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Sąjungininkai Javoj Japonus Sulaikė
MADAME.

Dar taip nesenai mūsų 
“pažangiesiems” komunis
tams bet koks kitoks pava
dinimas kaip “draugas” bū
tų buvęs įžeidžiamas. Ta
čiau dabar jiems ir kapita
listiniai titulai pasidarė ma
lonūs ir prieinami.

Štai “Vilnis” rašo, jog 
“Mine Litvinoff kalbėjo 
Chicagoje.”

Na, “draugai” tai jau tik
ras įžeidimas! Kaip galima 
pravardžiuoti žmones kapi
talistų titulais! Tikrai ne
dovanotina. Dar ko gero ir 
patį ambasadorių pavadin
sit kapitalistiniu terminu— 
pridėsit jam “ekscelenciją.” 
Nukrypot, “draugai” nuo 
partijos linijos, nukrypot!

o

DVI VADOVYBĖS.
Gen. Wavell paskirtas ka

ro vadu vien tik Indijai ir 
jam pavesta Burmos gyni
mas. Todėl atrodo, kad są
jungininkai turės sudaryti 
kitą karo vadovybę, kuri 
vestų karą Pacifike. Sąry
šyj su tuo Australija reika
lauja ,kad Pacifiko karo 
vadu būtų paskirtas ameri
kietis—gen. Mac Arthur.

Australai savo reikalavi
mą pamatuoja tuo, jog, gir
di, šiam fronte daugiausia 
kovos amerikiečiai ir jog 
gen. Mac Arthur puikiau
siai įrodė galįs ir mokąs ko
voti prieš japonus. Tačiau 
tikrumoje atrodo, jog aus
tralams jau nebepriimtina' 
anglų vadovybė.

Ar gen. Mac Arthur bua 
skiriamas vadu—sunku pa
sakyti, tačiau mums nuošir
džiai būtų malonu matyti jį 
vadovybėje.

BURŽUJŲ BIČIULYSTĖ.
“Buržujų bičiulystė prie

šingose šalyse gali gyvuot 
net idėjinė, be pinigų, nes 
priešai—bičiuliai lygiai ne
kenčia komunizmo ui tai, 
kam jis kėsosi žmonių tu
pimo tvarką panaikint” —• 
taip porina “Laisvėje” kaž
koks J. B.

Jungtines Valstybes mū
sieji komunistai visados va
dino kapitalistiniu kraštu, 
kuriame bujoją buržujai. Ir 
mums šiandie labai malonu, 
kad mūsų komunistai šian
die labai neapdariai pasisa
kė, jog jie “kėsosi” (kėsina
si) žmonių tupimo tvarką 
(kapitalistinę santvarką, at
seit, šio krašto esamą san
tvarką) panaikint.” Sveiki
name už atvirumą!

• z

PASITRAUKĖ... 
IŠKRAUSTO.

Komunistai visaip aiškina 
Lietuvos lietuvių išgabeni
mą Sibiran. Jie juos ir iš- 
krausto ir leidžia jiems pa
tiems tūkstančiais išbėgti. 
Pagaliau jie mano susiradę 
įmantriausi paaiškinimo bū
dą. Girdi, “juk ir Jungtinės 
Valstijos iš Ramiojo Van-

SU DESTROJERIU ATLANTE 2UV0 
VIRS ŠIMTO JŪRININKU
Iki šiol nuskandinta devyni Jungtinių 

Valstybių laivyno laivai.

Karo veiksmai Javoje.

Washingtonas, kovo 3d.— 
Laivynas šiandie paskelbė, 
jog priešo submarinas perei
tą šeštadienį prieš aušrą, 
prie Cape May, N. J. nu
skandino Jungtinių Valsty
bių destrojerį Jacob Jonės. 
Iš visos deatrojerio įgulos 
išgelbėta 11 jūrininkų.

Žuvusiųjų skaičių, kurių 
tarpe ir vadovaująs karinin 
kas Įeit. kom. H. D. Black, 
laivynas nepaskelbė, bet 
spėjama, jog žuvo virš šim
to, nes karo metu destroje- 
rio įgulą turėjo sudaryti 
apie 145 karininkai ir jūri
ninkai.

Destrojerį nuskandino dvi 
priešo submarino torpedos, 
kurių pirmoji pataikė į lai
vo priekį ir antroji susprog
dino visas gilumos bombas 
Submarinas. Nepastebėtas.

Savo komunikate laivynas 
pareiškia, jog nė priešo sub 
marinas nė torpedos nepa 
stebėta prieš pirmąjį spro
gimą.

Jacob Jonės yra devlnta-

Reuben James, kuris nuskan 
dintas pereitą rudenį dar 
prieš Jungtinių Valstybių 
įstojimą į karą.

Prie Leningrado 
pralaužė nacių 
fronto linijas

Maskva, kovo 3d.—Prane
šama, jog sovietų kariuome
nės dalinys prasiveržęs pro 
vokiečių linijas Leningrado 
fronte ir yra 27 mylias na
cių užfrontėje, kai tuo pa
čiu laiku karo vadovybė pa
skelbė, jog sekmadienį su
naikinta septyniasd e š i m t 
septyni vokiečių orlaiviai.

. • " ("Drauga." Acme telephoto)
Sąjunginių valstybių (United Nations) karo pajėgos atkakliai kovoja su priešu — 

gina Olandų Indijų salą Java, paskutinę sv arbiausią ten demokratijos tvirtovę.

Masinės rasų 
pajėgos fronte

Maskvos laikraščiai skel
bia, jog Leningrado fronte 
vokiečiai bandę pravesti £ siekta Šiam* 
takas, bet jos visos buvu

. sios atmuštos. Donetso fron 
sis laivyno laivas žuvęs iki m8ų atakos kai kuriose 
šiol šiam kare, įskaitant ir vietose pnalaužusios vokie

čių linijas.
Vichy, kovo 3d.—šiandie 

vokiečių karo įstaigos Pary 
žiuje paskelbė, jog už nužu
dymą vieno nacių sargybi
nio sekmadienį bus sušaudy 
ta dvidešimts įkaitų.

Vokiečių pranešimai skel
bia, jog keturi jaunuoliai Į
užpuolę vieną Paryžiaus, ,. . , „ ,
sargybos uostą. Vienas jau- • Washmgtonas, kovo 3 d. 
nuolių nušovęs sargybinį, o —Šiandie iždo sekr. Mor-

Tuo tarpu Staraja Rusa 
sektoriuje apsuptoji vokie
čių lūtoji armija baigiama 
sunaikinti.

Mokesniai nuo algų

nitas padėjęs bombą, kuri 
surasta prieš sprogimą.

iškrausto priešo piliečius iš 
savo teritorijų, kur įrengta 
svarbieji produkcijos cen
trai ir kitos strateginės vie
tos. Tos vietos tebėra kon
tinentinėj Amerikoj. Jose 
tebegaminama ginklai kovai 
prieš japonus et ai. Tos vie
tos dar nėra priešo okupuo-

genthau patiekė kongresui 
$9,610,000,000 karo taksų 
programą.

Savo pranešime sekr. Mor 
genthau pareiškė, jog šie 
naujieji taksai yra reikalin
gi ne tik karo išlaidoms pa
dengti, bet ir infliacijai su
laikyti. «

Washingtonas, kovo 3 d.
«». h r™.
piliečiai gali vesti sabotažą.

TRAUKĖS IR KRAUSTĖ.

Javoje atmušė 
japonų pajėgas

Pacifiko vadovybė.

Washingtonas, kovo 3d. 
— Sostinės diplomatiniai 
sluogsniai šiandie speku
liuoja, jog pakeitimai są
jungininkų karo vadovy
bėj Pacifike padaryti, kad 
padaryti kelią, paskyri
mui vyriausiuoju vadu 
gen. Mac Arthur.

Washingtono stebėtojai

mastu kokio dar nebuve na f«lttkin* perkėlimasmastu, kokio ųar. nebuvę pa j w„veU j ^jp
tik ir duodąs suprasti, jog 
Mac Arthur būsiąs per
keltas iš Filipinų ir jam 
būsią pavesta vadovauti 
sąjungininkų pajė goms 
Pacifike.

Bernas kovo 3d.—Vokie
čių šaltiniai pareiškia, jog 
visam Rusijos fronte sovie
tai koncentruoją milžiniš
kas kariuomenės pajėgas 
sustiprintoms kovoms ir 
jau pradėję atakas tokiu

Zuricho laikraščio kores
pondentas Berlyne pareiš
kia, jog sovietai matomai 
pradedą “fantastines pas
tangas karo išsprendimui.”

Pranešimai iš Berlyno 
sluogsnių skelbia, jog nacių 
žvalgybos orlaiviai pastebė
ję milžiniškas kolonas nau
jos sovietų kariuomenės 
fronte ir jog didelis skaičius 
62 tonų tankų ir didžiųjų 
patrankų panaudota ata
koms Donets baseine ir Kry
me.

Londonas, kovo 3 d. — 
Londono laikraštis Evening 
Standard paskelbė praneši
mą iš Bandoeng, jog vieno
je vietoje Javos fronte ja
ponų kariuomenė atmušta 
per kelias mylias. Praneši
mas taip pat skelbia, jog 
Javoje japonai vartoja ug
nies svaidytojus.

• ■ <
Bandoeng, kovo 3 d. — 

Smarkiai kovoją olandai, 
amerikiečiai ir britai šian
die pradėjo kontrofensyvą, 
kuri turėtų išstumti japonus 
iš Javos į jūrą.

Kiek anksčiau šiandie bu
vo paskelbta, jog japonų 
kariuomenė visuose Javos 
sektoriuose sulaikyta. 
Atakos Keliose Vietose.ą

Olandų Indijų karo vado
vybė savo komunikate pa
reiškia, jog olandų, ameri
kiečių ir britų kariuomenė
je vyrauja “puiki ofensyvos 
nuotaika.” Ir paskutiniuoju 
laiku gynėjai keliose vieto
se pravedė atakas prieš ją- 

l ponus. f
Tuo tarpu iš keturių tran Sąjungininkų aviacija 

sportinių laivų, lydimų vie- bombarduoja japonų floti- 
no kruzerio išlaipinama ja- rloo liekanas, kuri atgabeno 
ponų kšriubmenė prie Zam- japonus į Javą. Tuo būdu 
boanga, Mindanao salos dedamos visos pastangos, 
pietvakariniam pajūryje. Į kad atkirsti japonų pasi- 

Bataan pusiausalyje japo traukimą.
nų karo veiksmų beveik ne- į Iš dvylikos laivų, atgabe,-

Daugiau japonų 
Mindanao saloj

Washingtonas, kovo 3 d. 
—Karo departamentas pra
nešė, jog Japonijos karo 
laivai bombarduoja kelis 
fortus trijose Filipinų salo-
se.

pravesta.
Moro Sukilimai.

busiu japonus, šiuo metu 
beliko tik penki ir juos olan 
dų bombanešiai nepaliauja
mai bombarduoja.Mindanao sala yra did

žiausia Filipinų salif grupė
je ir joje japonai tebuvo iki 
šiol okupavę tik Davao re-
gijoną. . . _ kanalo zonaGarsieji moro gimines na- avim*
riai dešimtimis tūkstančių

.. , . . - x. .. . x_ sukilo prieš japonus ir pri-Valstybes šiandie^ pamraSe siekž kovoti ikf mirtie8 kad 
_x. , „ . jUQS įg Filipinų.

Gen. Mac Arthur prane

Brazilija ir U. S. 
pasirašė sutartis

Washingtonas, kovo 3 d. 
—Brazilija ir Jungtinės

Atakavo Suezo

Kairo, kovo 3d.—Gal būt, 
norėdami pasinaudoti pilnu
tiniu mėnulio užtemimu prie 
šo bombanešiai šiandie an
ksti atakavo Suezo kanalo 
zoną, bet nuostolių nepada
ryta.

Vidaus reikalų ministerija 
praneša, jog aktų metu nežv 
vęs nė vienas asmuo. Pavo
jaus signalai paskelbti Kai
re ir keliose provincijose.

Britų štabas praneša, jog 
Libijoje ašies aviacija ata
kuojanti anglų pirmąsias 
pozicijas, bet kariuomenės 
susirėmimų neįvykę.

tris svarbias sutartis, kurios 
turės padidinti Brazilijos 
produkciją ir sustiprins jos šė, jog 10,000 moros Lanao 
saugumą. {provincijoj, Mindanao salo-

Sutartys pasirašyta, kad >. Pardėjo ™8t? .kaT’ 
būtų sudalyta Amazonės i Pne8. Cotabato pro
baseino iSvystymo kompani- 2<)’00fl moro* <81ra-
ja, kuri padidintų vietos Se ko’om9 Pnei Japonus, 
produktų, daugiausia gu
mos, produkciją, kad Bra
zilijai būtų suteikta dau
giau paramos, kuri įgalintų 
ją sustiprinti savo laivyną 
ir kad būtų baigta, Victoria- 
Minas geležinkelis, kuris

Britai tebesilaiko

Sittang fronte
* ' •• *

Londonas, kovo 3 d.—In
dijos radio šiandie paskelbė 
komunikatą, kuriame pa
reiškiama, jog kaskart di
dėja skaičius indų, kurie 
grįžta Rangoonan ir kai ku
rie net atsidarė savo mažas 
krautuvėles. Rangoonas pir
ma buvo beveik visai eva
kuotas, kai japonų atakos 
pavojus buvo padidėjęs.

Komunikatas pareiškia, 
jog Sittang upės fronto li
nijos esančios nepasikeitu- 
sios. Britų aviacija pnave- 
dusi sėkmingas atakas ant 
japonų pozicijų ir transpor
to koncentracijų.

Grįžęs Indijon gen. Wa- 
vell pareiškė, jog indų lakū
nų žygiai prieš japonus bu
vę labai sėkmingi ir svar-

plnigų prieš taksų mokėji- būs. Indai sėkmingai prave- 
mą. ’ijdė žvalgybą ir priešo pozi

cijų bombardavimą.

sekr. Morgenthau pasiūly
mą, amerikiečiai savo paja
mų taksų dalį turės mokėti 
tiesiog nuo algos, šiuos tak-

Taciau rusai lietuvius iš i BUs atskaičiuotų patys darb-
Lietuvos iškraustė patys 
besirengdami trauktis. Negi 
jie galėjo bijotis sabotažo 
Lietuvoje prieš nacius? Ne
gi jie galėjo bijotis vietos 
gyventojų sabotažo prieš 
bolševikus tose teritorijose, 
kurias jau buvo okupavę 
naciai? Tenka paabejoti. .

Turime prisipažinti, kad 
iki šiol mums neteko girdė
ti, kad svetimos valstybės 
piliečiai būtų gabenami iš 
tų vietų, kurios atiteko ko
vojančios valstybės priešui. 
Tai, matomai, komunistų 
inovacija.

Mums, pavyzdžiui, neteko

daviai.*
Iždo sekretorius prašė, 

kad kongresas suteiktų jam 
autoritetą pradėti taksų 
rinkimo planą tiesiog nuo 
algų ir šie taksai galėtų 
siekti apie 10 nuošimčių.

Tuo būdu būtų palengvin
ta taksų mokėjimas, nes. pi
lietis negalėtų išleisti savo

Japonai atakavo 
Australijos miestus

Melbuorne, kovo 3 d. —
siekia vienas turtingiausių šiandie japonų bombanešiai 
pasaulio geležies rūdos ka- pravedė atakas tuo pačiu 
sykių.

San Juan, Puerto Rico, Idenyno pakraščių iškrausto
japonus ir kitokius mūsų inovacija. kovo 3 d.—Pranešama, jog Maskva, kovo 3 d.—Mas
šalies priešus.” Vadinas, ir Mums, pavyzdžiui, neteko vakar naktį priešo submari- kvos radio šiandie pareiškė, 
bolševikai turėjo lietuvius girdėti, kad Jungtinės Vai-1 nas apšaudė Mona salą, prie jog Hitleris nedalyvavęs 
iš Lietuvos iškraustyti. j stybės būtų iškrausčiusios ! Puerto Ricos. Tai pirmasis nacių partijos suvažiavime

Deja. komunistai pamirš
ta vieną svarbiausių reiški
nių — Jungtinės Valstybės

bent šimtą japonų iš Filipi
nų, nors iš ten amerikiečių 
evakuota.

submarinų Bombardavimas Mluniche, nes jis neturėjęs 
Jungtinių Valstybių terito- j drąsos pranešti nariams

Nuskandino italų 

prekybinį laivą.

Roma, kovo 3d.—Pasak 
italų radio, Italijos karo 
vadovybė paskelbė, jog va
kar naktį britų aviacija pra- 
vedusi Palermo uoste dvi 
atakas,'kurių metu pataiky
ta į keletą italų prekybinių 
laivų. Vienas laivų esąs nu 
skandintas.

Vadovybės komunikatas 
pareiškia, jog Palermo uoe-

Kaltina Prancūzijos 
industrialistus.

laiku dviejuose mažuose pa
jūrio miesteliuose Wynd 
ham ir Broome.

Šios abi vietos yra apie 
300 ir 700 mylių nuo anka. 
čiau bombarduoto Australi- j Riom, neokupuotoji Pran- 
jos uosto Darvin. ! cūzija, kovo 3 d. — Buvęs

Tou tarpu Australijos vy i Prancūzijos premjeras Del- 
riausybė išleido griežtus ądier gindamas save byloje 
įaakymus pagal kuriuos įunoje jis kaJtuiamss dėl 
ttkstančiai australų gali Prancuojos pralaimėjimo, 
būti pašaukti priverstinam pareiškė jog kalSiaual eaą 
darbui kuriuomenėa sulygo Prancūzijos industnalistai,
mis ir kariuomenės mokės- kurie aaimtažavo Prancuzi- 

• jos produkciją.
_______________ 1 i Tuo tarpu nacių užsienio

ministerija pareiškė, jog 
Londonas, kovo 3d.—Pa- teismas Riome stengiasi su-

reiškiama, jog netrukus mi- rasti iš Daladier, “kodėl jis
te, Sicilijoj, atakų metu esą nisteris pirmininkas Chur- paskelbė karą Vokietijai pa- 

chill pasisakysiąs Indijos gal instrukcijas iš Angli-
rijos Atlanto pajūryje. apie savo pralaimėjimus.

užmušta du civiliai asmenys 
ir dešimts sužeistų. klausimu. Ii08.
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SPAUDOS APZVAIGA
(Nr. 3 - redaguojamas Lietuvos Gan. Konsulato 

Ne* York, N. Y., 1942 m. vasario 28 d.)
Anglijos Ministrų Kabineto r ragis išreiškia padėką arki 
perorganizavimas ir ' vyskupui už jo intervenciją
Baltijos valstybės pas nacių komisarą von Ren

teln prašant parūpinti mais
to žydų gyventojams”.1

įdėjo/ korespondenciją iš', Dėl šitos žinios Laikraštis 
Vašingtono ryšium su An- komentuoja: “...Bet kad ar- 
glijos Ministrų Kabineto kivyskupas — hebrajų kak 

bos žinovas, kuris pats &y. 
Raštą išvertė iš originalo į 
lietuvių kalbą — išdrįstų 
padoryti drąsą užtardamas 
žydus prieš Hitlerio satra
pą, yra ženklas, kad net na
cių okupacijoje lietuviai Ir 
žydai palaiko draugiškus 
santykius, kurie buvo susi
darę toje mažoje respubli
koje, kai ji buvo atstatyta:

“Per 24 metus nuo to, kai 
Lietuva atgavo nepriklau
somybę, žydai lošė svarbią 
rolę tos šalies politiniam ir 
ekonominiam išsivystyme. 
Nežiūrint to, kad antisemi
tinės grupės rodė aktyvu
mą pastaraisiais prieškari
niais metais, Lietuvos žydų 
visuomenė buvo saugiausia 
visoje rytų Europoje ir nau
dojosi plačiai laisve visuo
meniniam ir kultūriniam 
gyvenime. Lietuvos žydai 
rodo dideli lojalumą tai res- 
publikai, if Lietuvos Pilie
čių Sąjungoje, kuri organi

ijos valstybės
“The New York Times” 

vasario 20 dienos numeryje

perorganizavimu, . kurioje 
dėl Stafford Cripps įtrau
kimo į kabinetą tarp kitko

“Tuo tarpu kai kylantį 
darbo partijos reikšmė Bri
tų Karo Kabinete susilau
kė simpatijų kai kuriuose 
ofjęialiuooe , Vašingtono ra
teliuose, kituose gi tas su
tikta su dalinu nepasiten
kinimu. Stafford Crtppso 
pąstangoe -Maskvoje buvo 
Ubai vertinamos oficialiuo
se sluoksniuose, bet vis tik 
keli faktoriai stoja prieš 

- visuotiną pasitenkinimą Va
šingtone dėl naujo jo pasky
rimo.

“Nežiūrint į aukštųjų A- 
merikos ir Rusijos įstaigų 
neigimus, gandai vaikšto o- 
flcialiuose sluoksniuose, kad 
laike Edeno dabartinio vizi
to Maskvoje jau buvo pa- 

. daryti . reikalavimai, , kad 
Baltijos valstybės, Besara
bija ir taip pat laisvos ran-'

DRAUGAS
=rx=

NAUJAS AMERIKIEČIŲ POSTAS

Trečiadienis kovo 4, 1042
——

ct .a’mirtt' ■"T TS

- • • £‘‘Omu***’’ Aome telepi

U. S. kariuomenė įeina įį Noumean, Naujosios Kaledonljos sostinę, strąteginę salą 
už 500 mailių nuo .Australijos pakrančių, kai Amerika ima aktyviau veikti kooperuo
dami su laisvais prancūzais tolimajame Pącifike. Berlynas per radiją skundžias, kad 
tuo būdu penėta ^tautini,
— ■■■■........... . . ■- .i ■ ■■>■ > ............. . ■■ ■ ........... ■ ■■—-—
ritorija tesudariusi 35 nuoš.

1 Lenkijos-Lietuvos Jogailos 
laikų valstybės. Tos valsty
bės sienos buvusios imperi
jos maštabo. Lenkija tokių 
sienų pasiekusi be agresijos 
karų. Didžiausią pažangą 
teritorialiame valstybės iš
siplėtime Lenkija pasiekusi 
pasėkoje unijos su Lietuva.

K OKUPACIJOJ, PRIESPAUDOJ BODAMI 
LIETUVOS SCENOS ARTISTAI DARBUOJASI

Iš Lietuvos ateina žinių, 
kad, nežiūrint nazių pries
paudos ir persekiojimų, Vii 
niuje, Kaune, Marijampolė
je ir kituose miestuose sce
nos artistai ir mėgėjai bu- 

Suminėta Krėvos aktas ir' i ir, kad ir sun- 
Jogailos vedybos. Pasakyta, i kiomis sąlygomis, darbuo

jas scenos meno srityje, 
štai, skrajojančio Vilniaus

; kos rytų Europoje po šio zuojama šioje šalyje, žydai 
karo būtų duotos Sovietų ir lietuviai yra lygiai akty-

jftustfaį, . . |VŪs.”
, (/Vis tik galima uftikon
i Ui tvirtinti, kad tokio rei

kalavimo nebuvo - pateikta
: Vašingtonui ir kad oficia

lūs asmenys čia nežino Ar
; p. Eden tikrai yra gavęs 

tokius reikalavimus ir ką 
yra britai padarę, jei iš vi
so kas daryta, ryšium su 
tuo. Ponas Stafford Cripps,

; deja, yra viešai rekomenda
vęs tokią kryptį po sugrį
žimo į Londoną.”
Žydai vertina arkivyskupo 
Skvirecko pagalbą

Amerikos žydų Kongreso 
(American Jeerish Congress) 
leidžiamas žydų reikalams 
savaitraštis “Congress Week 
ly” š. m. vasario 20 dienos 
numeryje įdėjo lietuvių-žy- 
dų santykius liečiančią ži
nią. kurioje tarp kitko aa 
koma:

“Dažni pranešimai iš Da
nijos, Olandijos, Belgijos ir 
net Prancūzijos kalba apie 
įvairius, kartais didvyriš
kus, metodus, kokiais tų ša
lių gyventojai išreiškia soli
darumą persekiojamiems žy 
dama. Nacių spauda ir ra
dijas net tiesioginiai nuro
dė kelis atsitikimus, kur 

• vietos gyventojai reiškė so
lidarumą persekiojamiems 
Vokietijos žydams ir taip 
pat Lenkijos į getus suva
rytiems žydams. Dabar a- 
teina tiesioginės žinios iš 
Lietuvos Ambasados Švei
carijoje, kurios pirmą kar
tą metą žvilgsnį į vietos gy 
ventojų ir žydų santykius 
okupuotoje Lietuvoje. Toje 
žinioje sakoma, kad katali
kų arkivyskupas Juozas 
Skvireckas gavo laišką nuo 
vyriausio rabino Abraomo 
D. Šapiro, kuriame pasta-

Vatikano laikraštis 
už tautų laisvę

kad Kreyos aktas numatė 
visos Lietuvos teritorijos 
inkorporaciją į Lenkijos val
stybę, nore tai niekada ne
buvę įvykinta ir toji unija 
buvusi “Jygaųfi sų lygtais ir 
laisvo su Laisvais”. Toliau 
suminėta baltgudžių įtaka 
Lietuvos valstybėje, kurią 
vėliau pakeitę lenkai. Krikš
tą Lietuva priėmusi iš len
kų rankų ir nuo to momen
to visas Lietuvos pasaulis

teatro “Vaichlos” meno va
dovu paskirtas Vilniaus mie 
sto teatre aktorius Aleksan
dras Kernagis, o to teatro 
dirdktbrilim’? —‘ i dailininkas 
Vaclovas Kosčiuška.

“Vaidilos” teatras Vil
niuje pirmą kartą pastatė 
Petro Vaičiūno “Sudrums
tąją ramybę” Veikale daly
vavo šie aktoriai: VI. Jur-

kelis, Režisavo Kauno Di* 
džiojo Teatro artistas Vik
toras Dineika. Teatras ne
trukus mano atnaujinti P. 
Vaičiūno “Naujuosius žmo
nes’ . K. Binkio — “Atžaly
ną”, o iš naujų veikalų pas
tatyti Miko Petrausko ope
retę “Užburtasis Kunigaik
štis”.

Kauno valstybinis teatras 
dabar vadinamas Kauno Di

džiuoju Teatru. Jis susideda 
Į iš operos, operetės, baleto 
' ir dramos. Be to, Kaune vei 

kia Jaunimo Teatras, kuris, 
kaip iš repertuaro matyti, 
dažnai stato jaunimui paša- 
k“-

Prie Kauno Didžiojo Te
atro dramos įsteigti trijų 
metų vaidybos kursai (stu
dija), kurie rengs jaunuo
sius aktorius. Kursams va-1 
dovauja Kauno Didžiojo Te 
atro dramos meno vadovas 
reiisorius J. Monkevičius ir 
rez. P. Kubsrtavičius. Kur
suose dėsto: E. Žalinkevi- 
čaitė-Petrauskienė, S. Pe
traitis, L Balčiūnas — lietu 
vių kalbą ir tartį; J. Monke 
vičius-vaidybos sistemą, P. 
Kubertavičius — improviza
ciją; dailininkas M. Labuc- 
kas — meno istoriją; kalbi
ninkas J. Talmantas — lie
tuvių ir visuotinės literatū
ros istoriją; kompozitorius 
J. Dambrauskas — dainavi
mą ir muziką ir D. Nasvyty 
tė — ritminę plastiką.

SUTAUPYK NUO $8 iki $1S I

$10.00

Ju dabar galite pirkti vieno arba 
dvigubinio regėjimo uklnltu, pritaikin
tus gretinusiuose (rėmuose, eu aklų 
Uegaamiuavlluiu. viekų U!,|
uė tiktai .................................................
ARCWAY AMINIAI, viso
Ne mailau — nedaugiau...

CHAPMAN OPTICAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jackson 
Tel.: ?<ONpoc 2734. (steigta 1911 
Atglnefiktte SJ skelbimą Ir gausit* 
dykai C. C. £ye Glaus Cteaniog 

. Solutlon.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t sak o mingai ui 
prieinamu kainą.

JOS F. BUDRIK
KKACTUVME

3241 So. Halsted St.
Telefonas:t * f ‘

Calumet 4591

DEL BADIO PATAISYMO 
PASALKITE:

YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

ADVOKATAI

. ADVOKATAS

“The Washington Star” 
sausio mėn. 4 d. žinutėje 
“Vatican Paper Condemns 
Policy of Brute Force”, pa
tiekia “Osservatore Roma
no” sausio mėn. 3 d. straips
nio ištrauką. Jis sekantis: 
“laisvė, integritetas, saugu
mas visoms tautoms, dargi 
mažiausioms; joks nukry
pimas nuo šių sąlygų nega
li būti toleruojamas. Vienos 
tautos noras gyventi neturi 
virsti mirties dekretu kitai 
tautai.”

Lenkijos ekspansija 
be agresijos?....

“The Poiish Review” ant
ram numeryje įdėtas įžan
ginis straipsnis “Poland’s 
Historical Commonwealth. 
Expansion vvithout Aggres
sion”. Jame paminėta, kad 
1918-1920 metų Lenkijos te-

Goard Your Country ... 
and Your Loved Onės

MigM now, thousands af 
young American saldiers and 
saitors are risking their tives to 
protect youn. Patriotam, your

that you do your part, nowl

Start huying United States 
Defenso Savings Bonds anš 
Stamps immodiataly. Back 
down the aggfOMors with your 
dollars. Baudi are on sale at 
banla and post offices. They 
cost as little as $18.75. Put 
your dimes in Defense Stamps 
and they, too, will ge to wo<4.

America needs your money 
for o very important reoton—to 
tafeguard yoor coorrtry, yovr
/rfe.

perėjęs į lenkų įtakos orbi- kūnas, A. Sidaugas, E. JLJo-
tą. Straipsnyje išskaitliųo- 
tos gerybės, kurios krikšto 
dėka atitekusios Lietuvos 
bajorijai.

Straipsnyje suminėta, kad 
1435 m. mūšyje ties Ukmer
ge lenkų kariai atėję į pa
galbą unijos šalininkams ir 
numalšinę opoziciją. Jame 
išgirta^ Zigmanto I ir Zig
manto Augusto n viešpata
vimo “aukso laikotarpis.” 
Toliau prieinama Liublino 
aktas. Suminėta stiprus Ra
dvilos pasipriešinimas uni
jai. Jis esą aukščiau statęs 
“savo lokalinio autoriteto ir 
svarbos interesus už Didžio
sios Kunigaikštijos intere
sus.”

Straipsnyje prieinama ši
tokios išvados: “Visi šių 
dienų Centralinės ir dalinai 
Rytų Europos obalsiai Ir 
pasisakymai dėl reikalo ke 
lėtai tautų susijungti krū
von prieš Vokietijos tirąni 
ją ne tik anuo metu egzis 
tavo Lenkijos istorijoje, bet 
buvo jau tada įgyvendinti. 
Tai esą įrodymas kad jie 
ir vėl gali būti realizuoti.”

Straipsnio tendencija slė
ki be komentarų.

(Bus daugiau)

bytė, Pr. Kuliešius ir kiti 
Dekoracijos dali. M. Bula- 
kos darbo. • ,(,j|

Marijampolėje atidarytas 
mėgėjų teatras, vadovauja
mas J. Pileckio. Premjerai 
buvo pastatytas O. Erhsto 
veikalas “Auklėtojai” Vaidi
nime dalyvavo: Juodgalvis, 
J. Kazlauskas, V. Sodaitytė, 
E. Olšauskienė, Z. Meliejus, 
J. Banaitis, J. Pusdešris, K. 
Simanauskas, B. Mickevi
čius, U Steponauskas, A. 
Grybinas, M. MonseviČienė, 
V. Lazauskas, D. Germana- 
vičienė, J. Juška ir V. VH

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Aristotelis

»VtllK SdlJHI
1945 W. .1 2 ii.-.tl

5*/ Z/-/', " //.' Zr/rery

r»» • >.» n
i iivtKsi ros :: •» •• i 
i’iionf i mum **i«

BUS »O. HALSTED 8X. 
(Uetavtai Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-tooe

ra ssn
KO- LA SALLE «,

Uooa, 3614 TM. 7676

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandoa: 10-12 ryte, 24, 7-9 P-M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

.Valandos: 3 — 8 popiet,
Į?—< įr 6i8O—6:30 vakare

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

Ofiao toL OANal 2846 
Ofiao vaL; 3—4 ir 1—9 

Šaradoj pagal sutartį,
7004 8o. Fairfield Ayi 
00. tiL: HEMlock S1B0

TeL YARda 3146

DR. Y. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dt AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

metodą, korta 
«alln MOTAI

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

1801 8o. Ashland Avenue 
M-toe

iktaronea CANAL SUS^Chtep 
OVHO TAIAMBOS 

■aedlea » 00 a. m. UU f,M •>». 
Tiui Ir Wt: a. m. Ud

”«• »• 88-

iTm ■
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARUI> » — i ....... ... ..... . ■ ■ ■ " ' —

Ofl»o toL VlRginia 8096 
Rarfdandjoe tai: BBVerly 0M4

DU, DUMS
GYDYTOJAS 1» 0B2RVAGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-J ir 6-OAI P. M 

Trečiadieniais pagal aatortj.

Res 6959 80.
Rea Tel GROvehiU 0611 
Offlee teL HBCeek 4840

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIBUR0A8

Vai: 3-4 ir 7-0 vok. 
Ketvirtad. ir Nedėlionūn eneitariH- 
2423 West Marąuette Rd.

DR.STBKO
PHYSIOIAN AND SDNGBON 

4645 So. AfiMtnd Avenue
0FI80 VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nao B iki S vaL vai 
Nedaliomis pegal sutartį.

Office teL YARda 4787
Noor tek FBAnoi
YA YARda BBBLBoa: SNwood |M7.

T-
Dl. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS It OHIRURGAB
Ofiao vak: nuo 1-3; aue 6:96GdI0

756 VVest 35th Street

ffalefaoaft: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Westore Avė.

Chicago, III.

OFISO VALANDOS:

M. YARda 8340

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

v>I: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal autartį.

Telefonas: HEMlock 0849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

6757 So. Weoteni Avė.
OFISO VALANDOS:

Poptat aao 1 iki 8 vrf. Vok 7 Al B 
NodBUbais pagal sutarti.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

1918 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Sekmadieniam taipgi pagal antartį.

i SEBlsy 6484.

TaL Oicaro 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 9:00 ryto iki i2:oo pietų; Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct 
>tot ir OFISO VALANDOS:

3 (U 4 poyiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res, 1625 So. 50th Avenue 
ToL Oicsro 1484

2:00 iki 6:00 vai. po piet 
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakarą.

Trediadieniaifl ir firiKedicnio vaka-
rais pagal sutarti. •

Sd. OANal 6183

DR.HEŽIS
GYDYTOJAS » 0HI&UMGA6

2201 Wsst Cermak Rd. 
Valaadoa: 1—3 popiet ir 7—6 v. v 

RYZIDENCIJA:
6621 S. Cdlfomto Ara

ra KEPablic 7888

toL OANal 8267
B«b. 4eL: PBOapaat 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

1621 So. Halsted Street

DI.A. JENKINS
(Lie tūta)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakara 

Taipgi pagal sutartį.
Gfiao toMooaa PROapect 6737 
Novu telefouae VlRgiaia 94tt

Geri«u au taisyto laimėti 
prieštatnką, togu bu malu 
draugą. Dr. V. Kudirka

Ros. TaL LAFayette 0094

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiao Tai. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Bauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo fi Ud 4 ir nuo 6 iki 8:80 vak. 
Trečiadieniais nuo 3 Rd 4 popiet 

NodiUomia Pagal Buaitarimi

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFI8O VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki B vai. kasdien

Ofiso TeL.............. VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečlad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4720 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TaL VHhray 8880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nue 2 Iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vok. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
TT—

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TaL YARda 0994 

Rea. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 18-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedftliomia nuo 10 du 12 vaL dioo«-

TELEFONAI:
Office — HEMlock 6524

— call BHDwaj 6601
lock 1643.

DR. ALBERT j. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Wurt 88rd Btrert

onao Ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3243 So. Halstod Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Uklrlaat Sekmadieniu* —
nuo > l)il < vai. popiet Ir nuo 7 iki

1:10 vai. vakarais. 
Sekmadieniais pasai euattnrltn<.

SKAITYKITE “DRAUGI
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LAIŠKAI IŠ ISLANDUOS

VISŲ GEIZERIU TĖVAS
Račo Teodoras Bieliackinas

(Tęsinys)
Vieną gražią dieną ateina 

maloni žinia: Iš Reykjaviko 
— Islaudijos sostines — at
vyksianti ekskursija nusipir 
kusi muilo. Netrukus atžvim 
bia vilkstynė mašinų, kelei
viai išlipa ir ratu sustoja 
aplink kraterį. Atboginamos 
dėžės su muilu, ir jų turinys 
lekia į vandenį apdengda
mas jį plona, garus sulai
kančią pluta. Visų akys ne
kantriai įbestos į geizerį, 
bet vis dar nieko neįvyksta. 
Laukiama. Praslenka valan
da, kita. Drąsesnieji lanky
tojai net susėda prie kra
terio. Tuo tarpu viešbučio- 
šeimininkas, kuriam vald
žios yra pavesta geizerio 
priežiūra, tupi prie pat van 
dens kranto —su termome
tru rankoje. Temperatūra 
matuojama kas kelios mi
nutės, lyg čia būtų koks pa
vojingai sergąs ligonis! štai 
pranešama, kad “ligonio” 
karštis esąs pakilęs net iki 
85 nuoš. (Celsijaus), Vadi
nasi tuoj! tuoj! Įtempimas 
auga. Staiga žemė sudrebina 
smūgis, po to antras, trečias

švelniną laukinį grožį: gei
zerio garai nusidažo vaivo
rykštės spalvomis. Žavimės 
kaip užkerėti, gaivalų žais
mu. Po kiek laiko pajunta
me, kad geizeris ima silpnė 
ti, jo jėgos išsenka. Kolonos 
viršūnė nulūžta, ji darosi 
vis žemesnė, ima nykti. Dar 
purkšteli keli vandens stul
peliai ir viskas aprimsta. 
Milžiniško akmens piltuvo 
gerklė dabar tuščia, vandens 
nebėra, gali, jei drįsti, pri
eiti prie pat centrinės sky
lės, pro kurią dabar iš pože 
mes švilpdami veržiasi ga
rai. Tik reikia saugotis, kad 
nepaslystum ant muilo lieka 
nų. Iš kraterio niekas tavęs 
neištrauks, nebent išlėksin
per naują išsiveržimą! Po 
kelių valandų geizeris vėl 
pilnas vandens ir ramiai už 
minga. Niekas nežino, kada 
jis iš naujo pabus. Ėkskur-) 
santų automobiliai išnyksta ; 
dulkių debesyje, o mes, pasi 
skirstę grupėmis po du, po 
tris, pamažu dar kartą per
einame per versmių lauką. 
Mano partnerė — jauna dai
li įslandaitė — eina susi
mąsčiusi, nuleidusi akis. —

("Draugo." Acme tplephnto)

Per radiją kalba karo gamybos viršininkas D. M. Nel
son. Jis ragina pramonininkus ir darbininkus visą ener
giją pavartoti karo gamybai. Nes tik tuo keliiu bus at
siektas laimėjimas.

Įsu man laikas eiti... tinius aukos žingsnius su 
kūdikiška meile Aukščiau
siajam pažadėjo.

Mokymo darbui priruošta 
pradėjo mokyti šiose mo-

Taip kalbėjo, be baimės, 
tvirta viltimi ir pasitikėji
mu seselė Apolonija besi
ruošdama į kelionę. Išaušus 
šeštadieniui, vasario 28 d., 
pasistiprinus dangišku mais
tu apleidžia skausmų pakai- m°> Sv. Pranciškaus, India- 
nę — palikdama mylimas na Harbor, Ind., ir šv. Ka-

mokiniams, bet jų tėveliams Į 
bei visiems ji buvo maloni 1 
pasiaukojanti ir užjaučian
ti. Net ligos suspausta rū
pinosi kitais. Seseles, ku
rios jai patarnaudavo ligo
je, giliai užjausdavo ir pra
šydavo jas eiti pasilsėti.

Pamačius savo mamytę 
atsiklaupiant — tuoj sesu
tei priminė: — “Sesute, ne-

‘ leisk mamytei klūpot ant 
šaltų, kietų grindų. Patiesk 
jai divonėlį.” Taip besirū
pindama kitais, gyvenimo 
kelyje paliko mums pasi
džiaugti gražias dorybių gė
les — darbštumo, malonu
mo, kantrumo, maldingumo.

šešis mėnesius a. a. sese
lė Apolonija kantriai ir ra
miai kentėjo ligos skaus-

‘ mus. Pagaliau jos Sųžiedo- 
tinis meiliais žodžiais pa
kvietė ją: — “Jau laikas 
eiti....” Išgirdus Jo kvieti
mą, sudėjus visą savo tikė
jimą, viltį ir meilę į Dievo 
valios gerumą, atidavė sie
lą, kurią Marijos padeda
ma nuo jaunystės jos Sū
nui prirengė.

Šiandien meldžiamės prie 
jos karsto. Ašaromis plau
name nuo širdies skausmą, 
tačiau prisiminus amžiną

+
CLASSIFIED

nelyginant gelmese imtų kas . , . , ., , ,x j .4.- -x * i *•- Ar ne keista — sako ii, kadšaudyti iš patrankų, žiūro-........... .
vai puola nuo geizerio, ir!k*ek S.a pagyvenu pnpran
kiek atokiau ima rušiuotis ; J™ Sltų 2TL'*’ xS*P 
pagal drąsumą; drąsesnieji * amonių. a e; i pa in
arčiau, bailesnieji už jų. O 
tuo tarpu iš vandens klano 
vidurio, iš tos vietos, kur 
skylė, pakyla vandens stul
pas, sudrimba išsisklaido ir 
vėl kelias sekundes viskas 
ramu. Bet štai vanduo iš 
naujo sujuda, sakytum, kad 
jame vartosi kažin kokia pa 
baisa. Vėl ima kilti po kitas 
kito vandens stulpai vis au
kštesni. Pagaliau viršum gei 
zerio atsistoja kokio 60-70 
metru aukščio vandens ko
lona apsupta garų. Tai di
dingas, neužmirštamas vaiz
das. Bet štai pasirodo šau

ti kiekvienos jų būdą ir įno
rius, žinai, kaip turi elgtis 
su jomis. Kai kurias pamė- 
gsti labiau negu kitas ir 
kasdien eini jų lankyti. Iš
važiuodami atsisveikiname 
su geizeriais, kaip su se
nais pažįstamais, ilgimės jų 
ir nekantriai laukiame, ka
da vėl pamatysime šiuos sa
vo draugus! —

įslandaitė sako teisybę. 
Versmės yra žmogaus drau 
gai, ir kaip ištikimiems 
draugams pridera, jos ne

bendradarbes seseles, savo 
brangią mamytę ir sesutes.

Kūdikystės dienas seselė 
praleido mažame miestely
je Cambridge, Mass. Ji lan
kė katalikišką mokyklą air 
rių parapijoj. Ten besimo
kydama ir augama išmin
timi pamilo vienuoles — ir 
jos jaunutė širdis trokšte 
troško Dievui taip pasiau
koti. Tą kilnų sielos troški
mą atsiekė, kada 1919 m., 
įstodama į šv. Kazimiero 
Seserų kongregaciją, pirmu

versmės padeda nepaprastai 
sunkiose gamtos sąlygose 
gyvenantiems islandams, 
apie tai pasipasakosiu kita
me laiške.

kyklose Chicagoje: Dievo 
Apvaizdos, šv. Kryžiaus, šv.} kurią ji iš Sužieduo-
Jurgio, Nekalto Prasidėji- tinio Jau aPtarėjo, mūs liū

desys sušvelnėja — ir pra- 
šome ją užtarti mus pas 
Aukščiausiąjį dangiškoje tė
vynėje.

zįmiero, Chicago Heights.
Paskutinius du metus ėjo 

vyresniosios pareigas Chi
cago Heights. Grįžo ir tre
čiam metui, bet liga sutruk
dė darbą ir privertė apleis
ti mylimą vietą ir pasiduo
ti į ligoninę sveikatai gy
dytis. Šį ligos kryželį links
mai priėmė ir tikėjosi, kad 
su laiku pergalės ligą ir vėl 
galės grįžti prie mylimo auk 
Įėjimo darbo.

A. a. seselė Apolonija į- 
amžino savo vardą mokinių 
širdyse. Savo linksima ir sau 
lėta dvasia ji mokėjo jau
nutes širdis pritraukti prie 
savęs ir laimėjusi jų pasi
tikėjimą kreipė prie kilnių, 
vertingų siekimų. Ne tik

.t,

ne tik džiugina,, bet ir sten- 
lutė ir jos spinduliai tuoj su giasi padėti. Kuriuo būdu

(Įsteigta 1889 m.).

STANISLOVAS KAZLAUSKAS
Mirė kovo 2 d., 1942 m., 1:50 vai. ryto, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskr., Vek- 

snų parap., Tučių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotriną (po 

tėvais Becelaitė); sesers dukterį Josephine Pzytu- 
lą ir jos vyrą Frank; švogerį Frank Gudas ir jo 
moterį Oną; švogerką Veroniką Raubunienę ir jos 
vyrą Victor ir jų šeimas; švogerį Joną Stenson ir 
jo moterį Marijoną; švogerį Stanislovą Manišką ir 
o moteli Grasildą, ir daug kitų giminių ir draugų, 
ietuvoje paliko senus tėvelius, brolį ir seserį.
Kūnas pašarvotas namuose: 2555 W. 45th St. 

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 7 d., 1942. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. švč. 
Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sesers Duktė, švogeriai, Svo- 

gerkos lr Giminės.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, tel. Yards 1741.
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d PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
i .

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

M firma viri S0 m. tos pačios 

Šeimynos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABARSUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimai; — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
aber of the Lithnanian Chamber of

MODERNI IlvidM PARODA: 
4536 W. Waahlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 8645

REZIDENCIJA: 
5019 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblie 4298

VALANDOS: Kasdien 9 1U 9 v. vak.; Beitad. ir Sekm. 9ikl6vaL

A IA
PETRONĖLE
KINDERIENE

(ipo tčvais Juknevtčaltė)
Gyveno: 6431 S. California 

Avenue,
Mirė kovo 2 d., 1942 m..

2:40 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Eržvilku apskr., Gaurės par.. 
Purvlškų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Antaną; 2 sūnus. Bro
nislovą lr Antaną; seserį Oną 
Oaljaunklenę lr jos vyrą Juo
zapą Jr ju šeimą (Scranton, 
Pa.) švogerį Joną Pikčūną ir 
Jo moterj Petronėlę - lr jų' Sei
mą, Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 Ro. 
Hermitage Avė. Laidotuvės J- 
vyks penktad., kovo 6 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta J šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje ivyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta i Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai. Šo
ram, švogorls ir Giminės.

Laid. direktorius John F. 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

JURGIS NOMEIKA
Gyveno: 4635 S. Paulina St.

Mirė kovo 3 d., 1942 m..
6:15 vai. ryto, sulaukia pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Kėdainių par., Kodžoniu kai
mo. Amerikoj Išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kazimierą (po tėvais 
Višnauskaitė); 2 dukteris <—
Alice Hajdys Ir žentą James, 
lr Antoinette; sūnų Wllliam- 
lr marčią Marijoną; marčią 
Marcelę; 4 anūkus; pusbroli 
Valerioną Nomelką; švogerką 
Alice Zuznis (Bronx. N. Y.); 
švogerj Stanislovą Višnausk) tr 
jo Seimą, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie A- 
paStulystės Maldos ir Tretinin
kų draugijų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitoge Avė. Laidotuvės |- 
vyks šeštad., kovo 7 d. Iš ko
plyčios 8:3Q. vai. ryto bus at
lydėtas 1 S v. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas 1 Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Siutus, Žentas, Marčios. Ihv*- 
brolls, švogertu. švogerką, An
ūkai Ir Giminės. G-

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

CLASSIFIED
PARSIDUODA PIGIAI

I 2-fletų, 5 ir 5 kambarių geras mū
rinis namas. Netoli krautuvių ir 
gatvekarių. Kaina tiktai $8.750.00. 
Mainys ant mažesnio namo arba ant 
lotų. Rašykite ar matykite kogrei- 
č įaustai:

JOSEPH VILIMAS CO.
8753 So. Rockwell Street

Tel.: HEMlock 2323

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKU

HELP WAIfTED — MOTERYS

OPERATERKOS 
Patyrusios siuvimo mašinoms ope 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia AvenueMsmdmmmi■■

OPERATERKOS
Vienos adatos, guzikų, ir guzikams 
skylučių operaterkos reikalingos 
dirbti prie skalbiamų dresių. Tik
tai patyrusios. Pastovūs darbai. 
Kreipkitės: '

3081 NO. PILASKI ROAD

TRAPE SCHOOLS

PARBIMNKAI YRA REIKALINGI 
VtDIRBTl DIDELES ALGAS 

Prie Visokių "Defense” Darbų i
Vyrai tarp lt Ir 44 m. amt. Išmokinti 

“vyeldln., tool - <11*. marhlntst. w-r«w ma- 
ritine, boti y and fender, auto. dlesol and 
avlatlon ronntruftlon”. Įaimoklnkl e vieną 
lt šių svarbių amalų tema prieinama kai
na per — Oreer Prartlral Shop Training. 
Krolpkitėe prie Mr. Herrera.

GREER SHOP TRAINING 
2024 So. \Vabanli — Cahmiet 4*00

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

Taisome visokius pinklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl “Free Catalogue” kai
na vi m o sąrašo.
Prisiųsklte piūklus paštu “parėti 
post".

28 NO. LOOMIS STREET
Tel. MONROE 1397

PARSIDUODA “BITNOALOW” po 
antrašu — 7114 So. Rockwel| St. 
Atsikreipkite vakarais ar sekma
dieniais. Teiefonuokite dėl tolimes
nių Informacijų šiokiomis dienomis 
šaukdami — DREXEL 3130.

žmogus giriamas sulig jo 
išminties. ,PLATINKITE “DRAUGĄ*

4603-07 SOUTH HKBIOTAGR AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

.Radio Programa. — 10:•• vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
U Stoties WHIP (1120), zu P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE I . DIENĄ IB NAKTĮ

LAIDOTUVII) DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8854 Sonth Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 •
8812 So. VVestern Avenne 

TeL GROvehill 0142 

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 
TeL YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 West 28rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lltnanlca Avenne 
TeL YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė.

______ Pullman 9661______
J. LIULEVICIUS 

4848 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lituanlea Avenne

Tel. YARda 4908



=3= =w= Trečiadienis, kovo 4, lūžt

DRAUGAS
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A metnber at the Catholic Presą Association
Bubserlptions: One Yoar — >6.00; Slx Months — $3.S0; Three 

Months — $3.00; One Month — 7Sc. Europe — One Year — >7.00; 
Slx Months — $4.00. Single Copy — 3 cent>.

Advertising in "Draugas” brings best repults.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienių*.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me- 
tams — $6.00; Pusei Mėty — >3.50; Trims Mėnesiams — >2-00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— >7.06; Pigei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
HedaM----- ----------- *— -------- - "*------ęU» paklaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

ir ypač korespondencijas sųįlg savo nuožiūros. Korespon. 
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raMųsfr y'pač korespondencijas
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin no
rėdamos.

Entered aa sacond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1J. 
Under ths Act of March 3, 1879-

Mūsų tautos globėjo šventė
Lietuvos okupantai naciai prismaugė visokią žmonių 

ųpiklą. Neduoda jie laisvės nė religiniam sąjūdžiui. Ne- 
Jkidžia veikti katalikiškoms organizacijoms, draudžia 
ppauadinti ir platinti katalikiškus laikraščius. Trukdo
ma žmonėms atlikti ir tiesiogines tikėjimo pareigas. 
Vienu tarpu iš priežasties šiltinės epidemijos visos 
bažnyčios nacių valdžios buvo uždarytos. Nėra žinių, 
ąr šiuo metu epidemija tebesiaučia, ar bažnyčios jau 
atidarytos, ar, gal, epidemija buvo priežastimi nacių 
pagoniškais sumetimais kiek galima ilgiau is laikyti 
uždarytomis.

Vienu žodžiu, Lietuvos katalikų būvis yra sunkus. 
Ir kai šiandien mes čia niekeno nevaržomi ir netruk
domi švenčiame šv. Kazimiero, lietuviu tautos globėjo, 
Šventę/Liėfū^oS žmonėms draudžiama viešai demons
truoti savo prisirišimi ir medę 'prie tv.'KaSimiero, 
jiems draudžiama masiniai rinktis ir kelti savo karš
tas maldas i tautos globėją, kad jisai lengvintų jų da
lią, kad saugotų ją nuo pražūties. Bet mes asame tikri, 
kad

Lietuvos katalikai su giliausiu įsitikinimu, su karš
čiausia meile, su ašaromis akyse, su didžiausiu die
votumu ir tylia malda kreipiasi į dangiškąjį tautos 
globėją šv. Kazimierą, prašydami pagalbos ir užta
rymo sunkioje jų gyvenimo valandoje.

Ir mes nė kiek neabejojame, kad jų prašymas bus 
išklausytas.

Lietuvos gyvenime yra įvykę daug aiškiausių stebuk
lų. Vienąs didžiausias stebuklas yra tas, kad

negausingą lietuviu tautą, amžiais persekiojama, kan
kinama, tamsybėse laikoma, nuo pasaulio izoliuota, 
sunkų vergijos jungą vilkusi, išliko gyva, ištaškė sa
vo gražią kalbą.

Ne vieną kartą Lietuvai gręsė pavojai būti visai 
sunaikintai. Ji neturėjo nė vieno kaimyno, kurs nebū
tų norėjęs ją nutautinti ir sau pasiglemžti. Ir viduram
žio karuose, įr skaudžiais spaudos uždraudimo laikais, 
įr pirmojo pasaulinio karo metu ryškiai jautė tauta 
savo globėjo šv. Kazimiero pagalbą ir globą. Tauta 
išliko gyva ir net savo laisvę ir nepriklausomvbę at
kovojo.

šv. Kazimieras, švenčiausia tikime, globoja Lietu
vą ir visą mūsų tautą ir šiuo sunkiu ir skaudžiu jos 
gyvenimo momentu. Jr, dėl to, švenčiausia tikime, kad 
ji išliks gyva ir atgaus savo laisvę ir nepriklausomybę.

Ir mums, Amerikos lietuviams, ši šv. Kazimiero die
na tebūnie tautine švente, tebūnie suraminimo, vilties 
ir maldos diena. Šv. Kazimieras žino mūsų troškimus. 
Tad, tekyla mūsų maldos į dangų per Jį, prašant, kad 
greičiau užsibaigtų Lietuvos žmonių kančios, kad ne
trukus jie ir vėl galėtų gyventi laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu.

teisingą taiką ir tuo pačiu daryti spaudimą, kad kai 
kurios tautos (lietuviai, latviai ir estai) būtų palikti 
vergauti Rusijai, mio kurios skaudaus jungo jas bu
vo nupikračiusios.

Amerika tokių išimčių nedaro. Ji griežtai stori už 
visų tautų laisvę ir nopriktausemykę Paridentas 
Rooseveltas nekartą yra pabrėžęs, kad ir Ltttųvą ir 
kitos Baltijos valstybės bus atstatytas laisvomis ir 
nepriklausomomis.

Kad tas nusistatymas būtų dar takiau tfktaflRis ir 
stipresnis, mūsų pareiga y m'išplėsti taip ptašta rilri- 
ją dėl Lietuvos nepriklausomybė* atstatymo, kad ji 
būtų gyvai jaučiama ir Baltajam* Name, ir Vąjstybė* 
Departamente ir abejuose kongrese riUnųnta. tt Vie
nos pusės yra reikalingi protestai prieš kttbririta Vta 
nų ar kitų pastangą Lietuvą išskirti tt tų tautų tar
po, kurioms po karo bus suteikta UtavŠ, iš kitas pu
sės -r rodyti mūsų griežčiausi ir trirūtaUflį StSVėjimg 
už visišką Lietuvos laisvę ir nepriktausomykt

Dabar akylisuęia turi budėti ir tortai Ustuvss Pa» 
siuntinybė Vašingtone, Amerikos Lietuvių tarytai, vi
sos mūsų organiaftcijos įr draugijos ir Lietuvos pilie
čiai skubiausia turi sudaryti savo centrą ir pradėti 
veikta Crippso pradėtoji akcija aiškiausia ir ryškiau
sia sako, kad reikia stipriai susiorganizuoti ir sku
biai veikti, nes laikas dirba lietuvių tautos nenaudai.

Krikščionybės naikintojai
Lenkijos kardinolas RJond pranešė Šventajam Tėvui, 

kad Hitlerio valdžia likvidavo septynias Lenkijos die
cezijas. Poznanio vyskupas Dymek ir Gnįesno vysku
pas Bleric paskiausia buvo pašalinti tt a»Vė rietu* tt 
pirmesnių pranešimų jau žinom, kad Lenkijoj tųks- 
tančiai kunigų buvo areštuota ir išdeportuota*

Užvakar per Švediją atėjo žinių, kad risi protes
tantų vyskupai Norvegijoj rezigtatają, nes nacių suda
rytomis sąlygomis toliau jau nebegalį eiti savo parei
gų. Quislinge ‘'vyriausybė", pildydama nacių visokias 
užgaidas, smaugia rebginę veiklą*

Iš šių ir visos eilės kitų pranešimų yra aiškų, kad 
Vokiotqoe tai^WžŠ^^i^<ti«1ta apipttšU. 

bet ir krikščionybę siekia sunaikinti.

Artimo meilūs darbas
Amerikoj katalikų veikimo centras — National Catb- 

olic Welfare Conference praneša, kąd kovo 15 d* dau
gumoje arkidiecezijų įr dieoetajų bažnyčiose bus daro
ma rinkliavą karo nukentėjųsįems žmonėms Europoje 
šelpti. Federacijos sekretorius gavo pranešimą, kad 
tos rinkliavos dalis, taip kaip ir pernai, eis ir nuo ka
ro nukentėjusioms lietuviams šelpti.

Tikrai yra džiugu, kad Amerikos katalikai taip nuo
širdžiai rūpinasi tais, kurie ne dėl savo kaltės šian
dien neturi pastogės, tinkamų drabužių, badauja. Džiu
gu, kad ir iietuviąi nuo karo nukentėjusieji nėra už
miršti, kad ir jiems pagalbos ranka yra ištiesta. Dėl 
to Amerikos vyskupams ir jų globojamam N. C. W. C. 
turime būti nuoširdžiausią dėkingi*

Apie šią rinkliavą smulkmeniškiau pranešime vėliau.

Mūsų Susivienymas stiprėja ,
"Garsas” praneša, kad Ltatavių R. K* Susivienymo 

Amerikoj Vykdomoji Taryba turėjo suvažiavimą vaasr 
rio 22 — 36 dd, Iš tarybos nariu priiegtų raportų pa
aiškėjo, kad ši senoji ir didžioji mūsų, Amerikos lietu
vių katalikų, organizacija fiųąųsiniai stipriai stovį, Pa
augusi ir narių skaičiumi. Nprs organizacijų darbui 
šie laikai nėra palankūs, bot ris dėlto Susivienysiąs 
daro pažangą visais žvilgamais.

Šiame susirinkime nustatytą gairės ątęUttš veiki
mui, aptaria vajaus, jaunimo lr kiti svarbūs organi
zacijos reikalai.

Džiugu, kad mūsų "senis" — Susivienymas progre
suoja. Bravo!

Budėjimo ir darbo laikas
Dėl Staffordo Crippso, Anglijos ministro, pradėtos 

akcijos prieš Baltijos valstybes jau buvo rašyta. Iš 
mūsų pusės jau padaryta ir šiokių tokių žygių. Lietu
vių R. K. Susivienymo Amerikoj vykdomosios tarybos 
suvažiavime (Wilkes Barre, Pa.) ir A. L. R. K. Fede
racijos eentro susirinkime (Brooklyn, N. Y.) išneštos 
atitinkamos protesto rezoliucijos. Protestavo ir Lietu
vos Nepriklausomybei minėti komitetas Chicagoj.

Visur pabrėžiama, kad Stafford Crippso akcija griež
čiausiu būdu prieštarauja Atlanto čarterio nuostatų 
dvasiai, 26 tautų pasirašytai sutarčiai, Pan-Amerikos 
konferencijai ir t. t. Ne tik lietuviai, bet ir kiti laisvę 
mylintieji žmonės jokiu būdu negali suprasti, kaip ga
lima iš vienos pusės skelbti kariaujant už laisvę, de 
mokrattj^, mažiuj tautų agsisprendjm^j pastovių ir

Parama kilniem tikslui
Beveik visos beturiu kolonijos Amerikoje, kurios 

minėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukak
tuves, iškilmių pelną šiemet skyrė Amerikos Raudona 
jom Kryžiui. Be to, tą progą rinko aukas. Vien tik 
Chicagoj paminėjime (Ashland Auditorium), kaip jau 
buvo pranešta, sukelta įr įteikta Am. Raud. Kryžiui 
>1,600.00. Jei surinkti į krūvą visų kolonijų aukas pei 
vasario 16 d. įr sudėtas Beturiu sukąs kitomis progo
mis, turėsime gražią pirigų sumą, suaukotą svarbiam 
ir kilniam reikalui. CMPe tikri, kad lietuviai pebųg 
paskutinėj vietoj. Jr gerai-

ŠiJmis dienomis Chfeągo* lietuviui turėtų dūf Stal
giau pasidarbuoti Amerikos ĮtąudMajMB Kryžiui, ąes 
Chieąges rąjttta kwta Ūš* Būta ųjpįttyta DūT tfttfr 
ta s u virš trijų šimtų tūkstančių. Kvota buvo nustaty
ta Į3J50-000, Taflt nacUrb^Aiate^jr^ųkgtofi.^

(“Oraųgąą'*, UIT m, ko
va ū d.j

•*, Karinusio rieto,., šv* 
Karitattro diena tebūna Lie 
tavos sušelptam dieną, ku
rioje risų mūsų mintie pri
valo būti nukreiptos ten 
kar vaikai miršta badu, tš- 
vaa bare, motina išniekin
ta, namai sugriauti, laukai 
neužsėti... "Broliai išeiviai, 
šelpkite sunaikinta Lietu
va” — išgąstingai gaudžia 
varpai senutės Vilniaus ka
tedros, kurioje ilsisi šven
tos Lietuvos užtarytojo Ka
zimiero liekanos.

K* Gineitis
Vokiečiai skandinsią vi

sus laivus.... Vokietijos vy
riausybė paskelbė, kad ko
vo i d* baigiasi risobe “per 
sigailėjimas” laivams, plau
kuojantiems blokados juos
toje. Nuo tos dienos visi 
laivai be išimties būsią skan 
dinami. Nesą išimties nė A- 
merikos laivams.

/l\c

Uh>

Po svietą pasidairius
Rusijos balšavikai sako, 

kad jei alijantai nori turėti 
juos savo talkininkais, turi 
atsiųsti daug karo reikme
nų. Kitaip... Well, su balša- 
vikais, tąvoršiai, baikų 
nėra, Negavę reikmenų jie 
gali su Hitleriu ugadas pa
daryti, pasibučiuoti. Nors 
balžąvikai pasirašė sutartį, 
kad vieni nedarys su na
riais jokių ugadų, ale ką 
reiškia balšavikams sutar
tys. Juk jie buvo* pasirašę 
sutartį ir Lietuvos nepulti. 
O ar tą sutartį išląikė? Kaip 
gangsteriai užpuolė ramų 
kraštą.

Bet ve, kas, tavorščiai, 
įdomu: £ov. Rusija sakosi 
neturi jau nei pinigų, nei 
karo reikmenų. Kad pinigų 
neturi, tai galimą tikėti, nes

• -toli dar prieš šį karą Stali-
Amerika rengiasi karan. .< na> vagonais gabeno pipį- 

Jųngtinės Anferikoš Valšty'-,.gus Ale kad ręik-
’bės didžiausia paricuba i£n- me»ų%turi, tai dyvni. #ur- 
gtari karan. vien timpie
butai dirba dieną ir‘naktį. š. Sibil£ tūrius štai ką'riišo: 
^varstoma reikalas duoti
preridentui Wilseųui galę 
veikti prieš vokiečius sulyg 
sava nuožiūra.

K xxi .. t«/.
Kitatautis ragina ttetu- 

vius mylėti save kalbą*** Vai 
paraiso universitete lietuvių 
pusirinttiae kalbėjo prof. 
Lee F. Bennet. Profesoriaus 
kalba buvo įdomi ir turinin
ga. Baigdamas profesorius 
savo kalbą, Fagtao lietuvius 
mylėti savo kalbą ir jos ne
sidrovėti. 't ’ -

Btaghamten, N. Yį.. Vie- 
tęs jaunutė Vyčių kuopa 
darbuojasi smarkiai. Sureng 
tas vakaras pasisekė gerai.

VokttšM traukiasi... Vo
kiečiai prancūzų fronte pa
mato troukiaei tai vienoj, 
tai kitoj ristoje.

"Yra kelios žibalo vers
mės. Kuznecovo žibalo plo
tai užima 30,000,000 ketvir
tainių mylių. Apskaitoma, 
kad ten randasi 920,000,000 
tonų žibalo. Irkutsko vers
mėse randasi 250,000,000 ži
balo. O kiek dar Jenisiejaus, 
Semipalino plotuose. Kuzne
covo apskrity geležies rū
dos yra 17,000,000 tonų. Be 
to, Sibiras turtingas auksu, 
variu, švinu, cinku, siera 
salietra, grafitų, sulfitu, so
da, baltuoju molių, druska, 
mango, volfranu, kvarcum 
ir t t ir t t, kurie kaip 
tik reikalingi karo reikme
nims. Sibiro upės tirštos žu
vim. Jo plotuose pųikįąi au 
gą linai ir kitokie javai.

Ir, štai, balšavikai šau- 
kįasi pinigų ir reikmenų ka 
rui su naziais.

TRYS KARO FRONTAI

j*

1 JAP BASES tyONIN IS.

PHILIPPIN!
------ k MASMMAS II

ĮM I
2900 Mlll» ^ŠUKIAM

OUTCH JNDIES.j*
CAROLINEię.

ero« n T—

I

Bolševįkąį labąį didžiuo
jasi staebanoviško darbo 
sistema, tai yra vergiško
mis lenktynėmis, kurių nė
ra niekur ant svieto. Kad 
apsiginti fašistų įr kapita
listų per 24 metas jie ata- 
ckanoviškai galėjo išimti iš 
savo žemės visą turtą įp jį 
paversti tankais, aropia- 
naįs, kąnuolėmįs, šautuvai*, 
kulkomis, bombomis ir ki
tais modemiškais pabūk
lais. Dabar gi, striuku užė
jus, pasirodo nieko neturi. 
Tai tau ir priklotas baiėa- 
vizmo sistemos* Baznif cton^s 
sugriauti, gyventojoms ąpiP 
lešti, tūkstančiam* žmonių 
nužudyti nereikia nei boi- 
šavizmo. Tą gali atlikti įr 
bunčius plėšikų.

I Vinco Kaulo restoraną 
vakar užėjo vienas kofttių? 
meris ir paprašė zuikienai. 
Veiterkai nuėjus į kišiną 
paklaust! ąr 4w Jfta Sttlktt’ 
nos, kažlcųF
no balbos.»įdardi**t*i ibKh 
tiumeris išėjusiai iš kiri»» 
veiterkai sako:

— Nevermąį, vietoj zui
kienos prašau pagaminti 
man steiko.

™* Kodėl ne zųikiritaū?
Šviežia...

— Nenoriu, kad ristoj 
zuikio katinas būtų padA* 
tas ant mano dišės.

— Papa, pasakyk man, 
kas yra tie du, už kuriuo* 
tu valgai?

— Ką tu čia šneki? Ašnin 
ko nesuprantu.

— Matai, aš klausiu dėRo, 
kad mama dažnai sako, jog 
mūsų papa visuomet suval
go už tris.

. ■ ■" — - - .
Kuomi jauna šukė permū 

kata, tuomi ir pasenus atsi
duoda. Blogose mokykleąs 
mūs bedieviai išmoko pasą? 
kų, jie pasakas ir pasakoją.

&

IMS?

Pocitic Ocean

WAK|

ALL IJ. jMARSHALL IS BALMVBA

žemėlapi* vaizduoja įvykius trijuose karo frontuose?* v’iršri j'kairė ritu karei
viai iiųtįstai netikėtu puolipiu sugriovė vokiečių radijo stotį Prancūzijos pakrantės*; 
rifŠU) dūtottjži japonai trijose Java salos vietose išlaipino kariuomenę, su kuria ko
voja sąjungininkai. Apačioj: Pacifiko plot ai, kur gen. MacArthur sėkmingai atsiląį- 
kfl japonu* ir kontratakaia smogia japonėms.

i
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K. BARAS

Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai
BZCSE33^3SCZ=Z3

Kq mačiau keliaudamas, per įvairius 
kraštus, į laisvės šalį. ,

(Tęsinys)
d. Protestuoja Lietuvos Kraujas.

Londono “Times” turėjo svarbų straipsnį, kuriame 
pasakytas tiesos žodis apie bolševikų okupaciją Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Jame teigiama, kad tų valstybių 
žmonės nelaukia raudonosios kariuomenės sugrįžtant.

Dėl to įniršo Maskva ir paskelbė savo spaudoje rau
donųjų lietuvių kvislingų neva proklamaciją, kurioje sa
koma, kad lietuviai patys bėgo į Sovietų Rusiją, niekas 
jų prievartos keliu nevežė. Po šia proklamacija pasirašė 
Justinas Paleckis, Cvirka, Šimkus, Staskevičiūtė ir kiti. 
Tąją proklamaciją atsispaudino ir Jungt. Amerikos vals
tybių lietuvių komunistų laikraščiai. Lietuvių komunistų 
laikraščiai visa gerkle šaukia:

—Nė vienas lietuvis, kilus nacių ir bolševikų karui, 
nebuvo ištremtas į Sovietų Rusiją, jie savu noru išvažia
vo, norėdami kariauti bolševikų eilėse prieš nacius. Lie
tuva laisvu noru prisijungė prie Sovietų Rusijos, todėl 
dabar nėra jokių Lietuvos piliečių, dabar jie yra Sovietų 
Rusijos piliečiai.

Nė pragaro gudruoliai negalėtų “gražiau” pakalbėti, 
kaip savi lietuviškieji bolševikai kvislingai. Vardan tie
sos, šaukiu visam pasauliui, kad taip gali kalbėti tik tau
tos išdavikai.

Mes turime visą krūvą laiškų, kuriuose artimieji ir 
pažįstami mums rašo su ašaromis, kaip buvo vaikai iš
plėšti nuo tėvų, žmona atskirta nuo vyro, vyras nuo žmo
nos, ir jie visi prievarta buvo nublokšti į tolimą Sibirą. 
Daugelis buvo naktį užpulti, ištraukti iš lovų, sukišti į 
sunkvežimius ir nuvežti į stotis, o iš čia į tolimą Sibirą. 
Kitus gaudė iš bažnyčios išeinant, grūdo į specialiai pa
ruoštus vežimus ir kuo greičiausiai vežė į stotį, o iš čia 
vėl į tolimą Sibirą. Pasilikę Lietuvoje prašo ir maldauja, 
kad amerikiečiai lietuviai ieškotų ir gelbėtų jų artimud- 
sius, kurie ištremti į Sibiro dykumas. Jau mes turime 
keturiolikos tūkstančių lietuvių ištremtųjų į Sibirą są
rašą. Tas sąrašas yra atsiųstas, kad amerikiečiai lietuviai 
kuo galėdami pagelbėtų lietuviams tremtiniams, esan
tiems išblaškytiems Sovietų Rusijos gilumoje, kur kenčia 
skurdą ir vargą.

Lietuviai važiavo ne savu noru iš savo krašto, bet jie 
buvo ištremti į svetimą šalį. Tai liudija šimtai laiškų, 
gautų iš Lietuvos, tai kalba Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pagamintas lietuvių ištremtųjų sąrašas.

Bolševikai sako, kad nebėra Lietuvos piliečių, jie jau 
esą Sovietų Rusijos piliečiai. Tai melas, šlykštus melas. 
Aš pirmas protestuoju prieš tokį biaurų iš lietuvių pasi
tyčiojimą. Prieš įžūlias bolševikų melagystes protestuoja 
Lietuvos kraujas, pralietas iž jos laisvę ir nepriklauso
mybę, protestuoja lietuvių tremtinių Sibire vargas, jų 
ašaros ir begalinis ilgesys savos tėvynės.

Lietuviai savo laisvės ir nepriklausomybės nepardavė 
čiai, nes bolševikai Lietuvą prievarta prijungė prie Sovie
tų Rusijos.

Taip pat ir naciai negali ir neturi teisės sakyti, kad 
lietuviai yra Vokietijos piliečiai. Yra Lietuva, yra lietu
viai, tik šiandien jie yra nacių okupuoti ir engiami.

Lietuviai savo Laisvės ir neprklausomybės nepardavė 
už jokius pažadus ir turtus nei bolševikams, nei naciams. 
Lietuviai nori, moka ir gali būti laisvi ir nepriklausomi. 
Nesvarbu, kad ta kova nelygi—pergalė tikriausiai mūsų 
bus, nes lietuviai nesižavi nei nacizmu, nei bolševizmu. 
Visų lietuvių akys nukreiptos į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. _

(Daugiau bus)

Britų laivo jfirminkai raliuoja grįžtantiems iš Prancūzijps pakrančių britų karei
viam*. kurie išlaipinamomis valtimis netikėtai puolė Prancūzijos pakrantę netoli Le 
Havre ir ten nuvertė nacių radijo stotį. Pasisekė pabėgti.

CHICAGOJE IR APYLINKES
a ‘ : i •

KAS GIRDĖT SOUTH CHICAGOJ
Misijų užbaigimas. - Parapijonų dvosnumas. 
Draugijos stambi auka. - Choro vakaras, 
našlių pelnas, parapijos pažanga.
Sv. Juozapo bažnyčioje 

per visą praeitą savaitę bu
vo misijos: pirmos 4 dienos 
jaunimui anglų kalboje, o 
.paskutinės. 4 dienos r gugu 
siems, lietuvių kalboje. Mi
sijas puikiai vedė tėvas Sil
vijus, pasionistas. Rytais ir 
vakarais parapijonai lankė 
bažnyčią ir artinosi prie Šv. 
Sakramento. ‘

Ačiū mūsų brangiam kle
bonui kun. V. Cernauskui už 
suruošimą misijų, per ku
rias sustiprejom dvasiniai 
ir pasiryžom gyventi ir dar
buotis Dievo meilėje ir su
tikime.

Kovo 1 d. 7:30 vai. vak. 
misijos iškilmingai baigėsi 
palaiminimu šv. Tėvo ir at
laidais įgytais per misijas.

praeitą savaitę, nutarė pa
aukoti 6301)0 iš iždo Etnau- 
jinimui Jėzaus Širdięg sta
tulos. pinigus įteikė kleb. 
kun. Cernauskui, kuris nuo
širdžiai dėkojo savo ir pa
rapijos vardu. Sektinas pa
vyzdys kitoms dr-joms, Pir
mininkas J. Sucilla jąu daug 
metų, kaip darbuojasi šios 
dr«jos .labui- ~ 'AJ

Šv. Juozapo parapijoj yra 
duosnių parapijonų. Štai, ne 
per seniai D. Gudaitis su 
žentu B. Pečiulių įtaisė baž
nyčioj puikias šviesas, o pe
reitą savaitę puikiai atnau
jintas misijų kryžius. Visas 
lėšas padengė D. Gudaitis, 
pasikviesdamas į talką Rim
šą. Medžio atnaujinimą pui
kiai atliko kleb. kun. V. Cer- 
nauskas.

Kovo i «L 4 vai. pe pietų 
parapijos svetainėj įvyks 
“kauliukais-” lošimo ir kor- 
tavimo vakaras, kurį rengia 
psrap. choras. Bua puikių 
staliukams dovanų ir įvai
rių laimėjimų. Varg. K. Gau 
bis su komisija kviečia vi
sus atsilankyti ir paremti 
chorą. Lauksime svečių ir iš 
kitų kolonijų. Įžanga 30c su 
taksais.

Mūsų psrap. našliai Ir naš
lės, ištikrųjų, užsitarnauja 
pagarbos. Jų rengtas vaka
ras vas. 15 d., davė parapi
jai 6200.00 pelno. Valio, ren- 
gėjai-os. Ačiū ir publikai, 
darbininkėms ir darbinin
kams.

Kaip jau buvo skelbta, 
visi parapijonai taupo cen
tus atnaujinimo bažnyčioje 
stovylų ir įrengimui minkš
tų kiauptūkų. Štai, 6. B. Va
siliauskai tam tikslui sutei
kė $25.00 auką. Ne pirmas 
kartas ši šeima aukoja. Yra 
įamžinus savo vardą garbės 
nariais Tikėjimo PJatipimo 
dr-joj ir Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolyno rėmėjuo
se.

Našlė J. Merkienė irgi la
bai daug rėmė parapiją ir 
įvairios įstaigas. Be virš 
minėtų įstaigų ji yra garbės 
narė šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno. Garbė mums, 
sochicagiečiams, turėti to
kius duosnius lietuvius sa
vo tarpe.

. ji pr-ja, miazin n ** įns

širdies laikytame . sus-»e

Sočikagiečiai labai džiau
giasi parapijos pažanga 
Štai, ne per seniai bažny 
čioje sekmadieniais įvestos 
dvejos šv. Mišios (12:45 ir 
12:15). Dabar laikomos pen- 
kerios šv. Mišios, Per pas
kutines dvejas tiek žmonių 
prisirenka, kad vėl ankšta 
darosi. Malonų ir džiugu ma
tyti parapiją augant. Aukos 

sekmadieniais viršija 6100. 
Bažnyčia iš vidaus išgra 
tinta. Dievui padedant, su
silauksim minkštu klauptu 
kų ..ir kitokių pagerinimų; 
stovylos bus atnaujintos ir 
daug kitų įrengimų, UŽ visa 
t&i ačiū nenuilstančiam vei
kime kleb kun. V. Oernaųs- 
kul.

Dieve duok jam sveika
tos, o mes, parapijonai. bu- 
lyg išgalės, gelbėsime auko
mis ir darbu. Rap.
SSACCTSltE “DBAVGy
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Vyrai organizuojasi
Specialu* Šv. Vardo 
draugijos vajus

nas kun. A. Briška paskyrė 
vikarą kun. S. Valucką dva
sios vadu vyrų jaunimo drau 
gijoms.

40 vai. atlaidai
North Side. — Kovo 8 d. 

10 vai. per sumą šv. Myko 
Jo bažnyčioj prasidės 40 va
landų atlaidai, šv. Mišios 
pirmadienį ir antradienį bus 
5, 8 ir 9 vai. rytais. Pamoka- 
Jas 9 vaJ. ryto. Mišparai 
7:30 yaJ. vakare ir pamoka 
las. Išpažintys bus klauso
mos rytais įr vakarais. Ti 
kimasi, kad atsilankys daug 
svečių kunigų. Prašau, ii 
kviečiu visus nprtbsaidie- 
čiuą.ir tolimesnius pasinau
doti Dievo malonėmis, ku
rios yra teikiamos per at
laidus.

Kun. J. Šaulinskas, kleb.

Brighton Park. — Įsikū
rus Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės parap. iš jos narių, 
laikui bėgant, kūrėsi įvai 
rios draugijos ir centralinių 
organizacijų kuopos. Dabar 
tini u laiku parapijoje ran
dasi 19 draugijų, kurios 
karts nuo karto daro vajus 
gavimui naujų narių.

Šiuo laiku daromas Šv. 
Vardo draugijos vajus. Va
sario 22 d. įvyko draugijos 
susirinkimas, į kurį atsilan
kė gana daug naujų vyrų 
Kadangi daug narių šios 
draugijos 'pašaukti į kariuo 
menę, nutarta pąintensyvin 
ti vajų. Tam tikslui brink
ti sekantieji vyrai: J. Vais
kia^ P. Vaičekauskas V. 
Paukštis, A. šrupša, St. Ged 
minas, V. Balsys, B. Reka
šius, J. Kisielius, J. Zepal- 
tas, F. Junevičius, M. Mic- 
ka, P, Margalis. Jie aplan
kys savo draugų, pažįstamų 
ir kitų parapijonų namus 
aiškindami tikslą ir svarbą 
vyrams priklausyti Šv. Var
do draugijai. Tokiu būdu 
manoma išugdyti draugiją 
iki 600 narių. Be to, visas 
aukštesnių mokyklų katali
kiškas jaunimas manoma į- 
traukti į draugiją. Klebo-

Drau gijos susirinkimai es
ti kas trečią sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Linkime 
kun. S. Valuckui ir vajaus 
talkininkams pasisekimo.

Namiškis

Tegul mano galvą puošia 
ne kepurė, o smegenys.

Bethoven

1NC0ME TAX-us
J. P. VARKALA

Lietuvis Au<
3241 SO. HALSTED ST.

PILDO PER 2b METŲ 
Chieago, Ulmois 

Tel.: CALumetv358

WHOLESALE
LIQU0K 
ĮSTAIGA

po viaa

kienė, ByanSkienė, Lapins
kienė, Kazanauskienė, Stri- 
koiienė ir Shūgrue.

V. Byanskienė, koresp.
■........... . r i. .i..............—
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PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1IM CEO, «f ea Maft
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lieti ro 
_ — _ DRA 4SAHTkH,

MUTUAL L1UUOK OO. 
4707 S. Halsted 8t 
im uoumivaho teis

Chieago lietuvių Klubo i 
moterys veikia

Po sėkmingo “kortų ir 
kauliukų” vakaro, vasario i 
11 d„ Chieago Lietuvių Mo 
Urų Klubas vėl planuoja, 
kur aukoti uždirbtuosius pi
nigus ir, svarbiausia, kaip 
jų daugiau uždirbti, idant 
klubo nustatytas ląbdarybi- 
nis darbas be sustojimo tęs
tųsi.

Štai, vasario mėnesio su
sirinkime, klubo pirm. Ku- 
raitienės namuose, po gar
džių, šeimininkės paruoštu 
gėrimų ir pietų, nutarta aa- 
lį uždirbtų 'pinigų išleisti 
dovanoms lietuviams sene
liams Oak Forest prieglau 
doj. Bal. 12 d. rengiamas 
vizitas ir muzikalė progra
ma kurią paruoš klūbietės 
Gugienė, Giedraitienė ir Ste 
ponavičienė. Į kitų detalių 
komitetą (dovanų, ir užkan
džio) įeina labdarybės ko
miteto pirm. B. Piyąrūnie- 
nė ir Kunaitienė ir Nausė
dienė.

Kaip jau žinome, Chieago 
Lietuvių Moterų Klubas su
darė pirmąjį Raudonojo Kry 
žiaus vienetą lietuvių tarps, 
ir tai prieš Am. J. 
bių įstojimą į karą.
didžiumoj dirba žaizdų ap
rišalus, todėl narėms buvo J 
džiugu sužinoti, kad J. Dauž 
vardienė gavo oficialų “kal
bėtojos” laipsnį Raudonojo 
Kryžiaus štabe. Nėra abe
jonės, kad J. Daužvardienė 
savo naują uždavinį atliks 
nuoširdžiai ir gabiai.

Baigiant susirinkimą iš
rinkta komisija pavasari
niam šokių su vakariene var 
karui, į kurią įeina S. Ridi-j

WH01ISAIx
FIKHHTtfRE

CONRAD
Fotografas

Studija {raugta pir-
*»O8 rOfiiea au mo- 
dernlikomls utlat- 

i domia Ir Hollywood

I* tvlMorala. Darbas
Oaiantuata#.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio . ENGtewood MM 

Rea.: < ENGlewwd 5840

Vąlaty-
D»bar

«£X ALESAUSKAS
, FACTORY REPRĘSENTj

6348 So. Western
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U. S. ARMIJAI REIKIA
DAUG KARININKŲ

sius bus mankštomi kaip ei 
liniai kareiviai. Po to jiems

Karo departamento sekre
toriaus asistentas 'John J. 
McCloy skelbia, kad U. S. 
kariuomenė reikalinga daug 
karininkų, ypač leitenantų. 
Jis kviečia tad 1S iki 45 m. 
amžiaus tinkamius karei
viauti vyrus savanoriai įsto 
ti karininkų mokyklon.

Anot sekretoriaus asisten 
to, norintiems įstoti nerei
kalingas koks ypatingas mo 
kalas, pakanka kad ir vidu
rinės mokyklos cenzo. Ta
čiau turi turėti gerą civilinį 
rekordą, vadovavimo ypaty
bių ir turi būti tinkami ka
reiviauti.

Įstojusieji per tris mėne-

bus leista paduoti prašymus 
įstoti karininkų mokyklon. 
Kurie jų karininkų kursui 
nebus tinkami, jie bus pa
leisti atsargon 3-A klasėje.

Pageidaujami daugiausia 
tie, kurie turi ką nors išlai
kyti ir neįstengia tinkamai 
gyventi su mažomis savo pa 
jamomis. Jiems yra puiki 
proga gauti didesnį atlygini 
mą išėjus karininkų kur
sus.

Šiemet 95,000 vyrų bus 
priimta į karininkų mokyk
las. «

FILIPINŲ VADAI

, X šiandie šv. Kazimiero, 
kurio vardą nešioja Tėvų 
Marijonų provincijolas kun. 

j dr. Rėklaitis, MIC., prof.
Pakštas, kun. Bičkauskas,
Ind. Harbor lietuvių para
pijos klebonas, ir visa eilė 
mūsų žinomų biznierių, pro
fesionalų ir veikėjų. Visus 
vardadienio proga nuošir
džiai sveikiname ir linkime man Avė., sunkiai susirgo

Kareivio išvykimas 
sulaikytas

Grupė draugų susirinko į 
išleistuves Williamo Scan- 
lon, 21 m. amž.,,3122 Wa- 
shington bulv., kurs turė
jo išvykti į Kanadą, o iš ten

Gatvėkariais trafikas 
didėja

Patirta, kad vasario mė
nesį Chicagoj žymiai padi
dėjo žmonių važinėjimas 
gatvėkariais, iškeltaisiais 
geležinkeliais ir autobusais.

< “Draugo" Acm* telephoto)

Gen. Douglas Mac Arthur (dešinėje) sveikina Manu- 
elį Quezon, Filipinų prezidentą, ši nuotrauka padaryta 
prieš japonų atakas Filipinuose (U. S. Army Signal 
CorpB photo from Acme telephoto).

į Angliją britų karo tarny-i To priežastis yra automo- 
bon. Staiga į išleistuvių su- bilių vartojimo suvaržymas, 
sirinkimą įsiveržė policija! Tas yra didžiai reikšmin- 
ir Scanloną areštavo. Jis ' ga. Nes šios visos kompani- 
kaltinamas už klastotų če- jos yra pakilusios reikalau- 
kių keitimą. į ti didesnių ratų už važinėji-

Jį areštavus už čekius mą. Savo reikalavimus jos 
dar kitas dalykas paaiškė-; pagrindė argumentu, būk

Kviečiami padėti 
vykdyti karą

U. S. teisingumo departa
mento sekretorius (generali 
nis prokuroras) F. Biddle 
kalbėjo American Bar ass’n 
rūmų delegatų susirinkime

Svarstomas farmų 
darbininku klausimas

Trylikos vidurinių vaka
rų valstybių žemės ūkio mo 
kyklų mokytojų organizaci
jos delegatai turi suvažiavi
mą La Šalie viešbuty, Chi-

jo. Jis įstodamas britų ka
riuomenėn padavė pramany

automobiliai iš 
biznį.

jų atimą

{tą pavardę. Pasisakė, kad Dabar pasirodo kaip tik 
jis esąs buvęs Austin vidų- atvirkščiai. Automobilių
rinės mokyklos • mokinys. 
Britų autoritetai atsiklau
sė tos mokyklos, kuri pasiun 
.tė kuo puikiausius to buvu
sio mokinio rekordus. Ir to 
mokinio pavarde prisidengęs 
jis ėjo kariuomenėn.

Vargiai dabar jam teks 
pakliūti britų kariuomenėn.

vartojimas palaipsniui ma
žėja ir kaskart vis didesnis 
žmonių skaičius ima nau
dotis viešojo susisiekimo 
priemonėmis. Vadinasi, apie 
važinėjimo ratų didinimą šį 
kartą negali būti ir kalbos.t
Daugiau žmonių važinėja, 
kompanijos daugiau pelno 
apturi.

Civiliniai mankštomi 
būti ugniagesiais

Penkiose Chicagos ugnia
gesių stotyse imta apmoky
ti savanoriai civiliniai pa
kviesti gelbėti ugniage • 
siams, jei čia būtų praves
tos kokios nors priešo ori
nės atakos.

Bus išmankštyta apie 
14,000 savanorių.

Bus tikrai
nepakenčiama

Civic Federation of Chi
cago specialiu buletiniu pra 
neša, kad jei neįvyks kokių 
nors netikėtumų, Chicagoj 
ir visoj Cook apskrity tak
sų rata už 1942 metus bus 
$10.05. Už praeitus 1941 
metus yra $9.89.

X Juozas šliužas, žino-1 X Antanas Urbonas, bu
mas Dievo Apvaizdos parar vęs Oook apskrities vieške- 
pijos darbuotojas, vakar pa- Į lių policininkas, kurį visi 

Chicago lietuviai pažįsta 
kaipo tvarkos dabotoją Vy
tauto parke per piknikus, 
dabar paskirtas miesto po
licininku. Jis yra Aušros 
Vartų parapijos komiteto 
narys ir darbuotojas. Jo 
žmona taip pat veikli para
pijoj ir draugijose.

X V. Valantlnas, 4449 S. 
Mozart St., turėjo pasiduo
ti operacijai, bet, pergyve
nęs visus skausmus, dabar 
jaučiasi gerai ir kasdien ei
na sveikyn. Tai simpatin
gas jaunuolis, siekiąs dan
tisto profesijos. Gražiai dar 
buojasi draugijose ir yra pa
rapijos komiteto narys.

X Jonas ir Ona Kazlaus
kai, 2453 West 45th Place, 
bene vieni žymiausi iš lie
tuvių kanarkėlių augintojai. 
Jų name šimtai įvairių spal
vų ir balsų kanarkėlių be 
paliovos koncertuoja. Pasi
rinkimas didžiausias.

X Žinomų Brighton Park 
veikėjų Navickų vienatinis 
sūnus, tarnaująs Dėdės Ša
mo kariuomenėj, šiuo metu 
landasi Alaskoj. Laiškui sū 
nų, arba namus, pasiekti i- 
ma mėnesį laiko. Kovo 3 d., 
sūnaus gimtadienio proga, 
Navickai buvo užprašę šv. 
Mišias ir sukvietę pažįsta
mus pasimelsti, kad Dievas 
greit grąžintų pasauliui tai
ką ir kad ne tik jų, bet ir

laidotas. Jis žuvo po trau
kiniu eidamas į daąbą.

X J. Buda, savininkas 
moderniai įrengtos užeigos, 
kuri seniau buvo žinoma 
Meldažio, West Side, išrink
tas kapitonu bloko: Oakley, 
23rd Place, Leavitt ir 23rd 
St.

X Kazys Dovidauskas, pa 
vyzdingas jaunuolis, Šv. 
Vardo draugijos narys Die
vo Apvaizdos parapijoj, gu
li Šv. Antano ligoninėj.

X Bartkienė, 4406 S. Tal-

sveikiems sulaukti kitų var
dinių. <, 4)1 *

X Angelą Kilmitz, town- 
of lakietė, kovo 4 švenčia 
vardadienį, kurio proga drau 
ges ir pažįstamieji ją svei
kina. Jos vyras P. Kilmitz 
yra parapijos komiteto na
rys ir šv. Vardo draugijos 
pirmininkas. Kilmitzai vi
sur nuoširdžiai darbuojasi.

X St. Petraitis, 2145 W. 
23rd Place, paskirtas ofici-

Edgewater» Beach viešbuty Svarsto didžiai svar- yu “£)raUg0»» išnešiotoju
bią problemą, kokiu būdu Wegt SIde. Energinga8> Unk8Chicagoj. Jis ragino advo

katus saugoti žmonių civili
nes teises, bet podraug ir 
darbuotis padėti vyriausy
bei vykdyti karą.

Prez. Rooseveltas prisiun
tė sveikinimų advokatams. 
Jis taip ragino juos šiuo 
karo metu stovėti su vy
riausybė. Pažymėjo, kad ad 
vokataį ir praeityje daug 
kuo prisidėjo prie karų lai
mėj iimo ir paskiau prie po
karinių pasitvarkymų.

žemės ūkyje šiemet padi 
dinti produkciją nuo 10 iki 
30 nuošimčių, kai ūkininkai 
negali gauti sau pagalbon 
pakankamo skaičiaus darbi
ninkų.

Kur ir kaip bus gauta 
ūkiams darbininkų, tas yra 
rimtas galvosūkis. šiuo 
klausimu yra susirūpinę ir 
patsai žemės ūkio departa
mentas.

mo būdo vaikinas. Yra sū
nus senų We8t Side gyven
tojų ir brolis adv. J. Pet
raičio.

X Uršulė Yorkman, 4440 
S. Maplewood Avė., parvež
ta iš ligoninės ilsisi savo 
namuose ir kasdien eina

ir išvežta į Šv. Kryžiaus li
goninę. Bartkai yra plačiai 
žinomi, nęs turi valgomųjų 
daiktų krautuvę.

X Ona Rimienė ir M. Sin
kevičius, Dievo Apvaizdos 
parapijos gyventojai — pir
moji jau keliolika metų kai 
paralyžuota, . o pastarasis 
ilgai sirgęs šiomis dienomis 
išvežti į Oak Forest valdžios 
prieglaudą. Pastaruoju iki 
šiol rūpinosi Mineikiai.

X Irena Altutytė bus vieš 
nia solistė LRKSA 163 kp. 
rengiamam vakare Gimimo 
Panelės Šv. parapijos salėj, 
kovo 29 d. Kaip jau žinoma 
tą vakarą parapijos salėj 
marketparkiečiai pamatys 
triubelmekerius diktatorius: 
Musolinį, Hitlerį, Staliną,

Svetimšaliai priešai 
dar gali registruotis

Chicago pašto viršininkas 
Kruetgen pranešė, kad iki 
vasario 28 d. imtinai 41,956 
svetimšaliai priešai — vo
kiečiai, italai ir japonai, 
įsiregistravo.

O federalinio distrikto 
prokuroras J. A. Woll prane 
ša, kad apie 5,000 svetimša
lių priešų paniegė registra
vimąsi. z

Neįsiregistravpsiems duo
dama paskutinė proga tai 
padaryti iki šio kovo 31 d.

Federalinis agentas mo
kytojų suvažiavime prane
šė, kad ūkininkai būtinai tu 
ri padidinti produkciiją: 
klausimu yra šusirūpinęs ir į
nos, kiaušinių, pieno že-
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Hirohito ir Liuciperą. Irena 
stipryn. Ji yra uoli “Drąu- yra Aušros Vartų parapijos 
go” skaitytoja ir rėmėja. solistė ir nesykį puikiai pa-. visų motinų sūnūs grįžtų 

X Mykolo Miniat, 6455 S.; sirodžius scenoj operetėse. I namo sveiki 
Whipple St., vieno seniau
sių Chicago lietuvių biznie
rių, sūnus šiuo metu serga. 
Jį pavaduoja bridgeportie-

X S- K. Antanaičių na-
mriešučių, soy pupelių, dar mU08€> ^54 E. 88 St., rūpės 
x_ i.. _ tis. nes Kotrvnos mamvtė išžovių ir vaisių.

Norėjo sukelti 
sėdėjimo streiką

Elwood Shell loading dir
btuvėse, netoli Jolieto, 20 
k&rpenterių, Amerikos Dar
bo federacijai priklausan
čios unijos narių, ėmė grą- 
sinti sėdėjimo streiko sukė
limu, kai jiems sumažintas 
atlyginimas už darbą.

Jiems pranešta, kad toks 
žygis jiems patiems būtų 
kenksmingas, nes vyriausy
bė tvarko atlyginimą. Karo 
metu streikas būtų tikrai 
nepakenčiamas. Karpente- 
riai paklausė įspėjimo ir 
pasimetė su streiko idėja.

Pasiėmė vištas 
į gatvėkarį

John Kurszewski, 48 m. 
amž., teismo nubaustas pen 
kiais doleriais. Jis įlipo į gat Į 
vėkarį su dviem gyvom nesą 
vu balsu rėkiančiom vištom. 
Keleiviams tas buvo nepa
kenčiama ir nurodyta kon
duktoriui, kurs liepė Kurc- 
zewskiui apleisti gatvėkarį. 
Tas neklausė ir už tai areš
tuotas.

tis, nes Kotrynos mamytė iš 
Westvilje, UI., - kuri pasta
ruoju laiku viešėjo, susir
go plaučių uždegimu. Išvež
ta į So. Chicago ligoninę.

X Ragauskų šeima, 7022 
S. Maplewood Avė., džiau
giasi malonia viešnia — ne
buvėle. tai yra dukrele. Mo
tina priklauso prie LRKSA 
163 kuopos.

X Rožių ir Lelijų Klubo, 
Dievo Apvaizdos parapijoj, 
scenos mėgėjos ateinantį 
sekmadienį vyksta į Cicero 
su vaidinimu.

X O. Kalas, pirmininkė 
I ARD 5 skyriaus, Dievo Ap- 
i vaizdos parapijoj, džiaugia
si, kad vajaus vakaras pra
eitą sekmadienį pavyko vi
sais atžvilgiais. Žmonės pa
tenkinti ir vakariene ir pro
grama.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

Meilės jėga gyvai pasireiš 
kia tiktai netekus mylimo 
žmogaus. A. Cechov

108 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MOŠŲ SPECIALI 
IBPARDAVTMĄ SEKANČIU
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

M M M

Didelių Barabanų. malu Baraba
nų, "Tunable Tom Tome" pritai
komi prie .visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai • Cymbole” Ir 
“Cymbol Holdera” kur tik reika
lingi, “Hl-Boy after beat Pedale" 
bename Ir orkeatroma Trūboa 
darinėtai, Saaaphonal. Trombo
nai “etaadard" tftdtrbyeetų. Smui
ko* Celloe, Strflntnlat Baeai. Oul- 
taral, Banjos, strflnų. Ir ‘'caeee",. 
"mouth pleeea", "mute reods”. Ir 
mudkoe etovlklda Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smlčėlų Ir 
“caaee**. Pataisome lr atnaujina
me visokių lldlrbyečlu phonogra- 
tua ar jų dalis.
A. B.a DRUMMERS SERVICE 

•14 Maxwel| Street, Chicago

INCOMĘ TAX BLANKOS PILDOMOS
"DRAUGO" RAŠTINĖJE1 • ' •J a' * f ' • • }

PATARNAUJA GERAI ŽINOMAS LIETUVIS — 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

Buvęs Federalinės valdžios Internal Revenne padėjė
jas pagelbės lietuviams išpildyti Income Tax blankas iv 
duoti atsakymas liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Savickas bus “Draugo” raštinėje ild Kovo 16 
dieną, nno 2-tros vai. popiet ild 7-tos vai. vakare. Išpil
dymas bus teikiamas prieinama kaina.

Kiekvienas tori turėti savo skaitlines pilnai padaręs 
Iš anksto.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, 

kurio įplaukos buvo $750.00 ar daugiau — Iš algos, nuo
šimčių, dividendų, nuomų, pelno iš pardavimo namų, ata
kų Ir 1.1, per 1941 metus;

b) Vedę žmonės, knrlų įplaukos buvo virš $1,500.00, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400.00 galima 
imti už kiekvieną vaiką, kuria yra 18 m. amž. ar mažiau;

c) Biznieriai turi išpildyti b’ankas, jeigu įplaukos 
(Grosą Income) buvo $1,500 ar daugiau.

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


