War Relief. Bet di
delis yra klausimas, ar daug 
iŠ tų komunistėlių yra Karo 
Bonų pirkę, ar daug davę R. 
K. etc.? Tame susirinkime 
nė už 10c karo Ženklelio ne

pardavė. Shenandoah kata
likai į vieną metą išpirko 
karo bonų už $207,275.00. 
Kas sekmadienis bažnyčios 
prieangyje parduoda už $200 

ženklų ir už kelis šimtus bo- 

hų. Tegu gi pasisako komu

nistai, kiek bonų yra pirkę?

Praeitą savaitę išsėdėjau 
daugiau kaip valandą lau
kiant eilės įeigų mokesčių 
rinkėjo (tax collector) raš
tinėje. Sėdėjau arti muitų 
rinkėjo stalo. Teko nugirsti 
gana įdomių dalykų. Prie 
stalo priėjo vienas po kito 
du lietuviški komunistėliai. 
Aiškiai girdėjau, kaip vie
nas pareiškė, kad ant baž
nyčios davęs $00.00, kitas — 
$50.00. Esu tikras, kad jiedu 
per visą aavo gyvenimą jo
kiai bažnyčiai nėra davę nei 
56c. Būtų labai įdomu, kad 

valdžia tą dalyką patyrinė
tų.

Trumpai iš mūs 
kolonijos

Snltarpb 'lend la.» “S
—didiki naudingu | U. S. “lend lease” koordina

o o

HEADOUARTERS U. N. MARINE CORPS
wmhin*Mn

Braddock, Pa. — A a. Au
gustinas Bafzdelis, 85 metų 
amž., mirė vasario 27 d. ir 
palaidotas kovo 2 d. iš šv. 
Izidoriaus bažnyčios, Brad- 
docko katalikų kapuose.

Amžiną atilsį 
‘Viešpatie!

torius Harriman andai pažy 
mėjo, kad tos savitarpės pa
ramos Aė sąskaitos nežino- 
flioš. Negalima net pavirši-

Var Bonds not only provide an add< d 
opportunlty to servo the nation ln proae- 
cuting the war, būt they provlde the beat 
availahle mauna of luylng aelde fundS for 
the future* I urge all Marine Corps per
sona ei to aveli theoaelves of thia oppor
tunlty and 1 aa confIdant that, ahould 
poat-war economlo reedjustmenta brlng fi- 
nanoiei dlffleultles, the Karines wlll, 
as ueual, "have the aituation well in Aąnd.’

T. HOLCOKB 
Li«utenant General, USUC 

The Coamandant, U. S. Marine Corps

PROVmE FOR FUTURE: Amerinn. at home boy W«r Hondu both to 
help ftnMte the W«r and to provlde themaHveo *ith a good, aafe inveat- 

• meAt. Lt Geto. Thomas Holcomh, Comtnandant Af the U. S. Karine 
Cdrpa, thirik« enmiph of them from (he htveatment otandpoint atone to 
lss«e the afeove rtatement tto Mk men starloited all over the 
th« General ehpeetaes it, “Wtr Bonds . . . provide
■neaiM of laying aside f uodą for the future.”

Aa
the beat avatlablo

U. S. Treuury Dept*

šv, Jurgio parapijos jaunuo- twenty-fifth anniversary of 
Ilų randasi karo tarnyboje.
Viršuje ant raudono krašto 
randasi dvi auksuotos žvaig- Lithuania 
ždės, reiškia jau du savo 
galvos už tautų laisvę pa
guldė.

Lietuvos jubiliejaus 
apvaikščiojimo atgarsiai

pciskvortčs įHffto 
už centą

Nuo Naujų Metų lietuvių minėjo Lietuvos 25 m. ne- 
šv. Jurgio parapijos mokyk- priklausomybės paskelbimo 

rie nori, kad Lietuva būtųI los vaikai gauna kasdien ut ^kakU;

laisva ir nepriklausoma. Vi
sus lietuvius, kurie už Lie tės pieno. Tai išrūpino kle- vufl ir

bonas. Vaikai ir vaikų tė- laisvės kovotojus ir prašant

•. Kaip kitose kolonijose,

Sekmadteflį, kovo 7 d., Al 
toriaus draugija turėjo ku-

LONDONAS, kovo 17. —
Maj. gen. John C. H. Lee,
Amerikos kariuomenės Bri
tanijoj maistu ir vieakuo ap'niąi nustatyti, kiek kuri vai 
rūpinimo viršininkas, spau-|tybė viena kitai teikia para- 

doB konfereneijoje pareiškė, j moa nėra laiko kartą 
duok jam,i kad be aavitarpio “lend lea- įwgįiįnti į tą supainiotą 

! se” tikrai nebūtų galima V. kiadB«hą. Nes britai taip 

S. kariuomenės išlaikyti Bri paĮ visur plačiai vykdo 
tanijoje ir Šiaurės Afrikoje. «lend ieaSe” programą.

Vadinasi, kai Amerika Vi-^
gelio vakarienę su visokiais sakuo remia Britaniją, taip SKELBKITES “DRAUGE”
pafnarginimais, parap i j o s' „ ________
svetainėj, ir liko gražaus' dabar Australijoj kaipo nrur- 

pelno, nes svetainė buvo pil- sė kariuomenės, 
na žmonių, kurie buvo labai
patenkinti vlskuom.

sdBdha

Sunkiai serga Zofija Dik- 
tahieAė po operacijos, Brad- 

Gariiys aplankė Jon? i docko ligoninėj. Lai Dievas 
mčiką ir jo žmoną Aleną ir į dimd? jai pasveikti.

! paliko gražų sūpetį, kūfia?.

klebonas kun. Vmoeritas Ab- 
1 fofnaitis per šd. krikštą su
teikė vardus Vilimas-Juozą 
pas. Kūmais buvo Pranciš
kus Rumčikas ir Matilda Ur
bonaitė.

Braddoc kietis

Rešzidencija REPnbiic 5047 
NMlltemta SuoltanM.

CHARLES P. KAL
advokatas

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 Iki #.

6S22 SO. W ĖST ERN AVĖ. 
teiefenaa PROspeet 1612-0721

lietuviai daktarai

h. Antanas Čepaitis ir Rober 
the Proclamation of Inde-' tas Žukauskas buvo pašauk-
pendehce by the people of

I have carefully noted the 
contents of your resolution 
and am whoie-heartedly in 
accord with šame. The rightk 

of all small nations mušt 
be protected as well as the 
liberty. When the Axis Pow-

ti į kariuomenę.

Biruta Pilipavičiūtė yra

Didžiausia Lietuvili 
Jevvelry Krautuvė

tuvą užtaria ir nuo karo nu
kentėjusius šelpia, vadino 
naciais. Į prakalbas susirin
ko apie 40 žmonių, bet spau
doj pasigyrė, kad dalyvavo 
400? Išnešė rezoliuciją s me f 
kraftt Lietuvių Tautos Tary
bą if Lietuvių Amerikos Ta
rybą, kaipo pro-na«iškaS. 
Lietuviškus laikraščius iš- 
va-rdino “Ameriką”, “Tėvy
nę”, “Vienybę”, “Draugą”, 
“Naujienas”, “Naująją Ga-4 
dy&ę”, “Keleivį” — pro-na- 
ciškais. Rezoliuciją pasiun
tė Prezidentui, Valstybės Se

kretoriui, Karo Sekretoriui, 
kongresmonams ir senato
riams. Po rezoliucija pasi
rašė Stanis Kuzmickas.

taip ir Shenandoah lietuviai ers are defeated Lithuania 

should have its independence 

restofed and I tvill suport 
any actioL tfi this respect.

, Ji T , ,4
Sincerely ycurs,

Ivor D. Pėntob 
Reporterisvai tuo džlaugia-i. Sveika- Dievo po šio kapo Lietuvai1 

tos žvilgsniu, tai labai vai- pilnos laisvės ir nepriklau- j 
kams naudinga. somybės. Buvo sakomi tai.

progai pritaikinti parnoks-
Tarnybos vėliava

Skaičius karo tarnybon nų koncertas su prakalbo 
einančių lietuvių jaunuolių nais. Čia priimta ,rezoliuci- 
kas kart didėja. Praeitą sek- ja, reikalaujant Lietuvai ne
ina,dienį lietuvių bažnyčioje priklausomybės ir pasiųsta 
iškabinta nauja labai origi-1 S. V. atatinkamoms įątai-

Lenkai vis tik paminėjo
lai ir svetainėje įvyko *daiJ[ygyQ miOStO Sttkdktį

(ONA). —

nali tarnybos vėliava, ko
kios gal niekas Amerikoje 
neturi. Spalvos vėliavos yra 
raudona, balta ir mėlyna. 
Raudoni kraštai, baltas dng 
nas su šv. Jurgio ranka pies
tu paveikslu, apačioje mė
lyna žvaigždė, kurios vidu
je skaičius 555, reiškia tiek

goms if asmeninis. Koresp. I

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barbei <

ft THE 6HAUPFEUR HA&n’t 7AKEN THE'
AT StRAJEVO, AfcčHOUKE 
VVIFfc MI4HT HAVE BEEN 

OM, VfHICH PRECIPITATED 
I

^LIčAT

’BlLL” ORM- 
PORFF OF THE 
PC.A.F, BAILINO 
OUT IN gNE/AV 
nfefza.rrotty 

INOENUiTY PLttf

J6ETTIN0 BACK, 
HIS PttETEND- 
IN6 INCLUDED 
;6IVIN6 A NAZl 
'A HANb VVITH
HU PAChC.

r&UAlK£ OP AN INJUR^
To fl ANOEfc , THE 
CAT6HER.S MITT WA4 
INVENTEP. HIT BV A 
FOUL TIP 4U* 
£ON DE^IONED HI4 

- CiLOVC TO PftOTtcT 
HIS MAIMEO DkįlT, 
PEV0LUTION1ZIN6 
BASEBALL*.

THANkS^IVlNZi &AY, AMEfliCANS SAV 
: WILL ČOME A4»Ain ANOTHER. PAY,

-ft SUV &OMM ..-EO^T WA>Tt

Vietinis anglų kalbos laik 
rastis plačiai apie Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą 
rašė. Edmontžae StezauCkAs 
gavo prielankius laiškus nuo 
senatorių, kongresmenų, ka
ro sekretoriaus if kitų. Kai
po pavyzdį čia paduodu kon
gresmeno Ivor D. Fenton 
laišką:

Committe:

Military Affairs
Ivor D. Fenton
13th Dist. Pennsylvania

Congress of the United 
States

House of Repfesentativer 
Wa8hington, D. C.

February 24, 1943

Mr. Edbrtund J. Sleetreky,
527 W. Arlington St., 
Shenandoah, Pa.

Dfear Mr. Slezosky: •

I have your letter of the 
23rd inst. encloeing a oopy 
of resolution adopted b y 
Lithuanian citizens of the 
United States meeting in St. 
George Church Auditorium, 
Shenandoah, on February

LONDONAS 
Lenkų tremtinė vyriausybė 
sekmadienį (kovo 14 d.) mi
nėjo Lvovo miesto 600 metų
sukaktu

čia lenkų bažnyčioje Jvy-i 
ko pamaldos. Vyskupas Ra-1 

donski pontifikavo iškilmin
gas mišias. Sakydamas pa
mokslą vyskupas pareiškė, 
kad negalimą įsivaizddoti 
Lenkijos be Lvovo. Nes tas 
miestas per šimtmečius bu
vo lenkų kultūros if tradici
jų centras,

Mėsos racionavim
Kovo 29 diena yra pirmoji 

diena dėl mėsos, kehuotos 
žuvies, sviesto, sūrio, valgo
mų taukų ir aliejaus racio
navimo. /

Vokiečiai rekvizuoja 
lieftrvos mokyklų 
patalpas

(LKFSB). Vokiečių
okupacinės valdžios genera
linis komisaras yra įsakęs 
rekvizuoti kariuomenės rei
kalams visų Lietuvos vidu
rinių mokyklą patalpas. Lie 
tuvos miestų gyventojai tu
ri ypatingų sunkumų su mė 
sa, nes jos teikimas miestų 
gyventojams okupacinės vai 
džios sustabdytas. Taip gi 
okupacinė valdžia uždarinė-

2lst, on the occasion of the ja kredito kooperatyvus.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

p S s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų it kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYĖTTE Ml7

DR. G. SERNER
LBBTtJVIS AKRJ dYWfn *S 
25 metų patyrimus

tek: Vards 1029 
Pritaiko Akinius, 

kreivas Akis 
Htaiso.

Ofisas Ir AMnlę MZMmrC
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
VAlandos nuo fO iki 4; nito 6 iki 8

4

au uieių patyri

A A SLAKIS
AHVOfcAfAs

7 So. Dearborn Street
ROom 1280

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

iki 8 vai. vakare, 
kitomis valandomis pagal sutartj

■•vg g- ■■ ■
Namų Tek: Aberdeen 4774

iiimiir u i i
Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

«Mtoda< ‘ss.issftr
MOTAI PATYRIMO 

knrie

mtolulM

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1301 Bo. Ashland Avenne

Kampe* ll-toeMMgmi: cudūa eene, cMbąp 
omo VAJiAVDOAt

‘VSia/’f OMAI v-
IM Tite p, a

DR. STRIKO
fHVSiOlAN AND ŠUTtGĖOR

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vSl 
Nedėliomis pagal sutarų.

Office teL TARds 4787 
Kainų UL fRd«paot MM

DR.>,ATKOe»NAS
DANtlSTAS

1446 So. 49Qi Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S* Halsted Sky Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
VMandoS: 8 — 8 popiet,

■ - • 1 - ■ -
Tel. TARds 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47A Street

▼SL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

TsL TARds 8146

DR.V.AJIMKUS
OTDTTOJAS IR dHlRUR(lA8 

DR AKINIUS PRITAIKO 

744 West Stota Street
Valandos: ll-l2; 2-4; ir 6:30-8:$0 

— ttk X 
-- 11-12. 
di ir» M sJ—*a

Oftoo TeL ............... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
OTDTTOJAS IR CHIRUROAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRlfMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TrtsėM. h* Sekm. tik suftturius.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
OTDtTOJAS IR CHlRUkOAfi 

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vnl.; tak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.
rrrrrs

DR. EMILY V. KRUKAS
Gydytoja ir chirurgas

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

Jeigu Neatsiliepama —
ŽduMte

VALANDOS:
Pino., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Ptakt, šeštad. 6:30 iki 8:30 vnk.

Halroia<li«niaiH [»«*l

DR. CHARLES SE8AL
dTfittOJAS ta CHIRUROAS

4729 Šo. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TsL ŽfiDVay 2860 čhfcago, Uk
OttSO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ih t 
▼ai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vkl. dienų £

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. SUDRIK
KBAVrŪVSJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Ccdumet 4391
DftL SADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 8088.

8UPASftWHNKflfE 
MT UTENU. “DAAV/Ht-

AMERIK0B UlTVViy DAKTARŲ ČKAtTGIJOS NA^tAI

Ofiae teL VIRginla 0686 
Reeidencijo* teL: BEVeriy 8244

DR.I. DUNDULIS
ARDYTOJAS tt dHttVUSAS 

4157 Archer Avertue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:Š0 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL TARds 5991.
Rsa: KfiNvood 5197.

DR. A. J. BBTASH
SYDTTbJAg tt dfttRtnftMS

Ofiso vai.: nao 1-3; nUo 6:30-8:30
7!M Wesl 35th Street

tsL CANai 6122

BR. BIEŽIS
dtDTTdJAB tt MttftfeoAft
2201 W. Cermak Road
'* \ —

Valandee: Į—3 popiet ir 7—8 f. v
Sekmad., Trečiad ir šefttadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

RBŽTDENCI.TA
3241 Mtta PMėė

•ek MKPMIb 7968

Laikai stetyAm hnžnyČIę 
tr puožinte altoHp Jkn pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pftpIMyti Soty ge
rais laikraščiais. (K&rdime 
Uu* Laobre).

Tak 9ANs» 0967
Raa tel.: PROapeet

DR. F. Z. ZALATORIS
ŪYDYTOJAg tt CHIRUROAS

1821 $0/ Halsted Street
8660 Bo. Arteetea Ate.

VALANDOS: 11 V. iki 8 p.p.
6 iM 9 VOL vakare.

PLATINKITE “DBAUGA’



Penktadienis, kovo 19, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE
( Pavyzdingą kaimyną 
’ palaidojus

Bridgeport. Negailes
tingoji mirtis išrovė iš mūsų 
tarpo tylų, geraširdį visuo
menės darbuotoją, pavyzdin
gą kataliką, patriotą lietu
vį, ilgametį Šv. Jurgio par. 

*4 parapijoną Juozą Bubnį.
Mirtis netikėtai įsibriauna 

į namus lyg vagis. Išneša 
brangiausi turtą — šeimos 
narį ir palieka ant visados 
neužgydomą žaizdą širdyse.

A. a. J. Bubnis sirguliavo 
per keletą dienų. Buvo pa- 
šauktas gydytojas ir ligonis 
tuoj nuvežtas ligoninėn. Ne
paisant šeimos dėtų pastan 
gų pakelti iš ligos, po trijų 
dienų (kovo 6 d.) mirė nuo 
smarkaus plaučių uždegimo. 
Kovo 11 d. po iškilmingų 
pamaldų šv. Jurgio bažny- 
čioj palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

Velionis, kaip jau keletą 
kartų buvo rašyta, grįžo iš 
Alaskos, prieš pat Kalėdas, 
išbuvęs ten aštuonis mėne
sius.

Velionis dažnai išsireikš
davo. “Negerai man čia. Ne- 

V su taip sveikas, kaip Alas- 
koj buvau. Laukiu sūnaus 
Juozo grįžtant atostogų (Sū 
nus tarnauja U. S. Merchant 
Marine), patvarkysiu reika
lus ir vėl trauksiu Alaskon”.

Sūnus Juozas parvažiavo. 
Tris dienas kalbėjo su tėve- 
liu iki pateko ligoninėn..‘Ki
tam sūnui, Viktorui, kuris 
tarnauja U. S. karo lakūnu 
Arizona valstybėj, buvo pra
nešta telegrama jau tėveliui 
mirus. Viktoras parskrido 
lėktuvų į laidotuves.

Taigi, mirtis sugriovė vi
daus planus ir nusinešė am

žinybėn gyvenimo troškimus.
Liūdna ir skaudu buvo 

skirtis saviškiams su bran
giuoju šeimos nariu, o kai
mynams su mylimu draugu.

Laidotuvių diena buvo ne
paprasta. Siautė smarkus 
šaltis. Gatvės buvo grįstos 
vienu ledu. Tačiau automo- 
bilių eilė palydėjo velionį.

Kapinės darė nepaprastai ža 
J vintį įspūdį. Baltu sniego rū

bu pasipuošusi žemė. Me-A
džių, mažų medelių krūmai 
lingavo galvutes, lyg didžiu
lių baltų chrizantemų žie
dai. Taigi tas amžinas mi
rusiųjų miestas pasipuošęs t 
baltu rūbu, lyg gailestingo
ji sesutė, priėmė savo prie- 
globstin tos pavyzdingos 
kilnios asmenybės kūną am
žinam atsilsiui. Namiškių ir 
laidotuvių dalyvių ašaros 
drėkino baltu kilimu apties
tą žemę leidžiant karstą į 
duobę.

Širdinga užuojauta velio
nio žmonai Antaninai, sū
nums Juozui, ir Viktorui ka
reiviams, dukteriai Antani
nai ir anūkams, kantriai per
gyventi tuos širdį verian
čius gailesčio skausmus.

Laima

Kadangi metalai būtinai 
reikalingi karui, Raud. Kry
žiaus garbės ženklas, kuris 
duotas visiems aukotojams 
yra pakeistas. Dabar yra po
pierinis ženklelis. Pakeiti
mas priduoda didelę, kontri
buciją metalais. Raud. Kry
žius duos daugiau negu 60,- 
000,000 ženklelių per Karo 
Fondo vajų

Pirk karo bonus ir štam
pus.

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

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Paaukok, per A. R. Kry
kiu, karo reikalams savv 
kraują.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAVV 
FII,INO VVORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piOklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVIMUI

I NAŠLE, turi parduot pirm Balandžio 
, 1-mos, du 5 kambarių apartmentus 
ir vieną 3 kambarių belsmentln) 
apartmentą. Moderniškas plumbing. 
arkuotos durys ir apdengti porėtai,

1 štymo šiluma. Netoli 45th ir VVest- 
ern. Tel.: RADcliffe 6600.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMiPANY

(Įsteigta 1889 m.) '

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordai;

SI Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

F f < £ 9
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Jei siŲsIsimėl 
laiške į Sibirą

(LKFSB). — Iš Sibiro 
gaunami tremtinių laiškai 
daugiausia būna rašyti 
dviemis kalbomis: anglų ir 
rusų arba lietuvių ir rusų. 
Taipgi ir ant voko dedami 
angliškai ir rusiškai. Iš visų 
aplinkybių reikia daryti iš 
vadą, kad ir rašantieji laiš
kus tremtiniams geriausia 
turėtų šalymais lietuviško 
ar angliško teksto padėti ir 
rusišką vertimą. Ypač svar 
bu ant voko užrašyti adresą 
dviemis kalbomis, nes Rusi-

▼ joje lotynų raidės, kurias 
mes čia vartojame, visiškai 
neįprastos.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDIT1ONAL COST.
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. if Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Kas apsileidž<a. tampi ap
leistas. Jei tauta nepasitiki 
savimi, tai ja nepasitiki pa- 
sa^riis, ir istorija apie ją ty
li. Mūsų tauta susidaro iš u 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Amdt). ji

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

CLASSIFIED ADS
VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

G. M. CO.
4820 8. Campbell

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

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

1401 W. FULTON

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARI.OADERS— 
TRIPCKERS ir AVAREHOU8EMEN. 
Aukšta minlmum mokestis su proga 
(sldlrbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—rfeatslšaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
03rd St. Ir Arelier Avė. Argo, III.

Phone Summlt 800 — Ext. 271.

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACHINE— 
B. & S. VYRAI reikalingi prie ope- 
ravimo ir set-up darbų. Viršlaikis 
ir aukščiausia mokestis. Dieną ir 
naktimis darbai.

IDE AI, METAI, PRODFtTS
3231 W. T-ak e St.

VYRAI 40 IKI 50
AMERIKOS PILIEČIAI

Ex-SeAdce vyrai pageidaujami. Tai
pogi vyrai išsilavinę prie paper box, 
can ir tube mašinų operavimo. Die
ną ir naktimis darbai.

W. C. RITCHIE & CO.
8801 S. Baltiinore

BUFFERS
IR POLISHERS

Taipgi ir Drill Press Setter. 
Dieną ir naktį darbai.

4. J. TOUREK MFG. CO.
4701 VV. 16th St. Cicero.

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

I,IQl'ID CARBONIC CORP.
3100 S. Kedzie.

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj.

EDGEWATER BE.ACn nOTEL 
5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI

10 VYRŲ
REIKALINGA

Prie Punch Press darbų ir taipgi iš
mokti kaip operuoti Punch Presus 
Gera mokestis. 100% Karo Darbai. 
Pastovūs darbai.

AMERICAN SPRING & WIRE
SPECIALTY CO.

816 N. Spaulding Avė.
I.ATHE HANDS—ENGINE ir TUR- 
RET. taipgi ir BENCH HANDS rei
kalingi. suvlrš 55 meti, senumo. At- 
sišaukit ,— KLIPFEL MFG. CO.

2659 W. Harrison.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtt

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO.

3501 W. Potomac.
BERNIUKAI — 17 metų ir suvirš. 
prie lengvų mašinos darbų. Mes iš- 
mokinsim. Atsišaukit nuo 9 ryto iki 
12 pietų bile paprastą dieną. 3-fiarn 
aukšte.

KAI, MACHINE VVORKS, INC. 
220 N. Carpenter Rt.

FOUNDRP.S DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną ir nakt) šlftai. Empioymenl 
ofisas atdaras kasdien nuo 7:30 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniais nuo 
9 ryto iki 2 popiet.

WESTERN FOl’NDRY 
8634 S. Kedzie Avė.

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus. 
Victor Mfg. & Gasket Co. 

5750 Roosevelt Rd.

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

BODY MEN 
PORTERS

TUOJAUS REIKALINGI 
PRIE PASTOVIU IR SVARBIŲ 

NUOLATINIŲ DARBŲ
PASIŪLOME JUMS:

AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ. Daugu
mas mūsų darbininkų uždirba dau
giau negu $90.00 j savaitę. Bonų 
pienas vykdomas visiems. 
ĮRENGIMAI. Tiktai geriausi, ir už
tenkamai tų. Jų gerumas uždirbs 
jums dane pinigų.
NORMALES Darbo Valandos. Viskas 
vidui, dieninės valandos. Nėra šiftu. 
DETALIAI. Patvre darbininkai at 
lieka jums visa detalinj darbą, tuom 
palluosuojant jus vien tik jūsų dar
bams tuomet galėsite daugiau už
dirbti.
ŠVARI VALGYKLA ir Poilsio Kam
bariai.—Jų patogumai jumis nuste
bins.

PAS4VKYT ar RAŠYKIT— 
MR. R. H. ROBF.RTS. 

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33RD ST. CAL. 4300

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iš 
kįtų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HFRMITAOF. AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727

HFI.P WANTED — MOTERYS

MERGINOMS
Dirbtuvės Darbai

Prie Sanding Mašinų 
Dieną ar Naktį 

Karo Darbai

ILLINOIS LOCK CO.
737 W. Jackson

DEFENSE DARBAI
Merginoms prie assembly darbų 
gaminti radio dalis. Patyrimas 
nereikalinga. $18.00 j savaitę.

H. R. S. PRODUCTS 
5707 W. Lake St. Columbus 4120

MERGINOS
Prie lankstymo popleros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis lr naktimis shlf- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Puląski ,Rd.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

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

PHOENIN TRIMMING CO.
2000 N. Ratine.

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

GENERAL ABRASIVF, CO.
108? W. Lake St.

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

KAI, MACHINE AVORKS, INC. 
220 N. Carpenter St.

N

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Ii stoties WGES (1390), su Povilu 6altimieru.

PAPER BOX
DARBININKES

Patyrusi tlght wrap. slayer. mašinų 
ir rankomis darbų operatoriai. Auk
šta mokestis geroms darbininkėms. 
Taipgi reikalingos lengvo assembly 
ir prie stalų darbininkės. Dieną ar 
naktimis darbai.

W. C. RITCHIE A CO.
8801 S. Hultlmorc.

20 MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ ASSEMBLY 
DARBŲ

Dirbtuvvėje Operuojant 
100% Defense Darbus 

Dirbtuvės Patyrimas 
Pageidaujama 

Bet Nereikalinga. 
Atneškite Gimimo Liūdyjimą 

Ar Pilietybės Įrodymus.

WITTEK
Manufacturing

Company
4305 W. 24TH PLACE

MERGINOS ir MOTERYS reikalin- 
į gos prie pakavimo piragaičių (cook- 
I les). Patyrimas nereikalinga.

DEEIt PARK RAKINO CO.
400 N. St. Louis Avė.

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

640 VV. Lake St.
. OPERATORES

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

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

MERGINŲ
Prie Aeetylene Welding darbų leng
vo gauge metalų. Neatsišaukit jeigu 
dabar dirbate prie svarbių kai'O 
darbų.

I.IQ('ID CARBONIC CORP. 
3100 S. Kedzie. —-------

ASSEMBLER8. SOl.DERERS, PA- 
KEltKOS, STOCKROOM IR ABEL- 
NU DIRBTUVES DARBŲ DARBI 
NINKRS. Pastovūs darbai, gera mo
kestis.

GC.ARD-IT MFG. CO.
615 N. Aberdeen.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI
VYRAI, IR MOTERYS

Nuo 17 iki 60 metų amžiaus
PRIE ABELNŲ DIRBTUVfcS 

DARBŲ.
VYRAMS. 70 centų j vai. pradžioje, 
7 5 centai po 60 dienų. MOTERIMS. 
55 centai j vai. pradžioje, 60 centų 
po 60 dienų. Prirodymai pilietybės 
reikalinga.

JOHN F. IELKE
COMPANY 

2650 W. POLK ST.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PUSE UŽ 

VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th St.

RENDUOJASI

RENDUOJASI fumišiuoti kamba
riai. naujai išdekoruotl. ' Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių informa
cijų.

SKELBKITES DRAUGE

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREEI

Telephone YARD8 1419

I. J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th STREET

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1188-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2815

■  J. . .  - - ■ __ _—
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Bolševikų pronaciški darbai
TIKRIEJI EKS-PRO-NACIAI

Prieš 1941 metus birželio 21-mą dieną Amerikos lie
tuviai bolševikai, kurstomi savo dienraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” redaktorių,

buvo dideli, uolūs pro-naciai, izoliacionistai, Vokieti
jos diktatoriaus garbintojai.

Tais laikais jie net ant kelių klūpčiojo prieš Hit
lerio sostą, nes Stalinas ir Hitleris buvo susitarę ko
voti iš vieno prieš Vakarų demokratijas. Kai Hitleris 
puolė Lenkiją ir Anglija paskelbė karą Vokietijai, mū
sų komunistų laikraščių redaktoriai šį anglų žygį va
dino imperializmo ir kapitalizmo išdava. Jie smerkė an
glus, nes jie užsimojo’ginti Lenkiją ir sustabdyti nacių 

siautimą.
Kai Jungtinas Ąipęrikos Valstybės, užjausdamoe Len

kijos ir kitų pavergiami tautų skaudžiai tragedijai soli
darizavo su Anglijos nusistatymu kovoti prieš Berlyno- 
Romos ašį, komunistai, inimant ir lietuviškuosius, bu
vo pasirengę akis išdraskyti visiems tiems, kurie rėmė 
Prezidento Roosevelto planą stiprinti krašto saugumą 
ir teikti pagalbą Vakarų demokratijoms kovoje prieš 
piktąjį nacizmą. Komunistai Prezidentą Rooseveltą ne

sidrovėjo tada apšaukti imperialistu ir kitokiais var
dais, nes jis išdrįso išeiti prieš Europos diktatūrų kru
vinąjį siautimą.

JIE BUVO IZOLIACIONISTŲ DRAUGAI

Ir Chicago Tribūne redaktoriai, ir lakūnas Lindbergh, 
ir senatorius Wheeler, ir kongresmanas Fischer, ir visa 
eilė kitų vadinamųjų izoliacionistų, kovojusių prieš 
Roosevelto planą rengti kraštą karai, komunistų akyse 
buvo dideli žmonės. Komunistų laikraščių redaktoriai 
su dideliu pasigerėjimu cituodavo jų žodžius. Visos izo
liacionistų organizacijos komunistų buvo remiamos. 

PRIMINSIME BOLŠEVIKŲ DARBELIUS

Kadangi komunistų laikraščių redaktoriai eavo šmeiž
tais ir melais, sistematingai skleidžiamais prieš “^rau
gą”, prašyte prašosi priminti mūsų skaitytojams lietu
vių bolševikų vadų pro-naciškumą, todėl mes tą jų' pra
šymą savo laiku išpildysime, emulkmeniškiau nurody
dami jų pro-naciškus ir prieš-valstybiškus darbelius.

Ligšiol mes to daryti nenorėjome, nes manėm, kad 
bent šio karo metu, atsižvelgdami j reikalą lietuviams 
būti vieningais, susivaldys, užsičiaupė savo nešvarias 
burnas ir paliaus varę pragaištingą darbą lietuvių tar
pe. Bet kad jie ir toliau pasilieka šmeižikais ir mela
giais, tarnaujančiais Amerikos ir lietuvių tautos prie
šams, mes nebetylėsime.

tis (Draugo redaktoriaus pavardė yra šimutis, bet ne 
Shimutis—“Dr.” red.) of Chicago advising that Catho- 
lics should not jom wlth ‘Communist”... Apie šią Simu
čio “telegramą” rašė visi lietuviškieji komunistų šlamš
tai. Bet tokios telegramos Simutis niekuomet nėra siun
tęs nei į Detroitą, nei kur kitur. Tai yra aiškiausia ir 
akiplėšiškiausia bolševikų melagystė, skelbiama tuo 
tikslu, kad apjuodinti katalikiškojo dienraščio redak
torių.

Kaip bolševikai sufabrikavo šią telegramą į Detroitą, 
taip ir vi9oe kitos bolševikų zau nes ir tame “V-nies” 
angliškojo priedo No. 30 ir kituose jų laikraščiuose prieš 
“Draugo” redaktorių yra gryniausios melagystės ir 
šmeižtai.

KOKS MELAGYSČIŲ TIKSLAS

Jei bolševikų melagystės turėjo tikslą sutrukdyti De
troito lietuvių katalikų trijų parapijų bendram užsimo
jimui sukelti fondą ir nupirkti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ambulansą, jie to tikslo nepasiekė. Vakar mū
sų dienraštyje buvo paskelbta, kad to miesto lietuvių 
parapijos surinko $2,301.27 ir aukas įteikė Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

BOLŠEVIKAI GOEBBELSO BERNAI

Mes esame tikri, kad taip, kaip prieš 1941 m. birže
lio mėnesį Hitleris džiaugėsi Amerikos lietuvių bolševi
kų pro-naciškais darbais, taip jis džiaugiasi ir dabar, 
nes bolševikai senu įpratimu dirba tai, kas naudinga 
Hitleriui, kurio šūkis yra — skaldyti ir valdyti/Tą 
skaldymo darbą lietuvių tarpe atlieka bolševikai iš 
“Vilnies” ir “Laisvės” pastogės. Hitleris laiko Goeb- 
belsą specialiai tam, kad jis šmeižtus ir melus prieš 
jungtines tautas ir jų vadus skelbtų. Ar tasai melagių 
karalius Goebbelsas lietuviškiems bolševikų laikraščių 
redaktoriams už pasisavinimą jo priemonių meluoti ir 
šmeižti kuo atąilygins, parodys netolima ateitis.
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SPAUDOS APŽVALGA

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
kovo 19 d.)

Siekia pavergti Lietuvą,... 
Vokietijos vyriausybė į Lie
tuvos reikalavimus atsakė, 
kad tik tuomet Lietuvai bū-' 
sianti pripažinta nepriklau
somybė, jęi lietuviai patvir
tinsią sutartį, kuri pavestų 
vokiečių globai krašto mili- 
tarinius, muitų, geiežinkelių 
ir piniginio kurso reikalus. 
Kas gi Lietuvai beliktų?

•

Leninas atsidavęs vokie
čiams... Lenino vyriausybė, 
po kelių mėnesių Rusijos 
valdymo visai pasidavė Vo
kietijos norams. Leninas pla 
čiai atvėrė vokiečiams du
ris į Europos ir Azijos Ru
sijos teritorijas. Visur vo
kiečiai veda pragaištingą e- 
konominį ir militarinį dar
bą.

Rnsų-ukrainų derybos.....
Kieve prasidėjo taikos de
rybos Rusijos su Ukraina. 
Ukrainos rada greit susirink 
sianti patvirtinti taikos su
tartį.

--------------- :-----

Po svietą pasidairius
Lietuviškų ruskių gazie- 

ta Čikagoj šiomis dienomis 
ištlumočija maršalo Stalino 
žinių agentūros Tass fige- 
rius, kas, valug Atlanto 
Čarterio, kam turi priklau
syti. Tass Čarteryje sura
dęs, kad Vakarų Ukraina ir 
Gudija turi būti suvienytos 
su balšavikų matiušką Ru
sija. Apie Lietuvą jau nėra 
nei šnekos: balšavikų fige- 
riais, Atlanto Čarteryje ji 
pirmiausiai prijungta prie 
Rusijos.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo dar štai ką: neužilgo 
balšavikai iš Atlanto Čarte
rio išfigeriuos. kad ne tik 
Lietuva, Ukraina, Gudija, 
Europa, ale ir visa Ameri
ka, pagalios visas svietas, 
turi būt sujungtas vienoje 
valstybėje su Rusija, po mar 
šalo Stalino globa.

sušaudžiau už sabotažą na
cių komandantui Wermacht’
ui

Farmerys tuojau buvo po
licijos suimtas.

Kartą vyskupas Valan
čius lankydamas savo vys
kupiją, dėl blogo oro buvo 
apsinakvojęs pas vieną ūki
ninką. Rytą metą liepęs sa
vo tarnui nuvalyti batus ir 
pakinkyti arklius.

— Jūsų Ekscelencija, — 
sako tarnas, dabar toks pur 
vynas, jie vėl susiteps, be
reikalingas bus darbas.

Vyskupas, nieko nesakęs, 
užsimovęs nevalytus batus. 
Papusryčiavęs vyskupas ei
nąs važiuoti.

— Jūsų Ekscelencija, aš 
dar nespėjau papusryčiauti, 
— pasisakė tarnas.

— Ką čia jau bevalgysi, 
juk pilvas »cxs besotis, vėi 
užsinorės, — juokdamos at
sakė vyskupe

Free Lifbirania now"

VĖLIAUSIAS BOLŠEVIKŲ ŠMEIŽTAS IK MELAS

Paskutiniuoju laiku angliškieji “V-nies” ir “L-vės” 
priedai papylė daugybę šmeižtų ir melų prieš “Drau
go” redaktorių, vadindami jį tuo vardu, būtent pro- ®
naciu, kokį jie patys tebenešioja. Visa mūsų visuome- B€liYflO 3SIS brčlŠkd 

nė puikiai žino, kad nė vienas iš mūsų dienraščio re- '

daktorių nėra, nebuvo ir nebus pro-nacis.
Lietuvių priežodis sakp: kas kuo kvepia, tuo pačiu 

ir kitus tepa. Taip daro ir bolševikai. Patys visai dar 
neseniai buvo atkakliausiais pro-naefais, kitiems tą var
dą nori primesti. Bet tos jų pastangos yra tuščios, nes 
šuns balsas neina į dangų.

“TELEGRAMA” Į DETROITU

Įtakingasis Amerikos katalikų žurnalas “America” 
No. 24-fcame tokia antrašte įdėjo šį laišką;

Editor: Congratulattons for the two excellent art-
icles on Lithuania, whįch appeared in your February
20 issne. Sūrely the Atlantic Charter is meant to gua- 
rantee the integrity of this galiant country in any 
post-war settlement. To snirender her to the control 
of any other power, whether Communist or Fascist, 
vvould make a mockery of all the high principles for 
which we c Fa i m to f»ght, and to defend vvhich our 
boys are so generou&ly dying in all ą/arters of the 
globė. Trully, it vvould seem to be both just and fit- 
ting that a clear, specific assurance be given to Lith
uania that neither political expediency nor any other 
reason vvill induce us to betray her cause. Such an 
assurance vvould clear the air of much doubt and 
confusion, and vvould spur our people to redouble 
their efforts to erush the oppressive Nazi povver. 

Bnffalo, N. Y. John J. O’Connor, S.J.

John J. O’Connor, S.J., kaip matome iš pavardės nė
ra lietuvis. Bet jis su dideliu pasitenkinimu konstatuoja 
faktą, kad šis žurnalas, stovėdamas už teisybę, deda 
raštus, ginančius Lietuvos teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą. Tai yra puikus reiškinys. Jis aiškiai 
pasako, kaip yra nusistąčiusi Amerikos visuomenė: ji 
stovi už Atlanto čarterio įgyvendinimą, už visų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

šiuos straipsnius, apie kuriuos rašo John O’Connor, 
S.J., parašė kun. A. Mičiūnas, M.I.C., ir kun. Kidykas, 
S.J. Jiedu gali nuoširdžiai džiaugtis, kad jų darbas at
neša gražių rezultatų. Džiaugiasi ir visa mūsų patri- 
jotingoji lietuvių visuomenė. Jų puikus pavyzdis tepa- 
skatina ir kitus mūsų rašytojus kelti lietuvių tautos 
vardą Amerikos spaudoje.
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Edeno telegrama 
karią motinoms

Praėjusįį šeštadienį Chica
gos lietuvių karių motinų 
klūbas, kuriam pirmininkau
ja Jadvyga Čepulienė, pa
siuntė sveikinimo telegramą 
p. Anthony Eden, Anglijos 
užsienių ministrui, prime
nant Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės re i k a 1 u s. 
Gerb. A. Eden į telegramą 
taip atsakė:

“Dear Mrs. Čepulis:
I thank you tor yc.ur very 

worm greeting and wish to 
express my appreciation of 
the galant Services rendered 
by American Lithuanians 
here and everyvvhere and in 
the R. A. F. I regret that 
preasure of work in Waąh- 
ington vvill prevent my visit
ing Chicago.

Jau iš pirmojo pasaulinio 
karo žinoma, kdd kur tik už
eina vokiečiai, ten nieko ne-< 
belieka. Ne tik viską surek- 
vizuoja, atima, ale dar ir 
nekaltus žmones nužudo, jei 
kuris tik bent žodeliu pasi
priešina.

Tarp ašarų bet gi pasitai
ko ir juokų. Norvegijoj sy
kį buvo toks atsitikimas.

Vienas farmerys, kuriam 
buvo belikę jau tiktai kelios 
vištos, gavo nuo nacių ko
mendanto Wahrmacht’o grą 
sinantį laišką, kad tuojau 
pristatytų jam visus tų viš
tų padėtus kiaušinius. Už 
keturiolikos dienų Wermach 
t’as gauna nuo farmerio to
kį laišką:

“Jūsų laiškas iš... tuojau 
buvo padėtas vištininke 
taip. kad visss vištos galė
tų jį matyti. Kuomet, ne
žiūrint, to. po dešimts die
nų vis tik vištos nepadėjo 
nei.vieno kiaušinio, aš jas

, c - ■
— Girdėjau tavo senelis 

serga.
— Taip.
— Pažįstų jį. Tikrai bu

vo nepaprastas. Nežiūrint 
savo amžiaus, jis turi gerą 
atmintį ir protingai galvo
ja-

— To tai negaliu pasaky
ti. Užvakar jis darė testa- 
metną. Kai bus perskaity
tas testamentas, tuomet pa
sakysiu, ar jis protingai 
galvojo.

Vakar besikalbant apie 
karą ir būsimą pasaulio san 
tvarką, klausęs, šnekų vie
nas mano tavorščių paga
lios neiškentė ir atsiliepė:

— Vyrai, — tarė jis, — 
aš jums pasakysiu, kad Eu
ropa buvo ir bus kaip sen
mergė...

— Kaip tai? — paklausė 
vienas.

Einant prie vėliausiųjų komunistų šmeižtų, norime 
nurodyti “V-nies” angliškojo priedo (No. 30) mela
gystes. To šlamštelio pirmame puslapyje, tarp dauge
lio kitų melagysčių pasakyta, kad L. šimutis sutrukdė 
Detroito lietuvių vienybę sukėlime fondų nupirkti A- 
meriko* Raudonajam Kryžiui ambulansą. Ten, tarp 
kitko parašyta: “Father Čižauskas (a local C?tholic 
priest) received a telegram on Monday from. L. Shimu-

Škotijos lietuvių laikraštis “Išeivių Draugas” rašo:
‘ ‘Kadaise Hitleris poškydavo kalbas kada reikėjo

ir nereikėjo. Dabar tyli prikandęs liežuvį. Net per 
nacių valdymo dešimtas sukaktuves netarė nei žode
lio. Vokiečiai dabar laukia ne žodžių, o geresnių ži
nių iš fronto. Tuo tarpu iš Rusijos fronto ateina vie
na po kitos žinios apie rusų drąsų puolimą ir nuola
tines vokiečių nelaimes. Vokiečių akyse Hitlerio gar
bė nyksta kaip burbulas. Supranta jie, kad tai Hit
lerio garsusis “nujautimas” kaltas. Kol jų armijas 
vedė į kovą seni karo vilkai-generohi, kurie netiki 
jokiais nujautimais, o vaduoja?! tik rimtai? kariniais 
sumetimais, tol vokiečiai kaip audra vi ra r blaškė 
priešus. Hitleris viską suvėlė, viską sugadino. Todėl 
tai Vokietijoj viešpatauja tamsus nusiminimas ir ne
rimas dėl rytojaus. K - . —. - . „

VOLDIERS’ KIT BAGS—Red Cross Production Corps memljcrs pack Red Cross comfort kits which are 
flsren free to all soldiers before they depart for foreign duty. The kita contain cigarete, a book. ptayinc 
rarda. shavin< r rea m, razors, shoe laces and other Items uhteh servlcemen ttad invaluable on their loiy 
gįw atrpuJhi RM,. t . , _________________ __________. -- - ,,x ,u. . ,
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NUOSTABŪS ŽYGIAI VIENO LIETUVIO ŪKININKO

- Ui paskutinius 6 skatikus užsako "Amžinį 
» Atilsį" savo laidotuvėms... - Ruošiasi

nusiskandinti Rusijos upėje. - "Amžinas 
Knygų Fondas". - 20,000 icbliu slaptai 
lietuviškai spaudai. - Ar naujoji "Lituanica" 
neš naciams bombas, o lietuviams

r laisvės proklamacijas?
(Tęsinys)

Pro žandarų užtvaras 
slapč’a pLatinkit knygas!

Tas u o 1 u s a i liet aviškos

skiriama knygelių dalinimui 
nemokamai pavargėliams, o 
ketvirtadalis pardavėjam- ir 
likusia ke.virtadalis — au- 
ginimai to Knygų Fondo. Į

knygos apaštalas dar 1879 gj mįntis daugeliui patiko i 
rašė savo veikale -Misi- ir jie tą darbą pJrinl6 aavo 

ja į Lie.uvos žmones: laukomis. Tiesa, su tuo ban-j
— Brangūs broliai ir se-; ku nebuvo viskas atsiekta, 

serys, žinokite jogiai tiktai' kas numatyta, nes bebank- 
mokydami skaityti vargdie-Į rūtydami Prūsų spau’tuvl- 
nių vaikus, sėdami jų šir-' nininkai. dalį pinigų pražu- 
dyse sėklą krikščioniškų do- dė Tačiau tas bankas daug 
rybių, dalindami jiems do- prisidėjo, kad “Aušrui” su-, 
vanai dvasiškas knygas, ap- stoj.rs galėjo pasirodyti Ku-

SUSIRINKO POSĖDŽIAUTI . AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS TELEGRAMA 
ANGLIJOS MINISTRUI

* •‘Draugras" Actu 6 photo
VVashingloi.e biitų ambasadorius lordci Halifax (kairėje), Antnou^ rkUu 

je) ir Jungtinių Amerikos Valstybių sekretoriui Hull susirinko pirmajai konfere cijai.

siog dovanojant skirtoji au 
ka spaudos reikalui yra vie 
nas iš pačių garbingiausių 
dalykų, kurį labai įvertins

Anthony Eden 
Foreign Secretary of 
Great Britain 
c-o British Embassy 
VVashington, D. C.

March 13, 1943 is “restoration of sovereign 
rights and self -goverament 
to those who have been for- 
cibly deprived of them”. lt 
would bring to Lithuanians 

į and other Baltic peoples ra- 
, tional death if not compiete

Upon your arrivai in tnis physical destruction. Havirg 
country we the Lith.’;anian i the deepest concern for the 
American Council, represent- Į fate of the country of our 
ing elose to million čiužens origin, we earnestly reąuesl 
of United States, extena to Į you and through ycu the 
you most cordial greeting?. i goverament of United King 
On this occassion permit usl dom, in any deliberatiens re
to expre8s our sentiments in 
behalf of the country of c u: 
birth vvhich at the present

garding the firture of Eu- 
rope, to firmly uphold the 
rights of Lithuania to poli-

or defend her rights at in- 
terrational conferences. We 
know vvell that the people 
of Lithuania ardently de-ire

Visi vyrai “drafto” am- oficialiai organizuota ir ve | to re£ain their Tiberi y and 
žiaus, kurie dirba 29 užarė- dama moterų, kurių darbas no sacrifice wil1 be too great

time is occupied by German tical independence and free 
armies and, therefore, is un- national development, in ac- 
able to voice her grievances cordance with principles of

BŪTINAI REIKALINGI DARBAI

the Atlantic Charter.

Lithuanian American 
Coincil by Executive

Bcard —

šviesdami ių tamsų protą... 1 šeliausko leidžiamas lietu- ir Bažnyčia ir tarta. Mūsų mimuose ir 36 bizniuose ar- yra paliuosuoti laivyno vy-1 ^or ^em i’3 •ttain this aim.
- -- • .................... I .................... .. . - - — . _ it would be a cruel dis-lviskas laikraštis ‘‘Šviesa”.tegalime užsipelnyti misijo-

norišką vainiką karalystėje
dangaus. Imkimės drą šiai

_ , .x i-., pasišventėlio mirtisprie to švento apaštališko 
darbo, visi darbuokimės ta-1 Kušeliauskas buvo taip už- 
me didžiausiame reikale, vie- j sidegęs noru šviesti lietu- 
ni turėdami laiko mokykim viškąją liaudį, kad jisai, be- 

ai kelius, kiti ukvatykim rods būdamas bevaikis, sa
pne mokslo, kiti vėl duoki- vo turtą nusprendė pasvęs- 
me grašius dėl spaudimo, ■ ti lietuviškos spaudos rei- 
pirkimo ir dalijimo var g- kalama. Jisai pardavė savo 
šams dykai knygelių../ Atsi- dvarelį ir gautus už tai 20.- 
žadėkit tinginystės, negai- 000 rublių paskyrė leidimui 
šinkit veltui laiko, eikite ing ir platinimui Prūsuose spaus 
sodžius-kainvis. grįčias pa- dinamų lietuviškų Knygų, 

^vargelių, mokykite vaikus Tieji pinigai atnešė nepa
skaityti; platindami krikš- prastą dvasinę, naudą caro 
čionišką šviesą kuo tikriau- žandarų nukamuotiems He
mai užpelnysite sau amžinos tuviams. Lietuviškos knygos 
šviesybės gyvenimą”. ir Laikraščiai slapta pasiek

davo tolimus mūsų tėvų kraš 
Kai religinga Li e t u v o s kampelius. Kušeliauskas 

. liaudis užgirdo tokius para- n,Jsipelnj didelė, plgarb3s. 
ginimus, burtuos tuo laiko- j pasikviet6 pas save gar-
tarpiu sustiprino vyskupo sus lietuvi9 knygneSis kun. 

-Valančiaus, bei daugelio lie-, Slderavlčlu9i ant kuno ran.
tuvių kunigų skatinimai ir kų Kušeliauskas ir mirė 
pavyzdys, mes suprantame, 18gg m rjgg d 
kodėl su tokiu nepakaužia-

Didžioji dovana ir. /

stalčiuose guli puikių lietu 
viškųjų poetų kūrinių, kuria 
Laukia, kas juos išleistų. 
Mums būtinai reikia leisti 
knygeles anglų kalba ir vi
sam pasauliui skelbti kru
vinus vargus, kuriuos lietu
viai patyrė nuo žiaurių, oku
pantų nacių ir bolševikų bei 
reikia šauktis įtakingų as-

ba aptarnavimų darbuose, rus. “Women’s R e s e r v e"
kurie neskaitomi svarbūs ka prie Coast Guard v a d i n a Į aPP°intment to them if in;

the course of the present i 
world eonfliet or at the end

Leonard Simutis 
P. Grigaitis 
M. Vaidyla

ro programai, bus šaukiami “Spars”.
kariuomenėn balandžio 1 d., Reikia 35.000 “Waves’’ n, v i i wt i •
jeigu toje dienoje jie nedir-, “Spars” radijo ir krautuvių it their land would be AnglljtlS 0111111(10 
ba būtinai reikalingą karo darbams. Jos taipgi reika 1 Tiended over to Russia wh>ch[ >
darbą. Ateityje nebes liuo- lingos svarbesnėms vietoms ^as repeatedly through her BiSdKyiTIdS 
suojami nuo drafto vyrai i kaip mechanikų ir aviacijos 
šeimynas ir vaikus turin- darbuose, specialėms ir teen- 
tieji, nes ginkluotoms jė- niškoms vietoms.

i Moterys privalo būti —
Amerikos pilietės;
Nuo 20 ligi 36 m, amžiaus,

mu atkaklumu tie patys lie
tuviai kaimiečiai sermėgiai 
briovėsi su knygų pundais 
pro Žandarų sargybas.

officials and in their publi-
cations claimed the Baltic Amerikol Lietuvių Tary- 
Statcs as part of the Soviet boa vykdomasis . komitetas
Union. To accede to these kovo 18 ?• *av° iš * Antb°- 
unfounded and unjurt eisime Eden0 toki» “=l«gramą: 
would mean outright repu- ‘‘I thank you for your te- 
diation of the ideali of legram in \vhich yon expTess 
vvestern democracies wh<we yo-ar sent*mettt rega rd ing 
professed aim in this war Ltthuania”.

■ I ............  — .. II .1 ■■■!-, ■ ,t ..^1, ....... ■

Vokiečiu antplūdis Kiek lietuviu isgiben-
Suvalkijoje ir Lietuvos tu priverstiniems dar- 
mieshose bams į Vokietijų?

(LKFSB). — Lietuvoje (LKFSB). — Gauname 
nereik valgių gaminti nei apgyvendindami ne tik išvy- p.anešimų, kuriuos sunku 

v i-prie stato tarnauti. kusieji, repatrijuotieji vo- patikrinti, bet kurie atrodo
a stijų Laivynas tu-. 3 Joms bug mokama pil- Wečiaf bet ir daugybė nau- įtikėt ai, jog iš Lietuvos į

I;,, na nu° $50.00, jų kolonistų, ypač daug vo- Vokietiją priverstin'ems dar
iki $126 į mėnesį, ir be to. kiečių įsikūrę visoj vakarų bams yra išgabenta apie 
dykai pragyvenimas ir kam- Lietuvoj ir Suva kijojs. Ne- 100.000 lietuvių darbininkų.

menų pagalbos Lietuvai at- goms ir karo industrijoms 
statyti, o mūsų dejones per- reikalinga vyrų. 
duos jiems suprantama kai- j Kiekvienas darbininkas, 
ba leidžiamos knygeles ,ar kuris tik nori dirbti karo nevedusios arba vedusios, su
laikraščiai. Dešimts lietuvių i industrijoj, turi nueiti į ar- vaikais nemažiau 18 m. am 
kunigų ir daug kitų garsių žiausią U. S. Employment žiaus.

Nors du metu turėjo L? n 
kyti aukštesnę mokyklą ar
ba biznio mokyklą.

žmonių išvežta į Sibirą. Jie Service ofisą, Vr ^ten gauti 
pranyks be pėdsako, jei mes informacijas apie karo dar- 
neaprašysime, kas jie tokie bą. Aplik&ntai turi vengti

Kitas garsus lietuvis ku
nigas — Vy tartas, apie tą 
didįjį lietuviškos knygos 
prietelį rašė:

— Be ašarų negaliu minė-
Didžioji Kušeltausko auka ti Lauryno-Serafino Kliše- j

* Ser. Kušeliauskas ne tik Ii-ausko. Pasiryžęs teikti re- 
savo laiką ir sveikatą suko- liginės šviesos, jisai parda- 
jo lietuviškai knygai, bet ve savo dvarelį ir visų vi- 
nutarė skirti ir savo turtą. 8US pinigus atidavė ar pats 
Jis sugalvojo įsteigti amži- išeikvojo tam dalykui. Ap 
ną fondą lietuviškoms kny- lankęs jį Tytavėnuose. rv 
goms leisti. 1887 m. jisai pa- dau jį gyvenant labai ra r 
skelbė savo garsiąją prokla- gingai, menkai mintant, su- 
maciją: menkėjusici sveikatos, vis

— Aš ūkininkas Laury- dėlto nesiliaujant rašy; i. Ra 
nas, trokšdamas doro vien- ir rašė dienų dienomis...”
girnių apšvietimo, d?ugmc 
liniuote tame reikale .rusa-
vimuose būtinai da! yris-a.! kamuojamai n Huto.'
jog be knyginio lietuviškos Amžiais mes minėjime Lic 
rašliavos banko nėra galima tuvos knygnešius ir tokius 
užsėti sėklas tveriančios pasišventėTius kaip Kuše- 
šviesoe... Reikia, kad knygi- liauskas. Dabar mes vėl p i 
niai pinigai niekados nepra- gyvenome laikus, kada na 
gaištų, nemažtų, bet dar cių pavergtoje Lietuvoje nė
augtų... Taigi tame didžia
me aukštos vertybės reika

ra laisvos lietuviškos spau
dos. Už tat ant laisvėje gy

le aš iš savęs apieravoju venančių Amerikos lietuvių 
2,000 rublių art spausdini- gu’a šventa pareiga remti, 
mo krikščionių dvasioje ka- savo spaudą, sav j iaf-.ras- 
talikiško tikėjimo kryge-. čšus. Drugelis lietuvių ski 
lių...” . ria nemažas-sumas labdary

Pagal tą Amžiną Knygų bėr reikalams. Labai tarI
Banką buvo numatyta, kad gražu. Bet rūpindamiesi pa

so inti išalkusius kūnus, neuž kny<ęas bus imama 20 
nuoš. pelno nuo jų vertės. turime pamiršti ir alkstan 
Pusė susidarančių lėšų busi čių sielų. Testamentu ar tie

buvo, ką jie turėjo iškentė
ti. Nuteis mus istorija, jei 
me3 nesugebėsime dabarties 
kančių aprašymo perduot a- 
teinančioms- kartoms. Mums 
reikia panašių šviesios šie 
los žmonių, kaip Kušeliaus- 
kas.

Laisvės žodįs,
kultūros darbas

Lietuvių nupirkti už mi 
lijoną dolerių bonai padarys, 
kad Europos padangėje su 
blizgės prieš okupantus na 
cius skriejanti “Lituanica’ 
Bombų lietumi ji vys oku 
pantus, bet kaip būtų gra 
žu, kad ji pasėtų ir tuks 
tančius lapelių, kurie pra 
neštų lietuviams, Jog atein. 
išlai3virimo valanda, tos i.' 
nios jie kitaip negaii užgir. 
ti — radijų klausyti uždrs/. 
la, laisvės spaudos nėra.

Ibigi darbų, užtlavink. 
lietuviškam spausaintam žc 
džiui daug, bet tam reiki, 
ir daug lėšų. Kiekvienas, 1. u 
ris nori prisidėti prie svar 
baus spaudo* darbo, būt; 
nors nedidelės knygelė3 lei 
dėju, įamžinti savo vardj. 
lietuviškuose kultūros lau
kuose, maloniai prašomas si 
aiaiekti su artimesnio Lik 
rašei o * redaktori.mi, a r b t 
kreiptis vienu iš tų adresų 
prof. K. Pakštas. 73 W. 10< 
St., Nevv York, N. Y.; a. Vai 
čiulaitis, Marianapoln Col 
lege, Thompson, Conn., X 
J. Prunskis, 3230 S. Lituan: 
ca Avė., Chica,Iu.

Tauta amžiais neužmiršk 
ių, kurie atjaučia jos didžią 
ją nelaimę ir jai aukojasi.

K. J. Prunski

prigrūstų karo darbų cent- 1. “Waves” ir “Spars'
rų ir eiti ten tik, jeigu siun- nemokamai lavinamos svar- 
čiami. biose kolegijose.
”Waves” ir “Spare” i 2. Lavinimas įdomus. Joms

Pirmu kartu savo istorijoj 
Suv. 
ri
rių po vardu “Waves’

Airijos Šventė
(LKFSB). Kovo 17 d 

3v. Patriko dienoje — 
Airijos tautinė šventė.

barys.
__  4. Už $200 uniformų dy-

yra
rpa 5. Geras maistas, puikiau-

/aletybė gyventojų turi maž sia medlk*K ir dant'' prie‘ 
laug kiek lietuve - arti tri- žiflra- Puvimai ažlaiko-

.... , miems, ze,ų milijonų, saVo plotu bus miems, žemos valdžios gy-įu atiduodamos vokiečių re-'

žiūrint anksčiau duotų pa
žadų, kad nebus Liečiamas 
lietuvių turtas, vis dažniau matoma į Vokietiją dar- 
lietuviai ūkininkai pašalina bams išvežti dar apie 65.00C 
mi iš savo sodybų, kurios Lietuvos darbininkų (50.000 
su visu inventoriumi ir man vyrų ir 15.000 moterų).

Okupacinės valdžios įsaky 
mu ligi 1943 m. geg. 1 d. nu

J linaiOUVU ) — —■ — -r — » ■■
tokiu šeštadaliu didesnė už vat8ties ,flPsau&<^ ratos’ Trb patrijantams ir šiaip kolo- ir juos atiduoti vokie- 

vilegijos nemokamo pašto. niatam8 j Lietuvą daug at- čių £iniat Pasako, kad lie 

gabenta vokiečių iš tų sri- tnviai kraustomi iš Vil
čių, kurias daugiau bombar niaus Marijampolės ir kitų 
duo ja anglai. Jau šios žie- mįestų bei jų apylink ų.
mos pradžioje vien iš Kau- t .............. -J J ,,_____

iškelta apie 2,000

sietuvą. Nors Airija yra 
ampriais ryžiais susieta su 
trglija, tačiau ji turi ir 
■lač.as teises, net gi jai pa- 
uti pa.ikta apaspręsti ką
rą paskelbimo reikalą ir ji

nupigintos tra nspor aci jo 
kino ir teatrų bilietų kaino? 
ir t.t. - OWI

Jei turi seno metalo: va- no buvę
aip tik pasiliko nekariau- rio' J7^011203, misingo ati uvjų tam kad vietoje 

c c mink k»rn rnikstlanu . » .. .. . . .. . . duok karo reikalams,sesetąi
naują tikė hnc r .stoja,
labai didesnio dalyko im<Iof‘

gali. (Seneca).

>anti, neutrali. Prieš 
netų Airija išleidi 
onstituciją, kurioje 

pagerbiama religija. Vals
tybės vardas parinktas se- 
nob'nis — Eire. Dabar Airi
jos ministeriu pirmininku 
/ra dlde is katalikų veikė
jas De Valera. Airijos kovo 
se dėl laisvės yra ypatingai 
pasižymėjęs O’Connell. taip 
gi gilaus tikėjimo katali
kas. Daugelis lietuvių turė
jo progos pamatyti ir ar
čiau pažinti airių žemę per 
tarptautinį Eucharistinį kon 
greaą Dub’ine. Beve k visi 
Airijos gyventojai yra ka
talikai, tik šiaurinėje salos 
dalyje, kuri priklauso Ang
lijau. dauguma yra protes 
tantų.

txs
būtų apgyvendinti vokiečiai. 
Paskutiniu laiku Kauno bur 
mistrui okupacinė valdžia 
įcakė ištuštinti dar apie 800

Fsr Viefry... 
i.Thiknse 

STAMPS

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU MORGIČIŲ !
STATYBAI — KKMONT A VIMUI. ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
rANAFIMTRITr, PROO^L DABARTINĖMS *rMOMH 

NLKMMMriO RA TOMS

k. -e
Ai h na £.?AL £AP. H1NC 5]

I tl’hlTK FINANSINIAI NKVNIKIAIISOMI J

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. 10*0 IndAliM rrtpeatįnirai ainiu*- 
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
(Tęsinys)

Miesto sodas apima 62 a- 
krus žemės. * Sode randasi 
250 įvairios rūšies augme
nų.

Prieš 47 metus Miami hu
vo mažai žinomas. Čia, ant 
jūrų kranto, buvo tik kele
tą lūšnų. Bet trumpu laiku 
išsivystė į gana puošnų žie
mos kurortą.

Miami yra sujungtas til
tais su 22 apgyventomis sa
lomis. Ir beveik visos mau
dynės randasi tų salų pa-

nameliai, nedidesni vieno 
automobilio garažo. Name
liai lentų, apdriskę, dauge
lis be durų ir langų, vieno 

! kambario, kuriame gyvena 
visa šeima. Nameliai apie 
pėdą pakelti nuo žemės, ant 
medinių stulpų. Viduje kros 
nis ir gale mūrinis plytų ka 
minas dūmams traukti. Na 
mėliai nuo jų pastatymo ne
taisyti. Apdriskę vaikai žai 
džia gatvėje ir ant šalygat- 
vių. Atrodo bailūs, kaip vai 
kai, taip ir augusieji. Kas-

krantėse. Ant salų gražiau- dienin‘ų reikmen,» k^utuvė- 
si viešbučiai ir turtuolių na- lės labai menko8’ V,8ur dl

dėlė betvarkė, apsileidimas t
' ir skurdas.

mai.
Miesto sode Biscayne, pa 

gal patį jūrų krantą diena [ Patsai gi miestas niekuo 
iš dienos atskrenda dideli nesiskiria nuo kitų Ameri-
pulkai balandžių. Nuo anks
to ryto iki vėlumos vasaro
tojai juos čia lesina. Balan
džiai taip pripratę prie žmo
nių, kad be jokios baimės 
nusileidžia ant galvos, pe
čių ir rankų ir kovoja už le
salą.

kos miestų. Krautuvės įvai
rios prekybos bendrovės 
bankai, smuklės ir kitokios 
įstaigos. Dirbtuvių nedaug 
Skubančių į darbą ir iš dar
bo darbininkų nematyti. 

Namai įvairaus dydžio:

WARTIME BASEBALL VVARMS l’P GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
l.aA-.nMar Simonas Brazauskai prašoPagerbs Juozapus i savo draugų ir pažį8tamų

šio mėnesio 19 d. yra Sv.j a^eįtį įr pasimelsti už jų sū- 
Juozapo šventė. Tą dieną vie; naus sielą. Brazauskai yra 
tinės šv. Kazimiero parapi
jos tretininkės užprašė šv.
Mišias už savo kleboną kun.
.Juozapą S. Martį, o parapi
jos komitetas ateinantį sek
madienį, kovo 21 d., para
pijos svetainėje ruošia kle
bono ir visų Juozapų pagerb 
tuvių vakarienę su progra
ma. Komitetas stengiasi, kad 
šis parengimas geriausiai pa 
vyktų, nes visas pelnas ski
riamas parapijos skolos su
mažinimui. Todėl visi Juo
zapai kviečiami dalyvauti, 
taip pat Indiana Harbor ir 
apylinkės lietuviai prašomi 
atsilankyti š i o n Juozapų 
šventėn.

geri parapijonai, rėmėjai vi
sų kilnių darbų ir nuolati
niai '‘Draugo” skaitytojai.

Pastaba
Dėl tilpusios koresponden 

cijos apie Garės lietuvių le
gionierių Vytauto posto No. 
289.

Legijonieriai gražiai gy
vuoja. Turi savo gražią vė
liavą, sumanią valdybą ir 
Antano Kazlausko rūpesčiu

ENGLISH COLUMN
Excerpts from The 

LRC50 Bulletin

Lithuanian literafjre 
outlined

Lašt year Mr. Anthony 
Vaičiulaitis, the editor of 
the Students Organization’s 
monthly, issued a very im- 
portant vvork in the English 
language. “Outline History 
of Lithuanian Literature”.

This is one of the most 
important pamphlets issued 
by the Lithuanian Cultural 
Institute. It certainly isnupirkta didelė vokiečių mū-

ro svetainė, adresu 1625 W?worth any attention we of 
15th Avė. Korespondencijoj Lithuanian decent may give 
kovo 12 d. rašoma, kad "Vie thig work Wg are taking 

‘•Draugo’’ koresponden-: sint Gary, arba pravažiuo- thg ,iberty o( reprinting it 
tas sveikina kleboną Juozą-! jant visi prašomi sustoti le- jn our columg hoping that

, “Drausaa" Actne pnoto

Giants Cliff Melton, Van Ling A. E. Mongo and Carl 
maži, vidutiniai ir didieji Hubbell, in spring training at Lakewcod, N. J., find a 

I viešbučiai. i warm-up of tootsies as important this year as the usual
Miami miesto gyventojus j Pažinus miestą, pamačius ' warm-up of museles.

sudaro baltieji ir negrai žmo vargšų lūšnas žingeldavau

Miami gyventojai

nės. Negrai išskirti iš bai- pamatyti turtingesnio Luome
tųjų tarpo. Jie neturi teisės' dajj
važiuoti baltųjų žmonių bu- į
suose (gatvėkarių Siame Turtuolių namai.
mieste nėra). Juodieji nesi- 
maišo nei mieste su baltai
siais.

, pą S. Martį ir visus šios ko
lonijos Juozapus ir Juozapi- 
nas jų vąrdinių proga.

gijonierių įstaigoje”. Aš pra 
nešu, kad toji svetainė yra

many of the readers will 
soon buy a copy of that

PRAŠO PASIMELSTI

remontuojama ir apgriauta pamphlet It can had at
! ir ims daug laiko, kol bus thg ..Draugug.. officeg.
■ pilnai įrengta, nes darbas ______________

Padėkos žodis
Būčiau nedėkingas, jei bė”... Aš gi nuo savęs galiu 

bent žodelio netarčiau vie- tik tarti nuoširdų ačiū kun.

Ateinantį šeštadienį, kovo1 elna gana Palen8vs- Ku0’ INTRODUCTION 
20 d. šv. Kazimiero parapi-! mct remonto darbas baig-
jos bažnyčioje bus atlaiky-1 ais ir viakaa bus ^varky-l Literature is the

. i. I ta tai tik tada hna naskelh- of every nation s traditions,tarti: “Ne man, ne man, bet tos šv. Mišios už sielą am- ia iai ous pasKeiD /ta iškilmingas tos svetainės its aspirations, its mentality, 
atidarymas ir iš anksto bus its love of beauty, sočiai 
pranešta visuomenei per conditions, and its Creative

Tau Dieve priklauso ši gar

Mieste gyvena daugybė šai savo geradariams už vi- Į Pr- Lukošiui, parapijos ko- 
.. . _ i_ Tviil’Al'iii Iru n T PpiinGlrm •

turtuolių. Kaip sakiau, mies 
tas tiltais sujungtas su sa- 

-lie turi gyventi tik jiems lomis, kuriose randasi pioš- 
skirtoje miesto dalyje. No- nieji turtuolių namai. Ka
rėdamas pamatyti negrų gy-i dangi sauskeliu sunku tas
venimą, nuvykau į jų apgy-' įdomybes pamatyti, tai lai • ir tokio pagerbimo. Pradžio-

sas malones ir prielanku- , mitetui, kun. J. Prunskiu 
mus, parodytus mano sidab- i vi spaudoje iškėlimą mano 
rimo jubiliejaus Uebonavi-I menk,

žinos atminties Alberto Bra
zausko, 21 metų jaunuolį, 8 
metų jo mirties sukaktuvių 
proga.

Jaunuolio tėveliai Ona ir
spaudą.

ventą miesto dalį. Teko ma-! vėlių bendrovės diena iš die-
tyti Chicagoje ir kituose 
miestuose negrų gyvenamai

mirror

mo Šv. Jurgio parapijoje. , kazimierietėms — už deko-
,, .... .. ... ,X1 .. . racijas bažnyčioje ir svetai-Nesitikeiau tokių iškilmių Jnėję, uz gražią vaikuCrų pro

gramą rytojaus dieną, — Aje vasario išvykdamas pail
sėti pareiškiau savo vika
rams, kad nenoriu jokių iš-

nos vežioja keliauninkus a- 
pie tas salas ir supažindina 

vietas, bet niekur nemačiau ru įvairiomis įdomybėmis, kilmių, nė bankietų, kadan- 
tokio skurdo ir vargo, kaip Visi salose namai priklauso gį karas, žmbnės prislėgti 
Miami. Vos peržengęs sieną, turtuoliams iš įvairių šiau-! skausmais. Sakiau, kad grį-
skiriančią nuo baltųjų žmo
nių, pasijutau esąs Afriko
je. Einu menku šalygatviu 
ir dairaus: nei vieno balto 
žmogaus. Visi tamsiai juodi, 
juodesni už šiaurinių valsti
jų negrus, žvalgausi aplink: 
nieko gero nematyti, tik var
gas ir skurdas. Iš abiejų 
gatvės puisių eilėmis maži

rinių valstijų, kaip New Yor 
ko, Illinois, Ohio ir kitų. Jie 
čia suvažiuoja poilsiui. Ir 
koks didelis skirtumas tarp 
vargšo lūšnos ir turtuolio

žęs iš poilsio atlaikysiu šv.

rūmų. Vargšo lūšna su že- ręs g-u parapijos komitetu —
me kainuoja kelis šimtus

‘DTaugo” korespond.

žydit likimas

strenght.
Lithuanian literature is 

likewise an imposing ,mon- 
lių. Getai yra apsupti spyg- ument to that country’s 
liuotomis vielomis ir sergs- struggles for freedom and a 
timi dieną bei naktį. Jei kas better place in the family of 

, bandytų per vielų tvorą su- nations, paralleling the
(LKFSB). — Iš tarptau- sįsiekti 8U žydais, tasai šau- history of its aspirations

Pociui už puikų programą, tinės žydų organizacijos cen namag be perspėjimo. (Vė- and conąuests.
solistėms, kalbėtojams, au- tro gavome specialų praneši- jjau g-a įema duosime dau-Į Lithuanian writers parti-
kotojams įvairių dovanėlių, mą apie žydų padėtį Lietu- gjau įnformacįjų), " cipated in the history of
seserims pranciškietėms už | voje. Vaizdas susidaro tok-, -------------------- their country’s struggles in

sai: didžioji žydų dalis da- žmonės nemalonūs tiems, two ways:
kurie Pat.Vs nedraugiški. — Medieval poets and pagan 

Šekspyras, priests have left no record 
-------------  for future generations of

gausius sveikinimus ir galu
tinai visiems ir visoms da-

..... - lyviams, ypač lietuviams ku-Misias Dievui padėkoti uz \ ,, . ..... nigams, klebonams, tėvamsmalones, ir tuomi baigsiu ° 
savo jubiliejų. Bet kur tau
Kun. Pr. Lukošius, susita

tarp jų J. Bubnis — prade-

Kaune, Vilniuje ir Šiauliuo
se, tačiau pereitų metų pir-1 

marijonams, “Draugui”, ra moję pusėje dar buvo apie 
dijo valandėlių vedėjams, 3,000 žydų gyvenančių ma- 
kun. Gaučiui ir kun. Petraus- žuose miesteliuose Panevė- 
kui, kaipo nariams Kolumbo žio apylikėse. Pirmasai ko-
Vyčių, visiems Kolumbo Vy- misaro Lohsės įsakymas bu 

vo nukreiptas prieš žydus.

BUDRIKO . 
Didelė Krautuvė

those great battles which 
the Lithuanians fought in 
the Middle Ages with the 
greatest military power of 
those times — the Knights 
of the Cross. who were 
defeated in 1410 by Vytau
tas the Great in the Battle 
of Žalgiris (Tannenberg). 
However, these titanic bat
tles are constantly refleeted 
in the Lithuanian literature 
of the 19th and 20th 
ceturies, depieting the vic
tory of Lithuanian military 
might over threats of out- 
side influence, and the 
development of the Lithua
nian statė into one of the 
greatest European empires 
at the Middle Ages.

BRONCHIAL
COUGHS!

Du» Tn Coldt nr Bronchlal Irrltatian
Stoo today at any good druo atora and aak for a 

bottl. of Buckl.v s CANAOIOL Miztur. (tripla 
actirig). Tak. i ooupla of aipa at tMdtima. FmI 
ita matant powvful sffectlve action apread thru 
Ihroat, hMd and bronchial tubM. lt atarta at 
onoe to looaan up thlck, choking phlngm, sooth. 
raw mvnbranaa and maka braut h'iig aaaiar.
» Don't wait—gat Burkley’a Canadlo) today, You

ralMf matantty. Only 48r—all drugglata. r

dolerių, o turtuolio rūmai da tą didelį darbą. L5an gi?-! y. , .
ant salų kainuoja po kelis žus jau viskas sutvarkyta, 2*ana8’ une va ovaujan .

' suruošta. Patėmijau spautk,- Pnnkaraekm dalyvavo bazny ,Jiems buvo įsakyta nešioti 
čioje ir saleje. Taip pat kun. ant drabužių Dovydo žvaig- 
Valančiui už vedimą prog ždę ir buvo uždrausta vaik-l 

• ramos. ščioti šalygatviais (side-
Sulaikus kovo 14 d. pate- walks) bei naudotis mieste

mijau, kad bažnyčia ir salė Lai Dievas v*iems- vi- go<Jų suolais ar ' bendromis

milionus dolerių.

TRU-VISION OPTICAL. CO.
DR. M. WEINE, O.D.

DR. 8. VVEINE, O.D. •

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
TŠ SUDAUŽYTŲ STIKLU PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Plrtnad., TrečOul., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniai,, Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Atatadlenlais ir SekmadleniaiM Pajccl Sutarti

je, kad didelis dalykas su
rengtas.

puikiai išpuošta. Svečiai, ku-1 soma atlygina šimteriopa. gugiglekimo priemOnpmis. Į 
nigai kaimynai ir Ueiuviai Aš, Dievui padedant, ban , uždarin5ti jyda, pra.
klebonai, apsčiai renkasi., >r tohau dirbti Bsz d8ta j941 m apalių mgn Cia
Nustebau. Lauksiu, kas to- nyčios, tautos bei žmonių

labui,' Prel. M. L. Krušas jie buvo Paaki™‘°mi * bfl- 
rius ir varomi taisyti ke-

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

LEO NORKUS. Jr.
• DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ii ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gn tįsite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808[225

liau. Nugi — bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos. Choras 
orkestrą griežia prof. Pociui į 
vadovaujant. Šimtai žmonių > 
ir vaikučių eina prie.šv. Sa
kramentų. Pasakyta m a n, |

i kad tai mano intencija, už 1 
mano sveikatą. Nueinam 6 Į 
vai. vakare į svetainę — pa-' 
rapijiečių, įtunigų, inteligen Į 
tų — pilna salė. Prasideda 
puota. Puikia.'isia programa 
sveikinimai, dainos. Taip 
kad pernykštis parapijos 
auksinis jubiliejus ne ką gra 
žesnis, apart kelių bažny- i 
čios, bei politikos didžiūnų. 
Durys namie neužsidaro — 
paštorius bei telegramos iš 
įvairių asmenų, bei organi
zacijų, plaukia sveikinimai 

( su dovanomis: dvasinėmis / 
, ir gyvomis gėlėmis. Tik dai
rausi, kas čia bus. Savęs 
klausiu, ar aš tiek užsipel 

/p\ niau. Už tą visa galiu tik

MAKK 
KVERY 

PAY DAY

S* BOND OAY

WHOLESALE
I.IQDOB 
(STAIGA

Hvpttojame
no
Ohi«*roL

REMKITB 
SIENA

METITVIV 
DRAUOA-N • KR, Ma .,

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 Bo. Halsted Bt.

TelefnnM nOFIJCVARD 0014

š ■'./** IR - •

• w0f' 1 !į
1 if Sil 'j*? 11

s ii

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRY 

Viskas po vienu stogu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3 .
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION »

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ

RATA 4%
1751 W. 47th Street

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated/

3241 S. Halsted SU
TeL CALUMET 7238

BUDRIKO RADIO PROORAMAI 
WCP1., 1000 k . nedalios vak. 9 v. 
WHPC„ 1450 k., ketvergais 7 v. v,

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami . i

i šią Modernišką Lietuvių įstaigą! ‘ ““
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine lr Infra Red Light 
Radiations, Swedish Maasage ir Movements.

Moterims — TrečiadUeniain.
Telefonas: VIRglnia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St., •. Kamp. Paulina St
MASSACt

I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Tėvų Marijonų z 

v Bendradarbių Chicago 
apskr. susirinkimo

Kovo 17 d., Aušros Vartų 
parap. mokyklos kambaryje 
įvyko TMB Chicago apskr. 
susirinkimas, kurį gyvai ve
dė pirm. Ciprijonas Druk- 
tenis. Susirinkusieji džiaugė
si pamatę eavo pirmininką 
susirinkime. Mat, dabar C. 
Druktenis dirba “day šifte”.

V. Mozerienė išdavė ra
portą iš Cicero skyriaus. 
Prafiešė, kad parengiihėlis 
šv. Kazimiero dienoj pasi- 
sekė. Viei Kazimierai-os bu
vo nuoširdžiai “pasėnavoti”. 
Pranešė taip pat, kad sky
rius ruošia vakarą atvelyky
je.

visiems už gražų seimo dar
bą. Prašė visų raginti kitus 
prenumeruoti “Laivą”, ir už 
sisakyti “Dangiškąjį Dvarą’’ 
— Šv. Liutgardos maldą 
Cia pat F.. Skirmontiehė .už
sisakė “Laivą”, .

Po susirinkimo bendradar 
biai buvo pavaišinti West 
Side bendradarbių šeiminin
kių: Druktenienės ir P. Šlio
gerienės.

Dar apie a. a. kun. dr. Na
vicko Seminaristo Fondą. 
Brangieji, jau turime $8,000. 
Dar trūksta $2,000! šįmet 
būtinai turime baigti. Jei ga
lėjome sukelti $8,000, kas 
mius drįs sulaikyti nuo su
kėlimo $2,000?!! Pajudinki
me žemę! Sukėlę tą sumą. 
galėsime išsirinkti sau klie- į 

riką ir leisti jį į mokslus

O. fckžfagiehė pranešė,,
kad Marąuette skyrius ge-j $ygnČja VadlIteS 
rai gyvuoja, šis skyrius ruo
šia parapijos naudai pramo
gėlę artimoj ateityj.

P. Turskienė pranešė, kad 
TaWn of Lake skyrius padi
dėjo 11 Nariais ir astuoni 
atnaujino savo narystę.

Pranešta, kad 28 skyriaus 
narė, Dievo Apvaizdos par.,
Kikienė jau pasveiko.

Adv. Juozas Grįsk, žino
mas Chicago lietuvių veikė
jas, organizacijų narys ir 
visuomet gražiai atstovau
jąs lietuvius svetimtaičių 
tarpe.. Moderniškai įrengtas 
jo ofisas randasi adr. 4631 
S. Ashiand Avė., o reziden
cija 6615 S. Rockwell St.

. . Juozas Zaleckis, 4435 So.
X Rutkauskas prakešė,' Talman Ave ilgametta dnr.

Draugo” ir “Laivo” skai-kad West Side 19 skyrius ge
rai darbuojas ir tikrai neat
siliks* ir Suruoš pramogėlę.

Iš Bridgeporto Ona Ma
žeikienė pranešė, kad yra 
viena ligonė, būtent Juodie- 
nė. Prašoma narių prisimin
ti ją savo maldose. *-> v

Kun. J. Dambrauskas, dva 
sios vadas, pasveikino visus 
didž. gerb. provincijolo, kun. 
dr. RėkbaiČio vardu. PareiS-

tytojas ir uolus katalikiško
jo veikimo rėmėjas.

Juozas Martišauskas, 3339 
S. Halsted St.,' savininkas 
Universal Shoe Store, geras 
lietuvis ir lietuvybės reika
lų palaikytojas.

Juozas Kazik, biznierius, 
savininkas Archer Fumiture 
Co., 4140 Archer Avė.

Juozas Jokantas, 4138 Ar-
kė, kad gerb. provincijolas; cher Avė., žinomas Chicago

Dariaus-Girėno 
Aiiiiliary R. Kryžiaus 
metų sukaktuvių . 
puota

Dariaus-Girėno Aukiliary 
Raudonojo Kryžiaus viene
tas kviečia visuomenę atsi
lankyti į nepaprastą “Vienų 
metų sukaktuvių puotą” ket 
virtadienį, kovo 25 d., Da
riaus-Girėno svetainėj, 4416 
So. Westem Avė., 7:30 vai. 
vak. Atsilankę pamatys pui
kią programą, kurią išpildys 
gabūs dainininkai, muzikai 
ir lošėjai. Po programos visi 
bus pavaišinti užkandžiu. Į- 
žanga dykai. Nepraleiskite 
šio šeimyniško vakaro, nes 
bus ką tai įdomaus pamaty
ti ir viskas dykai.

H. Kareiva, vieneto pirm.

labai norėjo dalyvauti susi
rinkime, bet dėl ligos nega- 
Įėjo. Sakė, Provincijolas la
bai džiaugėsi seimo pasise
kimu. Prašė pranešti susi
rinkusiems, kad Seminaristo 
Fonde jau yra $8,000; Ko- 
legisto Fonde — $4,000. To
kiu būdu Seminaristo Fon
das, tikimasi, greitu laiku 
bus baigtas.

t>vaslos vadas pareiškė 
■M nuoširdaus džiaugsmo vi

siems bendradarbiams. Pa
reiškė, kelias mintis iš kap. 
kūli. Vosyliaus laiško, kurį 
gavO kun. A. Sandys. Prašė, 
kad beričftridarbiai pasimels
tų už mūšų kapelionus, kun. 
Vosylių ir kurt. švedą. Te
ko sužinoti, kad Tėvai Ma

rijonai duos dar vieną ka- 
k pelichą Dėdės Šamo armijai.

Kun. A. Sandys padėkojo

lietuviams kontraktorius, pa 
statęs šimtus namų — dide
lių ir mažų. Pavasarį žada 
baigti senelių prieglaudą lab- Į raį, 4511 S. Hermitage avė.,

Linksmos vardinės
Juozas ir Juzefina Zaka-

abu kilę iš Kaltinėnų para
pijos, užaugino tris dukteris 
Juzefą ir Bronislavą. Bro- 
nislava ištekėjus, Stanisla
va gyvena su tėvais. Juozas 
ir Juzefina Zakarai savo 
vardines mini su šeimyniš
komis vaišėmis dalyvauja 
dukterys, žentai 
giminės.

anūkai ir
Rap.

darių ūky.
Juozas Koncevičius, 2557 

West 43 St., vienas pirmųjų 
barberių Chicagoj, tėvafi se
ptynių šūnų.

Juozas Janušanskas, 4601 
S. Washtenaw Avė., savinin
kas valgomųjų daiktų krau
tuvės, nuoširdūs svečių vai
šintojas.

Juozai Lorencas. 4359 S.

Taiman A»e, jauna* BioiieSaukiasi pagalbos Sibi-
rius ir nuoširdus lietuvis, bei ,v v A ,
lietuvių reikalų rėmėjas. MM ISVCZldS IltrUVIS 

Juozas Overiingas, 4002! (LKFSB). — Iš Sibiro 
S. Wood St., ir 4352 S. Rock- gautas laiškūs, kuriame pra 
well St., plačiai žinomas nešama, kad tenai, viename 
Town of Lake ir Brightor bolševikų ūkyje, gyvena bu- 
Park siuvėjas ir lietuvišku vęs Kauno notaras (pasku- 
nw palaikytojas. Rap. tinių metu gyvenęs Garlia

voje) Aleksandras Tomo sū 
nūs, Žilinskas su šavo 7 me

tų sūneliu. A. Žilinskas turi 
m. amž. ir jam su maža

mečiu vaiku sunku pragy
venti, iš fizinio darbo. Berods f 

New Yorke gyvena A. Žilin
sko giminaitis Andrius Ole
ka-Žilinskas. Jo adreso netu 
Fėdami maloniai jį prašome 
kreiptis į “Amerikos” re- 

kur (jisai gaus dau
giau informacijų) apie var
gstančius jo, giminaičius. 
Jei Jungt. Valstybėse būtų 
daugiau A. Žilinsko giminių 
ir jie maloniai prašomi krel 
ptis adresu: 7Amerika”. 
222 South 9th str., Brook

lyn, N. Y.

KREIPfctTtS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTU KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
Pasirinkimui.
Geriausio Matcriolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kltentams pUrtą pfttcnkftflmą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT COMusų pastatyti 

TĖVAMS M A RIJO

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

PHONE: SEELEY 6103

DIENRASTTS DRAUGa^

ATAKUOJA JAPONŲ JfROS LĖKTUVŲ BAZŲ Viešnia iš Rytų bus 
bankiete

We?4 Side. — A, šros Var
tų parapijos komiteto nariai 
su vikaru kun. Mykolu Jod- 
ka priešakyje, šiomis dieno
mis paskendę įvairiuose pri
sirengimo darbuose prie a- 
teinaačio sekmadienio, kovo 
21 dienos, nes tą dieną, kaip 
parapijonai. taip ir TėvųMa 
rijonų Bendradarbiai ir Varg 
dienių Seserų Gildos nariai, 
pagerbs savo mylimą .para
pijos kleboną ir dvaiios va
dą kun. Juozapą Dambraus- i 
ką, MIC., jo vardadienio pro-! 

ga, taip pat ir dviejų metų 
sėkmingo klebonavimo. Para 
pi j onai, be abejonės, tai jau
čia ir mato būtiną reikalą 
savo gerą, darbštų ir suma-.

Amerikos marinai atakuoja japonų jūros lėktuvų bazę nų dvasios vadą pagerbti

SPA ^akin saloje. Tai kovų operacijai vadovavo Lt. Col. Evans 
Carlson ir,Maj. James Roosevelt, prezidento sūnus.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Taigi, sekmadienis, kove 
21 diend čia pat. Ar-visi esa
te prie šių reikšmingų iškil

mių prisirengę ir įsigiję sau i 
bilietą. Aš tikiu, kad čia nei 
kalbos negali būti apie “sie
kelius”. Klebonas kun. J. 
Dambrauskas per tą pora 
metų daug nuveikė; tiesa, 
mes, parapijonai, jam gel- 
bėjome. Ir tai gerai darėme, 
nes matome didelę pažangą 
parapijoje — medžiaginiu ir 
dvasiniu atžvilgiais.

Taigi, mielas parapijieti 
te, jokio pasiteisinimo nega-

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. B A R O
Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

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

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą”

2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Dlinois

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

FurnKure

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fnetory Hepreoentstlve.

S»IOWROOM8 IN 
MKRCHANIHHR MART

For nppohitment cnll — 
REPUBLIC 6051

dakciją

"Draugo” PIKNIKAI iią vasarą
Pripuola:.

Liepos (July) 4 d., 194] m.
BERGMANS GROVE

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

Ii būti; vien tik darbas šia
me reikale gali sutrukdyti. 
Tokiu būdu, nedelskime, jei, 
kuris dar neturime įsigiję 
tikietą. padarykime šiandie 
ar rytoj, o sekmadienį, ko
vo 21 dieną kuo skaitlingiau
siai dalyvaukime. Be abejo
nės, dalyvaus daug ir Tėvų 
Marijonų Bendradarbių ir 
Vargdienių Seserų Gildos na
rių ir šiaip daugybė kun. J. 
Dambrausko prietelių; tai 
mes vietiniai, Aušros Vartų 
parapijonai, turime atsto
vauti pirmą vietą.

Turiu už g2rbę pranešti 
linksmą žinią, kad į šį kun. 
Juozapo Dambiausko pager
bimo bankietą atvyksta jo 
mylima sesutė Emilija Dam
brauskaitė iš Roselle, N. J., 
pamatyti, kaip jos brolis ku

DIDELIS IftPAHDAVkMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO sr\KO MUZJKA-

LINIV INS F UI MENTV

PAN1NAUDOKIT F UOGA DABAR
KOL DAR Nt.lšPARDL’OTI.
TŪBOS. CLAKINBTAI, TROM

BONAI, SAXAPLONKS, FLUTES 
su •'castes" — $35.00, $37.50,
$45.01* «r $15 30. Vist garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GO'ITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOK BANJCb — 
$6.60, $8:50. $13.60 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.C0. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00. $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. l’EDALS. KI
BO YS, CYMBOLb, I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-iems 
brass lr “reed’’ instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Triūt>orri8, Suxaphones lr 
taipgi Smulkom8 ir Guitarams.

GOLDSTEIN'S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

nigas Juozapas darbuojasi, 
ir ar ištikrųjų jam taip se
kasi, kaip jinai tai pastebi 
skaitydama “Draugą”. Emi
lija Dambrauskaitė mano 
kad jos brolis, kun. Juoza
pas tik giriasi. Tai visa at

vykus pamatys sekmadienį 
parapijos salėj kcvo 21 die
ną. ' J. K.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT FIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savinas and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius
—M

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennnmsklt senų. -nigi-tkislų Itudcliiinkų. Jų ingi, llnyt. atstatyti, nes 
daugiau jų iMilIrliamn. Juos gnlima pataisyti, kn<f iniotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti buildnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IAIGIJIIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ.

/ Z f ( l*\ Vienintelis ir Smagiausias
Į ak 1 gy Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje

~ VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS I p. p.
JVHH RITOMIS Dienomis

MJĮBIIl PENKTADIENIAIS 7
Phnne: GROvehilI 2243

WHFC-I45O kil

SUKNELIŲ PRIEINAMOMS 
KAINOMIS!

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — NftRMEGŲ —

. MOTŲ IR KAILIŲ

J auna vedėme ėyrai tr Šaknelės
Mūru Specialybė

labai gema HHlen nmterų kartiniai, kailiuką*, 
elotl, kotai parstrtukla nukent imam m

ATE IK m? IK PATYS PA MATYKITE IMNtnFJII

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2»88

Mrs. K. P. Dzlubak tr Duktė, Sav.
ii.li , j—... ■ ■ , j. . (*
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Trys vyrai per pusę valandos sušveitė 
24 kiaušinius ir 20 tangerinų

-=s \ToraBetterDatj
Vi U.S.WARBONDS

Šiaurės Afrikoje Ameri
kos kareiviai pasiilgsta 
kiaušinių. Kai kurie karei
viai senokai yra valgę kiau
šinių. Kiaušinių problema 
smiltynuose buvo išrišta. 
Pasirodo jog arabai turi
kiaušinių. Amerikiečiai ap
lankė arabus ir gavo te jų 
pirkti kiaušinių.

Vieną savaitę ne’, Gu kiau 
šinių baliai įvyko. Viena va
karą Maj. Austin Berry ,ar 
Belding, Mich., iš arabo nu
pirko 29 kiaušinius. Maj 
Berry yra jaunas sųuadro- 
no vadas, ir turi gerą ape
titą.- >

Kiaušiniai buvo nunešti. į 
Armijos virtuvę ir pagamin
ta kiaušinienė. Prie paga
mintos kiaušinienės, iš 29 
kiaušinių, sėdo Maj. Charles 
Coverly, Capt. Jack Taylor, 
Maj. Berry ir rašytojas Er-

nie Pyle, kuris pasakoja 
apie šį įvykį. Keturi vyrai 
suvalgė 29 kiaušinius vienu 
atsisėdimu, be jokių kitų 
užkandžių. Rašytojas Ernie 
Pyle nubudo 2 vai. naktį ir 
jautė istorišką pilvo skaus
mą. Bet ką tai reiškia.

Po trijų dienų vėl įvyko 
kiaušinių balius. Ernie Pyle, 
Lt. Bill Condy, iš Oakwood 
ave., Willmette, III., bom- 
hanešio pilotas ir Lt. Bob 
Woolard, Clovis, N. M., bom 
hardierius, nusipirko 24 
kiaušinius. Trys vyrai išsi
virė kietai 24 kiaušinius, 
tuos kiaušinius ir 20 tange
rinų trys vyrai sušvietė per 
pusę valandos.

A pumping station is wrecked by 
cjploBives. It was being used by 
the Nacis to keep the minos free 
Irom water. The unwilling work- 
ers were 'mining ore for German 
wur production; factories, locomo-

tiyes, river boats. Now the miner 
will be idle for months.

Six shots are heard from the 
public square. Tomorrow there 
will be six new graves in the vii- 
lage churchyard; six homes have 
been ruined—homes that once were 
as happy as yours.

Keep your homeland free from 
conųuering spoilers.

Work every day and buy Wai 
Bonds every pay day.
WSS 741K U. S. Treetury Dept

Amerikos sargybinis 
laivas paskandino di- 
didelį vokiečiu 
submariną

U’ashington. — Navy, ko
vo 17 dieną, pranešė, jog 
prieš trejetą savaičių Ame
rikos nedidelis pakrančių 
sargybinis laivas Campbell 
Šiaurės Atlantike paskandi
no didelį vokiečių submari
ną. v

Amerikos pakrančių sar: 
gybinis laivas sutiko šešis 
8ubmarinus. Amerikos e pa
krančių sargybinis laivas vi 
su greitumu smogė į vieną
vokiečių submariną, o pas- ja 
kui šoviniais pribaigė ir pa
skandino.
ATAKAVO 6 SUBMARINUS

Laikė 12 valandų Ameri
kos pakrančių ' sargybinis

Iš sutorpeduoto laivo 28 vyrai buvo 
išgelbėti po trijų savaičių

Vidutinio dydžio Ameri
kos prekinis laivas buvo su- 
torpeduotas priešo submari- 
Uio, vasario pradžioje, apie 
500 mailių į pietvakarius 
nuo St. Helena.

Saugokis falsifikatu
Begalinės žmogaus dva- 

sios talpos neužpildys nei 
komunizmas, nei fašizmas 
nei nacizmas, nei kitas koks 
rytojaus izmas.

Saugokis falsifikuoto nek
taro, kuris sugyvulina dva
sią, to

Nevalia būti 
vidutiniškam

Tokia yra Š. Afrikoje kiau Dabar niekaip nevalia bū

Dvidešimt aštuoni išsigel
bėję vyrai iš sutorpeduoto 
laivo per tris savaites plau
kė 1000 mailių gelbėjimosi 
valtyje ir pagaliau pasiekė 
Pietų Ameriką.

Apie Amerikos prekinio 
laivo sutorpedavimą pasako- 

chicagietis Leo Kurpiel,
19 metų amžiaus guner’s 
mate, 832 North Lawandale 
ave., Chicago, III. Šis Chiea
gietis lėktuvu atvyko iš Pie 
tų Amerikos į Miami Fla.
PIRMOJI TORPEDA 
NEPATAIKE

dą laivą nuskandinti.
Iš 38 prekinio laivo įgulos

narių dingo 20 vyrų ir šeši 
vyrai dingo iš 19 patrankos 
įgulos narių ir keleivių. Trys 
prekinio laivo įgulos kariai 
žuvo.

Kurpiel praneša, kad dvi 
gelbėjimosi valtys tuojau at
siskyrė po laivo atakos. 
Jam nieko neteko 
apie antrąją valtį.

NEABEJOJO DEL 
IŠSIGELBĖJIMO

HS
mu

simų istorija.

Saldumą mėgstantiems
Kovo 31 diena yra pasku

tinė diena vartoti stamp No. 

12, gera dėl penkių svarų 

cukraus.

nų midaus, kuris pigia kai

na pasotina ir troškulį nura 
mina. Žmogus alksta kitos 
duonos, ir tik Evangelijos 
vanduo gaivina visada, kaip 

blogo netikrųjų die- liudija tie, kurie jį gėrė.

ti vidutiniškam. Kiekvienas laivas Campbell atakavo se
turi būti herojus gyvenime

• *>’*/ *'

Didingas paradas
New York. — Kovo 

dieną, Šv. Patriko 
airių sūnūs, dukterys ir 
draugai 5th ave. maršavo 
tris valandas. Parade daly
vavo daugiau kaip 50,000 
asmenų. Šiuo paradu buvo 
pagerbtas Šv. Patrikas. 

SKELBKITE^ “DRAUGE”

! šis submarinus. Vienas vo
kiečių submarinas gavo ga
gatą. Campbell buvo šiek 
tiek sužalotas, kai jis smo
gė į vokiečių submariną. 

17, Amerikos sargybinis laivas
dienoie buvo nugabentas į uostą pa

taisymui. Laivo įgula buvo 
išgelbėta.

Batu pora
Birželio 15 dieną yra pas

VISAM PASAULY
Amerikos 900,000 aviacijos darbininkv

sujungia savo gabumus ir patyrimus išpildyti šių dienu , 
reikalavimo dėl svarbių karo reikmenų. Ačių musų lėktų 
VŲ-gamintoįams, darbininkams ir pilotams kaip kapitonas 
Haakon Gulbransen (šioj nuotraukoj), & Pan American 
Ainvays, reikalingos medžiagos pristatytos mūsų kovo 

įantiems vyrams visam pasauly.

W«ITE LETTERS
★

-■'■■■■■į
»

Copyr'i1“ 190. Licctrr A Milu ToMtco C<x. ’

X šiandie šv. Juozapo — 
vardadienis visų Juozapų ir 
Juozapinų: Tėvų Marijonų 
vice provincijolo kun. Ma
čiulionio, Marijonų semina
rijos prof. kun. Pauliukonio, 
Aušros Vartų parapijos kle
bono kun. Dambrausko, kun. 
Prunskio, Šv. Mykolo para
pijos kleb. kun. Šaulinsko, 
Šv. Baltramiejaus parapijos 
kleb. kun. Čužausko, gerb. 
Motinėlės Juozapos, Šv. Ka
zimiero kongregacijos vir
šininkės ir daugelio aplink 

kuris mus biznierių, profesionalų, 
i ir veikėjų. Redakcija vi
siems linki sveikatos ir to
liau darbuotis lietuviškoje 
tautinėje dirvoje.

X Vardinių klubas, viena
tinis tos rūšies Chicagoj, o, 
gal, ir visoj Amerikoj, klū
bas sveikina savo narį Juo
zą Arlauską, plačiai žinomą 
Ciceroj. ir Chicagoj biznie
rių, moteriškų drabužių siu
vimo įmonės savininką, gyv. 
adresu 1616 So. 49 Ct. Pa
gal tradicijas klūbas J. Ar
lauską atlankys kovo 21 d., 
3 vai. popiet.

X Kun. J. Griniaus, šv. 
Antano parapijos vikaro, 
pastangomis, Ciceroj įsteig
tas Glee Club choras, ku
riam vadovauja Marijona 
Mondeikaitė, Šv. Antano pa
rapijos varg. A. Mondeikos 
duktė. Šjfmet ji baigia Šv. 
Kazimiero Akademiją, ku
rioj yra viena pirmaeilių 
studenčių bendrame moksle 
ir muzikoj.

X Antanas Bacevičius, už
vaizdą •labdarių ūkio, dabar 
susilaukia daug svečių, ku
rie atvyksta jį suraminti ir 
palinkėti sveikatos. Kaip ži
noma, jis rizikavo savo gy
vybę gelbėdamas įlūžusį į 
ūkio kūdrą a. a. Martišių. 
Praeitą sekmadienį atsilan
kę toleikiečiai jį dar ir ap
dovanojo.

X Dora K rūkas, duktė S. 
Kroko, vieno dalininkų Peo
ples Fumiture Co., staiga 
buvo susirgus. Nugabenus 
Šv. Kryžiaus ligonlnm, dr. 
S. Biežis ir dr. A. Yuška pa-

girdėti

Kurpiel, jaunas sailor, pa 
reiškė, jog nė vienas iš 28 
vyrų neabejojo, kad bus iš
gelbėti. Jis sako, kad jie bu
vo laimingi, nes gavo užtek-*, 
tinai lietaus vandens, 
numalšino vyrų troškulį.

Vyrai iškėlę bures plaukė 
valtimi, vėjas palengva juos

, nese.
L€0. KUrpi!1 Pareišk5' j°8i Po trijų savaičių, kai bu- 

pirmoji priešo torpeda ne- v0 gutorpeduotas laivas, vy- 
pataikė į laivą. Tada laivas rai valtimi pasiekė Pietų At
važiavo pusantros valandos lantike pusiaukelį ir čia jie 
zigzagais. Kai tik vėl įėjo į buvo paimti britų laivo ir 
normalį važiavimą, torpeda nugabenti į Pietų Ameriką, 
pataikė į laivą. Į ---------------------

Po valandos vyrai apleido 
laivą ir sėdo į dvi gelbėjimo Policininkas ištraukė

kutinę data dėl stamp No. si valtis ir jie girdėjo kaip moterį iŠ lOieS n30U 

laivas anrnern Mannma. incr t 3 317, gera 
batų.

dėl vienos poros

—i
VISAM PASAULY

Chesterfields
Pat&e&fuf su ių

Lengvesniu, Geresniu Skoniu
I

Veiksmų nuotraukos, žinių paveikslai ir ant vietos rapor

tai parodo, kad cigaretai daug reiškia vyrams Tarnyboje.

• Todėl bilijonai LENGVESNIŲ, GERESNIO- 
SKONIO Chesterfields yra siunčiami trauki
niais ir trokais ir laivais ir lėktuvais į kiekvieną 
pasaulio kampelį.

Jų tinkama kombinacija pasaulio geriausių cigareto ta
bakų suteikia rūkytojams daugiau rūkymo malonumo.

sprogo. Manoma, jog 
priešas paleido antrą torpe- • Prie degančio namo, 2042
________________________________Pierce str., anksti pereitą

trečiadienį, iš mašinos iššok 
sta policininkas Patrick .J. 
Mc Donald. Gaisras buvo di
delis.

Kajda gaisrininkai malšino 
ugnį namo basemente, tada 
Patrick J. Mc Donald ir jo 
palydovai tuojau įbėgo į na
mą ir žadino žmones iš mie
go ir nuvedė į saugią vietą. 
Buvo manoma, jog visi gy
ventojai jau pažadinti ir nu
vesti į saugią vietą.

Dūmai ir ugnis apėmė tri
jų aukštų namą. Iš trečio 
aukšto pasigirdo moters bai 
sas. Ji šaukė vis garsiau ir 
garsiau. Paskui pasirodė 
prie lango. Moteris pradėjo 
lipti ir norėjo šokti.

Patrick J. McDonald liepė 
jai pasilikti vietoje. Per dū
mus laiptais policininkas už 
bėgo į trečią aukštą. Kada 
įėjo į kambarį, moteriškę ra 
do beveik netoli histerijos. 
Toji moteris laukė kūdikio. 
Policininkas pareiškė, jog
ugnis jau likviduota ir ne
reikia jai bijoti. Policininkas d^rė sėkmingą operaciją. Li-

moterį ištraukė 
nagų.

iš

Pavogė 6,825 svarus
kaovs

B roo kf y n, N. Y., kovo 17 
dieną, buvo pagrobtas tro
kas, kuriame buvo 6,825 ava 
rai kavos, jos vertė siekia 
$2,500. Du plėšikai paėmė 
troką su kava ir nuvažiavo, 
o kiti du plėšikai troko vai
ruotoją ir jo padėjėją įmetė 
į savo automobilį ir taip 
juos vežiojo dvi valandas.

CIGARETAS, KURIS DUODA 
RŪKYTOJAMS KO JIS NORI

Kavos reikalai
Sekmadienis paskutinė da 

ta dėl stamp No. 25, gera 
dėl vieno svaro kavos; pas
kutinė diena kuopono 4 gazo 
lino racionavimo “A” knyge 
Įėję.

gaisro1 gonė dabar jau namie ir kas
dien eina sveikyn. Dėkoja 
savo draugėms ir visiems už 
lankymą ir dovanas.

X Bridgeportietė Pr. Dam 
brauskienė parašė laišką ka
pelionui to dalinio, kuriame 
tarnauja jos sūnus kariuo
menėj. Dabar labai džiau
giasi sulaukus atsakymo nuo 
kapeliono, kuris labai išti
ria jos sūnų.

X Marijona DoČkienė, 120 
West 107 St., neužilgo U. S. 
kariuomenėj turės tris sū
nus. Vienas jų — Viktoras 
jau pakeltas į korpof&lus, o 
esantieji namie Raymond ir 
Alfonsas gavo kvietimus fi
ziniam kvotimui.

X 2nd Įeit; Juozas Poška, 
buvęs “Jaunimo” red., šio
mis dienomis viešėjo namie 
ir su savo žmona lankėsi 
‘‘Draugo’ - redakcijoj. Jo sto
vykla yra Fort Benning, Ga.


