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...“and that goverament of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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U.S. LĖKTUVAI ATAKAVO BUDAPESTA

Švedijoj girdi slaptą Lietuvos radio
(LKFSB) Mūsų Londono 

korespondentas praneša ga
vęs žinių iš Stokholmo, kad 
tenai girdėję slaptąją Lietu
vos radijo stotį, per kurią 
kalbėjo Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto žmo
nės. Patvirtinta iki tol vei
kusiųjų komitetų (politinė 
linija: kvietė vyrus nestoti 
į vokiečių kariuomenę ir ne
važiuoti priverstiniems dar
bams į Vokietiją. Visais ga
limais būdais kliudyti oku
pantams sumobilizuoti 1912-

1925 m. gimimo vyrus. Lie
tuvoje dabar einąs vyrų 
gaudymas, medžioklė. Pai
ma vyrus iš namų, iš laukų, 
iš darbo vietos. Suimtuosius 
okupantai gabena į 6-jį for
tą Kaune arba į Proveniš- 
kių stovyklą. Ten jie rūšiuo 
j am i: stipresnieji imami ka
riuomenėn ir tuoj siunčiami 
pafrontėn, o likusieji gabe
nami ji bombarduojamus Vo 
kietuos miestus, į dirbda
vęs.

Nacių bombos išmušė kelis Lietuvos 
. pasiuntinybės Londone langus

ŠTAI VIENAS VOKIEČIŲ SLAPTŲJŲ GINKLŲ’

Pirma U. S. ataka ant Vengrijos
Taipgi puolė Jugoslavijos geležinkelius

ją, ir pasiremia ant Vengri-

Anot antraštės šiai nuotraukai, per radio persiųstai iš Švedijos, vokiečiai kariai iškelia 
(LKFSB) Paskutiniu lai- kariai Worches ter iečiai: Jo- i nykštuką tank* vadinamą “Galiotu”, kuris yra radio kontroliuojamas, sakoma naudotas priešI aaTimflnninlnia T? noi i e* T ♦-o 1 i 4 4 z-* A a i T4* o 11 colr/'i uo xrr*o nono otmn i a lonovoi, sąjungininkus Rusijoje ir Italijoje. Amerikiečiai Italijoje sako jie yra nepastovūs, lengvai ap- 

nas Marcinkus ir Bronius verčiami, įr tokie negreitus, kad artilerija ir prieštankinės patrankos lengvai gali juos ap- 
Borysas, kun. Ad. Jeskevi-Į šaudyti. (Acme-Draugas Telephoto).
čiaus pusbrolis.

LONDONAS, bal. 3.—Di
delis dalinys Amerikos ke- 
turmotorinių lėktuvų šian
dien atakavo Vengrijos sos
tinę Budapeštą. Lėktuvai 
skrido iš Italijos bazių. Ber 
lyno radio pranešimu, virš 
Vengrijos vyko didelės ko
vos tarp Amerikos ir Vokie
tijos lėktuvui

Pranešimas iš Neapolio 
sakė lėktuvų taikiniai buvo 
Budapešto geležinkelių cen
tras ir svarbus lėktuvų sta
tybos fabrikas tik į pietus 
nuo sostinės.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai iki šiol nebuvo ataka
vę Budapeštą, bet rusų lėk
tuvai bombavo jį 1942 m. 
rugsėjo mėnesy.

jos fabrikui.
Budapeštas taipgi yra 

svarbus geležinkelių jungi
nys tarpe Vokietijos ir Bal
kanų valstybių.

Smulkesnės žinios apie 
ataką kol kas nepraneštos, 
bet žinoma, kad ji buvo di
delė.

Sekmadieny, suvirš 500 
lėktuvų iš Italijos bazių ata
kavo Steyr, Austrijoje. Bu
dapeštas yra 450 mylių į 
šiaurryčius nuo sąjunginin
kų Foggia aerodromo, Ita
lijoje.

Kiti mūsų lėktuvų dali
niai šiandien bombavo Ju
goslavijos geležinkelius prie 
Knin, Brod, ir Draia.

Pirmieji priešo praneši-

Londone lietuviai dar turi

kotarpiu Londoną ėmė daž
niau lankyti vokiečių lėktu- 
vuvai. Netoli nuo Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų kritu
sios bombos ištrenkė ~ porą 
langų. Bet jau vėl padaryti Pakankamai maisto, šv. Ka-
reikalingi remontai ir pa- zhniero Londnno lie-
siuntinybės įstaigos velto! tuvi, klebonas kun. Dr. Ma-
kaip anksčiau, šiaip iš Lon-'tulaitis dar Sal8j° iskelti 
dono lietuvių dar niekas į vardinių vaišes, į kurias at- 
nėra sužeistas. ' silank® mto- B Balutis, V.

Londono lietuvių parapi-. Baltokas, P._ Varkala, St. 
ją aplankė USA lietuviai | Prapuolenytė.

Atakuoja japonus ant 
žemės ir iš oro

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, N. Gvinėjoj, bal. 3.— 
Amerikiečiai ir australie- 
čiai kariai šiuo laiku pradė
jo labiau varytis į dvi ja
ponų bazes šiaurinei Nau
joj Gvinėjoj. Sąjungininkai 
kariai varosi šiauriniu pak
raščiu, konsoliduoja savo 
naujai užimtas pozicijas 
prie Kebensu upės, ir palai
ko nuolatinį kontaktą su 
priešu Hansa pankos-Ma- 
dang apylinkėse.

Tuo pat metu sąjunginin
kų lėktuvai atakuoja japo
nų bazes. Dviejose atakose 
ant Rabaulo, lėktuvai nume
tė 200 tonų bombų ant tos 
bazės Naujos Britanijos sa
loje.

Prie Praed Point Ameri
kos bomberiai sunaikino 
penkias japonų kanuolės ir 
nuskandino nedidelį preky
binį laivą. Kito toki laivą 
jie nuskandino Keravia jlan 
koje.

Gen. MacArthur taipgi 
pranešė, kad kovo 29 d. ata
koje ant Truk bazės ameri
kiečiai lakūnai numušė 31 
japonui lėktuvą, 12 gal su
naikino, ir 10 sužalojo.

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: šv. Izido- 

• rtna; senovės: Vimbaras ir
Gerimante.

.Balandžio 5 d.: šv. Vin
centas Ferrari rus; senov's: 
Rinbnudas ir Žygintą.

Sako kiniečiai varė 
pabėgėlius į Rusiją

MASKVA, bal. 3. —Tass 
agentūras iš Mongolijos gau 
narni raportai eako kinie
čiai 1943 m. pabaigoje vijo
si kazakus pabėgėlius per 
sieną iš Sinkiang provinci
jos, ir iš lėktuvų apšaudė 
Mongolijos teritoriją.

Anot pranešimų, inciden
tas įvykęs kuomet kiniečiai 
bandė iškelti kazakų šeimas 
iš Altai apylinkės į pietinę 
Sinkiang. Didžiuma tų šei
mų nesidavė iškeliami, ir 
kiniečių karių vejami bėgo 
į Mongoliją, kur jie būvio 
priimtį kaipo pabėgėliai.

Prancūzai nuskandino 
vokiečiu konvojų

NEAPOLIS, bal. 3.—Są
jungininkų štabas pranešė, 
kad priešo konvojus ir į’ 
lydinti karo laivai buvo nu
skandinti Adrįjstikos jūro
je. Biuletenis sakė Prancū
zijos laivyno lengvieji laivai 
aštriam susirėmime tuos

ORAS
Giedra, šilčiau.

Suomiai svarsto naują 
rusą taikos siūlymą

Italai kariai užėmė trečią Cassino kalną stokholmas, hai. 3.—
Atmušė naciu ataką Anzio fronte

Dėl Vokietijos industrinių mai sakė 14 Amerikos lėk- 
centrų bomhavimų, sakoma tuvųi numušta virš Vengri- 
naciai perkielia savo svar- į jos, sostinės, kurią naciai 
biuoeius fabrikus į Vengri- nesenai okupavo.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bal. 3. — štabas 
šiandien pranešė, kad są
jungininkai kariai atmušė 
nacių liepsnosvaidžių ataką 
ant jų linijų kairiojo galo 
Anzio fronte, o italai kariai, 
kurie kariauja drauge su 
sąjungininkais, užėmė dar 
trečią kalną penktos armi
jos fronto centre.

Po didelio šaudymo iš 
mortarų penktadienio ryte, 
apie 150 nacių pėstininkų 
puolė sąjungininkų liniją 
Anzio fronte. Vokiečiai var
tojo liepsnasvaldžius. ši vo
kiečių ataka buvo daryta 
toj pačioj vietoj, kur anks
čiau vokiečiai privertė są
jungininkus truputį pasi
traukti.

Kiek žinoma, Dr. Juho K. 
Paasikivi, Suomijos taikos 
pasiuntinys, grįžo iš Mas
kvos šeštadienio naktį ir 
pranešęs eavo vyriausybei 
apie Rusijos siūlomų taikos 
sąlygų pakeitimą.

Suomių par Ramentas šian 
dien susirinko nepaprastam 
posėdžiui, kurio metu vy
riausybė perstatys naująjį 
taikos planą, šios dienos 
susirinkimui patiektas nau
jasis rusų pasiūlymas ir po
sėdis baigtas, kad duoti 
progos įvairioms partijoms 
progos išsikalbėti tuo rei
kalu.

Manoma, jog sprendžiama 
sis susirinkimas įvyks ryt 
dieną, kuomet bus prieita 
prie balsavimo karo ar tai
kos reikalu. Normaliai Suo
mijos parliamentas treČia-TPIIK IP PflNAPF LONDONO — Rusų dieny pradėtų Velykines

kariuomenė randasi tik 8 atostogas. Manoma, kad bus 
mylia? nuo laši, Rumunijoj.

Nors mortarų šaudymas 
tęsėsi, sąjungininkai išmu
šė ar pavarė visus puolan
čius vokiečius.

Tą pačią naktį vokiečių 
artilerija pradėjo apšaudyti 
tolimesnį sektorį, kur ran
dėsi amerikiečių pėstininkų 
batalionas.

Vokiečių tankai pradėjo 
varytis pirmyn apie 4 my
lias į vakarus nuo Cisterna, 
rytiniam pozicijos krašte, 
bet artilerija- privertė juos 
pasitraukti.

Italų užimtasis kalnas at
pažintas kaipo ‘point 1344.' 
Italai kariai vakar užėmė 
Castelnuovo kalną, tik j 
šiaurryčius nuo Marrone 
kalno.

Rusai sako negrobs
Rumunijos teritorijos
LONDONAS, bal. 3. — 

Rusijos užsienių reikalų 
komisarui pareiškus, kad 
Rusija nenori užgrobti Ru
munijos teritorijų, ir iš to, 
kad suomiai šiuo laiku svar 
sto rusų taikos pasiūlymą, 
čia daroma išvadų, kad tie 
žygiai duos akstino kitom 
Vokietijos talkininkėm skir 
tis nuo nacių ir ieškoti tai
kos.

NUOLAT ATAKUOJA VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PEARL HARBOR, bal. 3. 
—Amerikos didieji bombe
riai dar kartą puolė japonų 
Truk ir Ponape bazes, cen
traliniam Pacifike. Anksti 
šeštadienio ryte mūsų lėk
tuvai vėl atakavo Dublon 
salą Truk atoly, Bombos 
sukėlė didelius gaisrus.

Kiti bomberių* daliniai iš
nešė naujas atakas ant Po
nape salos, ir ant keturių

padarytas galutinas nutari- 
Lenkijoje, r isai užėmė dar mag pįr-rn trečiadienio 
80 kaimų. . .

IŠ NEAPOLIO —Nacių 
valdomas Romos radio sakė 
sąjungininkai paleidę visas 
savo Cassino pozicijas iš
skiriant geležinkelio stotį.
Nėra sąjungininkų patvirti

nimo tam pranešimui.

Amerika užmokės už 
padarytus nuostolius

WASHINGTON, bal. 3.— 
Užsienių reikalų sekretorius 
Hull šiandien pranešė, kad 
Amerikos vyriausybė užm> 
kės už nuostolius, kurie bu
vo padaryti Schaffhaueen 
mieste, Šveicarijoje, bal. 1 
d., kuomet Amerikos bom
beriai per klaidą numetė 
ten bombų.

I. '

Aliantai arti japonų štabo Burmoje
Japonai veržiasi į svambiuosius kelius
NEW DELHI, bal. 3. — vai buvo sunaikinti atakose

laivus nuskandino ir pasi- , ,
trauke be jokių nuostolių! JaP°ni) Poa,c,« Marahal> 
savo laivams. , I

Britų lėktuvai atakavo Tirpitz
LONDONAS, bal. 3. —j eitą rugsėjo mėnesį jį ata- 

Laivynas šiandien prane- kavo.
šė, kad britų laivyno lėktų- ,,. . . ... .. ... .. Pranešimas eako kelioli-vai bombavo Vokietijos di- L , , A , , ------- r-------
dtowriajik.ro laivą. 35.- ‘x>mjbų ** Berte, draugo

IŠ INDIJOS — Japonai 

perkirto kelias susisiekimo 

linijas vedančias į Imphal

IŠ PEARL HARBOR. — 
Vist Amerikos lėktuvai sau
giai grįžo iš naujausių ata
kų ant lįaponų Trūk ir Po
nape bazių.

IŠ LONDONO — Ameri

kos užsienių reikalų sekre

torius padėjėjas Adolf A.
Amerikos

Sąjungininkų “commnndo” 
kariams beveik izoliavus ja
ponų garnizoną ir perkirtus 
jų reikmenų pristatymo ke-

ant priešo aerodromų cen
trinėje Burmoje.

Indijoje, japonai perkirto 
kelis kelkis vedančius į Im

lią, atrodo, jog sąjunginin- phal. Jų artilerija vis dar
kai labai greitu laiku užims 
japonų š*abą šiaurinėje

apšaudo Tamu-Palel kelią, o 
kalnuose į rytus nuo Kohi-

Burmąje. Commando kariai' ma vyksta aršios kovos, 
valdo 12 myfllų ilgumo dalį Jirponų koncentracijos j 
Mandalay-Myitkyina geležin šiaurę nuo Imiphal ir į ry- 
kelio į šiaurės nuo Katha,
ir taipgi saugo Irrawaddy 
upę, kad neduoti japonams

Rusai skubiai vejasi 
nacius per Rumunija
LONDON®, bal. 3*— 

Rusų kariuomenė, palikusi 
užpakaly Rusijos šalčius ir 
sniegus, skubiai varosi per 
Rumunijos sausus laukus, 
ir vejasi desorganizuotus 
nacių kariuomenių likučius.

Rusai karo koresponden
tai sakė rusų štabai jau įs
teigė buveines Rumunijoje. 
Vienas Pravda pranešimas 
sakė rusų kariuomenė jau 
užėmė suvirš 50 didesnių ir 
mažesnių kaimų. Anot rusų, 
vietos gyventojai padeda 
rusams kariams ir jau grįž
ta k savo namus.

Užsieniui reikalų komisa
ras Molotov vakar vakarą 
sušaukė svetimus korespon
dentus ir pranešė jiems, 
kad rusų kariuomenei duo
tas įsakymas “vytis priešą 
iki jis bus pavarytas ir pa
siduos.” Jis tuomet prane
šė, kad rusų kariuomenė 
keliose vietose persikėlė per 
Prut upę ir varosi per Ru
munijos teritoriją.

Rusų pranešimas nepasa
kė kur rusai persikėlė per 
Prut* upę, bet Berlynas sakė 
didžiausias rusų žygiavimas 
buvo laši sektory, nepilnai 
200 mylių nuo Bucharesto 
ir svarbiųjų Ploesti aliejaus 
laukų.

Pranešimai iŠ Maskvos 
sakė Buchareste jau įvesta 
karinis stovis.

Gen. Žukovo armijos da
liniai varosi vis arčiau Kar
patų kalnų perėjų vedančių 
į Vengriją.

Gen. Malinovskio trečioji 
Ukrainos armija skuba į

pristatyti reikmenis laive-
000 tonų “Tirpitz.” Tas lai-i® *° ^aroma kad, nrabnendorium John G. Wi- liais.
vas buvo užtiktas Norvegi- ___ nant» šiandien barėsi su An- Sąjungininkų lėktuvai ata
jos Alton fjorde kur Angli- vai vęikiauaiai P*kUę
jos mažieji submarinai pra-!18 ‘earavnesių.

R
juai. . a. ti « . i L.

glijos iižsientų reikalų sek 
retorta Anthony Eden.

kavo ir sunaikino 70 japonų 
laivų ir 12 lėktuvų. Lėktu-

tu? nuo Naga kalnų vis di
dėja.. Kitiems jų daliniams 
esant sąjungininkų sustab
dytiem, japonai matomai Odessa. Anot rusų raportų,
nori perkirsti BengpJ-Assam dėl nncių pradėtų gaisrų
kelią, kuris veda į omerikie- 
čių-kiniečių pozicijas šiauri
nėj Burmoj.

Odessa dega, o vokiečiai ir 
rumunai kariai tame mieste 
kaujasi tarp savęs.

dtowriajik.ro
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHiLA., PA.
Viai trys Balinskiai yra 

pavyzdingi lietuviu — tė
vynainiai ir geri katalikai, 
rėmėjai Lietuvos ir Bažny
čios reikalų. »: * •

Jaunų Balinskių motina, 
o Justino žmona, Sofija 
Jastšembskaitė - Balinskie- 
nė yra mirus prieš vienuo- 
liką metų.

Plunksnos vytis

Linksmesnė žinia
Prieš kiek laiko čia gau

ta žiųja, kad Jurgis Dočka, 
Amerikos karys Italijoje, 
Salemo kautynėse dingęs. 
Dabar pranešta, kad jis yra 
gyvas, bet. vokiečių nelais
vėj. * ?

Kuomet niekam nereikia 
tuojau verkti, aiminuoti, ka
da būna pranešta, jog kuris 
nors karys kovoje dingęs. 
Nes dažniausiai taip yra. 
kad tas dingęs esti gyvas 
ir sveikas, karo belaisvis, 
tuo tarpu jo namiškiai, dės- 
peracijon įpuolę, bsaimanut 
darni, nebežino ką daryti.

Piety Amerikoje 
gražiai dirba lietu
siai saleziečiai

(LKFSB) Visa. eilė jaunų 
r. Ilietuvių saleziečių yra kuni- 

! gaiš ar tuoj bus kunigife _

I

KUO PASIBAIGS ŠI BYLA
EXTRAI EXTRA!

,u«'uyui- 
m ‘Iki* ■

•■nflukv

kkmkjtm
BENĄ

gIETUVUDRAUGĄ

MONARCH LIUUOR
3529 So. Halsted St.

Phone VARUS 6054

Veikėjų sueiga. — Kovo 
27 d. Antano Kaniušio bu
te, 4800 N. Broad St., įvyko 
sueiga vietos visuomenės 
veikėjų, kad išklausius pra
nešimą apie darbuotę tėvy- 
nės-Lietuvos naudai bei kar
tu ir už,gyrus sumanymus 
tolimesnei darbuotei.

Į sueigą atvirutėmis su
kvietė veikėjus Pranas Pū
kas, 609 N. I2th St.

Pranešėjas

Miss Vivien Keliems, Connecticut vialstybės karo kon- 
traktorė, u' kongresmenas John M. Coffee (rep.), kurs 
Washington spaudoje iškėlęs įtarimą, būk Kellens yra vie
no tariamo nacių agento mylimoji. Įrodymui to jis net 
rizikuojąs savo neliečiamumą kongrese. (Acme-Draugas 1 
telephoto)

moralinio pakrikimo. Iš vie- Pirkite Karo BoilUS 
tinių lietuvių vienas kitas 
jaunuolis rengiasi kunigo 
pareigoms vienuolyn u o s e.
Buenos Aires mieste du bro
liai Padvalskiai studijuoja 
pas saleziečius, o Aleksa — 
pas pranciškonus.

dabar bebaigiu teologijos 
mokslus. Tarp jų suminėti- 
ni kun. Sandukas, klierikai 
Matutis, Tamošiūnas, . Du
binėk as, Estrauskas. Nors ir 
dirbdami tarp svetimtaučių, 
jie kiek galima, prisimena 
Lietuvą. Tarp P. Amerikos 
saleziečių yra paprotia — 
per primicijas groti, ar ir 
pagiedoti, himną tautos, ku
riai priklauso jaunasis ku
nigas. Taigi jau dabar jie- 
rūpinasi reikalingomis gai-

Kovo 19 buvo parvykęs iš domis...
Virginia stovyklos pas tėvą’ P. Amerikoje beveik ne
justi ną Balinskį paviešėti galima gauti naujų brevio- 
U. S. karys Pranas Balins- rių (čia daugiau turiu min- 
kls, kurs yra libai didelio j ty Kolumbiją), taigi tie nau- 
ūgio jaunuolis. Iš prof esi-jieji mūsų subdijakonai ir 
jos yra laisniuotas laidotu- diakonai ne vienas turi var- 
vių direktorius. toti kokio kunigo pasenusį

ta- T 1- j • breviorių. Jei kas iš USAJo tėvas, J. Balinskis, y- x .. ,<<T . , .. .. . 1 lietuvių norėtų jiems dovarra Lietuvių Muzikahnio! , . . ..
Namo" “gaapadorium” _ > b™onųnusiųsti gale
,x .. . a 1 ai tų kreiptis adresu: Rev-dodzemtom. Yra taktingas ir * .5 ,, ,, A _- ji,T ! Estanislao M. Matutis, Teo-teisingas žmogus, dėlto ne- , , „ , . w ’. , _ . ,7 . . ! logado Salesiano, Mcsųuerastebe ina, kad seniau tose * .__ r. ... , .. ,. (Cund), Colombia.pareigose išbuvo dešimt’|
metų, o antrą kartą užėmęs
tą vietą jau treti metai, kaip lietuvis - kapelionu 
gražiai darbuojas. ■■ . ■ ■ •• •

Kitas, vyresnis jo sOnus, kolegijoj
Juozas Balinskis, irgi yra, (LKFSB) Montevideo ar

W()LH STIUIO
1945 West 35* Street

W\ tNCKl)

I.OU F.ST HOSSIBLK IRKIS

PHONE I..AF AVETH «I
<"0

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS ’r

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę { 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtų 

antrašu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MDSŲ

TAUPYKITE

dėl 
19 44

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

Rea. 6868 So. Talman Avė. 
u Tet GROvehiU 0617

Ofttoe Toi. HEMloek 4848

M. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANpOS- f ,
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 Weat Margnette Road

Būkit Malonūs
i 3‘J “ . v t * uit » *

SAVO AKIMS!
Tik viena pora. akių visam gyveni
mui. Raugėkite Jas leisdami 18e<- 
zaralnuoti Jaa nioderniikiausia 
metodą, kuria regSj mo mokslas 
gali auteliui.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- * 

na vleų akių (tempimu.

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. iki 1:10 p. m, 

Trečiad. Ir Aeitad. 9:10 a. na.
.Od T:00 p. m.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER .
Everything ln the lino of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative. .

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointinent call — 

REPUBLIC 6081

/•

ITIARGUTIJ
vnflNTNTfy.T.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniaia nuo 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiao adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

--

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tei. CANaI 6122

DAB ARTINA 
DIVIDENTU 
RATA............. 4%
1751 W. 47th Street

X

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
VJ^ ; TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
— Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
S401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

laidotuvių direktoriui, 3336 
E. Thompson St. Ir ji<i, kaip 
tėvas ir jaunesnis brolis, y- 
ra mandagus ir niekuomet 
neatsisakąs patarnauti vi 
jiems, ypatingai vlengeu 
čiams. Pavyzdžiui, neseniai 
jis laidojo amžinos atmin
ties, nors labai suvargusią, 
bet savo ruožtu didmoterę, 
Julę Pranaičiūtę, Kiek ją aš 
žinau, tai jam už tą patar
navimą vien tiktai Dievas 
atlygins.

ki vyskupas (Uragvajuje) 
Šv. Kliaros kapeliono parei
goms pakvietė kun. Stasį 
Grigaliūną, bolševikų terore 
metu iš Lietuvos pasišalinu 
sį, dabar, be kolegijos ka
peliono pareigų, aprūpina 
dar ir lietuvių kolonijos dva 
ainius reikalus. Tiek Brazi
lijoje, tiek Uragvajuje ir 
Argentinoje lietuviams ku
nigams darbo sąlygos sun
kios ir tai daugiausia dėl 
pačių lietuviui tautinio ir

Budriko Radio Valandos:
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

• Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L.. 1000 Kilocycles —-

NedSlloj, 9:80 vai. vakare.

lŪPCLEOtilll
<f>rtfen1vc( tĄię 
niaąni/icent^

h
IX

/« i858
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ICISM "rrvooucfo >mto CHlNA tu t2o<?.
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Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykio, po vienu stogu 

su Rakaadų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per ši Pavasarini 81 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halst?d Street 
Tel. CALumet 7237

K rau te vė atdara Nedėliomis — 
nuo 1/1 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tornis Iki 9:80 vai. vakare.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MA2ESNJ NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SPPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

t______________ OP CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

DR. STRIKOL'IS
PttYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Nao 2 IU 4 ir nuo 6 IU 8 vsd. vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Offlee TeL TARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1986 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Asliland Avenne
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vak. 
Trečiadienf"pagal Sutarti.

Ofiso Tel. VIRginla 00S6~
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OOao vaLi 1—8 b 6-4iM P. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL TARds 5921
Bea.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Oflao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 Weat 35th SArae'

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir7—8 v. v. 
ftcfrmad., Trečiad. ir Seštadienle

vakenUs ofisas uždarytas. ‘ 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
' Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182T So. Halsted St. 
Rezidencija: 6606 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

ŠIMKUS
•YDYTOJAS B 0HBUMA6 

B AKINTOS mr AUGO 

744 West 35th Street
▼UL: 11-12; T4; Ir 6:30-8:80

Pirmadieniais—2-4 ir 6:80-6:80 
dventadieniais—U-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

GESKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alą, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Tel. HEMlock 8706
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neateHiepia^ šauk SEEley 0434

DR, PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
iiakiriant trečiad. ir sekmad.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
. BEERS

Urmo (wholeskle) kainomis pristato į alines ir kitas 
Įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarasvimą.
2259 W. Cermak Bd. TeL Monroe 0608

Ofiso Tet .... VIRginla 1880

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONIUS PRIIMA:

Kasdien nue 2:06 Dd 8:06 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

T-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicere 
Antrądleaihls, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
TaL: 10-12 rytą 2-8, 7-6 P. M. 
tl47 S. Halsted SL, Cbicagt 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Z Ir Aaėtadieniais 

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEUAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4729 Se. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Rea. TaL: MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Ud 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet Ir nito 7 Iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. EMIIY V. KRUKAS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

*4146 Archer Avenne 
Ofiao Tet LAFayette 8210 
Be. TeL LAPayette 6694 

Jeigu NeataOieiAama—
Saukite: KEDzle 2888

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;

/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seitad- 8 vaL Od 6:30

Sekmadieniais pagal

Zmogąus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais dar 
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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DTFNRAATTS ŪRAtTGAS. ČHWa0O. fLtfNOTS

CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" A D S

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS" HELP WATTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn StreeC
Tek, RANdoloti M88-H8I •

SVARBUS PRANEŠIMAS

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTKD—’VyŽa? BELP VVANTED — MOTERYS

t

n

SUMUŠĖ REKORDĄ

Matymai reikalauja kad daucv- 
■tas darbininku turi įsigyti Pa- 
tfoonavlmo Raštą (statement of 
avallablllty) nuo dabartinės dar
bo (stalgos — ar nuo War Man* 
potrer Oommlaaion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Femltikrtnktt ar Jūs galit gaut* 
br ar Jums reikalingu patlnosa- 
vtmo raštas. Jtta sutaupysit aaa 
Ir darbo Jatalgoma daug laiko.

P AKUOTO J Ų IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McManter Carr Supply Co.

<40 W. LAKE ST. HAT. 7241

GENERAL GARA.GE 
VYRO '

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus. • 
MULVIHILL BROS. MOTOR

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7680

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ
REIKIA

niRRTTTV»S DARBAMS
PATvrimo NEREIKIA

• GERA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON St.
LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. A t ni Sauk lt e 
Timekceper’g Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
KR49 Bherlrtnn Bd

Vyrų
SU AR BE PATYRIMO

PRIE PORCELAIN ENAMELING 
SPRAYERS IR PAGELBINIKŲ
48 vai. j savaitę. Gera mokestis 

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN 
ENAMELING CO.

2014 N. MAJOR

PAGELBEKIT MAITINTI SAVO SŪNUS
DIRBKIT PRIE KARO DARBŲ

TAIP. MES DIRBAM ILGAS VALANDAS, 
BET TAIPGI IR MCSŲ VAIKAI

★ ★ ★*
Pradėsit už $66 į Sav. už 72 Vai. 

Po 30 Dienų $70 už 72 Vai.
10% DAUGIAU BONAIS NAKTIMIS

★ ★

Vyrų Dirbti 

Naktimis • •
Šluoti ir Mopuoti 

6 naktis į Savaitę 
Alga $35.

MATYKIT MR. SCHMICH

F. W. VVOOLVVORTH CO. 
20 N. STATE ST.

HELP WANTED — MOTERYS

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
BANDERS

DŽENITORIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
SHOVELERS

SVARIOS DARBO SĄLYGOS
VALGIS KAŠTO KAINA

JOHN F. JELKE CO.
. 2650 W. Polk St.

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45 

Į SAVAITĘ
Pastovūs darbai. 52 savaitės 

j metus, užtikrinta dabar 
ir po karo.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO

Šie darbai gera proga jauniems 
vyrams norintiems iimokti amatą 

ir taipgi tinkami 
SENESNIEMS VYRAMS

kuKe nori darbą be jokių 
atleidimų.

DARBAI SVARUS IR LENGVI 
MATYKIT MR. SAM GERVASE

JOHN F. CUNEO
COMPANY

465 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kurių dieną tarp 9 ryto 

ir 6 vak. še&tad. nuo 9 iki 1.

4 ACETYLENE WELDERIŲ 
3 ARC WELDERIŲ 

2 ALUMINUM GAS WELDERIŲ. a
BULAW WELDING CO.

2415 W. BELMONT

REIKIA ALUMINUM 
CARTTNGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtMSauklt darbo dienomis nuo S ryto 
Iki B pp. arba šeštad. Iki 12 plato

2742 W. S6th PLACE
AtftlneSklt gimimo rekordus ar 

pilietybė. Įrodymus.

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMŲ PROJEKTUI 

$1.10 I VALANDĄ
Laika. . lr pusė už SeStadienlua 

Darbas ilgam laikui.
Gera transportacija. Atsišaukite

180th ST. & COTTAGE GROVE 
AVE.

BOOK BINDER - GILDERS
APTAISYMUI BIBLIJŲ 

IR MALDŲ KNYGŲ 
RAUDONAI PAAUKSAVIMO 

PASTOVUS DARBAI 
BINDERY RANDASI 

NEVV YORK CITY 

ATS18AUKIT

BENZIGER BROS 
225 W. VVashington St. 

MatykK Mr. Matzlnger

Progos Sveikiems 
Senesnio Amžiaus

Vyrams
HEAT TREAT HELPERS 

ŠLAVĖJŲ
PAPR. DARBININKŲ 

DŽENITORIŲ
Visi darbai viduje 

Puikios darbo sąlygos 
Naujos moderniškos dirbtuvės 

60 vai. darbo savaitė 
70 vai. mokestis 

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. VVESTERN BLVD.

VYR^' C 

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT J

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

ALTERATION
DARBININKŲ
Pilnai Patyrusių 

prie puikių prekių 

5 dienos į savaitę

ATSIŠAUKIT

WEATHERED 
MISSES SHOP

950 N. MICHIGAN BLVD.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c J valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiltais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seštad.
<:J0 ryto lkl 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. $87.60 J mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui 

Krelpkltga prie Housekeeper
KDGEWATHR BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanlan Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

PRIE SVARBIŲ GINKLU GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininku 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininku
Hand Truckers 
' * *

JOKIO PATYRIMO NEKEIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HORT7GNTAL BORTNO MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATRE OPERATORIŲ PLA NĖR OPRS.

ELECTRIC ARC WF!T .TVĖRIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ 

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

• / •. *____________________

MERIT DIRBTUVE .
Gabumų Jvertinimae dirbtuvėje duoda jums progoa Jaidirbt! 

taip greitai kaip ifcnoksite ar parodysite gabumus.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie eavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

.•t t I

Bill Smith (dešinėje) 19 metų amžiaus, iš Great Lakęs, 
kariuomenės suruoštose sporto rungtynėse, Ann Arbor, 
Mich., padaręs naują rekordą bėgime. Kairėje jūrininkas 
iš Bainbridge, Md., stovyklos Adolf Kiefer plaukime i& 
ėjęs laimėto jum. (Acme-Draugas telephoto)

Reikia
Operatorkų
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patylimo 
prie jėgos siuvimo mašinų.

PASTOVUS DARBAI 
GEĄA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Dd 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodama;

Valgis dykaL 
Amžius 20 iki 50 mėtų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

AMiuktt

ILUNOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MERGINŲ
MOTERŲ
Dienomis

Vakarais

Ir Naktiniam šiitam
PATYRIMO NEREIKIA

ATSIŠAUKIT

ARNOLD SCHWINH & 
COMPANY

1718 N. KILDARE AVE.
CAP. 3000

RENDCOJA8I

RĖKDAI KAMBARYS
Kambarys ant rendos Cicero apy

linkėj. 3 blokai nuo Western Elec-‘ 
trlc Co., vienas blokas nuo gatve-' 
karlų, Dėl vyro ar merginos. Turi 
būti katalikas ir ne girtuoklis.

šaukite telefonu: CICERO 5949

Pirmad. visą diena Penktad. 
o UdB8:90 ryto >P<

Merginų
LAVINTIS SUPERVI8ORY 

DARBAMS 
DIENINIAM ŠIFTUI 

LENGVI SVARUS 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVUS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 W«t)

DftDEI ŠAMUI REtKALlNGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS
I

TUOS

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Nuskandino 6 naciu 
laivus Egijos jūroje

CAIRO, bal. 3. — Britų 
Beiaufighter lėktuvai nu
skandino bent šešis vokiečiu 
reikmenų laivus Egijos jū
roje. Specialus komunika
tas sakė Beaufighter lėktu
vai šiomis dienomis ataka
vo nacių laivus prie Dode- 
kanų solų, Turkijoj, ir Ti- 
nos ir Mykonos salų-, prie 
Graikijos.

Valstybės policija 
valdo Weirton miestą

CHARLESTON, W. Va., 
bal. 3.— Gubernatorius M. 
M. Neely išleido proklama
ciją, kuria instruktuoja 
West Virginia valstybės po
liciją perimti Weirton mies
to valdymą. Tas miestas 
yra plieno išdirbimo cen
tras, ir vietinė policija su
areštavo CIO United Work- 
ers atstovus, kurie dalino 
savo unijos plakatus.

Proklamacija sakė tam 
tikri asmenys yra neteisė
tai draudžiami rinktis, ir jų 
asmeninės teisės atimamos.

Cia rasite tokĮ darbą, kurj 
norite lr pajėgsite dirbti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

HARTFORD, CONN.
Buvo parvažiavę šie ka

reiviai jūreiviai ir tt. Adv. 
Pranas Mončiūnas, kuris da-' 
bar yra Navy, Samson, New, 
York.

Edvardas Kripas, kuris 
randasi Camp Edison, Fort 
Monmouth, New Jersey, ka
riuomenėje, Signal Corps.

Juozas Bekeris, Madison 
St., išvyko j Navy ir grei
čiausiai rasis Samson, New 
Yory. Jo sesutė Elena yra 
WAAC.

Išvyko taipgi, rodos, į Na
vy Petras Esoda. Jis vedęs 
ir turi pora vaikų, kūne 
lanko lietuvišką mokyklą.

Staff Sergeant Edwaru 
Poška, Sąuire St., dabar rai; 
dasi Tennessee. Jo fotogra
fija tilpo Hartford Times 
su gražiu aprašymu. Jie at
liko 58 misijas kaipo aeria> 
inžinierius su Army Aii 
Force Unit. Jis buvo Indi
joje per pastaruosius, du me 
tus. /

Prieš pora savaičių Raud. 
Kryžiaus lietuvių vienetas 
buvo suruošęs pramogą, ku 
ri kuo geriausiai pasisekė

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

‘ » . ■« ■ >* k V •< •

Daugiausiai darbavos viene 
to pirm. V. Kaunietytė, Vla
das Brazauskas, taipgi Ma- 
nikienė, Zarembienė, Navic
kienė, Petraitienė ir kitos.

Vienetas sudarys $500 00 
auką ir įteiks Raud. Kry
žiui.

Be to, mūs mokyklos vai
kai laimėjo Raud. Kryžiaus 
vėliavą, kurią dabar sykiu 
su Stars and Stripes iške
lia mokyklos kieme.

Koresp.

Laikrodis išgelbėjo
Alfred C. Lavery, armi

jom corporal, reikalingas 
naujo laikrodžio. Jam vienas 
iš jo tėvų nusiuntė Kalėdoms 
dovanų laikrodį, bet dabar 
laikrodis jau niekam neti
kęs. Laikrodį sustabdė vo
kiečių kulka. Apie tai Corp. 
Lavery parašė laiške savo 
motinai Mrs. Frederick L. 
Lavery, 7527 N. Seeley avė. 
Jis yra šiaurės Afrikos ligo
ninėje, kur sveiksta nuo 
žaizdos. Bet jei ne laikrodis, 
tai vokiečių kulka būtų nu
skynusi kareivio gyvybę.

KifcAen Pin-Up Giri Hjjį*

SIX DO S
Do save fat and meat serapa 

while prepgrlng food.
Do save grease from frylng, even 

from onlona or flsh.
Do iiave skimmings from stewa 

or meat-base soups.
Do save drippinga from roasting 

pan8 and brol Ikrą.
Do aave meat and bonea left on 

platea at mealtime.
Do keep your fat salvage can near 

the stove where lt Ja convenlent.
e

SIX DON TS
Don’t regard any. gre aae too i*an- 

cld, burned or amelly to aave.
Don’t conalder fat uaeleaa because 

lt Is no longer uaeful ln cooking.
Don't neglect small savings — 

those lašt drops ln the akillet.
Don't tet a drop of grease go down 

the alnk er Into the garbage ean.
Don’t let uaed fat accumulate. 

Turn ln to the mest dealer wben 
. you get a Container full.

Don’t turn ln uaed fat on veeh- 
ends when the meat dealer la huay. 
Oo the flrst of the week.

The pln-up girt remlnde the eotdler ef heme. She should ateo remlnd the 
woman at home of tho eeldier, and her patrlotlo duty to aavo uood fat 
for tho war effort Helan Palrlak, phetographod above, wlfo of Lt. Joeeph 
Patrlek, aelectod at Amerlean Fat Salvage pln-up giri, submita a doten 
do’a and don*ts that every woman should fellow. Pln hor up ln tho 
kitchen and f«llew her euggeetlone every day.

t&CldliaHHhsSadLjaiaUiMuaiMlCJKuikluiuJi
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TUK UTHUANIAN BAILY FBUEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, DUaoh
Publuhed Daily, except Sa.iiAys, 

by toe
LITHUANIAN LATHOUU 1 iU SS SOCVBTY 
A member of the Catholic Pi ei Association

56.00 per year outside of Chicago; 57.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero pašto:
Metams *............................................................................... 57.60
Pusei metų ........................................................-................. 4.00
Trims mėnesiams .................   2-00
Dviem mėnesiams ...........  140
Vienam mėnesiui .... u.......... ....................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ............................................................... .... . 57?..... 50.00
Pusei metų ............................................................................ 340

, Trims mėnesiams .....................................    1.75
Dviem mėnesiams ..................................................................... j.23
Vienam mėnesiui ...........     .75

Užsieniuose:
Metams ......................................................................................... 58.00
Pusei metų ..................... .. .................................. •................... .. 4.50
Trims mėnesiams ............................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu ąu užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisluačUma tam tikslui paSto ženklų- Redukcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raStua ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rąžyti 
trumpai ir alžkiai (jei galima, ražmpaja mašinėlėj, paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant poiemikoo ar asgieųlškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.
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Entered as aecąnd-Clam, Matter March 31, lfilfi at Chicagą, D|. 

Under the Act of March 3, 1879.

Lietųvps iųionės atmeta Sovietų Rusijos pretenzijas 
jų kraštą pasigrobti, pavergti, atmetame jas ir mes 
Amerikos lietuviai.

Lietuvos žmonės siekia atsteigti savo laisvą ir ne
priklausomą respubliką demokratiniąis pagrindais, to
kio paifc nusistatymo laikomės ir mes, Amerikos lietu
viai. ;

Lietuvos žmonės tiki Amerikos jr jungtinių tautų 
pergalei, pasitiki Atlanto Carteriu, Amerikos ^lietuviui 
taip jau neturi jokios abejonės, kad kruvinosios dikta
tūros ir agresoriai bus sutriuškinti ir atstatyta pasau
lyje teisingą ir pastovi taika.

Tad, visos lietuvių tautos yra viena mintis, vienodas 
troškimas, tas pats užsimojimas — siekti, dirbti, ko
voti ir aukotis Laisvai, nepriklausomai ir demokratinei 
Lietuvai atstęjgti.

Pažymėtini įvykiai

Lietuvos žmonės ir mes
VYRIAUSIAS KOMITETAS LIETUVOJE

Praėjusį penktadienį kai kurie Chicagos dienraščiai 
įdėjo trumpą žinutę iš Stockholmo apie sudarytą Lietu
voje sląptą komitetą, kurio tiksD® — kovoti už lais
vos, nepriklausomas ir demokratiškos valstybės atstei
gimą.

Vakar gautoj The New York Times penktadienio lai
doj randame tą pačią žinią, tačiau platesnę, paduodant 
daugiau smulkmenų.

Ši žinia tiek yra svarbi, kad mes matome reikalo ją 
čia paduoti ištisai:

“1943 m. gruodžio men. gautomis iŠ patikimų šalti
nių žiniomis, Kaune sudarytas slaptas Vyriausias Ko
mitetas Lietuvai laisvinti. Komitetas reprezentuoja vi
sus demokratinio nusistatymo lietuvius ir kovojančias 
organizacijas, stovinčias vieningai už ‘nepripažinimą 
(jokios svetimos okupacijos Lietuvoje ir kovosiančias 
UŽ laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, aitsteigtą demokra
tiniais principais, paskelbtais Atlanto Čarteryje’. 
NEPRIPAŽĮSTA NEI NACIŲ NEI RUSŲ OKUPACIJOS

“Komitetas nepripažįsta nei Reicho (nacių—Red./ 
nei Sovietų Sąjungos okupacijos. Dėl to paskelbtame 
manifeste pasakyta, kad iš tos priežasties suorganizuo
tasis komitetas komunistų neįima.

“Manifestas, kuris baigiasi atsišaukimų į visus lie
tuvius kovoti už krašto nepriklausomybę, sako, kad 
Vyriausias Komitetas veiks artimame kontakte sų Lie
tuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais, kooperuojant su 
užsienio lietuviais, ypač su Jungtinių Valstybių lietu
viais ir ‘su visomis tomis tautomis, kurios pripažįsta 
laisvo tautų apsisprendimo teisę’ ”,
KOMITETAS VEIKIA

Apie šio komiteto susidarymą mūsų spaudoje jau se
niau buvo pranešta. Net jo atsišaukimas mūsų laikraš
čiuose buvo paskelbtas. Bet, kad apie tai dabar rašo 
Švedijos spauda ir iš ten persiunčiamos žinios Ameri
kos dienraščiams, matyt, kad Vyriausias Lietuvos Ko
mitetas plečia savo slaptą veiklą prieš okupantus na
cius ir Lietuvos žmonių vardu nori pasakyti pasauliui, 
kad Lietuva trokšta būti laisva if nepriklausoma ir kad 
ji priešinasi bet kokiai okupacijai, ar ji bus naciška, 
ar rusiška, ar kitokiai.
JŲ IR MCSŲ NUSISTATYMAS YRA VIENODAS

Tokio komiteto susidarymas ir jo atsišaukimas su- 
* stiprina mūsų, Amerikos lietuvių, nusistatymą visais 
galimumais padėti Lietuvos žmonėms apginti savo tei
ses į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jin taip pat 
sustiprina Amerikcs Lietuvių Tarybos pareiškimus ir 
jos sušauktos Pittsburgho konferencijos (1943 ra. rug
sėjo mėn.) rezoliucijas, kur aiškiai buvo pabrėžtas sto
vėjimas už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lie
tuvos valstybę. Tad, dabar negali likti jokių abejonių, 
kad Lietuvos žmonių ir patriotingųjų Amerikos lietu
vių milžiniškos daugumos nusistatymas supuola visu
šimtu nuošimčiu.
VIENINGAS TAUTOS FRONTAS

Lietuvos žmonės atmeta nacių okupaciją ir prieš ją 
kovoja, atmeta ją ir Amerikos lietuviai ir taip pat prieš 
jį kovoja.

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONFERENCIJA
Verbų sekmadienis nėra patogi diena konferencijoms 

ar kitokiems parengimams. Tačiau Chicagos lietuviai 
katalikai i žai neatsižvelgė ir praėjusį sekmadienį tu
rėjo surengę visą eilę parengimų, kurie ir savo tikslais 
ir dvasia supuolė su Verbų sekmadienio nuotaika.

Federacijos apskritis Chicagoje buvo sušaukęs lietu
vių katalikų organizacijų ir draugijų konferenciją, ku
ri praėjo sėkmingai ir sklandžiai. Konferencijos daly
viai turėjo progos pasidžiaugti Federacijos apskrities 
dirbamais darbais, duot? jiems savo pritarimą ir paža
dėti dar stipresnę paramą ateityje. Konstatuota pasi
tenkinimas, kad organizuotoji lietuvių ka'iaJikų visuo
menė uoliai ir pasišventusiai dalyvauja Amerikcs kąro 
pastangose ir kad dedasi prie Lietuvos Laisvinimo bend
rųjų darbų. Kad Federacijai rūpi pastovi ir teisinga 
pasaulio taika ir katalikiškos spaudos stiprinimas ir 
platinimas, pajutome iš turiningų referatų, kurie buvo 
skaitomi konferencijoj.
kongresmano ŽODIS

Pažymėtina, kad į konferenciją atsilankė kongres- 
manas Gorski, kuris savo laiku yra taręs už Lietuvos 
nepriklausomybę aiškų ir stiprų žodį Jungtinių Valsty
bių kongrese. Jis pasakė rimto dėmesio vertą kalbą, 
kurioj stiprino viltis, kad po šio karo Lietuva ir vėl 
bus Laisva ir nepriklausoma. Iš savo pusės jisai paža
dėjo gelbėti mūsų tautai pasiekti savo tikslą. Tad, iš- 
tikro, yra džiugu, kad mes, lietuviai, turime tokių prie
telių U. S. kongrese. Reikia žinoti, kad kongresą, žodis 
pertvarkant pokarinį pasaulį bus labai svarbus, o gal 
būt ir lemiantis.
GRĄŽUI KONCERTAS

Tą patį vakarą (irgi Šv. Jurgio par. aalėj) buvo su
ruoštas Verbų sekmadieųiui labai tinkamas koncertas.

' šv. Jurgio par. choras, komp. A. Pociui vadovaujant 
ir diriguojant, išpildė sunkų, bet puikų muzikos kūrinį 
— T. Dubois kantatą “Septyni žodžiai nuo Kryžiaus”.

Šiais laikais mūsų chorams nėra lengva sunkesni rei
kalai išpildyti, nes nemažai choristų yra išėję į kariuo
menę. Bet Šv. Jurgio par. choras vis tik pajėgė sunkią 
kantatą išmokti ir tikrai gerai atlikti. Ir atliko taip, 
kad ir gerokai išlepinta muziko ausis buvo patenkinta. 
Svečiai solistai (Giedraitienė, Sabonis, Kaminskas) 
jiems paskirtas dalis giedojo gerai, meniškai.

Gražaus įspūdžio sudarė įr septynių pamokslininkų- 
kunigų kalbos, kuriomis aiškinta paskutinieji septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus. Kalbelės buvo trumpos, 
bet gerai paruoštos. Jos patį Dubois veikalą padarė 
daug aiškesniu ir suprantamesnių. Publika žavėjosi 
jaunų kunigų gražia lietuvių kalba, aiškiu ir jautriu 
Kristąųą žodšių nuo Kryžiaus dėstymu.

Šis koncertas, tai buvo šaunus tęsinys svarbius klau
simus svarsčiusios lietuvių katalikų konferencijos.

GAVĖNIOS
MINTYS

Rate Vysk. P. Būčys, M.I.C.

Antradienis, 
balandžio 4 d.

Sušaudė 84 patrįjotus Lietuvoje
(LKFSB Londone leidžiamas laikraštis “Ca.thodic 

Herald’’ pabrėždamas Lietuvos teisę gyventi nepriklaų- 
aojnu gyvenimu, savo Nr. 3026, vasario 25 d., paskelbė 
tokias jų korespondento gautas žinias apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje: požeminis veikimas Lietuvoje gyvas. 
Atėjusieji slaptieji Lietuvos laikraščiai rodo visos Lie
tuvos siekius ir obalsius:

nei vienas lietuvis neturi Išvažiuoti Iš savo krašto! Į 
dąrbo batalijomis vokiečiai tikė/josi suimti apie* 250,- 
000 lietuvių. Represijų meti okupantai nužudė 84 lie
tuvius patrįjotus, bet visoje Lietuvoje surinkti jįems 
tepavykę 2,570 vyrų (ir tie ne visi lietuviai).

1943 m. Lietuvoje pasirodė naujas slaptas laikraštis 
“Lietuvos laisvės Trimitas”. Straipsnis baigiamas žo
džiais: “Sąjungininkų vadų šioje valandoje padarytas 
pareiškimas, kad jie nusistatę laikytis Atlanto Charte
rio nuostatų kibai padrąsintų lietuvius jų slaptaiųe są
jūdyje priešinantis vokiečiams. Uptųva, kuri yrą viena 
iš labiausiai civilizuotų Europos kraštų, per visą savo 
ilgą istorijos laikotarpį galingai kovojo dėl neprildau- 
somjbėe.“

Alyvų kalno darže Getse
mani V. Jėzus paprastai na
kvodavo, būdamas Jeruzoli- 
moje per Velykų Šventes. 
Ten nebuvo nė triobos, nė 
palapinės, bet Išganytojas 
ir Jo apaštalai buvo nele
pūs žmonės. Pavasario lie
tūs paprastai baigdavosi 
prieš pirmąjį pavasario pil
natį. Dauguma meldžionių, 
susirenkančių į sostinę Ve
lykų švęsti taip pat nakvo
davo lauke. Getsemani dar
žas buvo toloka nuo miesto. 
Iki ten nesiekdavo nakvoto
jai. Tai buvo nuošali vieta. 
V. Jėzus jos nebijojo, dar 
gi priešingai, jos ieškojo. 
Ten Jis nuėjo su Savo apaš
talais po paskutinės vaka
rienės. Aštuonis palikęs ne
toli sodo vartų, tris pasiė
mė su Savim gilyn į sodą, 
bet ir juos palikęs, paėjėjo 
arčiau kalno viršūnės mels
tis.

šiaurioji mirtis, kuri tu
rėjo įvykti už keliolikos va
landų, gyvai stojo meilingo
jo Mokytojo dvasioje^ Jis 
buvo tikras žmogus. Ką jau
čia jaunas, sveikas, stiprus 
žmogus vedamas žudyti, tą 
jautė švenčiausioji Jėzaus 
širdis. Išganytojas apsiėmė 
tą mirtį, bet pajuto visą Sa
vo pasišventimo skausmą 
juo labiau, kad kinojo, jog 
daugelis tą Jo pasišventimą 
niekais nudės. Jis atėjo pas 
apaštalus, rado juos mie
gančius ir pasisakė: Nuliū
dus mano siela iki mirštant 
(Mt. 26, 38). — Jis grįžo 
atgal melstis. Negana buvo 
prisiimti mirtį, dar reikėjo 
prisiimti žmonių nuodėmes 
ir atsakomybę už jas. Jis 
buvo vienui vienas tokio pro
to žmogus, kurs galėjo su
prasti pilnai, ką Jis prisii
ma. Suprasti — tai reiškė 
žinoti visą nuodėmių kiekį 
ir kokį, kas jiau buvo pada>- 
ryta ir kas bus padaryti. 
Dieviškoji išmintis neslėpė 
nup žmogiškosios širdies nė 
vieną dalelę tos apsiimamo- 
sio8 naštos. V. Jėzaus šven
tybei tas nuodėmių prisiė
mimas buvo tokis skaudus 
ir sunkus, kąd Išganylojas 
suvaitojo: Tėve, jei nori, at
imk šitą taurę šalin nuo ma
nęs (Lk. 22, 42.’Bet Dievas 
Tėvas negalėjo to padaryti. 
Sūnus prisiėmė mūs visų 
nuodėmes, bet širdis taip 
susispaudė, kad kraujas iš
tryško per odą lyg prakaito 
lašais. Buvo pavojaus nu
mirti, bet angelas, atvykęs 
iŠ dangaus, pridėjo jėgų tam 
smūgiui pergyventi. Su Sa
vo didžiąją naštą, kurios 
žmonių akys nematė, V. Jė
zus atėjo vėl pas apaštalus.

Tuom tarpu atkiūtino ir 
išd3ųįkas, vesdamas gink
luotus parisiejų tarnautojus. 
Niekšas, imdamas 30 sidab
rinių pinigų už savo Moky
tojo išdavimą, buvo suta
ręs: Ką eš pabučiuosiu, tas 
yra Jė?M8. žaibas netrenkė 
į išdaviką, tik atsiųstieji su
imti Jėzų, parpuolė ant že
mės, bet atsipeikėję, surišo

INSPIRACIJA KARO LAKŪNUI

Kapitonas Richard J. Bong iš Poplar, Wis., laivyno 
lakūnas, kurs kovose New Guinea frante yra numušęs 
25 japonų lėktuvus, visuomet prie bomberio turi priseg
tą savo merginos, gyvenančios Superior, Wis., paveiks
lą. (Acme-Draugas telephoto

Nauji lietuviai
Argentinoje

(LKFSB) Pravažiuodami 
į kitas P. Amerikos šalis 
buvo kuriam laikui sustoję 
Argentinoje lietuviai kuni
gai saleziečiai — Mečys Pus 
čius ir Petras Maskolaitis.

Argentinos lietuviai džiau 
giasi į Buenos Aires atvy
kusiomis seselėmis kazimie- 
rietėmis Aloyza ir Kamile.

V. Jėzų, nes Jis nesiprieši
no. Dievo Išmintis leido žmo 
nių nedorybei įvykinti blo
giausią sumanymą.

Mes nors apgailėkim savo 
kaltybes ir meile atlyginkim 
V. Jėzui už Judo siaus pabu
čiavimą ir už šventvagišką
sias vėlesniųjų žmonių Ko
munijas.

f

įos čia. atvyko darbuotis 
lietuvių mokykloje. Kelionė 
dabar sunki ir joms reikėjo 
beveik mėnesį (su sustoji
mais) keliauti lėktuvu. Da
bar Argentinoje bus penke
tas lietuvaičių vienuolių. 
Darbininkiškame Avellane- 
dos mieste, prie lietuvių baž
nyčios, jos veda trijų sky
rių pradžias mokyklą ir vai
kų darželį, kur gražiai auk
lėja apie 80 įvairios tauty
bės vaikučių. Iki šiol sese
lės auklėtojos gyveno Ubai 
kukliame nuomojamame ka
mbaryje. Dabar žada neuž
ilgo pradėti statyti mažą 
vienuolyną.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.
PERSKAITĘ “DRAUGI”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
oi pigesni nnoSimtį — be 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

.Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Akademikės-muzikės Apie J. A. Mason jo 
laimi 32 medalius sukakties proga

Žinios iš Al® centro J Didelė sausra Anglijojvo 440 kurie

Šeštadieny, balandžio 1 d-, 
įvyko pavienių orkestro ins
trumentui konkursas, Provi- 
denee High achool. Dalyvavo 
26 akademikės, bet laimėjo 
32 medalius, nes kai kurios 
grojo ir pavieniai ir ansem- 
bliuose. Aukso medalius už 
solo grojimą laimėjo sekan- 

< čios: M. Balandaitė už smui
ką; R. Benaitytė už stygų 
bosą; Kay Horan už piceo- 
lo; D. Ginski už klarūietą;
C. Balnam už miško ragą; 
(French Horn) T. Vranak

-roi miško ragą; P. Mason ir 
R. Hamill už tromboną.

Stygų kvintetas pelnė auk 
so medalį: D. Radtke, pir
mą smuiką; T. Juškevičiūtė, 
antrą smuiką; V. Krųkaitė, 
altas; P. Norbutaitė, želė; 
R. Benaitytė, stygų bosas.

Dūdų kvintetas pelnė auk' 
so medalį,. K. Horan, flei- 
tjas; R. Šimuty;©, obojus;
D. Ginski, kJariąetas; H. 
Parker, fagotas; J. Kaza- 
nauskaitė, miško ragas.

Miško ragų (French Horn) 
kvartetas pelnė aukso me
dalius. C. Balsam, M. Tindle, 
A. Benaitis, J. Kazanauskas.

Sidabro medalius už solo 
grojimą ipelnė: J. Jagminai
tė, L. Zailytė, J. Šapalaitė 
už smuiką; E. Talkevičiūtė, 
S. Venskiūtė, už stygų bo- 

•A. są; I. Lawrence už fleitą; 
H. Parker, už fagotą; M. 
Caveney už kornetą; bron- 
zo medalį pelnė: J. Lens- 
kiūtė už fleitą, D. Vranak 
už kornetą.

Vakar, balandžio 2 d. A 
dėlė Druktenyitė, baigusi šv 

X Kazimiero Akademiją perei
tais metais, laimėjo pirmą 
vietą $75 ir auksinį laik
rodėlį Morris B. Sachs Ama-

John A. Mason, dabarti
nis Am. Leg. Darius-Girė- 
nu posto komandorui šio
mis dienomis šventė 45-tą 
gimtadienį.

John Mason yra kilęs iš 
DeKalb, HJ„ bet jau nuo 
1917 metų gyvena Chieagoj, 
ir visą laiką Bridgeporto 
kolonijoj- Jia yri atsižymė
jęs sporte ir vienas žymiau
sių lietuvių ristikų. Dabar
tiniu laiku yra čempi jonas 
American Legion Illinois 
valstijoj.

John Mason jau penkiom 
likti metai kaip tarnauja 
ugniagesių departamente ir 
yra atsižymėjęs savo gabu
mais.

Jo sūnus Riefcard, 16 me
tų. labai gerai lošia basket- 
baji. Jo pagalba Dariua-Gi- 
rėaas posto jaumioliai lai
ko Ketvirto Distrikto čem- 
pijoa&tą jau antri metai. 
Di’ktė'Joyce, 16 metų narė 
Į5?nm and Bugle Corps ir 
sūnus RusbsII, 14 mėnesių, 
kuris Mažonienės spėliojimu, 
htjb dainininkas. Taip pat 
turi 79 metų amž. tėvą, se 
šerį ir du brolius; Ben. kurs 
trlp pąt yra veiklus Parius- 
Girėnas posto narys, ir kurs 
šiuo laiku yra Hines ligo
ninėj.

Joan Mason komanderio 
pareigas eina labai suraa- 
kos Legiono posto komande- 
niai.* Yra garbė būti Ameri- 
riu, bet visa tai labai bran
giai kainuoja ir reikalauja 
daug pasišventimo. Yra vy
rų, kurie norėtų būti gene
rolais, bet neturi tam tikrų 
kvalifikacijų. Taip pat y re. 
ir tokių, kurie turi kvalifi
kacijas, bet nenori sunkaus

Kovo 19 d. įvyko ARD LONDONAS, bai. 3. — 
rotooro,.. ,u»nnta.|6luo 

■»*».*“«! sesuo M.,Ignatm dcl? 
attdarė malda. n8ra, R j, w ~ Gy. j

Po įvairių skyrių rapor- ventojai prašomi vartoti'
tų, ir finansinio raporto, kiek galint mažiau vandens
svarstyta apie metinį seimą 
gegužės 28 d. Beimąs pra
sidės iškilmingomis Mišio- 
mis ir pamokslu vienuolyno 
koplyčioj.

Po pamaldų bus bendri 
delegatų pietūs, o po seimo 
vakare bankietas.

šį rudenį rėmėjos specia
liai pagerbs visus draugijos 
amžinus nerius.

Motina Juozapa susilauk7

visiems tikslams. Jeigu sau 
era užsitęs ir per vasarą, 
sakoma reikės įvesti van
dens racionavimą.

buvo per klaidą apšaudomi 
mūaų pačių kanuolių. NULIŪDIMO VALANDOJE

Mūsų kanuoles užmušė 
trylika savų karių

PEARL HARBOR, bai. 3. 
—Adm. Chester W. Nimitz 
vakar pranešė, kad 13 vyrų

daug sveikinimų vardinių žuvo ir 46 buvo sužeisti, 
proga. Pats centras įteikė kuomet Amerikos karo lai- 
dovaną. Seselių viršininkė vas per klaidą iš kanuolių 
dėkoja visoms už dovaną ir apšaudė Amerikos kareivi- 
linkėjimus. nius laivus, kurie plaukė į

Enewetok atolio Parry sa-Centro pirm. A, Nausė
dienė padėkojo visoms kuo
poms už suteiktas dovanas 
ir sveikinimus jos dvidešimt 
penkių metų darbuotės pro
ga-.

Po susirinkimo seselės pa
vaišino visas dalyves.

Mrs. Julia Urba

lą, vasario 22 d.
Iš viso šio karo metu žu-

ONA RĄCHIJN1ISNR— 
PAIJULNIENB

(po ūėvads SatMUHiokailė)
Velionė Uąyveno 26 metus 

Tttbor Farm, Sodu*, Mich.
Mirė Bai. 1 d. 1944 m.. 6.

vai. vak., sulaukus 7 2 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ii Kau
no apskričio, Jurbarko parap. 
ir miestelio. Amerikoje išgy
veno 48 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
S sūnus Juozapų ir marčią 
Marijoną, AJeksandrą ir mar
čią Sophie ir Walter; 4 anų- 
kus;, posūni Povilą Paliliūną 
ir podukrą Martha Jknulevi- 
čieną ir jos šeimą; broli Ka
zimierą Sabaliauską ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko bro- 
laus.

Kūnas pašarvotą* John F. 
Eudeikis koplyčioje, 4606 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
jvyks trečiadieni. Bai. 5 d..
1944 m. Iė koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų. bus nulydėta i Sv. Ka
zimiera kapines.

Nuoiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti fiiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Sūnai, Marčioj, 
Anukui, Pusinis, Podukrų,

Brolis ir Uhiijnčs.
Leidot, direktorius John F. 

Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero/ .
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonas GROvehill 0142 

Mūsų patarnavimas yrs greitas, mandagus Ir
iūsų finansiškam stoviui prieinamas.

-i--- i--

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
MėviškU Vertino iiiiiuiiiiiKiimiuiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiuiuiii

_ „ , , , darbo. Dariua-Girėnaa pos-
_. . a<n J* fc^' tas yra laimingas, kad as-

pad&inavo Strauaso k&ųJ JobD A Majson,
“The Blue Danube Waltz”. 
Kartu su ja konteste buvo 
kiti devyni asmenys. Visa 

> programa buvo išpildyta 
darbininkų iš Army Signal 
Jtepot,

Brighton Park — Lietu
vos Vyčių 36 kuopos mėne
sinis susirinkimas įrvyks 
pirmadienį, balandžio 3 d., 
8 vai. vak., parapijos mo- 

A kyklos kambaryje. Visi na
riai kviečiami susirinkti. 
Taipgi kviečiami nauji na
riai įsirašyti. Mariais gali 
būti pavieniai arba vedę lie
tuviai katalikai Mokestis 
tik $1.80 į metrus. Nariai 
gauna dykai gražų laikraš
tį “Vytis”.

A James R Cherry, pirm.

šio KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS U2
FIZIŠKA* nt FI.tOROSCOPIC

X—RAY—
KKAL JO IR UK1K Al,O 
TIRINfiJIMAS—Viskas už 
P&praataU o.p*c.in»vuaa» tokjo IfeirlnJ- 
Jlmo yra 419, Ir raea gvarantuojame 
Junta pauLeutUoits* arb* Jūa manu, niekuo 
■atliekate

JOKIO UOKB8C1O NSSSIKIA 
PASITARIMUI

RUONIŠKO* 1AUOS pamEkmimuai nvaoi
VAIdCOSB OKSbOS, koją runos, ir 

ai kalą iJOnlmal. Rhepanūstai kają ItUnimai. RbeunuUiuma 
SKILVIO SKAUSMAI, neviriklntmaa, 
degančio. pUalnėa taiaduu ar utkletA- 
jiniua
KRAUJO 1,1008. aupno, nuvarauato. 
ationu* jr kraujo uiniieaf Jltnue ia prle- 
SMtle. kronliką Ilgų. Aukito kraujo
3bOS LIGOS, nleMJIniaa, degančio, 

eazeiua, paorlaala ar epnogą. 
U81NAJJNIAI SKAUSMAI. proatati- 
tla. ukauilžloe Ir nėainagunio RUONIŠ
KOS lAOOb Ar alaikeUl roikla nak- 
Unila?
A klUlAriNAS FAMKNftS
• Tnojaaa paiengHnliaau

Žirnike nepranadlmiM
taena kalia, lengvomis Nglygamii.
MER KALBAME LENKIUKAI 

CHICAOO MKDICAI, INSTITUTE m NOITH STATE STKgF.T

Nelaimė
Juąnįta Henry, 7 metų, 

negriukė, prąeitą sekmadie
nį mirė kauntės ligoninėje 
nuo nudegimo, kurį gavo 
penktadienį, kai jos rūbus 
pačiupo ugnis jos name, 
3156 Indiana avė.

sutiko būti galva, kurs, be 
abejo, aukštai stovintį pos
tą dar aukščiau pakels.

WiUiam Sebastian

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEITV

VARTOJAMAS NAUJAS PLAVTIC k 
TBUIOLAS NATURALJM UUM 
■PALVOS O4NT« PUUTOMA.

OAMTV
PLBlTtMVefvatone,

$12-50
IKI $39-50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatalduagla. B. akla*'.. Natūrai*, apal- 
»oa Nelankau Vlaoj Saly žtnomoa dantų 
pIMtM. Paritintam*, cryatal cloar piattoa

PtoalamaM a,inkam., muiKauAa, Pairai- 

4 gamtini. Vtana. dleam taaiayoaą

D*rapie p'eltM įBpaaatM Ir I 
gautam tik iž lalanliiotų dentlsių Į

HEJNA BROS.
DENY AL PLATE CO.

IfM S. AahtaaS tad PI. Moa. M»1 
------------------------------------------------------«-ea-------a—r-
Aldaaa na. • IM >NMa4 IM I IM A
_______KALBAMU IJHT1JVMKAI

304S W. «Mh Kt. 2nd Fl. Lsw. 2#0S 
SO N, nearbona Ran. MA, Si* M« 
Vldnrmlmčle vai. <—4. Aatra4lo«| jr

katvtrtadlaaų ano ( IM T.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER.......... $9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, ĮQ
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP............... 25

PETROLEUM COKE .................. $12 50
Extra Course

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

Gerbui«Jo Materiolo ir Darba.

Mūšy MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
tdiaatte^s PŪDĄ patenkinimą.

z
Didysis Ofisą* ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO.
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė; 527 N. WESTERN AVĖ

**. .1

(Netoli Grand Avp.) 
PHONE: SEEiLEY $108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriaustas patarnavimas Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 H17 ROOSEVELT STREET

4AL-: • ryto Hd I rak.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARDA REFINANSAVIMUI 

Sm X totaA ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!V
e

"ATYBAI —

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hennitage

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

2ENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

M Firma Virš 50 Metą
Toe PaMoa Selmoa

ii

» y ' , « ...ų.'**
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PERSONAUZED MBMOIUA1S A.T NO KDDITIONJLL COSTI 
FAUTIGULAU rEOPLK PKEFKR PAGHANIUS PUODUOTIOMS 

DI8TRIBUTOR8 O» THB FKMOUS UGNTKLL.O URAMITB 
Mos* Beaotlful—Mxm* Badorlair—Sta«a<eaa—Beat la Tta World. 

BUY U. S. WAK BONDS WJTH THE SAVINGS
KREIPKJTCS PBDB

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VFashiagton Blvd. 5819 South Troy Street

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: fieštad- ir Sekm. 9-6 va)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

DtoM U Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

* L BUKAUSKAS
10821 SO. MICRIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS NL PHILLIPS

panaudokite reoGĄ dabartineim žemoms 
Ncotmeio baeoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

TAUPYKITE tatto) įririaeje. Jūsų iad«liri rūpeedaffai fiobo > 
mi h ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Sarins* and Loan Im- 
•umnce Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo- 
ĮKNIAUBIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (8TAI0A 

— ¥1 Metei Sėkmingo Petemavlmol

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 ,M. M. Mozerla, Sec'y. S2M SO, HALSTED ST.

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. Callfornla 
Avenue 

Lafayette 0727

v u A

Radio Pro’rograciai W 
(1800 k.) "

WGES

Firnjadlenlaia Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

. I. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUFOKNIA ĄVE Phone LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
3364 SO. HALSTED ST. 710 W. lSth STREET
________________Teleyfcone YARDS 1419_______________

L L ZOLP
1640 WĘST 46th ST, Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IB SUNAI
23J4 WEST 23rd PLACE 
10750 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5703 
. PULLMAN 127(1
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir¥ *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis Dėdės Sermo kariuomenėje

T-5 Anthony V. Rogers 
(Radzevičius), buvęs ener
gingas ir nuoširdus Šv. Juo
zapo parapijos choro narys, 
šiomis dienomis laukia išvy
kimo dienos iš New Yorko.

Antanas yra visas savo 
gyvenimo dienas praleidęs 
Chicagos Auburn Parke, kur 
gyvena visa eilė nuoširdžių 
lietuvių. Toje apylinkėje jo
jo tėveliai Petras ir Elzbie
ta Radzevičiai yra gerai ži
nomi veikėjai ir apylinkės 
geriausi “kriaučiai. Jie gy
vena ir turi kriaučių krautu
vėlę po adresu 8126 S. Vin- 
cennes Avė.
NEPAPRASTA KOLONIJA

Šioji maža lietuvių koloni
ja, kuri yra žinoma kaipo 
Auburn Park, neturi savo 
parapijos, bet susilaukė dvie
jų kunigų iš savo jaunuolių 
tarpo. Tos kolonijos gyven
tojai lanko Šv. Juozapo pa
rapiją ir sudaro maždaug 
trečią dalį tos parapijos.

timekeeperis Bethlehem plie
no kompanijoje. Jis yra bai
gęs Auburn Park pradinę 
mokyklą, Calumet High 
School ir kai kuriuos kursus 
Armour Technical Universi- 
ty.

Rugsėjo 11 d., 1941 m. An
tanas vedė Albiną Svereckai- 
tę, kuri taipogi yra veikli ir 
nuolatinė Šv. Juozapo parap. 
choro narė.

Šioji mažoji lietuvių kolo
nija turi daug daugiau nuo
širdžių jaunuolių ir būtų 
gražu, kad pasiųstų jųjų bio
grafijas. Toje apylinkėje 
yra nemažai “Draugo” skai
tytojų.

Linkime Antanui Radzevi
čiui sėkmingai kovoti už mu
sų laisvę ir grįžti greitai į 
mūsų tarpa.

Auburnparkietis

O*

BĮ

IK JIE DŽIAUGIASI

i t
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Sibiro tremtinio laiškas
•X

Ką rašo lietuvis pabėgęs iš Sibiro ne* 
laisvės, kur siaučia baisumas

DAUGELIS PAKALTUOS TREMTINIŲ NEBEMATYS 
SAVŲ TĖVYNIŲ. TRAGIŠKA PADĖTIS TREMTINIŲ, 
KURIE RANDASI SIBIRE.

/ mus

T-5 ANTHONY V. ROGERS 
(Radzevičius)

Jau nuo senai šioji koloni
ja turėjo savo mažą lietuviš
kų draugijų ratelį, o pati 
svarbiausia draugijėlė buvo 
lietuviškų dainų grupelė, 
kurią mokino įvairūs moky
tojai ir per ilgą laiką lavino 
choru3 Kastas Gaubia, da
bartinis Dievo Apveizdos pa
rapijos vargonininkas.

Vienas iš veikliausių jau
nuolių toje kolonijoje buvo 
jaunasis kareivis Antanas 
Radzevičius. Jojo linksmas 
būdas ir nuoširdumas buvo 
visiems apylinkės gyvento
jams didelis džiaugsmas, 
ypatingai kolonijos parengi
muose.

JAUNASIS ANTANAS
T-5 A. Rogers yra inžinie

rius kariuomenėje. Prieš iš
vykstant liuoenoriai į ka
riuomenę, Antanas buvo

Biznieriai prie Kristaus 
Kryžiaus

Pietų Chicagos dalyje dau
gelis krautuvių Didįjį Penk
tadienį bus uždaryta nuo 12 
valandos pietų iki 3 vai. po 
pietų, atsižvelgiant į tą mo
mentą, kai Kristus buvo ant 
Kryžiaus, pareiškė William 
A. Chapman, Didžiojo Penk
tadienio Draugijos vedėjas.

Didžiojo Penktadienio
Draugija buvo įkurta 1939 
metais iš 45 katalikų ir pro
testantų bažnyčių. Tos drau
gijos tikslas skleisti mintį, 
kad prekybos pasaulis atsi
žvelgtų į rimtą momentą. 
Chapman pasakė, kad Didį
jį Penktadienį daugiau kaip 
90 procentų krautuvių Blue 
lsland, Harvey, Beverly 
Hills, Roseland ir So. Chica
go bendruomenėse pagerbs 
trijų valandų laikotarpį, D. 
Penktadienyje.

Kongresui išsiskirsčius Velykų atostogoms, ir Senate 
Page berniukai, krykštaudami, išbėgai iš kongreso rūmų 
džiaugtis besiartinančiomis Velykomis. (Acme-Draugas 
telephoto)

Visus sužavėjo
L

Pasisekęs bažnytims koncertas '

av| ■Kai išaiškino

Burnside policija buvo “su
čiupusi” Roy Hanson, 8001 
Dobson avė., jo paties name, 
praeitą sekmadienį. Hanson 
grįžo į savo namus be rakto 
ir negalėjo įeiti į vidų. Tada 
jis atidarė langą. Kaimynai 
pašaukė policiją. Kai polici
ja išaiškino, kad Hanson yra 
savo namo savininkas, tada 
jį paliko ramybėje.

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, praeitą 
sekmadienį įvyko bažnytinės 
muzikos ir giesmės koncer
tas, kuriam vadovavo muzi
kas V. Daukša. Koncertą? 
pasisekė visais atžvilgiais. 
Koncerte buvo išpildyta 
rinktinės giesmės, kurios ža
vėjo ir kėlė susirinkusiųjų, 
sielas ir širdis ąpįįštyn. Bu
žo gražu ir didinga.

Giesmes giedojo ir solis
tai. Solo dainavo L. ir E. 
Daukšaitės, J. Norkus, A. 
Pieržynskienė, E. Kegavi- 
čiutė ir T. Kuszlejko.

Koncerto metu kun. K. Ba- 
rauakas, “Draugo” redakci
jos narys, pasakė pamokslą 
apie muzikos ir giesmės 
reikšmę žmogaus gyvenime.

Po koncerto buvo suteikta 
palaiminimas šv. Sakramen
tu.

Koncertas buvo surengtas 
parapijos skoloms apmokėti.

Kun. A. Linkus, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, pa
dėkojo ‘ muzikui Daukšai, 
chorui, solistėms bei solis
tams už gražaus koncerto

atlikimą, o žmonėms už gau
sų atsilankymą.

Kun. St. Adominas kon
certo metu supažindino 
klausytojus su giesmių turi
niu bei jų autoriais.

f

DABAR iii Pirklį
UI Dar temomte Kainomis! 

Atvykite | miksą Jardą Ir apMrCktte ata
ka h aaMta LENTŲ—MILLWOBK
- STOGU m NAMU MATERUOLĄ _ 
<1*1 tarsią. por«ą. vMką. skieps Ir flotą 
PASITAKKIT SU MC8Ų EKSPERTAIS

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINA&

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI 8ALE8MANAI 

3089 SO HAL8TED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

-----A-----
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Raėosnaa Plunks
nas ir {vairius
kitokius auk-

! slidus daiktus 
1 ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS! />• . ’S\

I
i

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Mudkaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
LaikrodMhis, žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMARER 

— MŪŠIO

4218 ARCHER AVENUE 
LAPAYETTE M17

SUilnrilraa *

Du vyrai sulaikė Louis 
Brais, 1420 E. 65th pi., sulai
kė gatvelėje ir iš jo pagrobė 
$12, praeitą sekmadienį.

1 . * ¥ '*

Kulkos žaizda
Wojciech Zygmant, 64 me

tų, 720 E. 103rd pi., mirė 
praeitą sekmadienį Roseland 
bendruomenės ligoninėje nuo 
kulkos žaizdos.

• * *

Perlai « Ae z

Vagys paėmė už $250 per
lų ir siutą už $55 iš namo, 
5555 Everett aVe. Apie tai 
pranešta policijai praeitą 
sekmadienį.

• * • i 
..... ’ Mf

Dviratis H

Vasario 1, 1944 atėjo laiš
kas, rašytas Antano Kirstu
ko, spalių 19, 1943 metais,
iš Azijos, bet jau ne iš Sibi
ro. Jis rašo dar kalėjime bū
damas, taigi valstybės ir 
miesto, iš kurio jis rašo, ne
minėsime saugumo sumeti
mais. štai ką jis rašo:

19_X—1943

Brangūs Lietuviai 
Amerikoje,

Aš Antanas Kirstukas, sū
nus Igno, esu gimęs Lietuvo
je 10—VI—1910 ir esu lie
tuvis. Iki rusų-vokiečių karo 
gyvenau Lietuvoje, Vilniaus 
mieste. Kaip tik karas prasi
dėjo, aš ir daugelis kitų bu
vau evakuotas į Sovietų 
kraštą toliau. Tenai aš pa
mačiau ir pergyvenau karo 
padėties sunkenybes ir mū
sų, pabaltiečių, nepripratimo 
prie sovietų režimo. Spalių 
24 dieną 1941 aš perbėgau 
Sovietų rubežių nelegaliai ir 
atsidūriau.... krašte. Čia, ži
noma, buvau suimtas ir in
ternuotas, per 10 mėnesių la
bai griežtai laikomas, bet da
bar jau einu į darbą kaipo 
mechanikas.
BAISUS LIKIMAS 
TREMTINIŲ

Čion atbėgau, žinoma, ne 
aš vienas, čion atbėgo daug, 
betgi daug daugiau mūsų 
brolių iš Pabaltės žuvo šal
tose ir alkanose Sibiro erd
vėse, baisiausiose koncentra
cijos stovyklose ir visur be
ribėje platybėje Sovietų Są
jungos. Ką mums iš Balti
jos kraštų atvykusiema čia 
teko pergyventi pirmąją žie
mą, aš nenoriu nė rašyti. 
Betgi tūkstančiai mūsų tau
tiečių, tūkstančiai baltijie- 
čių, amžinai jau nebematys 
mūsų Baltijos kraštų. Ten 
Sibire visi prarado ir daik
tus ir kūnus ir kraują ir 
dūšią ir .pražuvo. Žuvo ne 
karo fronte, bet shachtose 
(kasyklose), giriose, kolcho
zuose,- gelžkelio stotyse, ka
me mėnesiais išlaukdavo 
ešalono, arba dažnai stačiai 
ant miesto gatvių. Iš lietuvių 
tik aš ir Stasys Kaselis čion 
teatbėgom*, estų 10 ir vienas 

'latvis SjJragis, kuris jau ta-Charles Mackie< 8536 So. » . < .
Hermitage .ve., pranešė po P° P“la>d°t“ Purve- Cla
licijai praeitą sekmadienį, 
kad jo dviratis (bicycle), už 
$25 vertės, buvo paimtas iš
fronto 8131 May st. •

• * ♦-
Vežimas

Martin Ernst, 8205 Ver- 
non avė., pranešė praeitą 
sekmadienį, kad iš jo namo 
koridoriaus buvo pavogtas 
vaiko vežimėlis.

Joseph Wilszynski, 29 me
tų, 1475 Superior st., prane
šė policijai praeitą sekma
dienį, kad jis buvo subady
tas į petį vyro, kuris ginči
jos su juo Division st ir 
Ashland avė.

dų, kilmės Lietuvoj pilietis, 
ir Shapiro iš Vilniaus, ne
skaitomi nei Lietuvos, nei 
Lenkijos, nei Sovietijos pilie
čiais išvyko sau į laisvą pa
saulį, turbūt, su Nanseno 
pasais, žydų internacionalo 
padedami.
PRAŠO PAGALBOS

Aš kreipiuosi į jus, bran
gūs Amerikos lietuviai, su 
prašymu . pagelbėti man, ir 
aš noriu pranešti estų visuo- 
menei Amerikoje apie 8 es
tus, kurie čia randasi kalė
jime absoliučiai blogam pa
dėjime. Žinokite, brangieji, 
kad, čia Azija, ir kalėjimas 
toks, kaip buvo prieš 500 
metų. Aštuoni estų vardai 
tokie.... kiti du estai dingo. 
Tai yra tie visi estai iš Pa
baltės; jiems reikalinga sku
bi pagalba. Prašau tai pra
nešti Amerikos e3tams. Ma
teriale pagalba ir moralinė 
paguoda galima gi pasiųsti 
per legacijas kitų kraštų. O 
apie mane Jūs lietuviai pra
šomi nesirūpinti. Visame 
šiame krašte iš lietuvių aš 
tik vienas čia belikau; ant
rojo lietuvio atbėgėlio jau

nebėra. O gal ir man lem
ta čia pražūti kaip čia>žuvo 
vienintelis latvis jūrininkas 
Spragis. Aš čia lyg tas pa
skutinis Mohikanas. Parašy
kite man per Amerikos Le- 
gaciją. Pagelbėklte mums 
visiems iš šio krašto išvykti, 
nesvarbu kur. Bet jeigu ir 
jūs būtumėt taip pat blogo
je padėtyje, jcaip ir aš, tai 
tuo atveju būtų absoliutiš
kas nulis. Kaipo mechanikas 
aš galiu dirbti neblogai. Jau
čiuosi sveikas. Mėgstu dar
bą ir motorą gerbiu kaip sa
vo širdį. Galiu dirbti ir kitus 
darbus. Rašau ne lietuviškai, 
nes gal cenzūra nemokės 
perskaityti, bet rusiškai, — 
nors sunkoka, bet vis leng
viau negu angliškai rašyti. 
Man gi atrašykite angliškai. 
Malonėkite atsiliepti kaip 
galima greičiau, aš labai la
bai laukiu; tai man be galo 
svarbu. Sveikinu jus, broliai 
Amerikoje. Iki pasimatymo.

A Kirstukas
Kirstuko giminės prašomi 

atsiliepti.

buvo, rodos, 10 lenkų, ku
riuos lenkų atstovas pasirū
pino iš kalėjimo ištraukti ir 
išsiųsti. Buvo čia ir aštuoni 
žydai, bet kad jų interna
cionalas darbuojasi neblogai, 
tai ir jie visi išvažinėjo. Vie
nas žydas buvo iš Lenkijos, 
tai jis ir New Yorką pasie
kęs. Apie Baltikus niekas 
nesirūpina. Kada vienas pa
baltiečių kreipėsi į Anglų ir 
Amerikos atstovus.... mies
te, kad mus paimtų Indijon 
ar kur kitur, tai jie atsisa
kė, abejodami dėl mūsų pi
lietybės, nors, pavyzdžiui, aš 
turiu nesovietinės Lietuvos 
pasą. Tuo pat betgi laiku 
Mykolas Dovydavičius, žy-

Gatvėkariuose apiplėšti 
du konduktoriai

Du gatvėkario kondukto
riai buvo apiplėšti negrų ke
leivių praeitą sekmadienį. 
Stanley Sfanguist, 3960 Lin
coln avė., pareiškė policijai, 
kad negras atėmė iš jo $30 
35-toje gatvėje ir Indiana 
avė., ir Clarance Gilen, 5438 
S. Sawyer avė., neteko $20 
ir laikrodžio už $60, kai neg
ras važiavo gatvėkariu 49-je 
gatvėje.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

X Korop. A. Pocius pa- . 
rodė, kiek daug pastangų į- 
dėjo su savo choru kanta
tai ‘ ‘Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus” išpildyti. - Veikalui 
daugiau dar turinio pridavė 
trumpas kiekvieno žodžio y 
paaiškinimas, kurį atliko 
vietos ir svečiai kunigai. 
Komp. A. Pociaus pastangas 
įvertino virš 600 susirinku- 
BIOS publikos. ,

X Antanina Švilpauskie-' 
nė, žymi ir uoli Melrose Par
ko kolonijoj veikėja, po ke
lių mėnesių sunkiai pergy-y 
ventų įvairių ligų, ačiū Die
vui, ir gerų žmonių pagal
bai, eina sveikyn. Džiaugia
si melroseparkiečiai, bet 
kartu ir čikagiečiai, kad ji
nai kuo greičiau pasveikti' 
ir grįžtų į tų darbų eiles, 
kuriuose ji yra daug dirbu
si ir rėmusi.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendro
vės sekretorius, 2202 West 
Cermak Rd., pareiškė, kad 
jo 30 metų sekretoria.vimo 
laiku, šių metų kovo mė- 
nesis buvo rekordinis; pa
skolų padarė arti $100,000 
vertės. Malonu ir gražu tai 
girdėti šėrininkams ir garbė > 
lietuviams, kad viršminėta 
bendrovė šuoliais kyla aukš
tyn.

X Brolių Vešotu prem
jera “Lietuvą-Tėvynė”, vei
kalas ir dabartinės Lietu
vos gyvenimo, bd3 atvaidin
tas Velykose, Sokol HalL-f/ 
Programa prasidės 5 vai. 
vakare. Vešotai yra žymūs 
artistai, daug sykių vaidinę 
Chicago teatruose.

X “Taip tėvas norėjo’’ 
tai naujas Chioagoj dar ne 
vaidintas veikalas iš Lietu 
vos gyvenimo, kurį Ateiti 
ninku draugovės scenos me- * 
no mėgėjai vaidins balan
džio 30 d., Šv Jurgio para
pijos salėje.

X Petronėlė Pocienė, pla
čiai žinomo Cicero biznie
riaus žmona, praeitą sekma
dienį minėjo gimtadienį, bet 
atšventė jį drauge su A. Si
mutiene, Vaišvilaite pas At- 
kočiūnienę kovo 29 d.'

X ARD jubiliejinis seimas 
šįmet įvyks gegužės 28 d., 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos salėj. Draugijos ir orga
nizacijų kuopos bei apskri
tys prašomos jau rinkti at
stovus. . v.. ..' ' . w

X Aplink mus praeitą šeš 
tądien}) buvo paskelbta, kad 
su koncertu į Rockford, III, 
išvyko dain. Kandrataitė ir 
Mondeikaitė. Turėjo būti 
dain. Druktenytė, o ne Kan
drataitė.

X John Salvaitis iš Co- , 
wert, Mich., “Draugo” akai- 
tytojas, praneša, kad šiuo 
metu toje apylinkėje labai 
pripustyta sniego.

X Barbora Naujokienė, 
Bridgeporto veikėja/ sunkiai 
susirgo ir kovo 31 d. nuvež
ta į šv. Kryžiai ligoninę. 

Platinkite “Draugą”,
. K/ ~~




