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CRIPPS PAREIŠKIMAS.
Londone Sir Stafford

Cripps House of Commons 
posėdyje pareiškęs, jog sov.
Rusija norinti, kad Anglija 
pripažintų Rusijos 1941 me
tų birželio 22 dienos sienas 
ir ji negalinti sutikti, kad 
būtų nepriklausomos Pabal- 
čio valstybės. Tuo pačiu 
Laiku Cripps taip pat pažy
mėjęs, kad rusai nesutiksią 
duoti Pabalčio valstybėms 
net daliuos nepriklausomy
bės. Savo pranešime jis ra
gino Anglijos vyriausybę 
pripažinti Rusijos reikala
vimus.

Jei mes netikėtumėm Jun 
(gtinių Valstybių pakartoti
nai padarytiems pareiški
mams dėl pasaulio tautų 
teisės laisvai gyventi, toks 
anglų pareiškimas mus tik
rai pesimistiškai nuteiktų 
Lietuvos ateities reikalu.

Tačiau šiandie mes Sir 
Stafford Cripps pareiškimu 
esame nustebinti ir pripa
žįstame, kad jo proponuo- 
jamos demokratijos nesu
prantame.

•

PAIEŠKOMAS 
PROFESORIUS.

Atrodo, kad pas mūsų ko
munistus pradedamas jaus
ti inteligentijos badas, nes 
paskutiniuoju laiku jie deda 
visas pastangas, kad tik 
kaip daugiau jos prižvejoti.
Turimų asmenų inteligentiš 
kūmo įrodymui jie net išti
sas laikraščių skiltis pa
švenčia.

Pavyzdžiui, Eostone yra 
tariamasis lietuvių metodis
tų dvasininkas, kuriam dau 
giau rūpi politinis karjeriz
mas negu savo parapijiečių 
religinis sąmoninimas. Jis 
labai daug kalba apie “pa
žangą,” apie “biologiją,” 
buvęs osteopatijos kolegi
joj fiziologijos dėstytoju ir 
pagaliau tapęs anatomijos
profesoriaus asistentu. Tai- j d^.iais.
gi, jam “Vilnis” paskyrė Olandų priešorlaiv i n i a i 
atskirą skiltį, kad j rodytų. pabūklai pašovė bent vieną 
savo klausytojams, jog šis1 priešo bombanešį ir bept 
asmuo tikrai profesorius. kelis sužalojo. Esą sužeista 

Patartume komunistą m s keletas civilių gyventojų, 
pasiskelbti laikraščiuose, Taip pat labai galima, 
jog šiuo metu pasieškoma vienas japonų bomba 
“profesorių” komuni z m u i ne^8 Pjautas atakos metu 
skelbti. Susilauktų geresnių,ant aerodromo netoli Ma-
vaisių. W° Javoje.

• ; ■ •Į Istanhulis, vasario 24d.—
VERŠIU NEBLIOVĘ....  ' Istanbulio policija padarė

“Didysis” darbo masių I kratas dviejuose anglų kny-
“užtarėjas” ir svieto lyigin-1 gynuose.
tojas, buvęs “sklokininkų” |______________________

Japonai apšaudė 
Kaliforniją.

Santa Barbara, Cal., va
sario 24 d.—Pereitą naktį 
Prezidento Roosevelto kal
bos metu, japonų submari
nas 25 šoviniais apšaudė 
Kalifornijos pakraštį. Sub- 
marino šoviniai buvo taiko
mi į aliejaus gamyklą neto
li Galėta. Tačiau japonų 
taiklumas buvo labai men
kas.

Pataikyta tik į vieną šal
tinį ir sužalota p u m p a. 
Gaisras nesukelta ir nė vie
nas asmuo nesužeistas ir ne
žuvo.

Ieško Submarino.
Karo departamentas šian

die pareiškė, jog karo ir lai
vyno aviacija ir laivai pra
dėjo ieškoti priešo subma- 
rino.

Informuotieji sluogsniai 
įsitikinę, jog tai buvęs vie
nas devyniolikos didžiųjų 
Japonijos submarinų, kurie 
gali nuplaukti 15,000 my
lių.

Tai buvo pirmoji šiam 
kare priešo submarino ata
ka Jungtinių Valstybių kon 
tinento pakraščių.

laponai bombarda
vo karo centrq

Batavija. vasario 24 d.— 
Java šiandie pasirengė su
tikti janonų invaziją, kai 
japonu bombanešiai prave
dė atakas Bandoeng, kur 
yra olandų kariuomenės vy
riausias štabas.

Pasak olandų komunika 
to. atakos metu apgriauta 
keletas namu ir miestas 
apšaudytas kulkosvai-

vadas ir vėl tapęs geriausiu 
komunistu, “Vilnies” Pru- 
seika negali suprasti kaip 
iš lietuviško mužiko gali 
išeiti kultūringas žmogus. 
Jam mužikas yra kažkoks 
paniekos vertas žmogynas.

Pruseikos sentimentą mes 
gerai suprantame, nes jis, 
būdamas iš pasiturinčių 
ūkininkų paprūsėje, aišku į 
Lietuvos paprastuosius žmo 
nes išmoko žiūrėti iš aukš
to ir, matyt, to savb įpročio 
dar neatsikratė. Mes teno 
rėtumėm Pruaeikai priminti 
seną lietuvių patarlę, jog 
“veršiu nebliovęs — jaučiu 
nebaubsi.”

o
ATAKOS KALIFORNIJOJ.

Prezidento Roosevelto kai 
bos metu japonų submari

.l

Prezidentas apie karq. KARTU SU LAIVAIS ŽUVO 
189 JURININKAI IR KARININKAI.
Priešo submarinas nuskandino tankerį 
Atlanto pajūryje. Dingo penki.

x-7::.

Washingtonas, vasario 24 
d —Laivynas šiandie pas
kelbė, jog priešo submari
nas torpedomis apšaudė tan 
kerį Republic pereitą šešta
dienį Atlanto pajūryje. Dvi- 

1 dešimt aštuoni laivo įgulos

Padegamosios 
bombos Bafaane.

("Drauffaa" Acme telephoto)
Prez. Rooseveltas kalba, per radiją iš Baltųjų Rūmų. Aiškina karo eigą visam pa

sauly. Užtikrina Amerikos laimėjimą.

Rusai pradėję ' Von Papen.

savo
nfpncvv/)
v I wl <9* v Q«

Londonas, vasario 24d.— 
Šiandie Vichy radio paskel
bė vokiečiu pranešima, jog 
rusai pradėję didžiausią sa
vo ofensyvą ir jog tikimasi 
Leningradą paliuosuoti bet 
kuriuo momentu.

•
Maskva, vasario 24 d.— 

Pranešama, jog į rytus nuo 
Smolensko vyksta smarkios 
kovos, kai tuo pačiu laiku 
rusų pranešimai skelbia, jog 
raudonoji armija veržiasi 
pirmyn iš Dorogobuž mies
to, kuris yra per 50 mylių 
nuo Smolensko.

Londonas, vasario 24d. 
—Šiandie vienam Anka
ros bulvare sprogo bomba 
tiktai per septynioliką 
Jardų nuo Vvfkfrtljos am 
basadoriaus von Papeno 
ir jo žmonos. Sprogimas 
juos permetė žemėn, bet 
nesužeidė, žuvo vienas 
asmuo.

Prezidentas Ismet Ino- 
nu pasiuntė savo atsto
vus Vokietijos ambasa- 
don, kad sužinotų von Pa
peno padėtį.

Naciai uždarė 
nacionalistų 
partiją Lietuvoje

Burmoje britai 
turėjo pasitraukti.

nas apšaudė Kalifornijos 
pakraščius. Tai kažkaip įdo
mus sutapyma8, nes Prezi
dentas įspėjo apie galimus 
submarinų pavojus Ameri
kos pakraščiuose ir tuo pa
čiu laiku priminė apie kai 
kurių reikalavimus atšaukti 
laivyną pakraščių sargybai.

Mes negalime nesutikti su 
Prezidento pareiškimu, kad 
laivyno atšaukimas pakraš-1 
čių sargybai, ne tik nesu
trumpintų karo ir neapsau
gotų šio' krašto, bet karą 
dar Labiau nutęstų ir sudary 
tų Amerikai didesnius pa
vojus. Ašies valstybės kaip 
tik ir nori, kad tai būtų pa
daryta. Tam vedamos ir 
submarinų atakos kurios da
ro mums mažiau nuostolių, į 
negu kainuoja priešui. I

nariai iškeldinti West Palm 
Beach, Fl., kurie pareiškė, 
jog trys nariai žuvo ir du 
dingę be žiniosį

Washingtonas, vasario 24 
d. — Laivynas šiandie pas
kelbė, jog milžiniškos aud
ros metu prie Newfoundlan- 
do žuvo Jungtinių Valstybių 
destrojeris ir krovinių lai
vas. Kartu su laivais žuvo 
bent 189 karininkai ir jūri
ninkai.

Pasak pranešimų, gyvybės 
nuostoliai esą tokie dideli, 
nes jūros užnešti ant uolų 
Laivai tuojau buvo nuskan
dinti smarkių vėjų ir milži
niškų bangų.
Netoli St. Laurence.

Nelaimė įvykusi netoli 
įėjimo į St. Lawrence uostą, 
Newfoundlande.

Laivyno departamen tas 
pareiškė pagyrimą vietos gy 
ventojams, kurie padėjo iš
gelbėti kai kuriuos jūrinin
kus.

Pasak pranešimo su de*- 
trojeriu žuvo septyni kari
ninkai ir devyniasdešimt jū
rininkų, o su krovinių Laivu 
žuvo vienas karininkas ir 
devyniasdešimt vienas jūri
ninkas.

Žuvęs destrojeris Trux- 
tum buvo to paties typo 
kaip ir Reuben James, kuri 
naciai nuskandino šiaurės 
Atlante pereitą rudenį ir su 
kuriuo žuvo 100 jūrininkų.

Churchillas apie
anglų nuostolius.

Londonas, vasario 24 d. 
—Šiandie žemesniesiems An 
glijos parlamento rūmams 
ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė, jog pas
kutiniuoju laiku anglų laivy 
nui padaryta žymių nuosto 
lių, bet priešas tik laikinai 
turįs pirmenybę jūroje.

Tolimuose Rytuose Japo
nija turinti sutraukusi dvi 
dešimt šešias divizijas ka
riuomenės ir kartu jis pažy 
mėjo, jog galima tikėtis ar
timesnio bendradarbiavimo 
sąjungininkų tarpe Tolimuo
se Rytuose ir jog Chiang 
Kai-Shekas pakviestas ir 
priėmė kvietimą dalyvauti 
Pacifiko karo tarnyboje.

Savo kalboje premjeras 
įspėjo anglus, jog dar bus 
pakartotinų pralaimėjimų ir 
nepasisekimų, bet sąjungi
ninkai laimėsią.

Washingtonas, vasario 24 
d. — Karo departamentas 
pranešė, jog per paskutinią
sias 24 valanda neįvyko ka- 
rioumenės susirėmimų Ba- 
taan pusiausalyje, bet prie
šo aviacija numetė pade
gamųjų bombų amerikiečių 
pozicijose.

Tuo tarpu pavėluoti pra
nešimai pareiškia, jog ame
rikiečių ir filipinų kariuo
menės tarpe pradėtas “bom- 
banešio fondas.”

Duodama suprasti, kad 
kareiviai noriai sutinką pa
aukoti viso mėnesio algą, 
kad būtų galima įsigyti bent 
vieną bombanešį kovoms 
prieš japonus. Tikimasi, 

‘kad iš surinktųjų pinigų 
būsią galima nupirkti ne 
tik bomhanešį, bet ir laivą 
jam atgabenti ir įgulai ap
mokėti ir bombų nupirkti.

Lisabonas—Gautos smulk 
menos apie nacionalistų 
partijos Lietuvoje uždary
mą.

Nors ta partija neva pa
reiškė norą bendradarbiauti 
su vokiečiais, bet atrodo, 
kad tikrumoje ji tuo keliu 
mėgino siekti Nepriklauso
mybės.

Komisaras von Renteln 
tą iš jos darbų patyręs, 
partiją uždarė. Partijos va
dovai gruodžio 17 d. pas
kleidė po Lietuvą antiko- 
viška pamfletą, o patys su
sirinko prie Karo Muzie
jaus, kur ant Nežinomojo 
Kareivio kapo padėjo vaini-

Bombardavo miestq 

Naujojoj Gvinėjoj.
Mandalay, Burma, vasa

rio 24 d. — šiandie kovos 
vyksta 100 mylių fronte

traukią vokiečiai viską nai-1 prie Sittang upės, kur bri- , . . A
kiną ir degina teritorijose,1 tai pasitraukė iš savo ank- ' ir »ug>ędojo Lietuvos
iš kurių jie turi pasitraukti., stesnių pozicijų prie Bilin ' ftlmną ir 5ie®m,ę’ MarĮJa, 

upės. .Marija, sušvelmk vergiją,
Leningrado Fronte. • I išgelbėk nuo priešo bai-

Leningrado fronte, pasak 
rusų, sov. kariuomenė atsi
ėmė Panino kaimą, kuris 
yra 14 mylių į šiaurę nuo 
apsuptosios vokiečių bazės 
Rževe ir taip pat skaičių 
vietų kitose Leningrado 
fronto vietose.

Skelbiama, jog paskuti
niosiomis dienomis rusai su
naikinę 14,000 vokiečių ka
riuomenės.

Pasak pranešimų, besi-

saus.
Londonas, vasario 24 d.—

Britai paskelbė, jog Burno
je jų kariuomenė pasitrau
kė prie Sittang upės, bet 
oficialiai pareiškė, jog “mū
sų nuostoliai buvo dideli, 
bet mūsų kariuomenė yra 
gerose pozicijose.”

šiuo metu japonai yra tik 
per 20 mylių nuo Rangoono
-Lashio geležinkelio, kuriuo i Leido švęsti estams 
gabenama reikmenys prie i
Burmos kelio. Šioms kovoms nepriklausomybę.

Nežiūrint jų patrijotingo 
nusistatymo, platesni sluog
sniai nepritarė nacionalistų 
partijos skleidžiamoms na
cionalsocialistų idėjoms. 
Dėl to partijos uždarymas 
daugumos sutiktas su pasi
tenkinimu.

Aviacijos kovose rusai su i . . , . .
naikinę 28 vokiečių oriai- Japona' , P?“unt*. da»P“ 
viua, kai tuo pačiu laiku te- į nauJoa kariuomenes.
žuvę tik dvylika rusų orlai
vių. Skučas esqs 

Maskvos kalėjime

Lisabonas - - Pabėgęs iš 
Sovietų Sąjungos buvęs Len 
kijos Ministeris Pirminin
kas Kozlovskis pasakojąs 
Berlyne, jog būdamas Maa-

Chicago, vasario 24 d.— 
Chicagos Daily Tribūne ko
respondentas Stockh o 1 m e 
praneša, jog vokiečiai leido 
estams švęsti nepriklauso
mybės šventę, kuri pripuo
la šiandie, vasario 24 dieną.

Pasak korespondento, es
tams leista pasipuošti savo 
vėliavomis ir rengti iškil
mingus paminėjimus.

Korespondentas taip pat
kvos kalėjime ten pat susi- praneša, kad vokiečiai leido 
tikęs su Lietuvos Vidaus ir latviams su lietuviais mi- 
Reikalų Ministeriu K. Sku- • nėti savo nepriklausomybės 
čil • I šventes.

Canberra, vasario 24d.—
Aviacijos komunikatas šian, 
die paskelbė, jog vidutinio 
dydžio grupė Japonijos bom 
banešių ir kovos orlaivių 
atakavo Papuos, Naujojoj 
Gvinėjoj, svarbiausi pujū- 
rio miestą Port Moresby.

Pasak komunikato japo
nai numetė bombų įvairiose 
miesto vietose. Esą apgriau 
tų pastatų, bet svarbiesiems 
taikiniams nepataikyta.

Tuo tarpu Australijos la
kūnai pravedė atakas japo
nų okupuotose vietose. Ir 
ypač australų ataka japo
nų okupuotam Rabaul uos
te, New Britain saloje, buvo 
pravesta didelio Australi
jos orlaivių skaičiaus.

Tokijo tyčiojasi iš
'^Prezidento kalbos
, Tokijo, vasario 24 d. — 
Japonijos radio pareiškė, 
jog Prezidentas Roosevel
tas savo'kalba turėjp apvil
ti “amerikiečius ir jų są
jungininkus” nes jo kalba 
buvusi labai paprasta.

Radio taip pat pažymėjo, 
jog Prezidento kalbos metu 
Japonijos karo laivas bom 
bardavo Amerikos vakarinį 
pakraštį.

VVashingtonas, vasario 24 
d.—Atstovų rūmai 389 bal
sais prieš septynis priėmė 
atšaukimą kongresmonams 
skiriamos pensijos įstatymą

•
Londonas, vasario 24 d.— 

Kolonija sekr. lordas Cran- 
borne pareiškė, jog britų 
vyriausybė sutinkanti su 
Indijos politine nepriklauso
mybe.

__________
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mosu dienos ir darbai AMSRIK03 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

nelę visi kartu pasveikino 
Lietuvą, apraišiojo jos žaiz
das, davė jai vaistų ir pa
dėjo jai atsistoti. Kuomet 
Lietuva atsistojo ir ištiesė 
vėliavą buvo labai gražus 
vaizdas. Tuo vaizdu gėrėda
miesi kai kurie taip susiža
vėjo, kad verkė ir aukavo 
dešimtinę gelbėti lietuviams.

Penkto ir šešto skyriaus 
mokiniai su amerikoniškc - 
mis ir lietuviškomis vėlia
vomis padainavo lietuviškų 
dainelių. Trečio ir ketvirto 
Hkyriaus mokiniai pasirodė 
scenoj — mergaitės kalbė
jo apie Lietuvą, berniukai 
įžygiav kaip Lietuvos ka
reiviai dainuodami: ‘*Mcs 
Lietuvos kariuomenė”. Ati-

LIETUV08 NEPRIKLAU
SOMYBES METINES 
PHILADELPHMOJ

Lietuvos Nepriklausomy
bė* metinis paminėtos va* 
sario mėn. 15 dieną labai 
iškilmingai Šv. Kazimiero 
parap. salėj. Iškilmėse da
lyvavo garbingų svečių —
District Attorney J. Boyle 
ir Cortese, Raudonojo Kry
žiaus atstovas. Žmonių su 
sirinko pilnutėlė svetainė.
Ne tik Šv. Kazimiero para
pijos parapijiečiai čia daly
vavo, bet ir kaimynai lietu 
viai su savo garbingaisiai- 
vadais, šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas kun. J. če 
pokaitis su savo parapijie
čiais atvyko į iškilmingą i tinkamai dainavo ir dėklu- 
vakarą. Taip pat ir fer. .l-r- mav0 Astunto ir wptinto 
gio parap. klebonas kun. dr.
V. Martusevičius S’’ savo 
gražiuoju benu atv ko pa

t DRAUGAS

JATOMŲ INVAZIJA SUNAIKINTA

’Drausaa" Acme telephotoI 

Japonų invazija j Javą sukoneveikta. Sąjungininkų lakūnai orinėmis bombomis nu
skandino iki 30 japonų transportinių laivų su kariuomene.

moterų skyriaus red. EI. 
Bartkevičiūtė L. K. Fede
racijos centro pirm. Juozas 
Laučka.

Vasario 16-tosf .
atgarsiai

Pavyzdinga moteris
Cleveland, Ohio. — Ago- 

Navickienės rūpesčiu

garbė šv. Jurgio parapijie
čiams ir kartu mums vi 
siems lietuviams, kad mes 
galime prieš svetimtaučius 
pasirėdyti ir pasididžiuoti 
savo gabiais lietuvio jau- 
uuoBais.

mavo.
skyriaus mokiniai perstatė 
gyvąjį paveikslą, vaizdno- 
jautį Lietuvą ir Ameriką. 
Abi pasikalbėjo ir pasisvei
kino bendram gyvenimui ir

Tik iš vie 
kolonijos

IOS

Baa 6958 So. Taliam Avė.
Bes Tat GROvahUl 0611 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sositaroe.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3 j nuo 8:30-8:30
756 West 35th Street

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS . .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomla Avė. 

TeL KEPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 9036 
Residencijos tel.: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais i pagal sutartį.

TeL CANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• įkl 9 vak vakare i

Vakarą atidarė Ameitko* 
vėliavos pakėlimu, grojant 
minėtam benui. Po gražių ir 
turiningų kalbų lietuvių ir 
amerikiečių, Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos valku« 
čiai atliko programą. Pir- 
naktusiai pasirodė mažyčiai 
pirmojo ir antrojo skyriaus 
mokiniai. Jie atv?.i«lsvo 
Raudonąjį Kryžių. Nepitpras 
tai gražus buvo vaizdas- ir 
kartu jaudinantis kiekvieno 
Širdį. Viduryje scenos ant 
kalnelio gulėjo parblokšta, 
sužeista Lietuva ir šaukė 
amerikiečių lietuvių pagal
bos. Tuojau atbėgo viena 
slaugė ramino ją ir prane
šė, kad jau lietuviai ameri
kiečiai išgirdo jos skaudų 
dejavimą ir ateina jos gel
bėti. Po to ateina į scen > 
mergsitšs tr berniukai ap
sirengę kaip Raudonojo Kry

gynimuisi nuo priešų.
Tarp kitų kalbėtojų šven

tės paminėjime kalbėjo ir 
labai žymus svečias kapito
nas Povilas Labanauskas. 
Jis savo patrijotine kalba 
ir nuoširdumu- tikrai dat£ 
nusipelnė Philadelphijos lie
tuviams.

Turininga ir gražiai at
likta programa baigta Lie
tuvos himnu, grojant Sv. 
Jurgio parapijos benui, gie
dant chorui ir visai žmonių 
daugybei.

Įspūdingas Vasario 16 
minėjimas

Nerr York, N. Y. — Va
sario 15 d. per sumą! Auš
ros Vartų parap. bažnyčio
je įspūdingai atžymėta Lie 
tuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo 24 metų sukaktis. 
Mišias atlaikė kun. P. Ra- 
gažinskas, Brazilijos lietu
vių klebonas. Turiningą, pa
triotinio turinio pamokslą
pasakė kleb. kun. J. Gurins- 

žifttts daugės fr gydytojai ! kas. Prie altoriaus buvo iš
Eidami į sceną dainuoja 
“Eikim į Tėvynę, eikim pas 
savua Gelbėti mūsų brolių, 
gelbėt lietuvių”. Čia toliau 
“Tėvynėje miela gana Tau 
Hftdėti, Mes tavo vaikeliai 
einam Tau padėti. Sveika 
būk Tėvyne, daugiau nevai- 
tok, Laisva ir laiminga, am
žinai gyvuok.” Pabaigę dai-

statytos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos.

Pamaldose dalyvavusių 
lietuvių skaičiuje btrvo Lie
tuvos atstovas ministeris 
pulk. P. žadeikis, gen. kon
sulas J. Budrys, vicekonsu 
las V. Stašinskas su žmona, 
Lietuvos jūrų kapitonas P. 
Labanauskas, “Amerikos”

Maspeth, L. 1., N. Y. — 
Turimomis žiniomis, Ame
rikos kariuomenėje yra šie 
Maspeth lietuviai:

Petras Čepas,
Kazys Kazlauskas,
Kastantas Milus,
Bernardas Petrulis,
Juozas Valantiejus,
Antanas Petkus,
Stasys ir Jonas Blekai,
Jonas Bugenis,
Jonas ir Petras Pmskai,
Antanas Januška,
Pranas Kepežinskas,
Simas Rakauskas,
Juozas Ven skus,
Jonas Pruskis.
Vincas Arbačauskas,
Andrius Vaičaitis (laivy- 

! n«h
r Alfonsas Bagočiūnas (lai
vyne),

Jonas Stanišauskas,
Jonas Paškevičius,
AL Navickis (aviacijos 

leitenantas),
Mikas Kazlauskas,
Vincas Gaišius,
W. Paukštis,
J. Martinas,
Antanas Masonis,
D. Olungevičius,
Vyt. Gražulis,
T. Karsokas,
St. Tauras,
Jonas Augustinas,
J. Kazlauskas.

Cleveland, O. — Vasario 
15 d., Neperstojančios Pa
galbos P. š. parapijos sve
tainėje paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
tis. Ta proga surengta va
karienė, į kurią atsilankė 
apie 250 lietuvių. Vakarie
nės pelnas paskirtas Raud. 
Kryžiui.

Vakaro kalbėtoju buvo 
“L. 2.” red. S. Gabalžaus- 
kas, kuris savo patriotin- 
goje kalboje vaizdžiai nu
piešė lietuvių tautos pastan
gas iškovoti Lietuvai lais
vę ir kvietė visus lietuvius 
remti deipokratinių šalių 
pastangas šiame' kare, nuo 
kurio pasekmių pareina lais
vė ir gtrovė mūsų šalies A 
merikos ir. visų pavergtųjų 
tautų.

Po jo perstatyta Mrs. 
Shmidt, kuri išaiškino Raju- 
donoj o Kryžiaus darbuotę 
ir kvietė publiką remti kil
nų jo darbą.

Kalbų protarpiais daina
vo A. Miliauskaitė, akom
panuojant Aldonai Wilkelie- 
nei, o padeklamavo žinomų 
lietuvių veikėjų Magitų duk
relė Lillian.

Programa baigta klebono 
kun. Angelaičic kalba ir 
padėkos žodžiu visiems už 
atsilankymą.

šį paminėjimą, padedant 
kun. J. Angelaičiui, surengė 
Moterų Są-gos 36 kuopa.

Korespeadeutė

tos
grupė clevelandiečių artistų 
ir dainininkų buvo nuvykę, 
į Youngstown ir ten vieti-' 
nėms organizacijoms pagel
bėjo suruošti Lietuvos Ne
priklausomybės šventės ap- 
vaikščiojimą.

A. Navickienė jau nebe 
pirmą kartą aprūpina 
youngstowniečius artistais, 
už ką Youngstowno lietuvių 
visuomenė labai dėkinga A. 
Navickienei ir visiems cle- 
velandiečiams, kurie prigelb1 
sti silpnesnei kolonijai.

Koresp.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakaro

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

PIDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO'

JUST VUMB
rou ČORROBORAT< 
YOoft

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir T—9 

Seredoj pagal sutartį.
; 7004 So. Fairfield Avenue 
Rea. teL: HEMIock 8150

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoi ja;
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakaram 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 iki • 
Nedėlilmis pagal sutarti.

Ofise TaL.............. VlKgtata 1886

i^WL AL. RACKUS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kaached nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akintaa 
atsakomtegaf ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK 
KBAtrrovan:

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
BADIO PATAISYMO 
PAAAOKllEy 

YARDS 3088

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1M3 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 24 ir 1-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEley 0434.

DU. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro« luboaj

TeL MIDway 2880 Chicago, lh.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 voL ryto.

ADVOKATAI

Irfe just ALH-rue. 
PtfeCB OF PfcP&R.- BŪT 

ITS OUR PASSPORT 
/To HAFPINHSS ANO

•--a a •

RASTINĖJ FEDERALINES VALDŽIOS ATSTOVAS
PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS 

A. S. WALONS (VALŪNAS)
Suv. Valstijų Federaiė valdžia atsiuntė į “Draugo” 

laštiaę A. S. Waloov (Vahitoa) Inteuaeal Revenue Deputy 
Collector pagelbėti lietuviams Išpildyti Income Tax Mun
kąs ir duoti atsakymus liečiant klausimus apie htcome 
Taksus.

P-uas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki vasario 
28 d. , nuo 9 vai. ryto Ifci 5 vai. vakare. Išpildymas blan
kų ir notarizsvfmas bus teikiamas vėlini.
KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS!

a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 
kurio jploukos bwvo 1756.00 ar daugiąu — iš algos, nuo
šimčiu, dividendų, nuomų, pelno iŠ pardavimo namų, stakų 
tr t. t. por 1941 metas;

b) Vedę žmeuės, kurių {plaukes buvo virš $1,5O0«6O, 
nežiūrint kiek vaikų turttų. Kredito po $40*01 g»Mna 
imti už kiekvienų vaikų, koris yra 18 m. amž. ar mažiau;

c) Biznieriai turi išpildyti blanks*, jeigu ipfankos 
(Gross Income) buvo $1,500 ar daugiau.

Income Tax blankus turi būti išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo (March) 16 d., 1942 m.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
tus SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Au<Mt»rljo» 
▼▲LANDOS: NM 1-aeoe tltt S-toe 

▼ai. vak.
TeL 01.1 siast SS77

IM NO. LA SALUS 8®., 
2014 TaL State 7572

T«L Oieero 1484

• DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL 
OFISO VALANDOS: 

t iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 be. 50th Avenue 
TeL Cicere 1484

DR. MAURICE KAHN
G2DYTOJA8 LR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Res. teL PLAm 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotais nuo 10 ik> 12 vSl. dieng.

Bokite malonūs 
SAVO AKIMS!

pora akla visam 
Saugokit Jas. I * 

IPakaamtnootl Jas moden 
metode. karta rae<ffmo m

■all sutelkti, 
ta aonrii pa

Tlfc

Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

1801 So. Aehlaud Avenue Kaupas lt-tae
tvmmms c sarsi, asss <>ifcpe« 

OFISO Vauanoos KMdlm »:00 a. m. Iki ».*• P- m, 
Tre4 tr kk: teta a «. IM

DR. A. JENKINS
(Lietavia)

gydytojas ir chirurgas 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaro 

Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefonas PROspect 6737
Maaiqi telefoną* VIRglkta

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — cail MlDway 0001 
Kės. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rUY&MClAN AND SUHGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 West 63fd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. ENILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IU CHIRURGAS 

414$ Archer AveBOe
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzic 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

NedėUomla Pagal Suattkrimų

Ofiso Ir Bes. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. H&lftted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, lAkiriant Sekmadtonlas —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 

»:3» vai. vakarais. 
Sekmadieniais papai susitarimu.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi- 
seldmą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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K. BASAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius 

kraštus, į laisves šalį.

(Tęsinys)

19. ORINORIUS APIPILTAS KLAUSIMAIS

RUSU KOMUNISTU SIAUTĖJIMO 
LIETUVOJE AUKOS

Nužudytų Telšių kalėjime politinių 
kalinių sąrašas.

Aplinkiniais keliais gautai00I Paulauskas Kazys, s.
Domo; Parafionavičius Zig- 
mast s. Stasio; Glazauskas 
Henrikas, s. Česlovo; Gau
dutis Augustinas, s. Igno; 
Geležinis Ignas, s. Juozo; 
Malakauskas Ignas, s. Juo
zo; Balsevičius Stasys, s. 
Prano; Beimavičius Juo
zas, s. Prano; Baltramiejū- 
nas Albinas, s. Stasio; But
kus Adolfas, s. Jono; An
tanavičius Juozas, s. Sak-

sąrašas politinių kalinių, 
kuriuos rusai komunistai 
nužudė Telšių kalėjime. Są
raše paduota nužudytojo 
pavardė, vardas ir tėvo var
das.

200,000 parašu 
Amerikos latviams

"Deutshe Zeitung im Ost- 
land” rašo, kad dvi latvės 
surinkusios Latvijoje beveik 
200,000 parašų po laišku, 
kuriuo nušviečiama latvių 
tautos gyvenimas bolševikų 
okupacijos metu. Šis laiškas 
esąs skirtas Amerikos Jung
tinėse Valstybėse gyvenan
tiems latviams.

žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

Laikas — tai amžinas ne• 1
pastovumas, amžinas bėgi 
mas nebegrįžtančion praei
tin.

Dievas padeda tiems, ku
rie netingi dirbti.

CLASSIFIED
"DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

25 Metų Mirties 
Sukaktuvės

HELP WANTED — VYRAI

“LATHE OPERATORIAI. Pastovūs 
darbai prie “defense” darbų.

BROWX LATHE * TOOL CO. 
14 Nortli May Street

Kai pasiekiau, 1941 m. Balandžio 21 d., Jungtinių 
Amerikos valstybių kraštą—laisvės šalį, daugelis mano 
pažįstamų ir draugų apipylė mane klausimais. Vincas, 
mokslo draugas, klausia:

— Ar nemiršta vokiečiai dar badu?
Vokietis maistą ir rubus gauna pagal korteles. Mai

sto tiek gauna, kad niekuomet nepersivalgys. Geriau toms 
šeimynoms, kurios yra gausingesnės, ypač turi vtaikų, nes 
vaikai gauna irgi pilnas porcijas ir dar visokių pridėčkų.
Kai šeimos nariai sudeda viską į krūvą, tai visi sočiau
gaji pavalgyti, nes niekas nenubirsta j šalis, o juk vaikai | ėdrius, T AnUno.~ K7edZ 
ne visuomet pilną porciją suvalgo. Blogiau yra su neve
dusiais—singeliais, nes jiems maistas tenka pirkti gra
mais, todėl daug nubira į šalis.

Jei kas serga vidurių ligomis, tai Vokietijoj lengviau
sia pasveikti, nes niekados ten nėra žmonių prikimštais 
pilvais, vis jautiesi nedavalgęs.

Dažnai Vokietijoj būna taip vadinami žiemos pagal
bos sekmadieniai. Tais sekmadieniais pietus gausi iš vie
no patiekalo: dažniausia tiršta zupė, kurioj rasi gausiai 
bulvių ir kitų daržovių, nu, šalia to, vieną kitą mėsos 
gabalėlį—ir viskas. Kartais iš šeimininkės išprašai duo
nos kąsnelį.

Blogiau su maistu miestuose, žinoma, tik ne Berlyne.
Berlynas geriausiai iš visų Vokietijos miestų yra aprū
pintas maistu. Geriausia su maistu sodžiaus žmonėms: 
jie turi žemės sklypą, keletą karvių, kelios dešimt vištų 
ir t.t. Ir ūkininkai turi gyventi pagal korteles. Nustaty
tas maisto normas jie privalo valdžiai pristatyti. Sod
žiaus žmogus moka gyventi, jis savęs nenuskriaudžia— 
vis geresnį ir didesnį maisto kąsnelį sau palieka. Juk po
licininkas nesukontroliuos kiek vištos padėjo kiaušinių 
ir kiek karvė davė pieno. Todėl vokietis ūkininkas turi 
sotesnes dienas, negu miestietis, kuris turi pasitenkinti 
tuo, ką gauna pagal korteles krautuvėse.

O kaip Vokietijoj su rūbais,—paklausė vienas mano 
pažįstamas, kuris mėgsta elegantiškai puoštis.

—Krautuvių languose gali matyti gražiausius pal- štas Jonas’ s- Vinco’ Jan’ 
tus, elegantiškiausias sukneles ir moderniškiausias skry- A^ksas’ ®- TI^n0’
bėlaites, bet kai įeini į krautuvę ir paprašai palto, kuris
išstatytas lange, tai pardavėjas trumpai pasako: "prašom 
pasirinkti paprastesnį paltą, lange išstatytų prekių mes 
neperduodam, nes policijos uždrausta.” Paskutinius du 
žodžiu pardavėjas tylialėliau ištaria. Blogiausia Vokieti
joj su rūbais ir apavu. Didelio pasirinkimo nėra—ką gau
ni, tai ir pirk, nes rytojaus dieną gali negauti. Jei neturi 
rūbų ar batų kortelių—tai ir iš žemės neiškasi. Daugiau
sia vokiečiai skundžiasi apavų stoka.

Vokietis skundžiasi ne tik apavų stoka, bet taip pat 
alaus ir degtinės kokybe, nes, pasak jų, alus ir degtinė 
nebe tokia, kaip kad prieš karą buvusi. Ypač vokiečiai 
pasigenda tikrosios kavos. Vienas mano draugas iš Por
tugalijos gavo kelis svarus geros kavos, vokiečiai pamatę 
tikrąją kavą—seiles varvino.

1 Berlyno priemiesčių pypkoriai, mėnesio gale, labai 
dažnai pasigenda cigarų ir cigariečių. Kiekviena krautu
vė gali parduoti nustatytą per mėnesį cigarų ir cigarie
čių normą. Krautuvininkas pardavė nustatytą normą ir 
daugiau pas jį negali gauti. Geriau yra Berlyno centre, 
ten visados gali gauti cigarų ir cigariečių.

—Ar nepasitaiko maisto ir kitų daiktų smugelysčių?
—Kur jų nepasitaikys. Penkis kartus brangiau už

mokėjęs už svarą mėsos ar sviesto—gali gauti kiek nori.
Jei jau kartą sučiumpa tokį šmugelninką, tai toks žmoge
lis turi sakyti "sudiev” šiam pasauliui, nes yra numaty- 

' tos mirties bausmės.
—Kaip manai, ar ilgai hitlerizmas gyvuos, — rimtu ' 

tonu paklausė Vincas.
—Sunku pasakyti. Hitlerio vardas Vokietijjoj nebė

ra toks magiškas, kokis jis buvo prieš keletą metų. Vis 
* rečiau ir rečiau* beišgirsi sveikinantis: Heil Hitler. Vėl 

grįžta, senas paprotis: labas rytas, laba diena. Dabar vo
kiečiai jau nebijo, kaip pirmiau, iš Hitlerio pasijuokti.
Kartą važiuojam požeminiu traukiniu. Senukas dega ci
garą ir jam iš karto nepasisekė užsidegti. Tada šalia sė
dinti kaimynė tarė: "tai ką—pasenai.” Senukas rimta mi
na atsakė: "atsiprašau, dar aš galiu būti priimtas į Hit- 
lerjugendverein” (į Hitlerio jaunimo sąjungą). Visas trau
kinys iš tokio senuko pasa cymo gardžiai nusikvatojo.
O seniau būtų labai šnariai publika pažiūrėjusi.

I. IBus daugiau.!

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22).
t,

Bumblys Juozas, s. Jono;
Baltrimaitis Kazys, s. Do
mo; Būčys Kostas, s. Pra
no ; Bachmanas Liudvikas, 
s. Teodoro; Balsevičius Po
vilas, s. Jono, Bubelis Ste- mano. Antanavičius Jonas, 
pas, s. Kazio. Ciurinskas s Antanavičius

Antanas, s. Sakmano; Kau
lius Kazys, s. Petro; Dauk- 
šys Pranas, s. Juozo; Dal- 
nevičius Stasys, s. Stasio; 
Dibisteris Antanas, s. Juo
zo; Lukauskas Pranas, s. 
Petro; Lileikis Vytautas, s. 
Adomo; čiužas Antanas, s. 
Antano; Tarvainis Leonas, 
s. Juozo; Telešinskas Jonas, 
s. Antano; Vičius Jurgis, s. 
Igno; Rokas Adomas, s. 
Adomo; Rudokas Andrius, 
s. Mykolo; Rudokas Jonas, 
s. Mykolo; Šakenis Zenonas, 
s. Jono; Šleinys Jonas, s. 
Vinco; šalčius Edmundas, J 
s. Motiejaus; Šalkauskas j 
Česlovas, s. Petro; Karde- ’ 
lis Povilas, s. Mykolo; Ka
volis Boleslovas, s. Mykolo; 1 
Pakalniškis Liūdas, s. Vin- ’ 
co; Maskalenko Petras, s. 
Jono; Gužauskas Pranas, 
s. Stasio; Gailius Vaclovas, 
s. Kazio; Mixev Georgij, Ni- 1 
kifovic; Ki vile vic Georgij, 
Semionovič.

ras Juozas, s. Igno. Križi- 
nauskas Bronius, s. Vlado. 
Kaveckas Vladas, s. Kazio. 
Kazlauskas Povilas s. Juo
zo; Katkus Kazys, s. Anta
no; Kisevičius Karolis, s. 
Stasio; Kavolis Petras, s. 
Antano; Korza; Galdikas 
Kazys, s. Kazio; Motuzas 
Vladas, s. Kazio; Milius Jo
nas, s. Antano; Montvidas 
Antanas, s. Prano; Kusas 
Leonas, s. Kazio; Pabarš- 
čius Vaclovas, s. Jono; 
Puskorius Kazys, s. Anta
no; Triuška Juozas, s. An
tano; Simutis Adomas, s. 
Kazio; Stūkas Feliksas, s. 
Kazio; Sakelis Zigmas, s. 
Viktoro; Sungaila Vladas, 
s. Juozo; žvirzdinas Herme- 
gildas, s. Jono; Simutis Ju
lius, s. Prano; Longinas Mi
kas, s. Alekso;.*'Jocius Sta
sys, s. Tado; Jogminas 
Adolfas, s. Danieliaus; Jak-

Jablonskis Juozas, s. Juozo; 
Petronaitis Vladas, Nor
vaišas Motiejus, s. Petro; 
Vilčinskas Povilas, s. Anta-

Washingtonas, vasario 23 
d. — Šaldytuvų (refrigera- 
tors/ gamyba bus nutraukta 
balandžio 30 d.

Jr

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT C0.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

ŠI flrma virt 50 m. tos pačios 

šeimynos rankoMl

PERSONALIZEŲ MEMORIALS 

At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS Į
LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the TJtbnanian Ctuunbrr of Oommerce. 

MODERNI UvIdM PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy St.

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fieitad. ir 8ekm. 9iki 6 vaL

■ '■ ' — i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

A. t A.
PRANCIŠKUS WESSEL
Gyveno: 3848 S. Union Avė.
MlrS vasario 23 d., 1942 m., 

sulaukęs 26 m. amžiaus.
Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Bernice: seserį Ir švo- 
gerj Veroniką Ir Petrą Kara
liūnus ir Jų šeimą; tetą Oną 
Ruibus Ir vyrą Kazimierą; 

švogerką. Ir švogerj Emily ir 
Antaną Stanevicz; Svogerj Ir 
Švogerką Kazimierą Ir Kris- 
tyną Slrvidus Ir jų Seimas; Ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 8. Li
tuanica Avė. Laidotuvės (vyks 
ketvirtad., vas. 26 d.. 1942 m. 
IS koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j Šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamald-y bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Seserė, 
švogerial, švngerkos, Teta ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138-39.

A. + A.
JONAS VAICIKAUSKAS

Mirė vasario 23 d.. 49.48 m., 
1:10 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Tauragės apskr., Pagramančiu 
parap., Kuturių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 32 metus. .

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Domicėlę (po tėvais 
Koisattė); 2 sūnus Joną ir 
Pranciškų; 2 pusseseres Ma- 
rlj.oną Sadauskienę ir Uršulę 
Bagdonienę ir Jų šeimas; švo
gerj Joną Kinder, ir jo šei
ma ir taipgi kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko brolį Vin
centą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4509 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės Jvyks ketvirtad., vas. 
26 d. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas , šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, S finai. 
Pusseserės, švogeris, Glminiės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

POVILAS
ZDANAVIČIUS

Jau sukako 25-kerl metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iŠ mūsų tarpo mylimą tė
vą Povilą.

Netekome savo mylmo kovo 
2 d., 1917 m.

Gimęs Lietuvoje, Krinčiną 
parapijoje, jis tapo palaidotas 
Daujėnos kapuose,

A. a. Povilas Zdanavičius 
paliko moterj Honoratą Ir už
augintą Šeimyną: 4 dukteres 
— Oną, Bogamilą, Amiliją, 
Konstanciją, ir 1 sūnų Petrą, 

Nors laikas tęsiasi, me» jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jo liūd
ną prasišaltnimą IS mūsų tar
po, užprašėme 25 gedulingas 
Bv. MlSias už jo sielą:

Kovo 2 d., 1942 m. Dievo
Apveizdos par. bažnyčioj, 7 
vai. ryto bus laikomos calu- 
navos Sv. MiSios, o 7:30 v. 
bus laikomos egzekvijos Ir 
gedulingos šv. Mišios. Tėvų 
Marijonų seminarijoje, Hins
dale, 111. bus laikomos 23 
šv MiSios už a. a. Povilo sie
los intencija.
Kviečiame visus gimines 

draugus, kaimynus ir pažjsta- 
rpus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Povilo, mano 
mylimo tėvo, sielą.

Nuliūdus: duktė, Ona Zda- 
navlėiūOė.

HELP UANTED — MOTERYS

100 OPERATORE V
Prie siuvimo mašinų; patyrusios, 
prie “defense” darbų modemiško fe 
priruoštoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai prie W. V. Brovvnlng.

GENERAL SHTRT CO.
1922 So. Halsted Rt.

(5th Floor)

ALYVŲ PAKCOTOJAI
Patyrusiejt — "piece work”. Kreip
kitės prie:
MAWER • GULDEN - ANNIS, Ine. 

589 E. Illinois St.

HELP WANTED
ADVERTI8EMENT DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph .4MH—«48»

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS 
Atsikreipiant darbo J vtršmlriėtM dar
bininkų paleškanėiae Įstaigas tr t 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, natartlna Jums 
pranešti darbo viršininkam*. kad 
darbo garsinima skaitėte “Drauge” 
Ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yra laibom! 
aukštoi vietai kaipo geri Ir paaoei- 
daaiaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gauti darbus .paaiškėjant 
viršminėtoms informacijoms.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT 8AW

FILING WORKS
Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūktų tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai- 
navimo sąrašo.
Prlslųskite piūkiua paštu "pareel 
post”. ,

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1S97

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

biMo Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
* U Stotlee WHIP (1620), su P. ftaltimleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St

3354 Sonth Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1846 West 46th Street 
TcL YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2814 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA 
8819 Lltnanlca Avenne 
TėL YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 

10821 So. Michigan Avė.
Pullman 9661_____

J. LIULEVICIUS 
4848 8. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIP8~
8807 Lltnanlca Avenne

Tel. YARdS 4908
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND , *

M34 Sonth Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A melnber of the Catholic Presą Association
SahscriptionH: One Year — $6.00; Six Months — 13.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Slx Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising ln “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
l&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me* 
tams — $6.00; t’usei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
~ $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraRname, jei no* 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Japonų šio karo imperialistiniai tikslai
Japonų, šūkis. — Azija azijatams. — Kaip japonai 
šį planą nori įvykdyti. — Rimtas pavojus, bet mes 
jį prašalinsime.
Japonijos karas au kinais, kuris jau vedamas kelinti 

metai, nėra pripuolamas koks tai dalykas, bet turi ne 
tik ekonominius, bet ir imperialistinius tikslus.

Po 1868 m. revoliucijos Japonija ryžosi vytis ją žy
miai pralenkusį Vakarų pasaulį ir, palygint, trumpu 
laiku iš agrarinės valstybės virto pasaulinio masto 
pramonės šalimi, ir viena iš penkių didžiųjų pasaulio 
galybių. Galinga Japonijos pramonė ir pelnap iš tarp
tautinės prekybos padarė Japoniją galingą ir politiš
kai, bet kartu pagimdė sunkumų ir viduje, kurių Ja
ponija, kol gyveno izoliuota,, visai nepažino. Joje iškilo 
sunkiai išsprendžiamas šdci&lfriis klausimas. TarptaiP 
tinių rinkų reikalas virto jai gyvybiniu. Po didžiojo 
karo kiekviena valstybė norėjo kuo daugiausiai savo 
gaminių išvežti kitur, o mažiausiai įsivežti pas save. 
Japonijos prekės buvo net smarkiai įsigalėjusios ir Eu
ropoj, bet iš ten turėjo trauktis. Japonija atkreipia ypa
tingesni dėmesį į Kiniją, kuri yra milžiniškas produktų 
vartotojas ir, palyginti, labai menkas jų gamintojas; 
Kinija yra patogi ir kolonizacijos tikslams (ypač kai 
kurios vietos). Kinija atrodo esanti ir neišsemiamas 
šaltinis tos žaliavos (ir naftos), kurios Japonijos pra
monė taip reikalinga ir kurią ji prieš karą su kinais 
buvo priversta pirktis svetur. 2aliava, šalia to, Japo
nijai labai svarbi ir jos militaristiniams imperialisti
niams tikslams.

Taigi pramonės reikalai bei imperialistiniai užsimo
jimai vertė Japoniją ieškoti patogių prekėms rinkų ir 
emigracijai teritorijos, ji niekur tokių patogių sąlygų 
savo prekėms negalėjo rasti, kaip' Kinijoje, nes ji yra 
labai lengvai pasiekiama. 1930 m., dar prieš konfliktą 
dėl Mandžuko, Japonija pardavė Kinijoje savo prekių 
už 346,6 mil. jenų, o 1935 m. jau tik už 148,7 mil., tuo 
tarpu kai japonų pirkimai Kinijoje žymiai padidėjo 
1932-1935 metų laikotarpy, nes japonai reikalingi kai 
kurių kinų produktų.

Įkurdama “nepriklausomą” Mandžuko valstybę, Ja
ponija tikėjos, kad ekonomiškai į ją ims gravituoti ir 
penkios S. Kinijos provincijos. Ji svajojo sukurti eko
nominį kinų mandžiūrų japonų bloką, bet šis planas 
nepavyko. Minėtos provincijos ne tik neatsiskyrė eko
nomiškai, nuo kitų Kinijos dalių ir nuo Nankino vy
riausybės, bet jos nė neparodė tendencijos ekonomiš
kai gravituoti — Mandžuko-Japonijos pusėn. Nors ofi
cialiai santykiai au Japonija nuo Mandžuko valstybės 
įkūrimo (1932) ir buvo laikomi normaliais, tai Vis dėl 
to faktiškai jie buvo visą laiką labai įtempti ir net ne
draugiški (boikotai, manifestacijos prieš japonus).

Taigi ' ...
Akintai motyvai skatino japonas į karą prieš kinus. 

Bet tai ne viskas. Kartu su ekonominiu Japonijos au
gimu kilo ir josios tautinis sąmoningumas, tautinė am
bicija, didėjo kapitalistinių ir ypač militarinių, Japo
nijoje labai įtakingų, sluoksnių imperialistiniai siekiai. 
Jų šūkis — Azija azijatams; azijatus gi valdyti tegali 
jie, japonai. Japonija Labai skersakiavo kam baltieji 
turi Azijoje gana didelę įtaką.

Japonija, pasinaudodama kivirčais Europoje, kurte 
didžiosioms valstybėms beveik neleido susirūpinti Toli
maisiais Rytais, ėmė pagaliau reabzooti savo didįjį 
imperialistinį planą, 1931-1932 m. atplėšdama nuo Ki
nijos Mandžuko. Tas jos planas, trumpai tariant, yra
šitoks: atskirti Sovietų Rusiją nuo Kinijos, atstumiant 
ją į Vakarus, Europos kryptimi, o Kiniją, izoliuotą 
Vakaruose nuo visų kaimynų, labiau priplakti prie Ra
miojo Vandenyno krantų, taip izoliuota, iš visų pusių 
Japonijos ar jos politikos orbitoje esančnj teritoriją

apsupta, Kinija, neturėtų Laisvo susisiekimo su pasau
liu. Turint galvoje Kinijos galimumus, neišsemiamus 
žmonių, gyvosios jėgos rezervus ir materialinių gėry
bių šaltinius, — įvykdę tokį planą, japonai netrukus 
pasidarytų tikri Azijos viešpačiai; ir ne tik Azijos: jų 
galybę pajustų ir Europa, o pirmoj eilėje Amerika (Ra
miajam vandenyne).

Šio plano realizavimas ištisiems amžiams nulemtų 
Azijos likimą. Japonai sąmoningai to siekia, pasisa
kydami esą pašaukti paveldėti tingis Chano paliki
mą. O čingis Chanas buvo ne tik Azijai pabaisa.

Tokios yra aplinkybės, kurios sukūrė 1937 metais 
japonų ir kinų karą, dėl tų pačių priežasčių japonai 
pereitais metais užpuolė ir Jungtines Amerikos Val
stybes, kurios visai pamatuotai ir žmoniškumo suzne,- 
timais priešinosi japonų imperialistiniams tikslams, 
priešinos jų grobuoniškumo politikai.

Labai yra kalta Europa, kad į 1931-1932 metais pra
dėtas japonų imperialistinius žygius pažiūrėjo šaltai ir 
mažai kreipė dėmesio, arba geriau pasakius, visai ne
kreipė. Šiandien Europa yra patekusi po diktatoriaus 
Hitlerio Letena ir ji nieko negali pagelbėti Kinijai ir 
jos draugams. Bet priešingai Hitleris kursto dabar Ja
ponijos apetitus, kurie vėliau prieš jo pačio planus ga
li atsigręžti, nes japonų imperialistinis tikslas yra gel
tonosios rasės viešpatavimas visame pasaulyje. Taigi 
japonų pradėti žygiai gręsia visiems, žinoma, pirmon 
eilėn tiems, kurie stoja už žmoniškumą ir demokratiją.

Japonija yra labai rimtas priešas ne tik Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Anglijos, bet taip pat ir Sovietų 
Rusijos. Todėl mus stebina sovietų rusų flirtas su ja
ponais, kada rusai galėtų gerokai suardyti japonų 
imperialistinius tikslus ir greičiau padėti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms paklupdyti baisų ir žiaurų prie-

Mes negalime pasikliauti kitais, mums tenka dirbta, 
pasišvęsti, aukotis ir visus savo išteklius skirti karo 
mašinai, kuri visiškai išvytų iš japonų galvų apie 
tingis Chano palikimą, kuris kėsinasi ne tik į bal
tojo, bet ir visų žmonių interesus.

Dabar gyyęnamę^pnątųs ir baisius laikus, bet jei 
mes būsime vienok mibUeZį< kaip didyste Vyris prezi
dentas Rooseveltas, tai tikra garantija, kad ir japonų 
ir vokiečių nacių imperialistiniai siekiai bus amžiams 
palaidoti ir mes ir mūsų valkai švęs gražų ir skaistų 
rytojų. O jei, neduok Dieve, mes pakriktumėm, ištiž- 
tumėm ir manytumėm, kad jokie pavojai negręsža, tai 
tada mus laukia vergija.

Mes jaučiame pavojų, nenorime vergijoj, todėl kovo
jame, kad prašalintumėm pavojus ir sukurtumėm dar 
gražesnį gyvenimą.

Cripps remia raudooųją grobuoniškumą 
į Pabaltijos valstybes

Vakar dienos Chicago Sun praneša, jog Cripps, bu
vęs anglų ambasadorius Maskvai, pareiškęs, kad Di
džioji Britanija pripažintų Sovietų Rusijos nustatytas 
Pabaltijo valstybėse sienas, prieš birželio 22 d.

Cripps, atstovų rūmų lyderis, pareiškė savo kalboje, 
akivaizdoje 300 parlamento narių, kad sovietai nori už
tikrinimo jos pozicijoje, kad nebūtų UeprtUattsamių Pa, 
Baltijos valstybių, kurios būtų naudojamos Rusijos ata- 
kavhnui. Jis pareiškęs, kad Šis dalykas gali sukelti ne
aiškumų didžiuose sąjunginimkmose, bet manąs, kad ga
lima bus išsiaiškinti.

Crippso pareiškimas parlamentaruose neiššaukė jo
kio nepasitenkinimo, išskyrus konservatorių Viktorą 
Cazaletą, kuris paklausęs, ar Sovietų Rusija mananti 
duoti Pabaltijos valstybėms nors dalinę laisvę. Į tai 
Cripps pasakęs, had sovietai nori, kad Pabaltijos kraš
tai būtų įjungti į Sovietų Rusiją, kaip buvo prieš bir
želio 22 d.

Cripps mano, kad Didž. Britanija patenkindama to
kius sovietų reikalavimus, pareikš jai pagarbą. Jis 
taip pat pareiškęs, kad sovietai nori tvirto, strateginio 
fronto, bet ne busimųjų teritorijų ekspansijos.

Cripps parlamente pasakė, kad Sovietų Rusija turi 
paruošusi Europos pertvarkymo planą ir taip greit ji 
tuo klausimu kalbės su Didi. Britanija, kaip greit bus 
išspręsta fronto problema. Cripps įspėjęs parlamentą, 
kad iki Didž. Britanija nedirbs su Sovietų Rusija, tai 
mažai ji galės ką nors pasakyti dėl atsities Europos 
pertvarkymo.

Kalvu yra sakyti, ksd sovietai todėl nenori Pašalti 
jos nepriklausomų valstybių, kad jos gali užpulti Ru
siją. Pabaltijos valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija 
— visą laiką pasižymėjo taikingumu ir šventai pildė 
sutartis, padarytas su Sovietų Rusija, tik gaila, kad 
sovietai bolševikai pirmieji tuos kraštus pagrobė, su
sitarę su naciais.

Bolševikai reikalauja sau Pabaltijos kraštų se tiek 
strateginiais sumetimais, bet kiek noru visame pašau- 
ly įgyvendinti komunistines idėjas.

Jei ir pripažins kas nors Pabaltijos kraštus Sovietų
Rusijai — bolševikams, bet nė vienas Pabaltijos kraŠ- 
Us — osi Lietuj nei Latviją aeį Esfcja firimestfia

(“Draugas”, 1917 m. va
sario 25 d.)

šventasis Tėvas šelpia lie 
tuvius.... Popiežius Benedik
tas XV pasiuntė laišką J. 
M. Žemaičių vyskupui Ka
revičiui, Kaune, išreikšda
mas savo širdingiausią už
uojautą nukentėjusiems lie
tuviams dėl karo ir paskir
damas iš savo privatinio iž
do 20,000 frankų lietuvių su
šelpiami. Šventasis Tėvas 
taip pat autorizavo Lietu
vos vyskupus, kad jie nu
kentėjusių lietuvių šelpimo 
tikslu kreiptųsi į viso pa
saulio • vyskupus ir prašytų 
paskirti dieną, kurioje būtų 
atliktos pamaldos už nuken
tėjusią Lietuvą ir renkamos 
nukentėjusiems lietuviams 
aukos. Popiežius pats nuo 
savęs pasiūlo Lietuvių Die
nai — pirmąjį sekmadienį 
po šeštinių.*

Skandina turkų laivus....
Bosforo apylinkėse, Juodo
se jūrose, rusų submarinai 
nuskandino devynis Turki- savo ranką, 
jos laivus.

.» f

Po svieto pasidairius
Kaž kada ir kaž kur skai

čiau, kad pas vieną mokytą 
žmogų atsilankė vargšas 
prašyti pašalpos. Mokytasis 
pažiūrėjo, pažiūrėjo į varg
šą ir paklausė:

— Aš tau duosiu dešimtį 
dolerių, — jei duosi nupiau- 
ti vieną dešinės rankos pir
štą. Sutinki?

— Noser, — atsakė varg
šas.

Mokytasis pamislijo, kad 
permažai jam pasiūlė.

— Duosiu šimtą dolerių, 
jei duosi nuplauti du pirš
tus. Sutinki?

— Noser, — atsakė var
gšas.

— Gerai, — sako moky
tasis. — Už kiek tn duotum 
nupiauti savo ranką? Užtek 
tų tūkstančio?

— Noser, — atsakė var
gšas.

— Tai kiek norėtum už

— Už jokius pinigus ne-

vergijos nepakęs ir kovos iki paskutinio kraujo lašo 
už savų kraštų laisvę ir nepriklausomybę.

Mes šventai tikime, kad prezidentas Rooseveltas, 
pavergtųjų tautų užtarėjas, niekados neatmainys sa
vo nusistatymo ir pareiškimo, o jis aiškiai Ir griežtai 
pareiškė, kad pavergtos tautos vėl bus laisvos ir ne
priklausomos.

Jis ir pirmadienio vakaro savo kalboje priminė Atlan
to čarterio laisvės punktus. Todėl mes tikime, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės niekados neleis mainikauti ar 
pirkliauti mažųjų tautų laisve ir nepriklausomybe, nes 
kitaip būtų suduotas didelis smūgis žmoniškumui ir 
pakirstos demokratijos šaknys.

Prezidentas apie karo eigų
Prezidentas Rooseveltas pirmadienį vakare per ra

diją pranešė Amerikai ir visam pasauliui, kaip šiandie 
dalykai stovi visuose karo frontuose. Jis atsakė ir vy
riausybės kritikams, kurie nesitenkina, kad Amerika 
savo karo pajėgas yra paskleidusi po visą pasaulį vie
toje daugiau rūpintis savo šalies pakrančių apsauga.

Prezidentas pareiškė, kad šis karas nėra lygus bu
vusiems karams, šiandie karas apsiaučia kuone visą 
pasaulį — vandenynus, jūras, žemynus ir salas, kaip 
dideles, taip mažas. Galingas priešas — naciai ir japo
nai deda pastangas sąjungines valstybes suskaldyti ir 
paskui pavieniui jas nugalėti, štai, kodėl Amerika sa
vo karines pajėgas sklaido. Tai daro, kad sąjunginėms 
valstybėms bendrai laikytis ir visur bendrai kovoti su 
prieita.

Prezidentas pripažįsta kai kuriuos Amerikos ir są
junginių valstybių pralaimėjimus. Karo pradžią visa
dos reikia tikėtis kai kurių nepasisekimų. Bet

kai Amerika pilnai pasirengs ir įsismagins, priešui 
visur pasidarys ankšta.

Jau ir šiandien jam visuose frontuose daromi milžiniš
ki nuostoliai. Netolimoj ateity jis pasijus, kad jo pajė
gos mažėja sausumose ir jūrose, šiandieniniai jo laimė
jimai virs pralaimėjimais.

Prezidentas pakartojo, kad kaip
Amerika, taip jos sąjungininkai kovoja išlaisvinti 
tautas ir visas šalis nuo diktatorių priespaudos Ir 
visai žmosljsi užtikrinti laisvę ir laimingesnį rytojų-

Tai atsiekti yra būtinas visų pasiaukojimas. Karą lai
mėti reikia turėti pakankamai laivų ir karo reikmenų, 
daugiau visako už priešą. Tad prezidentas ir ragino 
darbininkus, kad jie nė vieną dieną nenutrauktų darbo 
karo fabrikuose. Kilę bet-kokie nesusipratimai, taikin
gu keliu, be darbo nutraukimo, turi būt sprendžiami ir 
išlyginami.

Prazkdentos paneigė japonų skelbiamus didelius nuos
tolius Pe&rl Harbor, Havajuose. Sakė, kad tai paprasta 
priešo propaganda. Tenai Amerika visiškai praradusi 
tik tris karo laivus. Kiti sugadyti keli laivai arba jau 
gaUUytt it gina tarnyba, arba dar taisomi.______

duočiau nupiauti savo ran
kos, — pareiškė vargšas.

Tada mokytasis jam ta
rė:

— Žmogau, turėdamas to 
kį turtą tu eini prašyti pa
šalpos. Šem an ju!

Taip, tavorščiai, kiekvie
nas žmogus turi neapsako
mą turtą — rankas, o jei 
prie jų dar pridėsi galvą — 
ką ir besakyti. Su ranko
mis ir galva galima ne tik 
šimtus, tūkstančius, milio- 
nus pasidaryti, bet ir milio- 
nierium tapti.

Kaip tai, smart profeso
riau, — paklausite. Ve, 
kaip. Reikia tikrai smar
kiau pajudinti savo smege 
nis ir padirbėti, o pinigų 
bus kaip šieno.

Dabar, žinote, karo me
tas. Naujų automobilių ne
galima gauti, seniems — 
nei ta j erų. Pripra tusiems 
prie automobilio jo neturė
ti — bus kaip be rankų. 
Todėl reiktų išrasti neąuto 
mobilių, kuris pavaduotų 
autįjrtųobilių, kuriam nereik
tų geležies, gumos ir gazoli
no. Prie neautomobiliaus 
galima būtų pridėti dar vie
nas . pagerinimas, būtent 
kad galima būtų važiuoti ir 
šonu. Tas ypatingai reika
linga, kuomet reikia parkin
ti vietoj, kur nedidelis tar
pas. Šonu, be jokio vargo, 
galėtum privažiuoti prie 
saidvoko. »

(Bus daugiau)

— Ar esi bent sykį sėdė
jęs kalėjime? — klausia tei
sėjas jauno vagilio.

— Taip, esu sėdėjęs.
— Už ką?
— Už kosulį___
— Kaip tai, paaiškink.
— Įlindęs į svetimą man 

namą ir beieškodamas pini
gų sukosėjau. Šeimininkas 
pabudo, pradėjo šaukti: “va
gis; vagis!”, atbėgo policija, 
suėmė ir nugabeno į kalėji
mą.

NAUJAS KARO 
VIRŠININKAS

(“Drau^aa” Acme telephoto)

Sir James Grigg, 51 me 
tų amž., kurs paskirtas ka
ro ministru perorganizuo
tam Anglijos ministrų ka
binete,



Trečiadienis vas DRAUGAS 5
A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičlfttt 
(Tęsinys)

Prieš metus Rato Danutė Stakiutė

Vasario 3 dieną mus pa- kad šiuo laiku Lietuvoj, be-

Devintą kelionės vakarą 
toli, toli išvydome mažytį 
žiburėlį. Tai Bermudos švy
turiai. Sekantį rytą visi išė-

sveikino Biskajos įlanka. 
Negalėjau atitraukti akių 
nuo to vaizdo: tamsiai ža
lias liūliuojąs vanduo, pa
puoštas baltomis bangų ke
teromis, taip gyvai priminė 
numylėtą Baltiją, prie ku
rios smėlėtų krantų pralei
dau linksmuosius kūdikys
tės metus. Neužilgo, atlikus 
muitinėj visus formalumus, 
pervažiavome Prancūzijos- 
Ispanijos sieną.

Mažyčiame Iruno mieste
lyje teko pabūti kelias va
landas, Didesnė pusė znies-

abėjo piktas šiaurys pusto jome į denį pasigėrėti Ber-

LAISVOJI TRIBŪNA
M . » . <

Apie Cicero lietuviu politiku
sniegą po laukus...

Teko ir čia sutikti r,avo 
tautiečių pabėgėlių. (Kap. 
Pov. Labanauskas ir Vyt. 
Kuizinas atvyko į U S. A. 
kiek vėliau. O A. Daugirdas 
dar ir dabar yra Lisabo
noj).

Vasario 14-tą buvo pas
kutinė mūsų diena kariau
jančiame Europos žemyne.

mudos salų vaizdais. ’ Oras 
vėl atšilo. Baltos žuvėdros 
raižė melsvą vandens pavir
šių.

Dar dvi paras matėm tik 
pilkus debesis keliaujančius 
dangumi ir beribį vandens 
plotą.

Vasario 27-tos dienos ry
tą savo akimis pamačiau tą 
didingą Laisvės Statulą,

Apie 7 vai. v. pasikėlė “Si-1 “P* 1*uri» b“TSn tiek dau8 
boi.cy” inkaras. Ilgai mojom , gtrdgjuai. Visų veiduose ma 
krante pasilikusiems pažįs- 4881 neslepiamas džiangs-

Taip aš atvažiavau į R... ir esu studentas, koks bu
vau agronomas. Manote, mane profesorius gali atstatyti 
nuo egzaminų, jei aš nieko nežinau. Visi komunistai stu
dentai universitete vyrauja, nes nė vienas profesorius dėl 
to nenori išvysti šaltojo Sibiro.

— Dalykas jau nėra toks paprastas, — tarė Otma- 
ras, — pavyzdžiui, aš vakar atstačiau nuo egzaminų Ko- 
mosmolo pirmininką. Nenorime, bet reikia atstatyti, nes 
mane stebino jo ignorantija.

— Tas nieko nereiškia, nes jūs esate svetimšalis,, telio — vien tik griuvėsiai, 
bet rusų profesoriams yra pavojingiau. Dėl jūsų alstaty- Tai vis dar pilietinio karo 
tojo GPU turi tam tikrą susirūpinimą. pasėkos. Dar vienas

— Bet, prašau,' jūsų pavarytas Kušakovas pas pro- kas liudijąs apie tą 
fesorių Dmitriejų istorijos egzaminą išlaikė “gerai”, tai moterys dėvinčios gedu 
nors nė karto neatvėrė burnos. Reikia pastebėti, kad lo drabužius
po egzaminų studentas Kušakovas, atėjęs į studentų ko
mitetą, išplūdęs profesorių Dmitriejų, o apie jus nepra
sitaręs nė žodžio piktai, bet net gyręs.

Čia numatau nieko ypatingo, - atsakė Otmarae, r,ekūrMami).Nora ir labai 
— tai ir yra tas jūsų komunistų atžagareivumas, kad 
jie gali kiekvieną savo inteligentą nudėti, kad jis yra 
apšvietęs, o svetimtaučiui laiko tai visai ‘suprantamu 
dalyku:

— Jūs sakote tiesą, — pritarė Karpovas. — To yra 
viena priežastis: didžiausias intelegentų priešas žiūri į 
viską per savo klasių kovos akinius ir jis negali pakęsti 
aukštesnio už save, jį turi pašalinti, negalėdamas su juo 
susilyginti. Svetimšaliui jie tiek nepavydi, nes jiems nie
kados visai prilygti negali.

se ramiai ganosi avys. Ta
čiau ne visą laiką akį glostė 
toki idiliški vaizdai. Akme
nuota žemė, molynai ir skur 
di augmenija pateisino gy
ventojų neturtą. Dar ir šian
dien negaliu, pamįršti tų al
kanų vaikučių veidų maty
tų Ciudad-Rodrigo stotyje, 
kurie menkais ir nešvariais 
drabužėliais aprengti, ištie
sę rankutes prašė išmaldos.

Tą pačią dieną pasiekėm 
Portugalijos sieną, čia nuo
taika ne tokia slegianti. Tuo 
jau gali pajust, kad es.: ša
lyje, kurioj jau daug laiko

Ji paėmė laišką į rankas, patenkintai nusišypsojus. kaįp n-ra buvę karo
— Mano Dieve, mano Dieve! Prašau, skaitykite, aš žiuojant j krašto gilumą, ne

Kovo 1 d.
Vakare sėdėjau su Eugenija Nikolajevna, šeiminin

kės dukterimi, ant suolelio prie namų. Aš pasiteiravau 
apie jos motinos sveikatą, ji atsakė:

— Ak, vargšė motina, ji visai išbadėjusi ir rūsyje 
negali niekaip gyventi. Aš rytoj ketinu tuojau į Maskvą 
grįžti ir paprašuysiu vyro, kad ją į Maskvą pasimtų. Ji 
čia negali pasilikti, nes po kelių dienų išeisiąs įstaty
mas, draudžiąs savininkams gyventi savo namuose.- •

Mums taip besėdint, po kokio pusvalandžio atėjo 
paštininkas; jis ieškojo Eugenijos Nikolajevnos Velič
kienės ir turėjo jai edresuotą Laišką.

Ji tarė:
— Tai aš esu; tikrai bus nuo mano vyro, nes jis 

man dar nepranešė, man išvažiavus.

Savo laiku esu rašęs ir 
nurodęs, kad politikieriai y- 
ra gudrūs ir mus, lietuvius, 
išnaudoja.

Mes, lietuviai, Cicero po
litikoje esam paskutinėj vie
toj. O tai dėlto, kad lietu
viai vienas kitu nepasitiki. 
Jei mes būtumėm vieningi, 
kur kas aukščiau stovėtu- 
mėm. Toks skaičius balsuo
tojų — apie trys tūkstan
čiai! Bet liūdna sakyti, kad 
pas mus, lietuvius, yra daug 
pavydo. Jei kuris gauna ge
resnį darbą valdžioj, tai 
tuojau sakoma, kad jis lie
tuvius pardavė politikie
riams. Apie tai kalba susi
rinkimuose . rašo laikraš
čiuose ir šmeižia visokiais 
būdais, kad tik pakenkus jo 
darbams. O nesupranta, kad 
tas žmogus dirba lietuviams.

Pavyzdžiui, A. Pocius bu
vo gavęs darbą vandens de 
partamente. Jis bandė vi
siems numušti vandens bi
tas ir jis yra daug pasidar
bavęs lietuviams ir politi
koj daug nusimano. Politi
kieriai jo nenupirks. Jis vi
sados stovi už lietuvius. Vi
sur teisingai. Jam nieks ne
gali nieko prikaišioti, jis y- 
ra žinomas ciceriečiams per 
25 metus, kaipo sėkmingas 
biznierius.

Bet yra žmonių, kurie 
nori jam pakenkti. Tokiais 
žygiais mes nieko neatsiek- 
sim.

Turim ir daugiau tokių 
vyrų iš jaunųjų. Remkim 
juos.

Kitas žalingas dalykas y- 
ra tas. Jei kuri organizaci
ja gauna iš valdžios ką 
nors savo reikalams, pavyz
džiui, kad ir Federacijos 12 
skyrius, kuris jam trečias 
metas gauna busus, kad nu- 
vežus lietuvius į nepriklau
somybės paminėjimą, tai iš 
to sudaro visokių kalbų; esą,

mes, lietuviai, už tai tu
rėsime mokėti aukštus tak
sus ir tam panašiai. Ar tai 
protinga taip kalbėti? Tu
rėtumėm didžiuotis, kad 
gaunam. Vis tiek taksus tu
rime mokėti, ar ką gaunam, 
ar ne.

Pažiūrėkim į kitas tau
tas. Jos gauna viską iš val
džios, turi gerus darbus. 
Gauna ne tik busus išva
žiavimams, bet dar ir pini- 
gišką paramą. Ir patys val
dininkai dalyvauja jų pa
rengimuose.

Man tenka dalyvauti įvai
rių kiūbų susirinkimuose ir 
matau, kokius mes pageri
nimus gaunam. Nėra pas 
mus vienybės. Įtraukus ku
rį lietuvį į sąrašą balsavi
mui, politikieriai taip gudi
nai padaro, kad kandidatas 
vistiek nelaimi. Ir mes pa
tys, atėjus rinkimams taip 
susiskaldom į mažas grupe
les, kad paliekam niekas 
daugiau, kaip pakalikai po
litikierių. Jie žino mūsų 
silpnybę ir ja naudojas. Tai 
ve dėlko mes esam pasku
tinėj vietoj. Čekiai, lenkai 
turi gerus darbus. Jų advo
katai turi aukštas vietas, 
gauna dideles algas, 

j Būkim vieningi! Gerbkim 
I vienas kitą, ypatingai poii- 
’ tikoj. Neskųskim vienas ki
to. Tada if kiti mus pa
gerbs. A. Valančius

mas.tamiems... Ir, rodos, tik da
bar supratau, kad kiekvieną 
minutę vis didesnis atstu
mas skiria mane nuo sene- 

karą, |^a Europos. Dar ilgai glos
čiau akimis tolėjančius Li
sabonos žiburius, o • širdyj 
augo vis didėjantis liūde 
sys...

Staiga vieną kartą susiu 
bavo laivas, antrą, trečią...
O paskui jau be perstojos. 
Tai audra. Visą naktį ir se
kančias kelias dienas iki va
lios prisiklausėm dūžtančių 
lėkščių muzikos; prisižiūrė- 
jom “čiuožančių” baldų. Vi
sa tai buvo menki juokai, 
nes laivo patarnautojai ir 
įgula dirbo išsijuosę. Sako, 

pievutė-! kad dar tiek nuostolių kaip 
šį kartą, nebuvo turėję. Au 
dra vis dar šėlo. Vanduo 
žalias, mėlynas, o kartais 
tamsiai pilkas, pamargintas 
baltų putų. Su pasigėrė j i- į

daly-

Po pietų tęsėme savo ke
lionę. Vakare oras atšalo. 
£mė snigti. (O traukiniai

pavargę, bet dėl šalčio ne
galėjome užmigti. O lauke 
vis dar snigo, snigo.,. Pa
ryčiai kiek nusnūdau. Nnbu 
dau, kai auksinė Ispanijos 
saulutė maloniais spindu
liais glostė man veidą. Nus
tebusi pažvelgiau pro langą: 
sniego nė pėdsako. Tikras 
pavasaris. Žaliose

INCOME TAX-us
J. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST.
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358
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Pirk tik išmintį, mokslą 
if supratimą. Saliamonas

Kas gyvena be principų, 
mu žiūrėdavau į nerimstan- to moralinis gyvenimas svy- 
tį Atlantą. ruoja, kaip nendrė.

WHOtESALE
L1QUOR 
IŠTAIGA

begaliu suprasti.
Staiga ji išbalo, laiškas iškrito iš rankų 
Aš pakėliau laišką. Tai buvo oficialus vedybų įstai- upeliai, nepapraste pietų au- 

gos raštas, kurio praneša jai, jog jos vyras, inžinie- gmenija. Bet nors ir kažin j 
rius Velička, nuo jos atsiskyrė, nes ji pati nuo jo pa- kaip žavinti būtų kitų kraš- 
fcegusi. tų gamta, niekada nemainy

Eugenija Nikolajevna sustingusi žiūrėjo į tolį, dvi čiau jos į Lietuvos laukus, į 
stambios ašaros riedėjo per skruostus. Jos rankos die- žaliuojančius pušynus, smė- 
bėjo, ir ji vis kartojo tyliai: l®tą Baltijos pakrantę.

— Mano Dieve, kodėl? Mano Dieve, kodėl? Po vidurnakčio pasiekėme
Aš mėginau ją suraminti, kiek tokiais atvejais pa- gausiai apšviestą Lisaboną, 

dėti galima. Ji pasipasakojo, kad už savo inžinieriaus Sakau, “gausiai apšviestą’, 
jau penkti metai buvo ištekėjusi, laimingai gyveno, an- nes išbuvus penkias 
tra, visai neseniai, prieš išvažiuojant į R... jis prašęs ne
važiuoti, nes negalįs be jos gyventi.

apsakomą grožį sudaro kal
nai, tarpekliuose čiurleną

Kovo 2 d.
šiandien Eugenija Nikolajevna gavo iš savo vyro 

pasiaiškinimą dėl jungtuvių išardymo. Jos vyras rašė:
— Per vieną vakarą aš susipažinau neseniai su vei

klia partijos komuniste, Ona Sifikifia. Ji man labai pa
tiko, ir kadangi ji dėl savo įsitikinimų ir privalumų man 
geriau tinka, nei tu, nusprendžiau nuo tavęs atsiskirti ir 
ją vesti. Vaikui aš siųsiu alimentus, bet žiūrėk, kad jį 
?ugintum komunistinėje dvasioje. Partija R... imasi glo- 
bon mūsų vaiką ir prižiūrės, kad jį tinkamai auklėtum.

Vargšė Eugenija Nikolajevna visiškai nusiminus. Ji, 
būdama inžinieriaus žmona, neturėjo jokio užsiėmimo. Jai 
dabar sunku gauti kokią nors vietą, vakar ji visą dieną 
stovėjo darbo biržoje, laukdama kokių nors pasiūlymų 
bent laikinam darbui.

Ji vis kartoja:
— Mano Dieve, kad būčiau pasilikusi Maskvoje, ne

būtų vyras patekęs į tą balių ir šiandien jį turėčiau!
Pasibaisėtina, auo ko kartais priklauso moterų liki

savai
tęs aptamsintam Berlyne ir 
Paryžiuj, Lisabona atrodė 
itin nepaprašta. Dešimtį 
dienų išbuvom “amžinp pa
vasario šalies” sostinėje. No 
vieną kartą pagalvodavau,
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NIKODEMAS VILIMAS*
Gyveno: 4074 S. Westem Avė., tel. Lafayette 4645, 4642.
Mirė vas. 24 d.-, 1942, 1:30 vai. pp., sulaukęs 50 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo lr Braslavo apskr., Rimšėnų pat., 

Prueių kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: motįerį Barborą (po tėvais 

Saudergaitė, iš Reta vos parapijos); sūnų Vaclovą ir marčią 
Sofiją it anūkę Florenciją; dukterį Teofilę; brolį Petrą ir jo 
moterį Jozefiną ir jų dukterį; 3 pusbrolius — Jurgį Jakimaue- 
kį ir j šeimą, Joną ir Antaną Kr&uklius ir jų šeimas; švo- 
gerką Magdaleną Kiaufiakienę ir jos šeimą; uošvius Kazimie
rą ir Petronėlę Jackūnus ir jų šeimą; svogorį Pranciškų Sau
dargą ir jo moterį Marijoną ir jų šeimą ir daug kitų pažįsta
mų Airierikoj; o Lietuvoje seną motinėlę ir seserę Viliunį.

Velionis buvo Šv. Kazimiero Akademijis Rėmėjų Amžinas 
Narys, Labdarių Sąjungos Amžinas Narys ir TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugijos Amžinas Narys.

Kūnas pašarvotas J. Ltulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
Ufomia Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., Vas. 28 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės par. bažnyčioje, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
jo sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauta šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Anūkė, Brolis,

Pusbroliai, Avogeifal, Atoąerkott, ItlrriFna, Sesuo ir (rtmleės.
Laid. direktorius J. LiuleVičtus, tel. LafayetRs 3572.

mas:
(Daugiau bus)

£tsfen fd
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program «f

YUC0M.AV FOLK MUSIC
Etarj Sartu rday, t to 2 F. M.
STATION WHIP 

(Taoaraataatt

NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR

APYLINKES LIETO VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IURCIJTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p ’ 
KETOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAI). 7 v. V.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Westem Avenue

Iftvežlojaiat, 
PO Ttaą 
Chicago

Sveikata Turtas
Jeigu Jus kankina Rheumatliki 
Skausmai, Diegliai, Rankų ar 
Kojų skaudėjimas lr tirpimas. 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vClu. Tuojau reikalauk 
DEKEN8 OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnlo Galingų Most). Visa
dos žūrėk, kad rastftsi ant dė
žutės vardas DEKENS 01NT-

, MENT, tai tik Ūda apturėsi tik
rąjį. Kaina 75c. lr $1.50.

REM''IT» 
SR.4ADIETI Uy

• <AVTFR p«v DRX *
MUTUAL LIQUOK CO,

4707 8. Halsted 8k 
r« noiKJCVARo e»H<

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir- 
ji oš rū&tea su mo- 
dernlAkomls užlal- 

i domi* h- Hoilytrood 
1 tvlssoraig. Darbas 

Oarantuotas.

Dekens Ointmeirt Co. 420 w. 63rd Street
HARTFORD, CONN,

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

TA: Biznio - ENGlėwood 5883 
BeZ.: f KNGlewood 584S

WH&ESALE
FURNITURE

BROKER
DINISG ROOM HS3TH — HAK- 
LOR SETS RKDHOOM SETS 
— rteos — KAome — rk- 
VRIHEKATOfta -j W/KAKGBM — tfTOl

MU ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aveni
TeWooa» REPUBLIC 9891



D 11 ū 5 a i — Trečiadienis, vas. 23, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kareivių reikalu 

susirinkimas

Brighton Park. — Prabė
gus porai desėtkų metų ra
maus gyvenimo, vėl užsi
liepsnojo pasaulinis karas, 
vėl griaunami miestai, mies
teliai, ūkis ir viskas, kas 
patenka į karo srovę. Krau
jas liejas, žmonės miršta, 
tūkstančiais jaunų vyrų žūs 
ta.

Ir mūsų šalis nebuvo pa
likta ramybėje. Netikėtai ją 
užpuolė visu savo žiaurumu 
japonai. Šiandien reikia prie

Su Velykų margučiais 
į Oak Forest prieglaudą

Pastarame Chicago Lietu
vių Moterų Klūbo susirinki
me nutarta bai. 12 d. aplan
kyti Oak Forest prieglaudoj 
lietuvius, nuvežti jiems 
“margučių” ir lietuviško už
kandžio. Be to išpildyti gra
žią programą iš lietuviškų 
dainų ir muzikos.

Užkandžio parūpinimu im- 
sis B. Pivorūnienė, klūbo 
labdaringos sekcijos pirm. 
Jai padėti apsiėmė pirm. D. 
Kuraitienė ir A. Nausėdie-

PACIFIKE FRONTAI SAVAITES GALE

(“Draugas” Acme telephoto) 

Japonai įsiveržė įį Tirnur (1) ir Bali (2), Javai pa
vojus iš Sumatros (3); pranešta, japonų laivynas plau
kia Burmos link (4); Bataane vyksta kovos (5).

Į Mirė biznierius

Brighton Park. — Vasa
rio 24d., 1:30 po pietų Uni- 
versity of Chicago ligoninė
je mirė Nikodemas Vilimes, 
kuris savo namuose, 4014 S. 
Western Avė., turėjęs biznį. 
Velionis buvo uolus “Drau
go” ir “Laivo” skaitytojas 
ir rėmėjas mūsų katalikiš
kos spaudos. Buvo taipgi 
narys Marijonų bendradar
bių. Nuliūdusiai Vilimų šei
mai reiškiame gilią užuo
jautą. Amžiną atilsį duok jo

mu

šą atremti, šiandien visų nė. Muzikali programą ap-
pareiga tėvynę ir laisvę gin
ti. M

Tėvynės gynėjų eilėse ne
mažai randasi ir mūsiškių.
Jų skaičius vis didėja.

Kad ne tik juos žodžiais 
atjausti, bet ir darbu karts 
nuo karto suteikiant nors 
mažą dovanėlę, steigiamas 
Tėvų Komitetas ir šaukia
mas tuo tikslu susirinkimas 
kovo 1 d. 2 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambarin.
Susirinkiman kviečiami tė
vai, kurių sūnūs buvo arba 
bus pašaukti karinei tarny
bai.

Visų pirma kreipiuos į 
jus, kareivių tėvai, motinos, 
giminės ir pažįstami, kad 
laiku susirinktumėt. Taipgi 
kviečiu į šį susirinkimą pa
rapijos komitetą, parapijos 
darbuotojus ir visus šį rei-
kalą atjaučiančius parapi- Anksti rytą Cottage 
jonus. Kad sėkmingai atlik- Qrove ave gatvčkary trys

siėmė sudaryti N. Gugienė, 
G. Giedraitienė ir A. Step- 
hens.

Į Oak Forest ekskursiją 
kviečiami visi. Neužtenka 
vien klūbo narių. Reikia, 
kad ir kiti Chicago lietuviai 
susidomėtų ir vyktų sykiu 
su CLM Klūbo ekskursija. 
Ten esantiems lietuviams 
didelį malonumą sudaro, 
kuomet atvyksta didelis bū
rys viengenčių juos atlan
kyti. Tuomet nesijaučia taip 
pamiršti. Tad prašom išank- 
sto bai. 12 d. kelias popie
čio valandas rezervuot lan
kymui lietuvių Oak Forest 
prieglaudoj. Klūbo narys

Sargas nušautas; 
du plėšikai suimti

ti darbą šiame reikale, rei 
kia skaitlingo komiteto iš 
veiklių asmenų.

Darbo, kačip komiteto val
dybai, taip ir nariams ne
truks, tačiau galima pasiti
kėti, kad kiekvienas savo 
pareigą atliks kaip reik.

Kun. A. Briška

Vagis pametė
laišką; suimtas

Vagis apiplėšė R. R. Hop- 
son namus, 1614 East 84 gt. 
Namų priestate Hopson ra
do pamestą laišką, adresuo
tą Robert Blayloch, 38 m. 
amž., 131 Germanis place.

Nuvykusi tuo adresu po
licija rado Blayloch ir jį 
areštavo. Padaryta krata ir 
rasti iš Hopsono namų pa
vogti daiktai.

jauni negrai užpuolė konduk 
torių. Gatvėkarių važiavo 
geležinkelio sargas negras 
Robert Lusten, 33 m. amž. 
Jis ėmė šaudyti į užpuoli
kus. Du jų pašovė. Tačiau 
piktadariai atsisuko prieš 
jį patį, sargą, ir jį nušovė.

Netrukus policija sugavo 
du sargo pašautus plėšikus. 
Tikimasi rasti ir trečiąjį.
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ŽMONIŲ REGISTRAVIMASIS CUKRUI 
BUS PAGRINDAS ATEIČIAI

Chicagos metropolitinis nuo 10* iki 15 minutų. Kad 
paskirstymų (rations) ad-Į šį darbą atlikti, apie 25,000 
ministratorius Michael F.
Mulcahy praneša, kad jis 
jau gavęs iš Washingtono 
žmonių registravimosi cuk
rui aplikacijų ir knygelių 
pavyzdžius. Registravimą
sis įvyks kovo mėnesį. Die
na dar nežinoma, nes ims 
daug laiko tinkamai pasi
tvarkyti, kad registravimą
sis tvarkingai būtų atliktas.

Mulcahy ir kiti žinovai 
yra nuomonės, kad registra
vimąsis cukrui bus pagrin
das visiems kitiems įvairių 
daiktų paskirstymams atei
ty įsigalėjus karui, kai vy
riausybė nurodys kokių dai
ktų vartojimas turi būti su 
varžomas.

Registravimąsis cukrui 
ims daug laiko, nes bus 
daug darbo. Bus reikalinga 
keletos dienų ir daugybės 
registrantų. Suregistruoti 
visus Chicagos gyventojus 
yra didelis uždavinys, {re
gistruoti vieną asmenį ims

Pirks nemažai 
apsaugos bong

Chicagos parkų distrikto 
to boardo prezidentas Ro
bert J. Dunham praneša, 
kad šiemet šio distrikto tar 
nautojai ir darbininkai 
pirks apsaugos bonų už 
396,111 dolerių. Iki šiandien 
jie jau pirkę už 66,581 dol.

FoR6€t 
Tmat i've 
6ot Tunte 
perime* 
comut 

To mb 
OVTA 
TMAT 
Five

Ano iov 
owe Me 
povfi 
C&NTS ’

t>« You 
HEAA ? , 
ii cems* 1

X P* Daužvardis, Lietu
vos konsulas, š. m. Vasario 
22 d. Šv. Kazimiero Akade- < 
mijos rėmėjų vakarienėje, 
pasakė reikšmingą kalbą, 
kurioje pabrėžė reikalą rem
ti Jungtines Amerikos Val
stybes, nes jų pergalė atneš 
laisvę ir pavergtiesiems.

X Marąuette Parke įvyko 
naudingi mainai: LRK Su
sivienymo 163 kuopa su Lab 
darių Sąjungos 23 kuopa su
mainė dienas savo vakarams. 
Dabar Susivienymo kuopos 
vakaras bus kovo 29 d., o 
Lab. Są-gos kp. kovo 22. 
Priežastis — gauta žinia, 
kad kovo 22 d. negali atva
žiuoti diktatoriai: Mussoli- 
nis, Hitleris, Stalinas ir Hi- 
rohito.

X Eilinis Lituanistikos 
Seminaras įvyks penktadie
nį, vasario 27 d., 8 vai. va- • 
kare Vyčių patalpose, 6825 
So. Westem Ave. Prof. K. 
Pakštas duos paskaitą ir ves 
diskusijas tema: “Balto
skandijos Konfederacija”. 
Visi lietuviai, ypatingai Lie 
tuvos Piliečių Sąjungos na
riai, susidomėję būsimais 
Lietuvos tarptautiniais san
tykiais, kviečiami atvykti ir 
dalyvauti diskusijose.

X Povilas P. Baltutis va
kar gavo oro paštu laišką 
nuo brolio kun. A. Baltu

X Kun. J. Paškauskas ir 
kun. J. Prunskis iš Floridos 
grįžo gerokai sustiprėję ir 
gražiai saulės nurausvinti.

X Prelatas M. Krušas da
bar atostogauja Hot 
Springs, N. Mex. Šiuo metu 
jaučiasi žymiai sustiprėjęs 
ir pasveikęs.

X Vladas Gaižauskas, 
10645 S. Lafayette St., pas
taruoju laiku rimtai susir
go. Jis yra žinomas Rose
lando veikėjas ir kat. spau 
dos platintojas, buvęs ‘Drau 
go’ agentas ir vajininkas.

X Jurgis Gedvilas, 4639 
Chicago mayoras išleido So. Hermitage Ave., plačiai 
proklamaciją. Ragina chica- žinomas townoflakietis, pa- 
giečius minėti šią savaitę ir žaruoju laiku sunkiai sir- 
įsigyti žemės sklypus dar- eina sveikyn. Namuose 
žams, kad pavasarį ir vasa- džiaugsmas.

sielai, Viešpatie. Rep.

ir iiViclory Garden 
savaitė Chicagoj

Praeita savaitė Chicagoj 
buvo minima ‘Brotherhood’ 
(Brolybės) savaitė. Ši sa
vaitė skirta “Victory Gar
den” (Laimėjimo Daržų).

registrarų turi dirbti ma
žiausia keturias dienas po 
8 valandas kasdien.

Kiekvienam asmeniui bus 
išduota cukraus paskirsty
mo knygelė. Sulyg plano, vie 
nam šeimos nariui bus leis
ta įregistruoti visus savo 
šeimų narius. Iš kiekvieno 
nario bus reikalaujama šių 
informacijų:

Vardas, antrasis vardas, 
pavardė, adresas, miestas, 
apskritis, valstybė.

Ūgis pėdomis ir coliais, 
svoris, akių ir plaukų spal
va, amžius, lytis.

Visų šeimos narių gimi
ningumas, kaip tai tėvas, 
motina, vyras, žmona, sū
nus, duktė, giminaitis, ar
ba giminaitė.

Narių skaičius šeimoje.
Kiek turima namie įsigy

to balto arba rudo cukraus.
Registranto parašas.
Registracija įvyks mo

kyklose.

rą būtų galima juos įdirbti 
ir prisiauginti daržovių, 
taip kad būtų galima palen
gvinti sau gyvenimą bran
genybės laikais.

“Victory Garden” savaitė 
prasidėjo vakar, vasario 23 
d., ir tęsis iki kovo 1 d. im
tinai. «

Trijų viešbučiu 
darbininkai streikuoja

Trijų rezidencinių viešbu
čių 135 darbininkai sustrei
kavo. Šie viešbučiai yra:

X West S’de šiuo metu 
Bergą M. Ragainienė, 2130 
W. Coulter St.„ ir Jonas Po- 
vilauskas, 2149 W. Coulter 
St. Pastanasis yra senas L 
RK Susivienymo Amerikoj 
narys.

X Pranas čižauskas, žy-
mus Chicago lietuvių veikė-
jas, išrinktas LRKSA CM- , dl°; _ Sk® rašo- _*«_ 8™i 
cago apskrities valdybon kata kasdien eina geryn. 

Pulsas, kraujo spaudimas ir 
širdies mušimas yra norma
lus. Jau daktaro leidžiama 
kasdien sėdėti po pusę va
landos. Daktaras klausia
mas, sako, kad galės grįžti 
Chicagon apie kovo 7 d., jei 
sveikata laikysis toj pačioj 

! būsimam LRKSA birželio formoj. Labų dienų siunčia_a* • «_ • *menesi seimui. visiems parapijonams ir pa-
X Pirmą spalvuotą langą žįstamiems.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje nu-! — ■ •

Kiti palikti tie patys. Apsk. 
susirinkimas įvyko praeitą 
sekmadiėnį.

X J. Enčeris, P. čižaus
kas ir adv. J. Grish LRKSA

Belden-Stratford, VVebster chicago apskrities išrinkti 
ir Parkway, Lincoln parko gubendrinti kuopų įnešimus 
vakarinėj daly.

Streikininkai priklauso 
Hotel and Restaurant Em- 
ployes unijai, lokalas 593.
Reikalauja unijos pripažint
mo (closed shop) ir didės- •Ur® id«u Sv- Pranciškaus 
nio atlyginimo. Tarnautojai, 3 ordin° nariai susirinkime

Policija suėmė 
padegėją

Zion miestelio policija su
ėmė Sibrand Bloom, 30 m. 
amž., kurs išpažino, kad jis 
paskutiniais laikais apie 15 
gaisrų sukėlęs padegdamas 
įvairius namus. Sakosi tai 
daręs, nes nepakenčiąs pa
saulio ir jame gyvuojančios 
santvarkos.

Patirta, kad jis daug gir-

Gėlių paroda Chicagoj
International amfiteatre, 

Halsted ir 42 gt., kovo 15 
dieną bus atidaryta Natio
nal Flower and Garden pa
roda. šioje parodoje įdo
miausia dalis bus rožių gru
pė.

tarnaitės ir virėjai pikietuo- 
ja viešbučius.

Viešbučiai yra federalinės 
likvidacijos procese. Streiki
ninkams pasiūlyta didesnis 
atlyginimas. Bet jie to ne-

You Otw€ MB FlVE. 
CCMTS FUrtM Twe 
OTHCfc Po f AKO 
Sųt IN THIS owe 

Thats euevFN.—

CMtv;, t<«s
JtU CmAnūCD.' 
tT’CL VA K C AM

TO K-eP TflACK OfYnesb rovs •
C’MūaI, i Want 
m y monct hou>!
6eT IT B0ST6O

TeAft OFF 
etevBH CCjMTS,

diMMY • 
That'S THe j 
UJAT Y ou'lc 66t Yovft Jack1
<40 C«AM®e<H 

The ShACK,— 
Hes gomna 
PuesenT us 

lN«TH bO. uw!

tavęs ir pasigėrusiam atei
davo į galvą mintis visko 
nepakęsti.

»Tb Gone 
Pao enou6H
ItL 6€t 
THAT Bict 
c«AM6er> 
Yse 

StlO

YCAH, 
0UT HOUZ 
60 *>» 
KrtOo)Yoo'u*.

praeitą sekmadienį. Pavyz
dys kitoms draugijoms.

X J- ir M. Sudeikių, žino
mų Town of Lake veikėjų, 
sūnus Alfonsas buvo ke
lioms dienoms paliuosuotas

I want... 
FIGHTING DOLLARS

priima be unijos pripažini-1 iš Dėdės Šamo kariuomenės 
kad aplankytų tėvus, drau
gus. Sekmadienį vėl grįžo 
į savo stovyklą. •

X DKK (“Draugo” Korės 
pondentų Klūbo) metinis 
bankietas įvyks kovo 15 d., 
Little Bohemia Cafe, prie 
W. 18th St. ir So. Loomis. 
Rezervacijas jau dabar gar- 

! Įima daryti pas klūbo pirm. 
Ig. Sakalą, pašaukiant tele
fonu Canal 8010.

JPR ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MCRV SPECIALI 

IAPARDAVTM4 SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
Didelių Barabanų. matų Baraba
nų, “Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai ‘Cymbols” Ir 
“Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pėdais” 
benams Ir orkestro m s. Trūbos, 
Clarlnetal, Sasaphonal. Trombo
nai “Standard” IMdlrbysdlų, Smul- 
kos, Cellos. 8trflnlnlal Basai, Oul- 
taral. Banjos. strflnų. Ir “rases”, 
“mouth pleces“. “mute reeda”. Ir 
muzikos stoviklSs. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smlčėlų Ir 
“casea”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių lėdlrbysčlu phonogra- 
fus ar jų dalia.
A. B . G. DRTTMMERS SERVICE 

• 14 Mazwrll Street, Chicago

!r

America mušt be rtrong. 
Every man and woman mušt 
eontribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are earrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships
at sea.

YOU on the home front mušt 
buy those guns—those planes— 
those ships. That mušt be your 
eontribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to aparei

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams 
Mokame ' 

QT/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRS....................................... $1,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


