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the people, shall not perish
from the earth.” '

...“and that goVermnent of 
the people, by the people, for

—Abraham Lincoin

I
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Amerikiečiai Stovi 6 Mylias Nuo Koelno
Naciai Pasitraukė iš Neustettin;

Rusai Veržiasi Vis Arčiau Baltijos
LONDONAS, vas. 28. — 

Berlynas pranešė, kad na
ciai evakuavo Neustettin, 
strateginį Pomeranijos su
sisiekimo centrą, 90 mylių 
į rytus nuo Stettin ir 40 
mylių nuo Baltijos jūros.

Maskvos pranešimai, ta
čiau, sakė rusai dasivarė 
arčiau Baltijos šiaurryčiuo
se nuo Neustettin ir stovi 
tik 20 mylių nuo Koeslin, 
prie paskutinio geležinke
lio jungiančio Danzigą su 
Stettinu.

Vienas raportas iš Mas
kvos sakė rusų daliniai pa-

siekė Danzig-Stettin kelią 
ir “mato Baltiją.”

Anot Associated Press, 
smarkios nacių kontratakos 
ir didelis dumblas sulėtino 
rusų žygiavimą. Naciai kon 
tratakuoja, kad neduoti ru
sams sugauti tūkstančius 
nacių karių rytinėj Pome
ranijoj ir seną j am Lenkijos 
koridoriuje.

Nacių komanda , s a k ė 
Marš. Žukovo armija pra
plėtė savo poziciją skers 
Oder upės į pietus nuo Kue 
strino, 39 mylias į rytus 
nuo Berlyno. z

NACIAI BELAISVIAI VEDAMI į STOVYKLAS

»

JAV Kariai Persikelia Per Erft,
Vejasi Betvarkiai Bėgančius Nacius
PARYŽIUS, vas. 28.—Įsteigę tris pozicijas anapus Erft 

upės, pirmos armijos tankai ir kariai pasivarė iki šešių 
mylių nro Koelno. Prieš juos guli tik lygūs laukai.

poziciją anapus Erft

armijos stovi tik 29 
Joms susijungus yra

Suvaro Japonus Į Šiaurinę Dalį lwo
PACIFIKO LAIVYNO

ŠTABAS, Guam, vas. 28.— 
Lėtas bet neperstojantis 
Amerikos marinų stūmima- 
sis Ivvo saloje spaudžia ja
ponus gynėjus ir suvaro 
juos j šiaurinį salos galą.

Amerikos karo laivai, lėk 
tuvai ir marinų artilerija 
nuolat šaudo į 
cijas šiaurinėj 
daly. Manoma 
tins priešą ir

i

K.

nams prasilaužti per jo 
nijas.

Anot vėliausio raporto, 
marinai ištiesė savo liniją 
salos vidury ir ruošiasi di
desniam puolimui priešo 
linijų.

Adm. Nimitz komunika
tas sakė japonai smarkiai 
ginasi. Trečios marinų divi-

Ii-

Suimti naciai belaisviai vedami per po ntonini tiltą skers Roer upės į stovyklas 
užpakaly fronto. Sąjungininkų ofensyvą, kurb darosi didesnė ir jėgingesnė, jau pasiekė 
Reinlandi ir Koelno laukus. (Aeme-Draugas Telephoto.) ( i
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FDR Pasirašė Bylių
Sekretoriaus Reikalu
WASHINGTON, vas. 28 

—Prez. Rooseveltas pasira
šė George bylių, kuris at
skiria valdžios skolinimo 
agentūros nuo Prekybos 
Sekretoriato, ir tuo atidarė 
kelią Henry A. Wallace 
paskyrimo užgėrimui.

I

I
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japonų pozi-
Iwo Jima zijos užimtam plote suskai

tąs suminkš- tyta maždaug 800 “visokių 
duos mari- rūšių” priešo lizdų.

Manila Japonai Bandė 'Baniai' Ataką
MANILA, vas. 28.—“Ban riai liepsnosvydžiais išdegi- 

zai” šaukią japonai prade- na japonus iš Manilos val- 
jo ataką po didelio artileri-; džios rūmų, bet priešo da- 
jos baražo apsauga į rytus liniai vis dar atsilaiko vir- 
nuo Manila, bet amerikie- šutiniuose aukštuose finan- 
čiai atmušė juos su 
liais nustoliais.

------ i 
dide- sų ir ūkio ministerijų rū-

■ mų.
Gen. MacArthur pranešė, 

kad baigiama išmušti Cor- 
regider sugauti japonai. 
Jis taipgi pranešė, kad pir
mas sąjungininkų reikmenų I 
laivas jau atplaukė į ap-

Maniloje, amerikiečiai ka- griautą Manila uostą.

Ataka įvyko netoli 
talban, 12 mylių į šiaurry
čius nuo Manilos, ir arti 
priešo įrengtų gynimosi Ii- ■ 
nijų.

Mon-

Išstūmė Japonus j 
Iš Burmos Miesto

KANDY. Ceilonas, vas. j 
28.—Britų 14-tos armijos 
kariai išvarė japonus iš Ta- 
lingon mieste, Myinmu sri
ty anapus Irrawaddy upės, 
į vakarus nu: Mandalajaus. ■ 
Aršios kautynės už tą mie
stą tęsėsi dvi dienas.

NIMITZ PRIŽADĖJO
KINIJAI PAGALBA

LAIVYNO ŠTABAS, 
Guam. vas. 28. — A d m. 
Chesizr W. Nimitz padarė 
Generalissimo Chiang Kai- 
shek’ui pažadą, kad mes 
atakuosime Japoniją vis di
dėjančia 
kenčianti 
avinti ir 
jėga bus 
itz atsakė į Chiang sveiki-

MILŽINAI SUAIŽĖ
240 TOKYO BLOKU į

21-OJI BOMBERIŲ KO
MANDA, Guam, vas. 28.— i 
Žvalgybos padarytos nuo
traukos parodo, kad sekma
dienio B-29 lėktuvų ataka 
ant Tokyc miesto suaižė 
bent 240 miesto blokų, ir 
apgriovė vieną trijų gele
žinkelio st-očiv Japonijos 
sostinėje.

Mano Churchill Gaus 
Parlamento Užgyrimą
LONDONAS, vas. 28. — 

Parlamentas 396 balsais 
prieš 25 atmetė pasiūlymą 
neužgirti Anglijos vyriau
sybės nusistatymą dėl Len
kijos reikalu padaryto nu
tarimo Krymo konferenci
joje. • •

Min. Pirm. Churchill ruo
šiasi sakyti kitą kalbą par
lamente ryt, tolimesniam 
gynimui “trijų didžiųjų” 
padarytų nutarimų. Mano
ma tuoj po to parlamentas 
suteiks Churchill vyriausy- Pgf g Djgn3S ŠUČIUS

25,718 Nacių Belaisvių
PARYŽIUS, vas. 28. — 

šešias dienas atgal pradė
toj ofensyvoj sąjungininkai —Prez. Rooseveltas 
suėmė 25,718 nacių belais- Washingtonan 
vių, arba 929.711 
Day. birželio 6 d. 
kiečiai šiomis dienomis su
ima tiek belaisvių, kad vie
tom turi sustoti ir šauktis 
pagalbos nuvedimui belais
vių į užpakalį.

bei užgyrimo balsą.

Amerikiečiai Užėmė 
Miestelį Italijoje 

ROMA, vas. 28.—Ameri
kos 5-tos armijos jėgos da
lyvavo keliuose aštriuose 
patrulių susirėmimuose Ita
lijos fronte, ir užėmė Sene- 
veglio kaimą. Nacių patru
liai pravedė atakas ties Cą- 
saglia ir Vergato, bet buvo 
atmušti.

Britų 8-toji armija atmu
šė nacių" bandymą nakties 
metu persikelti per Senio 
upę-

i

i

LĖKTUVAI TĘSIA 
ATAKAS ANT REICHO i
LONDONAS, vas. 28. — 

Tęsdami erinę ofensyvą 
prieš nacių karinius cen- 

i trus Vokietijoje, 1.100 Ame 
rikos lėktuvų šiandien puolė 
apie 10 geležinkelių centrų, 
o didelis skaičius Anglijos 
lėktuvų po to vėl atakave

j
I

Šveicarijos Lakūnai
Numušė 2 US Lėktuvus

CIURICHAS, vas. 28. —
Šveicarų kariniai lėktuvai
numušė du Amerikos bom- \ nacių aliejaus varyklas, 
bėrius, kurie skrido virš -------------------
Šveicarijos o kiti septyni pMnanjjOje RaSt3

, buvo privers<.> nusileisti. * *

■ lebanas Įstojo Karau
BEYROUTH, vas. 28. — 

Lebano parlamentas šian
dien nubalsavo paskelbti 
karą prieš Ašį.

jėga “iki Azijos 
žmonės bus išlai- 
Japonijos karinė 
sunaikinta.” Nim-Padeda Darbo Bylių

I Čali tanata nim£L dė! pasekmingų ata-• J®11 J“"3'“ ;kij ant Tokyo.
WASHINGTON, vas. 28. * ____________

rS“.“'.“; p«Ui,i
Oraltavimo Reiksią Kovo 1 d.: Šv.

WASHINGTON. vas. 28.;s€nov^s: nSvaris 
—Atstovų Rūmai, susirūpi
nę dėl vis didėjančio karių

i

Naciai Paleis Įkaitus
BERNAS, vas. 28. — Na

ciai paleis a250 politinių I 
kalinių, jų tarpe Belgijos 
Karalių, jeigu toks pat skai- j 
čius nacių gaus prieglaudą 
neitraliose šalyse.

I
KALENDORIUS

kad šią savaitę butų pada
rytas 
kalėk

Jis 
tą bylių į

nutarimas dirbk-ar- 
byliaus reikalu.

sakė Renatas padės 
I?’.; ir pradės

svarstyti Ikeary A. Wallace 
nominacijos į Prekybos Sek 
retcrius užgynimą.

žudė.
Kovo 2 d.: šv. 

ir jūreivių skaičiaus ligoni- 3enovės: Anglis ir 
nėse, skuba svarstyti bylių 
draftuoti slauges sužeistų
jų gydymui.

ORAS
į

t

Albinas; 
ir Gra-

i

Elena;
Almonė.

Požeminiai Fabrikai
MASKVA, vas. 28.—Ko

munistų laikraštis Pravda 
rašė, kad Poznanijoje, va
karinėje Lenkijoje, buvo 
rasta požeminiai nacių pa
būklų fabrikai. Taipgi pra
nešta, kad naciai vartoję 13 
to miesto 15 bažnyčių kaipo į 
sandėlius.

KARO BIULETENIAI
—JAV 9-tos armijos ar

tilerija gali apšaudyti Due- 
seldorfą.

—JAV trečioji armija į- 
silaužė į Bitburgą. Saar 
srity.

— Tokyo sakė Amerikos 
lėktuvai atakavo pozicijas 
Bornejoje.

—Trys Gen. Clark štabo 
nariai žuvo, kuomet lėktu
vas nukrito tuoj po pakili- i

Nebus didelės atmainos. , mo iŠ Italijos aerodromo.

PARYŽIUS, vas. 28.—Amerikos 1-oji armija persikėlė 
per Erft upę astuonias mylias nuo Koelno, o šiaurėje li
to ji armija skubiai vejasi betvarkiai bėgančius nacius 
per Reino lauką.

Iki vakaro 1-oji armija praplėtė 
ir perkėlė didesnes jėgas per upę.

Amerikos 9-toji ir Kanados 1-oji 
mylias viena nuo kitos Reinlande.
galimybė, kad būtų sugauta 15 ar daugiau nacių divizijų.

Žinių sulaikymas nedavė sužinoti apie pasivarymą ir 
užimtus miestus, bet 9-tosio? armijos tankai skuba į vi
sas pasės. Iki cenzoriai vakar naktį sustabdė raportus, 
9-toji armija stovėjo prie Ruhro klonies krašto ir visai 
netoli Muenchen Gladbach miesto.

Britai lakūnai matė ilgas 
eiles nacių vežimų skubant 
atgal per Reiną.

Nacių komanda pripaži
no, kad 9-toji ir 3-čioji ar
mijos pasistūmė pirmyn 
Roer ir Saar frontuose, ne
žiūrint didelės nacių opozi- frontu ir pradėjo apeiti se
rijos. bet teigė, kad kana- nąjį Trier miestą, 
diečių puolimas Calcar-Goch 
rajone buvęs sulaikytas.

Kanadiečiai šiaurėje ap
valė 44 mylių plotą vakari
nio Reino upės kranto ir 
atakuoja šiaurvakarinį kam 
pą Ruhr klonies, 295 mylias 
nuo Berlyno.

Amerikiečiai prieš Koel-ii 
f

I ną stovi 39 mylias Vokie
tijos gilumoje ir 298 my
lias n ‘o Vokietijos sostinės.

Fronto centre 3-čioji ar
mija pasivarė pirmyn pus
ketvirtos mylios 50 mylių

Vakar dieną sąjungininkų 
armijos suėmė 8.000 račių 
belaisvių.

Britų radijo pranešimas 
sakė vokiečiai kariai aplei
džia Muenchen Gladbach, 
pro kurį 9-toji armija va
kar praėjo. Amerikiečiai to
je srityje užėmė 10 miestų.

Prezidentas Sugrįžo, Išduos Raportą
WASHINGTON, vas. 28. Prezidentas planuoja: 

grįžo ;
i iš Krym'• •; 

nuo D- konferencijos, pilnas vilties 
Ameri- pastoviai taikai, ir pasiruo- 

I šęs suteikti Kongresui ir 
tautai konferencijos rapor
tą.

Neviskas bus pasakyta. 
Prezidentas davė suprasti, 
kad buvo, padaryta kai ku
rie slapti nutarimai, kurie i 
negali šiuo laiku būti viešai 
skelbiami, nors laikui bė
gant paaiškės kas jie yra.

Sugrįžęs iš penkių savai
čių, 14,000 mylių kelionės 
Rusijon laivu ir lėktuvu.

1
Prancūzija Prisidės 
Prie US Konferencijos

PARYŽIUS, vas. 28. — 
Prancūzijos vyriausybė nu
tarė priimti Jaltos pasiūly
mą būti viena San Francis
co konferencijos rėmėjų, 
šalia J.A. Valstybių, Kini
jos, Anglijos ir Rusijos.

Nutarimas padarytas po 
Užs. Min. Bidault raporto 
apie Jalta nutarimus, kurie 
duoda Prancūzijai žymią 
vietą Vokietijoje. Europoje
ir pasaulinėje organizacijo- dėl “Chapultepec deklaraci- 
je.

Į

KOMPROMISAS DĖI
AGRESIJOS PAKTO

MEXICO CITY. vas. 28. 
—J.A. Valstybių delegacija 
Amerikų konferencijoje pa
darė laikiną kompromisą

Angliakasiai Nori
Kalbėti Aūie Algas

WASHINGTON. vas. 28 
—John L. Lewis ir 31 ap-1 
skrities' pirmininkas jai* 
paruošė United Mine Work- 
ers unijos algos reikalavi
mus, kuriuos pristatys min 
kštos anglies kasyklų savi
ninkams ryt dieną.

cijos,” kuria einant būtų 
apsiimta jėga nugalėti ag
resiją vakariniame pasau- 

; lyje šio karo metu.

Rumunijos Premjeras
Rezignavo, Raportas

NEW YORKAS, vas. 28. 
—Bucharešto radijo prane
šimas sakg Gen. Nicolae 

, Radescu atsistatydino iš 
1 Rumunijos Premjero vietos.

ryt 
per radijo išduoti Kon
gresui ir kraštui raportą 
apie konferenciją su Chur- 
chill ir Stalin; dalyvauti 
San Francisco įvyksiančioj 
Jungtinių Tautų konferen
cijoj ; kitą suėjimą 
Pirm. Churchill.

Prezidentas sakė 
nąs jog Jungtinių
organizacija išsivystys į ge
riausią priemonę karų ir jų 
priežasčių panaikinimui. Ji . 
taipgi pareiškė, kad Ame
rikos žmonės nesupranta, 
kad karas prie? Japoniją 
bus ilgas ir s-p '”is.

su Min.

jis ma-
Tautų

Marinai 'Užpuolė’
Laikraščio Raštinę

SAN FRANCISCO. vas. 
28.—Vakar naktį miesto ir 
laivyno policija nuvyko į 
San Francisco 'r'xaminer 
raštinę, kur suvirs 60 ma
rinų buvo nuvykę protes
tuoti editorialą. kuris sakė 
marinai “per brangiai mo
ka” už Ivvo Jima salą.

Vienas liudininkas sakė 
marinai reikalavo atšauki
mą pareiškimo, kad Gen. 
MacArthur turėtų būti pas
kirtas vyriausiu komandie- 
rium Pacifike, kadangi “|is 
taupo savo karių gyvybes.”

Nebuvo jokių muštynių 
ir policija nieko nesuėmė.
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atgarsiai
Praeitos savaitės ketvir

tadienio Drauge buvo trum
pai aprašytas Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimu ’ 
sukakties minėjimas Detro
ite. Aprašyme buvo suteik
tas skečas visų ceremonijų. 
Jcs buvo, ištikrųjų, gražios 
ir reikšmios. Tačiau jų šia
me aprašyme nekartosiu. 
Čia prisiminsiu tik turinius 
dviejų svarbiųjų kalbėtojų: 
Free Press redaktoriaus 
Paul M. Deac ir Lietuvos 
konsulo dr. Petro Daužvar- 
džio.

vai skriaudas, pareiškė, kad 
‘ ‘lietuvių tauta protestuoja 
visais galimais būdais prieš 
okupantų jai daromas skriau 
das ir reikalauja Liet* vai 
ląisvės ir nepriklausomybės. 
Savo reikalavimą ji remia 
tarpt o utine teise, sutarti
mis su Sovietų Rusija, At- 
lantic Charteivu ir visais 
padorumo principais bei 
Jungtinių Tautų vadų pa- 
redškimaib, neišskiriant ir 
Yaltos pareiškimo, kuriame 
yra inkorporuotas Atlantic 
Charteįio trečias straips
nis.”

DEAC KALBA

apie tarp- 
ir Yaltos 

manymu ir 
vaiz-

“propa- 
perdaug — faktų

tei-

KONSULO KALBA
kai
rei-

Deac kalbėjo 
tautinę politiką 
konferenciją. Jo 
pareiškimu, politikos
das nėra aiškus: 
gandos 
permažai. Jeigu reikalai iš
siaiškins taip, kaip rašo kai 
kurie Jaikraščial, tai tre
čias pasaulinis karas yri 
neišvengiamas — jis bus ir 
bus baisesnis už šį karą; 
taikos negalima pastatyti ir 
išlaikyti ant neteisybės ir 
sąmoningų tautų pavergimo
— kas vergii sąmoningas LIETUVA NESIDĖJO 
tautas, tas kuria karą.”

Toliau Deac sakė maž
daug sekamai: Jeigu Lietu
va ir kitos valstybė? būtų 
buvusios Yaltoje paaukotos 
Rusijai, tai Yaltos konferen 
cija virstų antru Munichu, 
o jos dalyviai susilauktų to 
paties, ko susilaukė Cham- 
berlainas ir Daladieras. E- 
są, reikia atsiminti. kad 
Chamberlainas, po Municho 
pakto pasirašymo su Hitle
riu, buvo daugiau garbina
mas Anglijoje, negu kad 
dabar yra garbinamas Chur 
chillas. Be kitko, Deac stip
riai pakritikavo tuos Ame
rikos ašmenis, kurie lanks
tosi svetimiems dievams ir 
užmiršta principų -bei žmo
nių ir tautų laisvę ir 
sės.

Konsulas Daužvardis 
bėjo vien apie Lietuvos 
kalą ir lietuvių tautos teisę 
bei kančias. Jis nurodė, kad 
Lietuva, teisiniai, yra, kaip 
buvo iki 1940 m. birželio
mėn. 15 d., nepriklausoma ,w 

joTTbudrūC
WC.

i

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

TeL OALumet 7237

>---------- *---------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

I BUDRIKO RADIO VAEAVDOR-
WCFL. 1OOO K., Nedėllo

« P. M.
WHFC, 1450 K.. Retvego 
vakare — 7:00 P. M.

---- --—-------- —-----— 

okupaci j a — po 
•‘liberacijos-’' ir 
Rusijos antroji 

— po priedanga 
Priedangos

valstybė; faktinai, nuo 1940 
m. birželio mėn. 15 d., ji 
yra svetimų okupuota. Pir
ma — Rusijos okupacija — 
buvo įvykdyta po priedan
ga ‘'protekcijos”; antra — 
V okietijcs 
priedanga 
trečia — 
okupacija
“laisvinimo”.
truputį skirtingos, bet esme 
ta pati: ir vienas ir kitas 
okupantas ėjo Lietuvon gro
bimo ir išnaudojimo tikslu; 
s’vo naudai, o Lietuvos ir 
lietuvių tautos nenaudai.

P. Daužvardis, suminėjęs 
okupantų padarytas Lietu-

■

i

PRIE SOV. SĄJUNGOS
Nurodęs rasų neteisėtus 

ir smurtiškus žygius, Dauž- 
vardis visu griežtumu už
akcentavo ir pabrėžė, kad 
lietuvių tauta niekuomet ne 
balsavo inkorporuoti Lietu
vą Sovietu Sąjungon ii nie
kam ir niekuomet nedavė 
j ga’lojimo įjungti Lietuvą.: 
Sovietų Rusijon ar bent ku
rion kiton valstybėn. Oku
pantų ir jų agentų plepalai, 
kad Lietuva nusitarė ir 
\u noru įstojo Sovietų Są- 
jungon yra begėdiškas me
las ir lietuvių tautos šmei
žimas. Visi aktai bei žygiai, 
kurie buvo padaryti Lietu
voje okupacijos metu, yra 
■aktai ir žygiai okupantų — 

Lietuvą ir lie- 
— neteisėti ir 
reikšmės. Šitą 
stipriai užak-

ip- 
v I

lais i

žygiai prieš 
tuvių tautą 
be juridinės 
faktą labai 
centavo ir U. S. Statė D 
partamentas savo pareiški-i 
mu iš liepos mėn. 23 d.. 1940 
m., būtent: Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos politinė ne-

DR. VAITU SH, OPT.
LIETUVIS

» praktikavima* 
jaaų garaatarima* 

OytaMetrteany Akių SpectaUMaa 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, tkaudamą akių karštį, atitai- 

Į so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akiniu*. Viauo- 
ae atsitikimuose egzaminąvima* da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos aky* atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
rak. Seredotnis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
BMgety ateftfitimų akys atNaiaa- 
aaaa be akintų. Kainas pigiaa kaip

4712 South Ashland Ar.
Phsna YABDS 1W

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami ; 

karo aviacijos skyrius iš priežaa- 
; ties spalvų neregėsimo — (color 
j blindncss), kreipkitės prie manęs 

Apsiimu išgydyti.

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BALF 76-tas SKYRIUS, DETROIT, MICHIGAN

z

BalF 76 skyr. Detroit, Mich. Žiūrint iš kairės į dešinę: 
I. F. Boreišis, M. Smailienė, M. Strazdienė, A. Gustaitienė, 
Molienė. E. Paurazienė, dr. J. Sims, O. Kratavičienė, J. 
M. Sims, U. Keselionienė. A. Butrimienė. I. Mickevičienė, 
kienė, ir M. Brazaitienė. Ši grupė, ypač pirmutinėj eilėj, 
nėra 76 skyr. ižd. D. B. Brazio, kuris dauginusiai padėjo
pasidarbavusiems didelė garbė, o žmonėms ačiū už duos numą.

P. Medonis, A. Šaltienė, R. Miknienė, B. Keblaitienė, kun. 
S. Dcuvan. Antroj eilėj: Pilka. O. Wilkienė, J. Šniras, E. 

Juodvalkienė, L. Ignatavičienė, O. Grybienė. Trečioj eilėj:
K. Vasiukonienė, N. Padolskienė, P. Guest. P. Druškaus- 

labai daug pasidarbavo drabužių sutvarkyme. Atvaizde 
darbo tame reikale. Išsiųsta virš trys tonai rūbų. Visiems

priklausomybė ir teritoria- 
linis integralumas sąmonin
gai ir suktu būdu yra nai
kinamas vieno galingesniojo 
jų kaimyno — ne lietuvių 
tautos.

LIETUVA NENORI 
JOKIOS DIKTATŪROS

Reziumuodamas savo kal
bą, konsulas pabrėžė, kad 
Lietuva turi savo pusėje 
teises ir padorųjį pasaulį:

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Kez. tel. PROspect 6080 
tel neatsiliepia, šauk SEEley 0434

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
<153 So Kedzie Avenue

mindos
auo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien 
Skiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel.........VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CinRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 popiet. 

t

1

UARGUTi J
VTENINTfcLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA1TI8, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 1L

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — ■» 1 

Ud S vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ane 

9:80 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GBOvehill 2242

j • * 
jn

kad lietuvių tauta yra nusi
stačius už savo teises ko
voti ir laisvę bei neprik’au- 
somybę iškovoti; kad kova 
yra vedama vieningu ir su
tartinu būdu — visos par
tijos ir organizacijos yra 
susijungusios į Vyriausi 
Lietuvos Laisvinimo Komi
tetą; kad tas komitetas y- 
ra paskelbęs pokarinės Lie
tuvos platformą, paremtą 
tautiniais ir demokratiniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Kee. TeL REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 iki 9 vai. vakare
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas p imi. 
Irias, f Jablonskių)

v

dėsniais — - kas rodo, kad ’ 
lietuvių tauta nenori nei ko
munistinės, nei naci-fašisti 
nes diktatūros — ji nori 
lietuviškos demokratijos.

VIEŠBUTYJE
x-c graž’ųjų iškilmių, bu

vo suruoštas konsulo Dauž- 
vardžio pagerbimui bankie 
tas Yorba viešbuty. Pobu 
vyje dalyvavo visų lietuviš 
kųjų grupių atstovai ir vei 
kėjai. Visi džiaugėsi pasi 

(Nukelta į 3 pusi.)

j

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na visą akių įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* ll-toa
lelcfunas: OANAL 052$, Chicago

OFISO VALANDOS:
a su iki »:»» >, a.

Trečiad. 8:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. Iki 7 p. m.

I

TeL YABds 4641

J. RIMDZUS, D. C
CHIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS: 
Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MENES INTŲ IŠMOKĖJIMU'!
Panaudokite Proga Dnbartln*me iomo™

TAPKITl! FINANSINIAI prikla usomi i

TAIPYKITE mfi«q įstaigoje. Jflsą Indėliai 
™ lytingai globojami Ir Ilgi •5 000.00 ap
drausti per Federal Savings and Loan In. 
miranec Corporatton. Jūsų pinigai bu* greitai 
Išmokami junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA DR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINI IŠTAIGA

— 47 Motai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

/

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SUR(
4645 So. Ashland Avė*. .

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis,

vakarais — tik pagal sutartį.
Office Tel. YABds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Seredomis ir Subatos

leL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YABds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Aukok savo kraują suieia- 
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.
Tarp galingų pergalės ginklų yra malda!

Ketvirtad., kovo 1 d., 1945

Nuoširdus ačiū
Netikėtai susirgus, buvau 

artimųjų atjausta, kas man 
padėjo greičiau pasveikti. 
Todėl gi priimkite mano vie 
šą nuoširdų ačiū:

Moterų Są-gos 64 kp., P. 
Guest-Gusčia uskienė, O. Kra 
tavičienė, krikšto duktė O- 
nytė Ambraziūtė, M. Žu
kauskienė, I. Stanevičienė, 
P. P. Medoniai, M. CL^jaus- 
kienė, Mrs. Kocik ir F. ir 
A. Stankai, Marcelė Mike- 
lioniūtė iš Cleveland, Ohio.

Visiems už korčiukes ir 
spaudose paminėjimą, atjau 
timą ačiū, ačiū!

Ona Šimoniene

Kazimieras Guest (Gus- 
ciauski), B.M. 2-c C.G., sū
nus Kazimiero ir Paulinos, 
gyv. 1211 Hubbard, buvo 
trumpam laikui sustojęs pas 
tėvus. Jis ilgesnį laiką pra
leido Afrikoj, bet turėjo lai
mės apvažiuoti ir kitas pa
saulio šalis. Jau trečias me
tas. kai jis tarnyboj.

Jo motina daug darbuo
jasi lietuvių veikime. Taip
gi ir tėvas jaunystės dieno
se per ilgus metus Wilkes 
Barre, Pa., šv. Pranciškaus 
parapijos chore giedojo.

Res. 6358 So. Talman Avė.
Res. Tel. GBOvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

Trečiad. ir Nedėliomis susite ms 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

I

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kekznad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždaryta.* 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YABds 314A

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35tti Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

Split by PDF Splitter
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'HELP W A N T E D
(Illlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS 
iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiii 

-‘DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISIYG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
TeL RANdolph 9488-9489

HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

—DĖL—
HELP WANTED — VYRAI

Sekcijos Formanų
KELETĄ KOTŲ DIRBTUVĖJE

GERA PROGA
Pastovūs Darbai

MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M. BORN&CO.
1060 W Adams St.

F

DINING ROOM
TAIPGI REIKIA

MOTERŲ
PATARNAUTOJŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

S DTTATTCrST?, CHTCAGO, TEHTT0T3

15 DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Vas. 16 d. atgarsiai

(Atkelta iš 2 pusi.) 

sekusiu Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
ties minėjimu ir reiškė min
tis, kad tas minėjimas bus 
akstinu ir gairėmis 
ir įvairiems tautos 
suomenės darbams.

kitiems 
bei vi-

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautą lais
vę ir nepriklausomybę.

HELP WAXTF.D — MOTERYS

išreiš- 
kons. 
visas

nuoširdžia

REIKIA DABAR!!
SHEAR HANDS 

SPOT VVELDERIŲ 
PUNCH PRESS OPERS.

DŽENITORIŲ 
DIRBT. DARBININKŲ 
PATYRUSIŲ AR NE

Pastovūs darbai su užtenkamai 
viršlaikio mokant laiką ir pusę 
virš 40 vai.

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

SU AR BE PATYRIMO

MES IŠMOKINSIM
PASTOVUS DARBAI

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

—Patogioj Vietoj—
Mūsų darbininkai gauna DYKAI 
grupės gyvybės apdraudą, Ligo
ninės priežiūrą ir kitas naudas.

ATSIŠAUKITE

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS

Malonios darbo sąlygos ir aplin
kybės. Gera mokestis, laikas ir 
pusė virš 40 vai. Atsišaukite.

EXCEL
AUTO RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M. BORN&CO.
1060 W. Adams St.

C.IRLS — WOMEN

General office work. Typing. Will 
consider recent high school gradu- 
ates. Permanent position. 5 day week.

__ SOVEREIGN Oil CO.
4856 S. HAJLSTED. YARDS 2229.

CRESCENT
TOOL & DIE CO.

4140 Belmont Avė Į i

VYRAI IR MOTERYS

DARBAI TUOJAU

MERGINŲ
PRIE MOTOR AR FAN 

ASSEMBLING 
Taipgi Stock rūme ir prie 

abelnų dirbtuvės darbų.

REYNOLDS
2650 W. CONGRESS

F.STABI.ISHED 1900

PADIRBKIT NUO GAZO 
MASKĄ, KURI IŠGELBĖS 

KAM GYVYBE’!!

★ ★ ★

ASSEMBLERS

DĖL

ABELNU DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
100% SVARBI RADAR 

PRAMONE

★ ★
Gera Mokestis. Automatiškas 
pakėlimas. Bonai. Dykai ap- 
drauda. Dirbkit vienoj ar ki
toj mūsų dirbtuvei.

DIDŽIOJI DIRBTUVĖ:
4545 VV. AUGUSTA BLVD.
DIRBTUVES SKYRIUS:

973 W. Cullerton

GENERAL UTILITY 

DIRBTUVES DARBININKIŲ 

SU AR BE PATYRIMO 

MES IŠMOKINSIM
i

CAFETERIA DARB. 
DŽENITORKŲ 

SIUVIMO MAŠIN.

PASTOVUS DARBAI
Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 

tarines uniformas, civiliams 
siūtus ir overkotus.

KREIPKITF.S PRIE MISS RIO

OPERATORIŲ
Dirbkit prie svarbaus darbo mo

demiškoje karo dirbtuvėje.
GERA MOKESTIS IR BONAI

48 VAL. Į SAV.
UNIFORMOS DUODAMA 

DYKAI BUSAIS PATARNAV.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

Vietos veikėjams 
kus įvairias mintis, 
Daužvardis užbaigė 
iškilmes - savo
kalba, dėkodamas Detroito 
lietuviams už visokeriopą 
pagalbą Lietuvai ir kenčiau 
čiai lietuvių tautai. Be kit
ko, Daužvardis pabrėžė, kad 
vasario 16 d. proga, Wash- 
ingtone buvo susirinkę vi
sų lietuviškų srovių vadai, 
kurie kartu viešėjo Lietu
vos nepriklausomoje terito
rijoje — Pasiuntinybėje; 
pietavo Amerikos sostinėje, 
kalbėjo įvairiais Lietuvos 
reikalais ir reiškė mintis a- 
pie vieningą ir koordinuotą 
darbą didžiojoje kovoje.' 
Baigdamas savo pastabas, 
konsulas užakcentavo, kad 
dabartiniu laiku yra ypatin
gai reikalinga lietuvių vie
nybė ir tautinė bei valsty
binė orientacija; kad tie, 
kurie dirba lietuvišką dar
bą, turi suprasti ir įvertin
ti bendrąjį tikslą — lietu
vių tautas laisvę ir gyvybę 
— ir dirbti jam su didžiau
siu atsargumu ir išmintin
gumu, užmirštant politinius 
ir asmeninius skirtumus, Į 
vadovaujantis vien tik veiks 
niais, kurie darbą stiprina j 
ir atmetant tuos veiksnius, j 
kurie darbą silpnina arba 
bendrąjam ir aukštąjamj 
tikslui kenkia. |

RUOŠKIMĖS ST. SEIMO 
JUBILIEJUI

Pirmiaudia. War Bonds 
pirm. Helen Rauby padarė 
pranešimą, kad Detroito lie
tuvių vardu per du metus! 
bonų išparduota virš $400,- 
000 ir nupirko kariuomenei 
lėktuvą-ambulansą.

Sekantieji kalbėjo: teisė
jas J. P. Uvick, Antanas 
Dainius, P. Medonis, S. At
kočiūnas, Alena Žukauskai
tė (gamtos mokslų mcky- ’ 
toja), Ona Kratavičienė, Elz 
bieta Paurazienė ir konsu
las Daužvardis, kurio kal
bos visi laukė.

Išreikšta padėka visiems 
programos dalyviams, ir vi- Į 
t^ein/A kas tik kuo ners i 
pasidarbavo prie surengimo ■ 
Vasario 16 paminėjimo. Ap 
gailestauta, kad art. Onos i 
Skever nebuvo bankiete (tu
rėjo vaidinti). Vakaras pra
leistas gražioj nuotaikoj.; 
Visi dalyviai pasiryžę bend
rai darbuotis, kad lietuvių 
vardas net ir tarp svetini- ' 
taučių būtų žinomas.

ti iš Lietuvos į Vokietijos; 
karo frontą. Prancūzijoj da
bar saugojami Amerikos ka
reivių. Jiems yra labai sun
ku, kad negali su ameriko
nais susikalbėti. Dėl to la
bai prašo Vinco Venclovo, 
kad jis kokiu nors būdu 
gautų jiems iš Amerikos, 
kad ir mažą žodynėlį, iš ku
rio jie galėtų sužinoti nors 
reikalingiausius žodžius ir 
palengvinti savo gyvenimo 
sąlygas. P. B.

dau

M. BORN&CO.
1060 W. Adams St.

I

Darbininkų taipgi reikia mūsų di
delėje Cafeterijoj didžioje dirbtu- 
vėje. Pilnam ar daliniui laikui. į 
Valgis, uniformos ir apdrauda 
duodama.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp.

4545 VV. AUGUSTA BLVD.

VALYMUI MOTERŲ
DARBAS NAKTIMIS

V Ar.; 6 VAK. IKI 12:30 RYTO

6 Dienos j Sav. 67c T Vai.

MATYKIT J. C. PETERSON 
CHIEF JANITOR

BALTIMORE & OHIO R. R.
GRAND CENTRAL STATION 

HARRISON IR WELLS 
AR PAŠAUKIT —WABASH 2211

I

MERGINŲ

MOTERŲ 
REIKIA

★ ★

Knyga yra raktas į pasau
lio širdį. Rabiįv’ranath Ta- 
gore.

REIKIA MOTERŲ
DALINIO LAIKO DARBUI

3 DIENOS Į SAVAITĘ
Puikios darbo sąlygos ir apysto- 

i vos. Gera mokestis, pastovūs dar- 
Į bai.

DIENINIAM ŠIFTUI

Dirbti Prie
Cafeteria Counter

ELLEGANT
PAPER BOX CO

2422 S. PULASKI RD.

Ir Virtuvėje Darbų
★ ★ ★

Pilno ar Dalinio Laiko

Geros Darbo Sąlygos

Pirkite tose krautuvėse, 
kurią savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

BENCH OPERATORIŲ
MAŠINŲ OPERATORIŲ

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

MINNEAPOLIS

M. BORN&CO
1060 W. ADAMS ST.

Skelbkitės “Drauge”.
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

Jei mažoj sieloj nėra Die
vo, tai suaugusiame dažniau 
šiai velnias įsisuka.

REMKITE “DRAUGĄ”

— 1 - =7*:
Lietuvių Kareivių Rėmė

jų Dr-jos susirinkime, vas. 
15 d., nutarta, ir jau vyk
doma, naujų narių vajus. 
Visų lietuvių U. S. tarny
boje sąrašas tilps knygoje 
vakaro programoj. Vakaras 
bus balandžio 22 d., buv. 
Lietuvių salėj. Karių var
dus prašomi priduoti S. Dou 
van, 2619 Montgomery, ar
ba kitiems komisij :s na
riams: P. Medoniui, O. E. 
Kadžiui. Koncerto progra
ma bus įvairi.

Žiniu-Žinelės
E. Paurazienė, S. Duovan.

B. Keblaitienė pasidarbavo 
Detroito Lietuvių Draugijų 
Centro vardu dėl Infantile 
Paralysis. Sausio 21 d. jos 
surengė Šv. Antano parap. 
mokykloj bingo. Pelno gau
ta $1J8.5O. ieva Mickevičie
nė surinko $63.00. Komisi
ja irgi surinko aukų. Viso 
sudarė $311.95.

Pinigai įteikti visų tautų 
komitetui.

Dėkui veikėjoms už tokį 
pasidarbavimą ir išgarsini
mą lietuvių vardo.

Kovo 2 d. BALF 76 skyr. 
svarbus susirinkimas įvyks 
7:30 vai. vak., buv. Lietu
vių salėj. Po susirinkimo į- 
vyks Dėt. Liet. Dr-jų Cent
ro susirinkimas. Koresp.

Platinkite “Draugą”.

WRITE HIM

Vasario 16 d. mintimis 
vadovaudamiesi ir Lietuvos 
bei Lietuvos lietuviams iš 
tvermės ir laimėjimo linkę 
darni, stokime į bendrą ir 
koordinuotą darbą Lietuvos 
labui. Suruošėm gražų ir iš
kilmingą LieSuvos Nepri 
klausomybės paskelbimo pa
minėjimą, suruoškime dar 
gražesnį ir dar iškilmesnį 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atidarymo ir Lietuvos Ne
priklausomybės proklama- 
vimo (geg. 15, 1920) pami
nėjimą — Sidabrinį Jubilie- 
JU-

Graži dovana 
vardadienio proga

šv. Kazimiero dienoj
gelis- geru lietuvių veikėjų 
mini gimimo dieną. Viena 
tokių yra Monika Salasevi- 
čienė. Ta proga jos draugė, 
P. Bandziene, užrašė jai do
vanų dienraštį “Draugą” ir 
linki dar daug gimimo die
nų sulaukti.

Salasevičių sūnus Edvar
das yra sužeistas karo fron
te. Vokietijoj, ir dabar ran
dasi ligoninėj kur nors An
glijoj. Jis rašo.turėjęs sėk
mingą operaciją, po kurios 
tikisi pasveikti ir sugrįšti 
į namus pas savo mylimą 
žmoną ir tėvelius, nes jau 
keturi metai, kaip karo tar
nyboj.

I

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

Vincas Venclova, sūnus 
Jurgio ir Onos Venclovų, 
randasi kur nors Prancūzi
joj. Yra prisiuntęs tėvams 
ir savo žmonai net vokišką 
parašiutą. Rašo, kad ten, 
kur jis randasi, yra labai 
daug vokiečių paimtų į ne
laisvę. Tarpe nelaisvių iš
girdęs kalbant ir lietuviš- i 
kai. žinoma su jais susipa
žino ir jie jam pasiskundė 
sunkiu likimu; tie jauni lie
tuviai tapo prievarta išgrūs

★ ■ ★

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDĖS
• RUM’O

i

1
[

NATHA5
KA5TER 

“Uetuvišk*a 
žyduku”

Lietuviu Dienos 
bankieto nuotaika

Vasario 18 d., po patrio
tinės programos, buv. Lie
tuvių salėj, būrelis darbuo 
tojų Yorba Hotel surengė 
bankietą ne kiek vaišėms, 
kiek pasitarimui su Lietu
vos konsulu dr. P. Dauž- 
vardžiu, kaip būtų sėkmin
giau darbuotis Lietuvos ne
priklausomybės 
Garbės svečiais 
tieji:

Konsulas dr.
dis, solistė Marijona Gali
nienė ir jos vyras, Reginą 
Mardosaitė ir Antanas Dai 
nius, anglų laikraščio 
respondentas. N

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tinftis Žiedus. Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

reikalams, 
buvo sekan-

P. Daužvar-

ko-

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių ldtų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius. Žiedus. Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

. — MTJSIC ‘

«18 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETl'E 8617 

1—

• GEN
• VYNO
• KOBDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS=PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMĄ VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Everything ta the line of 
Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Repreflentatfre

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appotatment caB —

REPUBLIC 6051

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

%

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

/
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tai a tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome ųašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpas- pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Didysis gailestingumo darbas
A. R. K. RINKLIAVĄ PRADEDANT

Pradedama Amerikos Raudonojo Kryžiaus rinkliava. 
Ji eis per visą šį mėnesį. Siekiama sukelti du šimtus 
milijonų dolerių. Į šį garbingą rinkliavos darbą stoja 
trys milijonai savanorių darbininkų, kurie eis iš na
mų į namus ir prašys mūsų aukų.

Chicagai su apylinkėmis paskirta surinkti $11,300,- 
000.00 kvota.

Šiandien veik kiekvieno namo lange matome mėlyną 
žvaigždę. Kai kur po dvi, tris ir daugiau. Tos žvaigž
dės mums pasako, kiek iš tų namų yra išėjusių jau
nuolių į karą ginti savo kraštą ir laisvinti pavergtą
sias tautas. Nemažai jau ir auksinių žvaigždelių pa
stebim. Jcs pasako, kad iš tų namų išėjęs karys jau 
savo galvą yra paguldęs karo fronte.

Viso ginkluotose jėgose šiandien turime apie dvyli
ka milijonų asmenų. Maistu, drabužiais, ginklais ir ki
tokiomis reikmenimis karius aprūpiname iš sumoka
mų taksų. U. S. karo bonų ir kitokių šaltinių. Bef kas 
rūpinasi sužeistaisiais, į belaisvę paimtais kariais? Ir 
klausti, berods, nereikia. Jais rūpinasi Amerikos Rau
donasis Kryžius. '

PATRIOTIZMAS IR GAILESTINGUMAS ŠAUKIA
Todėl, nėra abejonės, kad mūsų namų languose šį 

mėnesį šalia mėlynų, ir auksuotų žvaigždelių pasiro
dys ir. Amerikos Raudonojo Kryžiaus emblema. Tie, 
kurie kariuomenėj ar laivyne turi savo artimuosius, 
labiausiai rūpinasi jų likimu. Todėl ir savo auką Ame
rikos Raudonajam Kryžiui pirmieji įteiks.

Bet patriotizmas ir artimo meilė reikalauja, kad vi
si atliktume šią svarbią pareigą ir aukotume Amerikos 
Raud. Kryžiui. Nuo tos pareigos nė vienas iš mūsų 
nėra laisvas.

Nereikia užmiršti nė to, kad Am. R. Kryžius, visur, 
kur tik bet kokia nelaimė įvyksta, tuojau ateina su 
pagalba. Ši šauni organizacija nežiūri, ar Amerikoj ar 
kitam kuriam kontinente žmones katastrofa ištinka, 
ji visur skubinasi su pirmąja pagalba: su medikamen
tais, maistu ir t.t. Tad, nestebėtina, jei, anot pirminin
ko Kennelly, Amerikos Raudonasis Kryžius kiekvieną 
sekundą humanitariams darbams išleidžia po šešis do
lerius.

Tai yra milžiniško didumo, pasaulinio masto huma
nitarinis darbas, kuris reikalauja didelių pinigų sumų. 
Ir šiais laikais, kuomet mūsų vyrai kariauja visuose 
kontinentuose, kuomet mūsų jėgos pasijudina lemia
miems žygiams, Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbai, 
rūpesčiai ir išlaidos keleriopai yra padidėję.

■Ar

Jaltos nutarimai
KONGRESMANO ŽODIS

Jaltos konferencijos nutarimai, kurie ne visi dar 
žinomi, vis daugiau kritikos susilaukia. Jau girdėjome 
kritikos balsų kongrese, per radiją, spaudoj. Kongres- 
manas O’Konski (iš Wisconsin) jau kelis kartus kal
bėjo kongrese apie Jaltos nutarimus ir juos griežtai 
kritikavo. Kadangi vienas valstybės departamento pa
reigūnas praėjusį šeštadienį per radijo labai aukštino 
Jaltos konferenciją, todėl tas pats kongr. O’Konski 
užvakar kongrese gavo progos išpeikti Jaltos nutari

mą, liejantį Lenkijos-Rusijos, sienas. Klausydamas tos 
radijo kalbos, jis įsitikinęs, kad “Jaltoje Stalinas ga
vo ne tik. Europos didžiumą, bet jisai gavo mūsų val
stybės departamentą... kaipo propagandos agentūrą Jal
tos konferencijai parduoti mūsų žmonėms.” šis kon- 
gresmanas pažymėjo, kad Jaltos konferencijoj Lenkija 
buvusi appeasemėnto auka.

UŽSTOJA PAVERGTUOSIUS
Senatorius Wheeler (demokratas iš Montana) savo 

radijo kalboj, pasakytoj praėjusį antradienį, Jaltos 
konferencijos nutarimus taip pat pavadino mėginimu 
numalšinti Stalino imperialistinius siekimus. Pripaži
nimą Kurzono Linijos šen. Wheeler pavadino “cinišku 
Lenkijos padalinimu.” Tas reiškia ir komunistiškojo 
Liublino komiteto pripažinimu. Jaltos konferencijoj ir 
Jugoslavija buvusi parduota. “Ir mes galime tik spėti, 
kas atsitiko (Jaltos konferencijoj — “Dr:” red.) su 
Latvija. Lietuva, Estija ir Rumunija.”

Šia proga tenka vis tik pastebėti, kad šen. Wheeler 
gal perdaug pesimistiškai kalba apie Baltijos valsty
bių likimą. Po Jaltos konferencijos, Vasario 16 d., sena
torius Tomas Connally, senato užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarytos delega
cijai pasakė, kad Jaltos konferencijos nutarimai nėra 
galutini. Tik pokarinė taikos konferencija galutinai nu
spręs sienų klausimą ir mažesniųjų tautų likimą. Tą 
pačią dieną valstybės departamente (Department of 
Statė) Amerikos Lietuvių Tarybai pasakyta, kad Balti 
jos valstybių politinė padėtis Jungtinių Valstybių vy
riausybės atžvilgiu ligšiol nėra pasikeitusi.

KOKIE BUS RINKIMAI?
Svarbų klausimą šen. Wheeler iškėlė apie rinkimus 

sakydamas: “Buvo žadėti laisvi rinkimai, bet kaip gali 
būti laisvi rinkimai be laisvo žodžio, be laisvos spaudos, 
be laisvo radijo?..- Tai tik pasityčiojimas.”

Šiuos žodžius jis taikė Sovietų Rusijai, kur nėra jo
kios laisvės, kur diktatorius’ turi viską savo geležinė’, 
rankoj. Todėl rusų okupuotos tautos, jų tarpe ir Lie
tuva, reikalauja Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Bri
tanijos, kad jos paveiktų į Maskvą sudaryti galimu
mus patiems žmonėms, be pašalinės įtakos ir spaudimo, 
išsirinkti vyriausybę ir atsteigtj laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Kad Lietuvoj ir kitur rinkimai nebūtų tik 
pasityčiojimu, šiuo metu ir reikalinga prašyti ir rei
kalauti, kad į Rusijos okupuotus kraštus būtų tuojau 
pasiųstos Amerikos ir Anglijos bendros militarinės ir 
kitokios delegacijos, kad užtikrinti žmonėms laisvą sa
vo valstybinio aparato sudarymą.

APŽVALGA
Nepriklausomybės Dienai praėjus

Jau buvo paskelbtos Maryland, Illinois, Pennsylva- 
nia, Michigan, Massachusetts valstybių gubernatorių 
Lietuvos Dienos proklamacijos. Prie šių dar dvi val
stybes reikia pridėti, būtent Connecticut ir New Jer- 
sey. Vadinas, septynių valstybių gubernatoriai stojo 
už lietuvių tautos teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Jų žodis yra svarbus ir reikšmingas. Be to, 
savo proklamacijomis jie labai daug prisidėjo prie 
Lietuvos vardo išgarsinimo spaudoje.

Reikia pasakyti, kad šiemet Lietuvos nepriklauso
mybės dienos (Vasario 16-tos) minėjimas visur buvo 
žymiai sėkmingesnis, negu praėjusiais keleriais me
tais. Parengimai buvo gausingi ir jie buvo plačiai spau
doje išgarsinti. Aukų sudėta gana daug. Priimtose re
zoliucijose pakartotas griežtas ir neabejotinas Ame
rikos lietuvių nusistatymas dirbti ir kovoti dėl atstei- 
gimo laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lietu
vos respublikos. Vienu žodžiu. Lietuvos nepriklausomy
bės dienai praėjus. Jungtinių Valstybių vyriausybė, 
spauda ir visuomenė dar stipriau pajuto, kad lietuvių 
tauta nenori vergauti nei rusams, nei naciams., nei ki
tiems, bet siekia gyventi laisvu ir nepriklausomu gy
venimu.
★

Metinė A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskrities 
konferencija šiemet bus sekmadienį, balandžio 15 d., 
Šv. Antano parap. salėj, Cicero. III. Katalikiškos drau
gijos prašomos rengtis prie to įvykio, nes jis bus svar
bus.
★

“Lowell Sun”, Lowell, Mass., dienraštis. Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos proga įdėjo gerą editorialą, 
ginantį Lietuvos žmonių teises į laisvę ir nepriklauso
mybę.
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MORKA RANKOS 
PAVYDALU

1 L V 1 O K t ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Matai, meilė ateina daž 

nai, kaip nelaukta, netikėta 
audra su liepsningais žai
bais ir baisiais griausmais. 
Bet kaip tokia staigi audra, 
taip ir meilė praūžia, praei
na nekartą nepalikdama nie
ko. Iš didelio debesio būna 
mažas lietus, iš didelės mei
lės — maža laimės. Kodėl 
nenori atsargiai eikvoti sa
vo jausmo?

Klemensas atsikėlė, priė
jo prie jos ir jos ranką sa
vo delne suspaudęs rimtai 
paklausė.

— Ar myli iš širdies, ar 
buvo tik meilės iliuzija?

— Ach, koks tu juokin
gas tuo savo nepasitikėji
mu... Myliu!..' myliu!., my
liu!..

Priglaudė galvą prie jo ’ 
krūtinės ir, iš apačios į jo 
veidą žiūrėdama, viliojo vy
linga šypsena, pro kurią 
spindėjo balti dantų perlai, 
raudono koralo ovale.

— Dabar tiki?..
— Tikiu, bet leisk man 

atsisveikint ir grįžti namo.
— Kodėl nori bėgti?
— Jau vėlu, ir noriu vie

nas sau apsvarstyti ir su
prasti savo ir tavo jausmą.

Nelaikė; pati išėjo paliep
ti paduoti arklį ir atsisvei
kino su juo nuoširdžiai, bet 
paprastai, išlydėdama ligi 
prieškambario.

VIII.
Naktį pramiegojo Klemen 

sas blogai ir rytą atsikėlė 
su skaudančia galva. Už lan
go lijo tas pats vakarykš
tis lietus; visame kieme plū
duriavo balos, o ore kada- 
rojo pilki įkyrūs rūkai.

Papusryčiavęs ir trumpai 
tarp namiškių pabuvęs, ap
sivilko apsiaustą ir. išėjęs 
iš troškiai • prikūrento buto, 
atsisėdo gonkose iš Nemu
no pusės. Ten sėdėjo ilgą 
laiką nieko nematydamas ir 
negirdėdamas, tiktai many-

matė ją sielos akimis — ma
tė josios gražų veidą, su 
tom įstabiom tamsiom a- 
kim ir raudonom lūpom, ku
rių svaigius, malonius nuo
dus tebejautė ant savo lūpų. 
Ir labiausiai domėjosi ne 
tiek jos aistra, kiek tąja 
antrąja būdo bei nuotaikos 
ypatybe, nuo kurios dvelkė 
šaltis ir apsivylimas, tačiau 
viliojo dar labiau slapta ir 
naujumu. Jau nekartą buvo 
pergyvenęs praeinamus su
sižavėjimus moterim ir pa
tyręs meilės svaigulių, ta
čiau visos pažintos moteriš
kės buvo tokios paprastos 
ir lengvai prieinamos; visos 
jos atvirai atskleisdavo jam 
savo jausmų ir kūno slėpi
nius. Pirmą kartą susitiko 
su originale mergina — drą
sia ir aistringa, vienok mo
kančia valdyti savo geis
mus, mokančia paslėpti sa
vo pajautų gelmes.

— Ach, Regina! Regina! 
— kartojo tą vardą, kurs ta
po jam jo sapnų ir ilgesio 
aidu, atimdamas buvusį ra
mumą ir blaivą.

Pažvelgė per pievas į tą 
pusę, Kur per rudens pilku
mą juodavo Bijūnų dvaro 
parko ketvirtainis. Visa šir- 
džia veržėsi ten ir būtų ė- 
jęs skubėdamas siauručiu 
takeliu nuo kalno per pie
vas, tiktai priimtos gyveni
mo formos varžė širdies 
troškimus ir turėjo jų klau
syti.

Iš tų svajojimų ^pažadino 
Klemensą atėjusi motina.

— Ieškau tavęs, sūneli. 
Mūsų penimis kažin ko is 
nakties nekelia ir neėda... 
Gal eitum pažiūrėti.

— Gerai, mama... Kas gi 
jam pasidarė?

— Kas čia žino... Vakar 
dar buvo smagus ir ėdė kaip 
reikiant, — pasakojo, trep
sėdama pru sūnų į tvartus.

Ankštame, troškiame tvar

Cairo, III., vienam ūkyje 
išrauta morka pasirodė ran 
kos pirštų pavydalo. Morka 
išaugus taip, kaip mergaitė 
rodo savo dešinės rankos 
pirštus.

te gulėjo milžinas paršas, 
kaip kokia tešla, ant šono 
parvirtęs, sunkiai per laši
nius alsuodamas. Klemensas 
pasilenkė prie jo snukio, ap
žiūrėjo siaurutes akis, pa
čiupinėjo ausis ir šonus, ko
ja paragino kelis kartus pa
kilti iš guolio, bet penimis 
tik kriuksėjo, nepaisydamas 
nieko. Jo snukis buvo karš
tas, putotas, akys apsiblau- 
susios, o papilvė raudona, 
patinusi.

— Rodos, blogai, mama... 
Reikia bandyti įpilti į gerk
lę terpentino su taukais ar 
alyva... tik ar bepagelbės?..

— O tu, Viešpatie, Vieš
patie!.. Jau, tur būt, raudo
noji, sūneli?.. Pavasarį bu
vo įsisukusi ir suėdė kele
tą paršų... dabar štai vėl.

Tuo tarpu atėjo tėvas ir 
tarnaitė.

— Kas bus, tėvai?., ši
toks meitėlis!., šitaip nupe
nėtas! — dejavo senutė.

— Mažu pereis... Reikia 
bandyti prikelti.

— Kas jį prikels, tokį ku
melį ?

— Ir ką čia padės prikėli
mas... reikia greičiau šio to 
duoti... Eik. Onute, papra
šyk Jovitą, kad sušildytų a- 
lyvos su terpentinu.

(Bus daugiau)

Gyvenimas ar mirtis pri
klauso nuo liežuvio.

damas apie Reginą, kuri su
žavėjo jį savo aistra ir sa
vo keista šalna. Visą laiką

.... n
PENKIOLIKA (15) METU SUKAKTUVIŲ

- IŠPARDAVIMAS
PRANEŠIMAS

Mes taisome visokip išdirbvsčių 
REFRIGERATORS-STOKERS 

ir WASHING MACHINES 
------★------

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS
Telefonuokite

Polai Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -
TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokiu išdirbysčių Refrigc- 
rators. Stokers ir Washing Ma
rtines. Taipgi kitokius įtaisymus.

INCOME TAKSUS
PILDO

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
-------★--------

4148 Archer Avė.
Tel.:—VIRginia 2114

25% Nuolaida Ant VIsų Prlef-karę Padirbtų Daiktų!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE CO M P A N Y

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

gus

£
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Ketyii±ad.j. kovo 1 d., 1945

Moterys vis motęrys

Gailest«jgufno darbe nepralenkiamos veįkimai
TRUMPAI APIE DIDELIUS DARBOS 9ARIUS-
GIRfNAS POST 271 AUXILIARY

r

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Barnus sąjungiečiŲ pranešimai
■ 1 ■

Brighton Park, — Mote 
rų Są-gos 20 kuopos susi
rinkime visos narės įdoma- 

Y įsiems yra ger-iį žinoma, važiuos į Hines ligoninę ir vo pu^to vakaro sekmė-
kad Amerikos Legijona© y- 
ra tikras globėjas karo ve
teranų. Vienok mažai yra | 
žinančių apie Amerikos- Le-. 
gijono Moterų skyrių ir ką 
jos veikia. Jų darbas yra; 
tikrai milžiniškas,

Aš čia aprašysiu tik apie 
mūsų, lietuvių, Darius-Girė
nas Amerikos Legijono Au- 
xiliary, ir ką ji yra nuvei
kusi šįmet vadovystėj ener
gingos pirmininkės, Mrs. An 
toioette Ezerski.

,duos. dovanų, reikalingų da-_

Vinikas, Estijos pasiuntinys 
J. Kaivo, ir K. Jurgėla, kurs 
vadovavo programai.

Meninę-programos dalį at 
liko: dain. S. Griškaitė,
Kearny vyrų choras, ir at
vykusios iš Philadelphia, Pa. 
atvykusios šokėjos.

Aukų surinkta $543.00.
------★------

Platinkite ‘‘Draugą

Brighton Park. — Bend
ro Am. Lietuvių šalpos Fou 
do 6-tas skyr. laikys mėne
sinį susirinkimą ketvirtadie 
nio vak., kovo 1 d., 8 vai , 
Vengeliausko svet., 4500 S- 
Talman Avė. Visi nariai ir 
nenariai, kviečiami atsilan 
kyti ir atsivesti savo drau 
gus bei drauges. Valdyba

I
i

Iš raportų pasirodė, 
se- 

tokį vakarą tu- 
t ■** .

mis. T“
lykų. 25 sergantiems slau- Kad vakaras' pasisekė; 

niai kuopa 
rėjo.

Kuomet
ruoštis, kai 
tai žiūrėjo,

gūras. šio kaso. Skyrius taip 
. pat yra aukojęs daug ki

tiems reikalams, 
daug vietos užimtų 
pasakoti.

Kad galėtumėm 
tuos gerus darbut 
reikia daug pinigų. Taigi 
Darius-Girėnas Auxiliary 
rengia eard-bunco pramogą 
kovo 7, 7:30 vai. 
Darius-Girėnas svetainėje.

bet pei 
visa iš

visus 
atlikti

New York, N. Y. — Lie
tuvos nepriklausomybės di
dingas paminėjimas čia į-

buvo pradėta 
kas abejingai į 
ar tik pasiseks.

Bet laimei mūsų kuopa tu
ri drąsių, energingų narių.' vyko vasario 11 d., Webster 
kurios pasitikėjo savim: pa- Hali.
čios stojo į rengimo komisi
ją ir kitas drąsino pasidar-

vakare, tj-j.C’ti visas, kuri kaip išga
li. Tokiu būdu visos narės

Kalbas pasakė Lietuvos 
pasiuntinys P. žadeikis. M.

Jos yra aukojusios $50.00 
Gen. Vaughn ligoninei, kad 
galėtų pasodinti du didelius 
medžius, po kuriais grįžę, j 
sužeisti kareiviai vasaros 
metu galėtų pasėdėti.

Aukoja Insulin Fund, ku
rio moterys ir vaikučiai ka
ro v.eterąnų gauna dykai. A-u 
ko j p CoHununity, Red Cross 
ir U. S. O. fondams, o prieš 
keletą savaičių nuvežė į Ser- 
vieeman’s centrą 66 keksų, 
62 svaru cockies, 125 apple 
slices ir $30.00 pinigais.

_ »
Kiekvieną mėnesį nuveža į 

Hines ligoninę veteranams 
būtinų dalykų, joms paskir
ta prižiūrėti virš 90 vyrų.

Išduota keletas “layettes’- 
kareivių moterims, kurios 
reikalauja tos pagalbos. Kiek 
viena “layette” kainavo 
virš $15.00. Pastaram susi
rinkime aukojo $10.00 ne
laimingų mergaičių fondui. 
Kiekvieną mėnesį siunčia1 
cookies, saldainių, arba žais 
lų 30 vaikučių tam tikram 
name į Normai, Illinois. ku
rie visi turi širdies ligą.

Praeitą Kalėdų dieną iš
dalino trylika basket val
gių, taip pat dovanas vete
ranams Hines ir Geperal 
Vaughn ligoninėse. Nepra- • 
eina nei vienas mėnuo, kad 
neprisidėtų prie kokio lab
daringo darbo — 
ar dovanomis.

Kovo 11 dieną, 
pirmininkės mūsų

pinigais,

buvusios 
skyriaus

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

AA
BRONISLOVAS
MALINAUSKAS

kai

I 
4418 So. Westem Avė. Bus džiaugės darbo sėkmėmis. > 
daug gražių dovanų. Visi Rengįm0 komisijos pirm. F.. j 
kviečiami atsilankyti, pade- Statkienė visoms nuoširdžia; '. 
ti mums tęsti šiuos labda- padėkojo Į
ringus darbus, ir linksmai 
praleisti vakarą. Nari

pa

[jį

f

y SS
U

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

ir komi

I

STASYS LITWINAS SAKO:
A R A ■I'8'* Geriausias Laikas Pirkti j

vnunn visokios rūšies namams ' 
REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams 2ieikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies lnsulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VValI board 
menų (Hardware) — Pleisterio — 
Vamzdžių ir tt.

— Plaster Board— 
Cemento — Srutų

TEIKIA DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBĘR CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY —

A.PROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ

i

I

i

r- ...ūT—

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST ,6335

z'

Jau sukako dviejj metai, 
negailestinga mirtis atskyrė 14 
musų tarpo mylimų, s&ne.į ir 
brolį. Bronislovą Malinausgų.

Netekome savo mylimo Kovo 
4d.. 1943m.

Nors laiaas tęxiuai, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirk
ti. Lai gailestingasis Dievas su- 
teikia jam amžinų atilsį.

Mus. atmindami tų jo liūd
nų prasišalinimą iš mūsų tai> 
po. aprašėme gedulingas šv. 
Mišias (pirmos bus su egze
kvijomis) už jo siūlą šeštud,. 
Kovo 3d.. 1945m., šv. Jurgio
parap. bažnyčioje. 7 vai. ryto, 
o antras, bus ketvirtad.. Kovo 
8<1.. l<M»m., irgi šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. 7 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šios.- pa
maldose ir kartu su mumis pa
simelst už a. a. Bronislovo sielų.

Po pamaldi' Kovo 3d. kvie
čiame j namus py numeriu: M8 
Wesl 35th Place.

Nuliūdę- Jiokn: Tėvuliai l’et- 
rs- ir Juozttfą Malwu»u-kai. Se
serys .'VosMija ir švogerts Pran- 
<-lšku> Simuti, ir Eleauor. Se
sers Dukterys, Dčrtr- ir viiaa, 
kitos Giminės.

Iš Roselando 
padangės
9-to WARD LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KFvBO 
PRAKALBOS RAUD. 
KRYŽIAUS VAJAUS 
REIKALU

Sekmadienį, kovo 4 d.,
rapijos svetainėje, 3 valan 
dą popiet bus prakalbos.

Bus geri kalbėtojai, kurie 
aiškins, kaip svarbų ir nau
dingą darbą atlieka Ameri
kos Raud. Kryžius, ir delko 
mes, lietuviai, turime prisi
dėti prie to vajaus.

Prakalbose bus visokių 
pamarginimų. Dainuos ‘Na
sturtų’ choras, dalyvaus ir 
muzikas K. Sabonis su sa
vo dainos grupe. Noriina 
gauti judamuosius paveiks
lus.

Roseland ir apylinkės lie 
tuviai! Prašomi gausiai da
lyvauti prakalbose ir prisi 
dėti prie R. Kryžiaus va 
jaus, kuris tęsis per kove 
mėnesį. Pasirodykim, kad 
mes, lietuviai, pirmiau ir 
dabar remiam visus Ameri
kos gerus sumanymus.

Tiesa, iš daugumos 
sų pareikalaus aukų 
pačiam tikslui mūsų
buotės Gerai Tada paskir
tą dalį padalink perpus: pu 
sę atiduok šapoje, kur dir 
bi, o kitą pusę atnešk į lie
tuvių skyrių. Tuomi suteik 
si didesnį kreditą lietuvy 
bei ir, reikalui priėjus, ga
lėsim gauti geresnį pripaži
nimą Lietuvai nuo Ameri
kos valdžios.

Komitetas

mū- 
tam 
dar-

S. Junokienė išdavė ra
portą iš knygų revizijos. Pa
sirodo, kad viskas tvarkoj. 
Knygų revizija buvo Stat
kų namuose, kurie daugu
mai yra žinomi vaišingumu. 
Taip buvo ir šį sykį. Be to. 
valdybos narėms E. Stat
kienė net po dovanėlę įtei
kė. Nuoširdus ačiū jai.

Baigiantis žiemai, pagal
vota jau apie vasarą išva
žiavimą; išrinkta
sija, kurion įėjo: Gedminie
nė, Širvinskjenė, Deringie- 
nė. . H

E. Statkienė pranešė, kad 
serga centro valdybos narė 
M. Vaičiūnienė. Kuopa pa
reiškė užuojautą ir pasimel 
dė ligonės intencija.

Federacijos vietos, skyriui 
mokestį užmokėta ir susi
rinkimus lankyti išrinktos:' 
Junokienė ir Gedminienė.

Šiame susirinkime vėl gau 
ta nauja narė Levickienė,1 
kuri tikimės nuoširdžiai kuo 
poj darbuosis.

Visos narės prisiminkim, 
kad dabar vfjaus laikas. 
Stengkimės gauti naujų na
rių. Jeigu mes, narės, su
prantam, kaip naudinga pri
klausyti M. S. organizacijai, 
drąsiai kvieskim ir kitas i 
musų pažįstamas jai pri
klausyti. Dukra

Gyvenimo nuoboduliu ser
ga tik nuobodūs žmonės. K- 
merson.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

■

!

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Stoj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mSsaa, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai- 
dhia, pajus ir pudingas, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitę naudingų paaiškinimų.

$1.25Kaina, su persiuntimu, tiktai

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

ICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

 4

!j

• ALFRED VASAITIS •------------- ----------------------- ------------------
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

1

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. VVESTERN AVE. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGĘS 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

h

f
I

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANaI 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Z
l

L BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVE. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YABds 4908

L LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAF. 3572

P. L BUIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
 Telephone YABds 1419

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YABDS 6781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YABds 1138-39

iI
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Išsprogdino namą

Dinamitu norėjo paslėpti "meilę", bet 
baigės visai liūdnai

MERGAITES MEILUŽIS UŽMUŠĖ MOTINĄ DINAMITU. 
JIS GYNĖS, BET BATŲ PĖDSAKAI JĮ PRIVERTĖ 
PRISIPAŽINTI PRIE KALTES.

CLAY. W. Va. — Lawrence Welch, 39 metų, vedęs ir 
keturių vaikų tėvas, prisipažino, kad jis uždinamitavo kai
mynės namą. Sprogimas užmušė našlę, ir sužeidė dvi jos 
dukteris. Welch bandė dinamitu paslėpti meilės reikalus, 
kurie buvo nuėję toli su viena jos dukterimi, kuri turi 15 
metų amžiaus.

Lawrence Welch prisipa
žino vasario 27 dieną, kad 
jis uždinamitavo Mrs. Ella 
Lawhorn, 55 metų amžiaus, 
namą. Ji buvo mirtinai su
žeista, ir jos dvi dukterys 
buvo sužeistos, jos yadinasi: 
Rebecca, 15 metų, ir Marie, 
13 metų. Abi mergaitės va
sario 28 dieną buvo Charles- 
ton ligoninėje. Marie padėtis 
buvo labai rimta, jai abi ko
jos buvo amputuotos.

Welch prisipažino, kad jis 
nieko nenorėjęs užmušti, bet 
itk pagąsdinti moteris.

* * *
DALYKAI SUSIPAINIOJO

Sgt. Thomas pareiškė, 
kad Weleh’o dalykai susi
painiojo su Rebecca. kuri 
dirbo pas Welch’us. Sakoma, 
kad Mrs. Lawhorn pareika
lavusi pasiaiškinti. Welch 
sumišo ir jis bandė dalyką 
išlyginti su dinamitu.

Lawrence Welch', anglių 
kasėjas, prisipažino, kad jis 
padėjo penkis gabaliukus di
namito po Lawhorn’s dvie
jų kambarių namu. Paskui 
jis nutiesė vielą nuo dina
mito į medžius, už kokių 175 
pėdų, kur jis sprogstamą 
medžiagą palietė su batare- 
ja. pareiškė Sgt. Thomas.

* * *
IŠDRASKĖ NAMĄ

Sprogimas išdraskė mažą 
namelį, ir liepsnos surijo 
griuvėsius.

Sprogimas įvyko netoli 
Queen Shoals. 25 mailės piet
ryčiuose nuo Clay, W. Va., 
anksti praeitą sekmadienį, 
vasario 25 d.

Welch iš karto neprisipa
žino. bet paskui prisipažino 
prie kaltės, kai jam buvo j^rs. Anne 
nurodyta jo batų pėdsakai.

NEUŽILGO UŽPLEVĖS UOS IR VISOJ SALOJ

•*1
į* « a ♦ • ♦ ♦ ♦ 
į* * -< « • * # •

Užgrūdinti kovose marinai iškelia Ameri kos vėliavą ant Suribachi kalno. Iwo Jima 
saloje, kurios pusę jau valdo amerikiečiai. Neužilgo mūs vėliava užplevėsuos ir ant 

i visos salos. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt^
Chicagoje

Dalyvaukite
Kovo 4 dieną 2:30 vai. po 

pietų Visų šventųjų lietuvių 
parapijos salėje, Roselande, 
įvyksta didelis susirinkimas 
R. Kryžiaus karo fondo va
jaus proga. Šiame susirinki
me kalbės Mrs. Sophie Bar
čus, Dr. Drangelis ir kun. 
K. Barauskas, “Draugo” re
dakcijos narys.
Bus labai įdomus ir svarbus 
susirinkimas, todėl visi esate 
kviečiami dalyvauti.

* * ♦

Apvogė
Mr. Rose Pseisenroth, 5329 

Wels str., pranešė policijai, 
kad iš jos namo buvo pavog
ta $400 ir 13 karo bonų po 
$25.

i

Kalendorius

4 ♦ ♦

Už $172 čekiu f

Dviejuose karo laukuose

4,293 amerikiečiai kariai sužeisti
IŠ CHICAGOS IR JOS APYLINKES SUŽEISTŲJŲ 

KARIŲ SKAIČIUJE YRA 161 VYRAS

WASHINGTON, D. C. —
i 

Karo departamentas vasario 
27 dieną pranešė 4.293 Jung- 
tisių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Europos (vakarų 
fronte) ir pietvakarių Paci- 

Į fiko apylinkių karo laukuo
se.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje 161 vyras yra iš Chi
cagos ir jos apylinkės.

I

Iš Hinckley Dairy 
ducts kompanijos ofiso. 571 
W. 18th str., buvo pavogta 
už $172 čekių.

* * *

Rado negyvą

Pro-

metų, 
4716 So. Racine avė., darbi
ninkas, buvo rastas negyvas 
savo kambaryje.

* * *

Už $2,000 paltas

Casimir Žak, 61

Drąsi moteris

Pavogė taxicab
Calvin Roberts, 6158 So. 

Park avė., pranešė policijai, 
kad jo taxicab buvo pavog
tas nuo 64-tos gatvės ir 
Cottage Grove avė.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Stanley G. Koveikis. jo 
motina Mrs. Anna Koveikis 
gyvena 2551 W. 45th str., ir 
Sgt. Constantine A. Žebraus
kas, jo motina Mrs. Frances 
Žebrauskas gyvena 10644 
Wabash avė., apie jį vakar 
buvom pranešę.

x Z -JIš Indiana valstijos sužeis
tųjų skaičiuje yra 9 vyrai.

Kai negras atstatė revol
verį į Mrs. Bernile Levin. 30 
metų, kuri gyvena 4414 N. 
St. Louis avė., Western-Ful- 
lerton pinigų keitimo įstai
goje. 2341 N. Western avė., 
ji pagriebė telefoną ir sušu
ko: “Čia yra pinigų keitimo 
įstaiga, aš esu užpulta”. Plė
šikas tuojau pabėgo.

Minimos moters vyras yra 
kareivis užjūryje.

PROCESUOTAS
TAS. — Ketvirtos knygelės 
mėlynos stampos nuo X5 iki 
Z5 ir nuo A2 iki M2, 10 punk
tų kiekviena, dabar galioja. 
Nuo X5 iki Z5 ir A2. B2 bai
giasi kovo 31 dieną; nuo C2 
iki G2 baigiasi balandžio 28 
dieną; nuo H2 iki M2 baigia
si birželio 2 dieną,

* * *
MŪSA, SURIS, RIEBA

LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Ketvirtos knygelės rau
donos stampos nuo Q5 iki Z5 
ir nuo A2 iki D2, 10 punktų 
kiekviena, dabar galioja. 
Nuo Q5 iki S5 baigiasi ko- 

,vo 31 dieną; nuo T5 iki X5 
baigiasi balandžio 28 dieną, 
Y5. Z5 ir nuo A2 iki D2 bai
giasi birželio 2 dieną.

* * *
Ketvirtos

apie racionayimą
M AIS-

f

Gavo kalėjimą

Baisi tragedija
I _. .

Dvi moterys ir aktorius žuvo
NELAIME ĮVYKO. KAI VAŽIAVO AUTOMOBILIU 

PAS VIENĄ AKTORIŲ PIETUMS
 

1328 
poli-

Johnson. 
N. Statė str., pranešė 
ei jai, kad jos žebenkščių pal
tas. už $2,000 vertės, buvo 
pavogtas iš drabužių kam
bario Saddle ir Cyde klube.

Skeibkitės 'Drauge”
Pirkite karo bonus.

PATARNAVIMAS GREITAS IR T]

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEEVISION

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKEEWICH.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Vi MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOM1SINO

HOLLYWOOD. — Aną die
ną trys asmenys, dvi mote
riškės ir vienas vyras, važia
vo automobiliu į Vincent 
Price, movie aktoriaus, na
mą pietums, bet kelionė bai
gės mirtimi.

Kelionėje žuvo John 
O’Malley, judomųjų paveiks
lų aktorius, Katherine Als- 
pach, 25 metų, iš Mount Pu- 
laski, III., ir Miss Hayden 
Head. iš Los Angeles, kai jų 
automobilis paslydb kalno 
iškišulyje ir nukrito.

Policijos pareigūnai pa
reiškę, kad atrodo, jog per- 
greitai buvo važiuota ir ne
pastebėta užsisukimas, ir 
automobilis atsimušė į ak
menis.

91 metą mirė

Ar neįdomu?

INDIANAPOLIS. — Aną 
dieną Ousely buvo milijonie
rius. Jis turėjo 15 kartūnų 
cigariečių. kurias gavo par
duodant dviejų metų kume
liuką. Ousely pasiskelbė, kad 
jis nori “išmainyti” kume
liuką už 15 kartūnų cigare
čių. ir pasiūlymą priėmė Er- 
nest J. Wade ir James E. 
Burch, market operatoriai. 
Kumeliukas buvo atiduotas 
karo finansų komitetui, kad 
būtų parduotas varžytinėse 
už karo bonus.

CUKRUS.
knygelės cukraus stampos: 
34 ir 35, 5 svarai kiekvienai, 
dabar galioja. Stampa 34 

! baigės
28 d.),
birželio

i

į

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN AS8OCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and lfgr.

NEW YORK. — Peter 
Anol. 31 metų, bartenderis. 
buvo nuteistas penkiems mė
nesiams kalėjiman, ir nu
baustas tūkstančiu dolerių, 
vasario 26 dieną, už neteisė
tą pasisavinimą 1.500 T ga
zolino štampų. Pranešama, 
kad T gazolino stampos bu
vo pavogtos iš Cleveland ra- 
cionavimo boardo praeitų 
Naujų Metų dieną. Jis rastas 
kaltas.

trečiadienį (vasario 
stampa 35 baigiasi 

2 dieną.
* * *

BATAI. — Trečios knyge
lės airplane stampos 1, 2, 3 
geros neribotam laikai, kiek- 

j viena vienai porai batų.
• * * ♦

KURO ALIEJUS. — Ku
ponai 4 ir 5 (1943-44 m. pe
riodo) geri iki rugpjūčio 31 
d.; kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 
(1944-45 m. periodo) geri iki 
rugpiūčio 31 d.

■> * * *

GAZOLINAS — A14 ku
ponai baigiasi kovo 21 die
ną; B5. B6, C5. C6 kuponai 
geri iki ateinančio praneši
mo.

i/. *

RIEBALAI. —
svaras vertas

*
VARTOTI

Kiekvienas
dviejų raudonųjų racionavi- 
mo punktų ir keturių centų.

Bišho'ps’MRl 
Fmergency 
fe^.AND • . 
RELIEFmarch-ii ©

X Šv. Kryžiaus bažnyčia, 
papuošta spalvuotais lan
gais. dabar yra viena gra
žiausių visoje Chicagoj. Bet 
daugelis ir lietuvių dar nė
ra jos matę. Kovo 4 d., 9 
vai. ryto toje bažnyčioje bus 
lietuvių jaunimo dvasinė 
puota pagerbiant lietuvių 
tautos globėją šv. Kazimie
rą. Visiems proga bus tą 
dieną pamatyti bažnyčią ir 
iškilmingas jaunimo pamal
das.

X Walter W. Norak, ka
pitonas Medikalio Korpuso 
11-tam pėstininkų regimen- 
te, Prancūzijoj, už pasižy
mėjimus militarėse operaci
jose liepos 31 d., praeito 
meto, tapo apdovanotas Bro 
nzine žvaigžde. Kapitonas 
W. Norak yra kilęs iš Bell- 
wood, III. Yra v^dęs ir turi 
dukterį, žmona gyvena ad
resu 544 — 22 Avė.

X Sasnausko vyrų chorui 
šauniai pasirodžius per “Mu 
zikos Žinių’ ’ dešimtmečio 
sukaktį, Kimball Hali, ir 
Vasario 16 paminėjime, A- 
malgamated Center, girdisi 
balsų, kad tas choras pasi
rodytų ne vien tada, kad 
esti kviečiamas, bet būtų gy 
vas ensamblis 
suruoštų bent 
tų-

ir j metus 
pora koncer-

X Kun. J.
vikaras Šv. Kryžiaus para
pijos, ne tik kad visų para
pi jonų mėgiamas pamoksli
ninkas, bet daug padeda it 
draugijų darbuotėje. Dabar 
režisuoja komediją “Teta iš 
Kalifornijos”, kuri bus at
vaidinta per ARD 1-jo sky
riaus 
vo 4

Vyšniauskas,

/
-J

4

'i

<.

vvajaus vakarienę, ko- 
d., parapijos salėj.

Darius-Girėnas, Ame-
Legion 271 postas, y-

X 
rican 
ra pavyzdingiausias ne tik 
visam Cook county distrik- 
te, bet ir visoj III. valsty
bėj. Daugelis svetimtaučių 
postų net negali j si vaizdu o 
ti, kaip lietuviai galėjo taip 
įsikurti. Lietuvis, mat, vis 
lietuvis.

Žuvo sargas
i RACINE. Wisc. — Willard 
Broughton, 74 metų, skers- 
kelio sargas Milwaukee ge
ležinkelyje. buvo mirtinai 
sužeistas vasario 26 dieną, 
vienuoliktojo plačiojo kelio 
stotyje. Sturtevante. Auto
mobilis. vairuojamas Ger-j 
hardt M. Kauth, 46 metų iš 
Union Grove, nubloškė 
Broughtoną po traukiniu.•

Du jaunuoliai aną dieną
atėmė iš Louis Lampert, 45 praeinantį pro šalį. Užėjus 
metų. 2435 W. 72nd str., ga- į krautuvę tarp kitko 'gali- 
zolino stoties savininko.
kis šimtus 
apiplėštas, 
automobilį 
šakyje.

<

4

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ 

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS !
------- ★--------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu į Jūsų namus Dasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD

X Stanley ir Marijona 
Metricks, 1804 W. 47 St. 
labai gražiai įrengė vidų 
valgomųjų daiktų krautu
vės, kad pavilioja kiekvieną

Kovo 9 diena kaipo 
Fort Dearborn diena
Mayoras Kelly vasario 26 

dieną paskelbė penktadienį, Į 
kovo 9 dieną, kaipo Fort 
Dearborn dieną, švenčiant 
142 metinę sukaktį įstei
giant pirmąjį apsigyvenimą 
Chicagoje. Civilinės grupės 
planuoja specialias iškilmes. 

1 ir mayoras prašo gyventojų, 
kad jie iškeltų Amerikos vė
liavą prie savo namų, ir biz 
nio pastatų.

i

GRAND RIDGE, III. — 
Mrs. Myra Alice Pound3tone, 
91 metų, mirė vasario 17 
dieną, moterystėje išgyveno 

j 71 metus. Ji buvo gimusi ne 
toli Pekin, III. Ji paliko naš 
lį vyrą David Pounstone, ku 
ris turi 92 metus.

42 dėžes pavogė
Iš West End likerių krau

tuvės. 132 N. Cicero avė., 
vagys išsinešė 42 dėžes 
whisky ir $60. Vagiliai at- 
krapštė priešakinių durų 
užraktą.

I

Atėmė $40
Morris Dolinko, pieniškų 

valgių išvežiotojas Chicago- 
| je, pranešė policijai, kad du 
negrai iš jo atėmė $40. 28-je 
ir Statė gatvėse.

dolerių. Jis 
kai pastatė 
savo namo

pen- 
buvo 
savo! 
prie-

Moterims Trečiadienį

lt<

Phone Virginia 9493

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
psgulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina Si.
A. F. CZESNA, Savininkas

ma nusipirkti be pointų ska
nių lietuviškų sūrių iš Mi
chigan, pagamintų lietuvių 
ūkininkų.

X Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis bus garbės 
kalbėtojas kovo 11 d., per 
Šv. Vardo draugystės susi
rinkimą Gimimo 
lės parap. salėje 
Park, tuojau po 
Mišių i” indros 
nijos.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
bus įtaisyta dar viena gra
ži koplytėlė, būtent Kūdikė
lio Jėzaus. Koplytėlės įtai- • 
symc lėšas padengs neseniai 
įsisteigusi Šv. Monikos Naš
lių draugija.

Šv. Pane- 
Marąuette 
8 vai. šv 
šv. Komu
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