
...“and tfiat government oi 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln

D r x tt n x a
The IJthoanlan Daily Frlend

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY.

1884 So. Oakley Avė.. Ctilc-ago, IUluofe 
Telephone Canal 8010-8011

The most lnfluentlal Lithuanian Daily 
• ln AmertcA.

Chicago, I linois, Pirmadienis, vo (March) 2 d., 1942 m, Kaina 3c

PRAVEDĖ INVAZIJA
Jon. Vaiva

Nusikaltimas ir bausmė.
Paskutiniuoju laiku Chi

cagoje pasklydo, sakytum, 
jaunųjų nusikaltėliu epide
mija. Ne menku krimina
listu. bet žmogžudžių ir 
plėšikų. Giliau pažvelgus 
galima suprasti jog tai kaž
kokie nenormalaus auklėji
mo ir mokslinimo padari
niai.

Tiesa, jie visi smarkiai 
už savo nusikaltimus bau
džiami. Vienas jų nubaus
tas mirti. Mes nenorim pa
sisakyti prieš bausmes. 
Mes negalim. Tačiau mums 
atrodo, jog bausmėmis nie
ko nepataisoma. Tik paša
linama paskiras, visuome
nei pavojingas asmuo, kai 
tuo tarpu nusikialtimų prie
žasties nepataisoma.

U. S. kariuomene visur

Nuskandinta skaičius japonų transporti
nių ir karo laivų. Žuvo daug kariuome
nės. Japonams pavyko išlaipint savo ka
riuomenės.

— Karo departamentas pra
neša, jog paskutiniuoju lai- 

Washingtonas, kovo 1 d. 
ku Bataan pusiasalyje teį
vyksta tik sargybų susirė
mimai ir jog gen. Mac Ar- 
thnir vadovaujama ameri
kiečių ir filipinų kariuome
nė tebelaiko savo užimtą
sias pozicijas.

Pasak pranešimų, gen. 
Mac Arthur deda pastan
gas sužinoti dėl ko šiuo 
metu japonų veiksmai Fili
pinuose taip nurimo.

Tuo tarpu iš Londono Re
uters britų žįinių ‘agentū
ra, praneša, jog Japonijos 
karo laivai anksti šį rytą 
bombardavo antrąjį didumu 
Filipinų miestą Cebu.

Karo laivas miestą bom
bardavo per 15 minučių ir 
paleista apie dvidešimt ke
turi šūviai, bet oficialieji 
žmonės pareiškia, jog nuos
tolių nepadaryta.
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japonų invaziją sutinka la
bai šaltai.

Japonai daugiausia savo 
kariuomenės išlaipino per
eitą naktį, kai jie galėjo 
prisidengti tamsuma.

Bandoeng, Java kovo 1 d 
— Šiandie tūkstančiai ja
ponų kariuomenės iš pen
kiasdešimt transportinių 
laivų, lydimų karo laivų, 
pravedė trijose vietose Ja
voje invaziją, nežiūrint są
jungininkų valstybių karo, 
aviacijos ir laivyno pasi
priešinimo

Vėliausieji pranešimai 
apskaičiuoja, jog japonams 
pavykę išlaipinti apie 60,- 
000 ar 100,000 kariuomenės
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Kovos Sumatroje.
Pasak olandų komunika 

to, pietinėj Sumatroj tau 
vyksta aršios kovos prieš 
japonus, kurie užėmė svar
bų aliejaus centrą Palem- 
bangą.

Taip kovos tebevyksta ir 
Tmioro saloje, kurios oku
paciją japonai pradėjo prieš 
savaitę. Pusė Timoro salos 
priklauso Portugalijai.

Ankstesnieji oficialūs 
pranešimai. paskelbė apie 
jūrų kovą, kurioje japonams 
padaryta milžiniški nuosto
liai.

Pseudoauklėtojai.
Beveik visi šie nusikaltė

liai buvo mokyklinio am
žiaus. Vienas jų buvo net 
geriausias mokyklos moki
nys. Beveik visi gerų ir 
rimtų šeimų nariai. Ta
čiau... šiandie jie kalėjime. 
Skaudi gyvenimo ironija. 
Deja, už šiuos nusikaltimus 
galima kaltinti ne tik juos, 
bet ir jų auklėtojus.

Daugely j mokyklų yra 
tariamųjų auklėtojų, diplo
muotų mokytojų, kurie yra 
geri matematikai, geri fi
zikai ir kitokie specialistai, 
bet labai blogi auklėtojai. 
Tačiau yra dar blogesnių— 
tai įvairiausio plauko “pa
žangieji” auklėtojai, nepri
pažįsta Dievo, persisunkę 
Nietsche, Freudu, pasenu
siu šopenhaueriu ir kito
mis “uebermenschu” filoso
fijomis, kurie šias filosofi
jas bruka ir saviesiems mo
kiniams. Geriausias to pa
vyzdys ir yra vienas šių jau 
nųjų nusikaltėlių kuris ge
rai pažįsta Nietsches raštus, 
bet, deja, jų nesupranta. 
Kuris prarado savųjų tėvų 
religiją ir neišmoko kaip 
atskirti blogį nuo gėrio. Jam 
viskhs gera, kas jo norus 
patenkina. Visa kita nie
kis.

/fcWHEA| u S ARMY FORCES 
Mare mseo or fighting

x Į t •‘Draugas" Acme teieptiotol
U. S. kariuomenė šiandien yra išsklaidin Ifa po visą pasaulį. Jos yra šiaurinėj Airi 

joj ir Olandų rytinėse Indijose. Tas pat ir Ramią j am vandenyne.

Short ir Kimmel 
karo teismas

Laivyno nuostoliai
Pataikyta 17 transporto 
laivų.

Pranešimai skelbia, jog 
sąjungininkų lakūnai savo 
bombomis pataikė septynio
likai japonų transportinių 
laivų ir neabejotinai žuvo 
didelis skaičius priešo ka
riuomenės, kuri jais vyko. 
Javos kraštų nepasiekė bent 
vienas transportinis japonų 
laivas, kuris nuskandintas.

Išlaipintieji Javos kran
tuose japonai susitiko aršų 
ir metodišką pasipriešinimą 
olandų, amerikiečių, britų 
ir australų kariuomenės.

Neoficialiai paskelbta, 
jog olandai pradėjo sprog
dinti svarbesniuosius gele
žinkelius, tiltus ir kitas su
sisiekimo priemones.

1 didelis knt eris padeg
tas ar skęsta, 5 destroje- 
riai padegti i r nuskendo,

Sąjungininkų aviacijos 
padarytieji japonams 
nuostoliai:

1 transportinis laivas 
nuskandintas, 1, Jkovos 
laivas susprogdintas, 1 
laivas padegtas, 1 laivas 
bombų sužalotas. Orlai
vių bombos pataikė į 16 
transportinių laivų.

Sąjungininkų laivyno 
padarytieji japonams 
nuostoliai:

1 didysis kruzeris nus
kandintas, 5 mažesnieji 
kruzeriai labai sužaloti,

Washingtonas, kovo 1 d 
— Vakar paskelbta, jog 
maj. gen. Walter C. Short 
ir adm. Husband E. Kimmel 
bus teisiami karo teismo už 
neatlikimą tinkamai parei
gų nesiimant reikiamos ap
saugos prieš japonų ataką 
Pearl Harbor.
Teismas greičiausiai įvyks 
po karo ir iki to laiko jiems 
bus mokama po $6,000 į 
metus kaip ir kikvienam 
pasitraukusiam iš kariuo
menės jų rango karininkui.

Šį pareiškimą padarė ksu 
ro sekr. Stimson ir laivyno 
sekr. Knox, kurį parėmė ir 
Prezidentas Rooseveltas.

Bonadoeg, kovo 1 d.— 
Japonų padarytieji Javos 
kovose nuostoliai sąjungi
ninkų laivynui:

2 olandų kruzeriai nus
kandinti, matomai apšau
dyti torpedomis pereitos 
nakties kovose.

1 destrojeris 
dintas.

1 destrojeris 
skęsti.

1 kruzeris sužalotas

Britai bombardavo 
ašies uostus

Kairo, kovo 1 d. — Britų 
aviacija Afrikoje paskelbė, 
jog ašies Libijos uostai Tri
polis ir Bengazi smarkiai 
bombarduoti penktadienio 
naktį. ■ '•f!^

Į rytus nuo EI Mechili 
britų artilerija sėkmingai 
apšaudė nedideles ašies pa
jėgas, kai tuo pačiu laiku 
kitose vietose britų kariuo
menės pirmieji daliniai su
sirėmė su nacių ir fašistų 
kariuomene.

New Yorkas, kovo 1 d.- 
Javoje vyksta smarkios a 
viacijos kovos ir sąjur 
gininkai priešinasi japc 
nams.

susprog

B a tavi ja, kovo 1 d. — 
Vakar naktį ir šį rytą japo
nai visomis jėgomis pradė
jo invaziją Javos salon. šią 
invaziją japonai pradėjo tri
jose vietose.

ši japonų invazija suda
ro pavojų Javos sostinei 
Batavijai ir didžiajai laivy
no bazei Soerabajoj.

Japonai savo invazijai 
panaudojo milžinišką laivy
no pajėgą, nors tikrasis ko
vose dalyvaujančių laivų 
skaičius ir nežinomas.

Nuskandino britų
belaisvių laivą.

Roma, kovo 1 d. — Pasak 
Romos radio, Italijos karo 
vadovybė paskelbusi, jog 
Viduržemio jūroje apšaudy 
tas torpedomis ir nuskan
dintas italų krovinių laivas, 
kuris vyko iš Libijos su 
britų belaisviais.

Kurioje vietoje laivas nu
skandintas ir kiek belaisvių 
jis gabeno, karo vadovybė 
neskelbia.

Italai taip pat paskelbė, 
jog britų aviacija bombar
davo Tripolį ir Bengazį 
Virš Sicilijos esą pašauta 
du britų bombanešiai.

Pasitraukė į kalnus.
Salos gynėjai sunaikinę 

bet kokias galimas japo
nams naudingas priemones 
ir įrengimus, pasitraukė į 
kalnus, kur' iš anksto pa
ruošta patogesnės gynimos 
pozicijos. Tuo tarpu prane
šimuose pažymima, kad o- 
landai ir vietos gyventojai

Londonas, kovo 1 d. — 
Paskutinieji pranešimai par 
reiškia, jog Anglijoje pra
dėsią jausti alaus truku
mas.

Londonas, kovo 1 d. — 
Raudonoji žvaigždė, sovie
tų kariuomenės organas, 
pareiškė, jog nuo karo pra
džios vokiečiai kas mėnuo 
neteko 1,000,000 kariuome 
nes.

gi” ir supagonėjo. Pamiršo 
savo Kūrėją ir pamiršo sa
vąsias pareigas.

Gyvi nabošninkai.
Šiandie pažvelgus į tų 

jaunųjų nusikaltėlių gyve
nimą taip ir jauti, jog tai 
gyvieji nabašninkai. Tai 
galėję būti naudingi visuo
menės nariai, kurie perank- 
ksti paseno ir supuvo.
Jiems nieko nebeliko tik 
juodas rytojus. Jais mes ne- 
sibiaurime, bet tik gaili
mės, nes nuvyto dar nenu-i 
žydėję žiedai.

Tiesa, šiandie atsiranda' cevičiaus iškabos.” Kokie 
tokių, kurie visus šiuos ne- nekalti avinėliai tie komu- 

£ normalumus suverčia karui, nistai! Jie taip ir išliko ne- 
Deja, vargas būtų, jei jų susitepę, o socialistai ėmė ir 
būtų tiesa, nes karas dar “suniekšėjo.”
tik prasidėjo. Kogi galime Na, ir daleidus, kad ao- 
mes laukti po metų ar ki- cialistai suniekšėjo (kuo 
tų. Ir laimė, kad tai ne ka- mes nenorime tikėti), mes 
ro kaltė, šių nusikaltėlių negalime pamiršti senos He- 
kriminalizmas formavosi tuvių patarlės, kurią irPru- 
jau per metus ir taip vyksta seika turėtų žinoti: “su kuo 
kasdien ir sistematiškai. sutapsi — toks ir pats pa- 
Mūsų plačiosios visuome tapsi.” Gaila, kad socialia- 
nės tarpe, mūsų namuose ir tai pervėlai apsižiūrėjo su- 
mūsų mokyklose. Perdidelė aidėję su komunistais. Bet... 
dalis šio krašto visuomenės tai buvo prieš “keturi-penki 

W pasidarė perdaug “pažan- metai atgal”...

Maskva, kovo 1 d. — Na
cių didžiausios pastangoa 
išgelbėti 96,000 apsuptųjų 
Vokietijos kareivių į pietus 
nuo Leningrado, pasiun- 
čiant daugiau kariuomenės 
transportiniais orlaiviais, 
nepavyko. Rusų priešorlai- 
viniai pabūklai ir kovos or
laiviai sunaikinę skaičių 
transportinių orlaivių ir su
ėmę pasiųstuosius paramai 
karius. Šios kovos tebevyk
sta Staraja Rusa regijone.

| Rusai paskelbė jog su
naikinta trisdešimt aštuoni 
nacių orlaiviai, nors jie ne- 

i pareiškia, kad tai buvo 
transportiniai orlaiviai.

Prie Azovo jūros rusų 
marinai ir pėstininkai ata
kavę svarbias nacių pozici
jas. Donetso baseine vokie
čiai pravedę smarkias kont
ratakas.

Nuskandino keturis4
japonų laivus.

Britai tebesilaiko
prie Rangoono.

Londonas, kovo 1 d. — 
Pranešama, jog dalinai su
degusio Rangoono gynėjai 
dar-tebesilaiko prie Burmos 
sostinės.

Pripažindami, jog padė
tis Burmoie šiuo metu esan
ti labai rimta, britai pab
rėžia, jog skaičiumi pervir
šyti Burmos gynėjai aršiai 
laikosi prieš japonus.

Tuo tarpu amerikiečiai 
savanoriai lakūnai daro ja
ponų pajėgoms didelius 
nuostolius. Iš Chungkingo 
pranešama, jog pašauta de
vyni japonų orlaiviai.

«• x . Washingtonas, kovo 1 d. 2*Šiuose žygiuose nežuvo ne _ Laiv* nareiškimai 1
vienas anglų orlaivis, nors v A u, v Batavijoje olandų šio ry-vicuoo oiiRių ui a v o, skelbia, jog Amerikos karo .
parašutminkama pergaben- laivai ,u „ajunglnin. to kOTjundMta. p.rei»»
b panaudota nemažas skai . uivvno dalintais sunai- 3 g dvleJO8e retose japo «ua bombanešių ir kovo. įVSiS k™ Pavykę išlaipinti ka.
orlaivių. zeri -r tris destroierius nuomenes Pajūryje ir tre

Šiems britų aviacijos žy- Laivynaa šiaa kova8 3paval &oJe vietoje priešas kaskarl
giama labai padšjo ir laivy- S^o pirmoaiomis kovomis d“ugUu kariuomenes išlai 
no pajėgos, kunoa tuo pa- * j £ pinąs.
čiu metu smarkiai bombar- ** Matomai, jog japon.
davo Bruneval pakraščius. Be to, Amerikos submari- sekdami bendrąjį ašies ka 

,. nai apšaudė ir gal būt, nūs- ro planą, stengiasi pada 
kandino penkis kitus priešo linti salos gynėjų pajėgas 

Bostonas, kovo 1 d. —, laivus vakariniam Pacifike. tris dalis.
Vakar Bostono laivyno dir- Iš šių laivyno pranešimų Tikslesnių pranešimų ii 
btuvėse paleistas veiks- galima suprasti, jog Ame- kovos fronto nėra, bet olan 
mams naujas $12,000,000 rikos submarinai plačiu | dų karo vadovybė pareiš 
kruzeris San Juan, kuris j mastu pradeda veikti toli- kė, jog platesnės informa- 
postatytas prieš nustatytą muose Ramiojo vandenyno ' cijos bus skubiai skelbia 
laiką. vendenyse. ’ mos.

kumpai
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- Kas valanda lėktuvai ieško submarinų.
- Milijonai tiltams, kuriais niekas nevažiuoja.
- Kaip Floridoj norėjo padaryt Venecija.
~ Ifcė, tori atsirado per viena naktį. .
- Džiunglėse ieškome krokodilu. -> Indėnu 
stovykloje. - Mergytė žaidžia su aUgaforiumi.
- Indėnė nekalba sa baltaveidžiu.

gal trumpiausia upė visa
me pasaulyje — tik 10 my
lių ilgio. Atsirado ji per 
vieną naktį po žemės drebė
jimo. Privažiuosime jos pra
džią — džiunglėse kažkaip

= ==
SV. KRYŽIAUS PAMATUOS ORGANIBATOKIAI

Pirmacį'eaiA kovo 2, 1942
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SKELBKITES “DRAUGE’

SUTAUPYK NUO $8 iki $10 !

Jx« dabar Kali e plikti vieno arba 
dvlKUblnlo regėjimo akintu*, pritaikin
tu* KruiiaUMiuoMe (rėmuo**, au aklų 
Uėgaanilnavliiuu. viakų ws
ui tiktai ..................................................
A.RCWAY AKINIAI, vlao Jin m. 
Ne mažiau — ne daugiau.... ^v*'**'^*

CHAPMAN OPT1CAL CO.
Not Ine.

230 S. Halsted St., prie Jackaoa 
Tel.: MONaoe 2734. Įsteigta 1911 
AtalneSklte Sj skelbimą ir gausite 
dykai C. C. Eye Olass Cleaning 

Solutlon.

Kai bgsite Fort Lauder-1 Požeminės upės 
<fcl« būtinai aėakiteįl _ Įvliiuoj<uae j upę ,į 
kurį nors laivą ir patrauki-1
te upe džiunglių linkui. Ke
lionė kaštuos tik dolerį o 
malonumo ir pasakojimo 
bus daug. -•

v " V . iPakrančių sargyba ■ (
... iš po žemių ji pradeda sunk-Musų smalsuolių prisinn-

ko kelios dešimtys. Mielas , „ . _ _, .. v .. kerta požemines upes...jaunas kapitonas uzgrajino r
smagų rekordą per garsia-, Kur gamina laivus — 
kalbį įr laivas pradėjo pūš- ligonines
koti pirmyn. Ir toliau plaukiame.

— Matote laivus, — kai- Pakrantėse tiesios gražios
bėjo kapitonas. — Tai kran- j palmės “Ęoyal Palm”. Jas 
tų sargyba. Dabar lahai sau jj. išaugusias nesunku per- 
gomasi nuo submarinų. Kas sodinti. Vienas tokių pal- 
yalandą lėktuvai praskren- ’ medis kaštuoja tik... 
da pakrančių vandenimis, 500 dolerių. Priplaukėme 
vis dairydamiesi vokiečių didoką fabrikėlį. Iš kamino 
submarinų. Čia skaidrus kamuoliais dūmai veržiasi, 
vandenys. Nepasislėptų sub- Aplinkui laksto darbininkai, 
marinai nuo lakūnų akių. Ir Daugybė lentų. Pašiūrėje 
žmonės skuba kariuomenei
į talką. Ana matote puikią 
jachtą — verta ji apie 100,- 
000 dolerių, o ją vienas tur
tingas žmogus padovanojo 
krantų sargybai.”
Iš Indijos atgabentos 
palmės

Plaukiame vandenimis, k“'Ll ji* pasislėpęs,
kurie miestą skiria j kelias l"‘‘rante8 aar08‘ ““‘P lr

stovi keletas pradėtų staty
ti naujų laivų: J 4*‘*'/**f*.

Mt. Carinei, Ta.----Pirmieji $v. Kryžiaus parapijos, organizatoriai, sulaukę parapijos auksinio jubiliejaus,
su dabartiniu klebonu kun. dr. J. Končių priešaky, padedant parapijos jubiliejaus metus, jų garbei buvo su
rengtos vaišės ir išpildyta atatinkama programa. Si parapija yra istorinė, nes čia įsteigta pirmoji Amerikos 
lietuvių parapijinė mokykla, vedama seserų Šv. Kazimiero kongregacijos. Pirmoj eilėj sėdi: J. Kelminskienė, 
J. Petruškevičienė, M. Miliauskienė, G. Miliauskas, kun. dr. A Konoius, A. Jušinskas, K. Lukas, C. Lukas, A. 
JeauleviČienė. Antroj eilėj: A. Bučinskas, A. Ajauskren,ę, M- Račiųkįenė, A. Duginienė, E. Urbonavičienė, A. 
Rimokaitienę, M. Urbonavičienė. Trečioj eilėj: V. Miter-iena, Ą. Kvedaravičius, A. Nedzinskienė, J. Zareckas, 
B. Jakutienė, F. Čeraauskas, A. Urbonavičius.

našius į Afrikos krokodi
lus) !

Laivui plaukiant įtempę 
akis dairomės į krantus u- 
pės, kuri teka per džiung
les.

— Šiandien vėjuota. Jie 
vėjų nemėgsta. Jie dažniau 
mėgsta išlįsti ramioj die
noj pasišildyti saulėje, — 
aiškina kapitonas.

— Aligatorius! — kažkas

i . i in a J.. jų j l. J* a ■ .......... - - 1
Greit pamatėme plačiomis 
žolėmis, kaip džiovintais a- 
jerais; dengtas medines in- 
dijonų trobeles. Stogas lai
kosi ant keturių stulpų, się- 
nų nėra tik, pora pėdų nuo 
žemės sudėta iš lentų lyg 
grindys. Ant jų indijonai ir 
valgo ir miega — netaip pa

Indijonų mergaitė 
ir aligatorius

Paąięlinkome toliąu. Čią 
mediniame garde snaudė il
gokas aligatorius. Mažytė 
ių/JŠnų, nagytė, tąjp kokių

Čia jie stato laivus surinka. Tikrai, po medžiu 
ligonines, pagal vyriausybės Urp pamatome be-
užsakymą, — gauname pa- drybBantj juodą milžiniską 
aiškinimą.
Džiungles

ga nuo gyvačių ir kitų nuo
dingų šliužų. Ant tų grin
dų sėdėjo trejetas indėnių 
ir kelętas mažų jų vaiku
čių. Apsirengę margais in- 

driežą. Laivas greit pra va- dėnų drabužiais, kurie buvo

IĮ metų, įlindo pro tvoros 
1 fljyšj ir prądęjo ąligatorių 
' 1 erzinti — už uodegos pa-

™jin.8a’2iOki“.^kLt!P9^l1t™“k8. “ž dwej« MII P«-
m##i apyertą aukštielninką.

1 žiuoja; nevisi spėjo pama- 
Mūsų upė ima siaurėti? V8ro.“ža atSa1' ia“

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
ątsako minga! ui 

kain^

JOS F. BUDRIK
KBAUTUVBJE

3241 Sa Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
! ' J t > „

DAL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

YARDS 8088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTB3TA8

1446 So. 48th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30r—8:36 vakare 

. ■ ■ ■ ■ ’ - 1 -----~~

1
i TeL YARda 3146

i DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

dalis, šilta. Žmonės vien, 
marškiniai. Pakrantėse bal
tos, puošnios vijos su dal
bai išrikiuotomis palmė 
mia. Jų čia įvairių rūšių, ki
tos net iš Indijos atgaben
tos. Prie daugelio vilų — 
maža įlanka, tai uostas pri
vatinei jachtai įplaukti.

—v Matote anuos tiltus, — 
vėl pasakoja mūsų kapito
nas. Tiems kanalams iškas
ti, ir tiltams pastatyti iš
leista milijonai dolerių. No
rėjo padaryti Veneciją —

pelkių, kaip nepraeinamų► ___
miškų-krūmų. Prasideda 
džiunglėm — su savo šlapiu,

Indijonų kaimelis 
džiunglėse

Laivas prisišliejo pne
klampiu dirvožemiu su tuk, krantQ _ H|ipkime pama. 
tanėiais susipynusių vijok- tyaitc genties in.

susiūti iš šimtų spalvotų 
lopinėlių. Ant kaklo — ke- 
liasdešimts eilių plonų ka
rolių. Pardavinėjo jos. čia 
mažas lėles su indėnų uni
formomis, karolius, apynąn- 
kes, kitus drožinius.

Bet tingus aligatorius inde- Į F. C. WWSKUNAS
oakm atleido, ta, j. OTDYIOJAS a 0HmvBQA6
ppadėj© švelnu glostyti, su - 
smėliu trinti jo pilvą.

Kapitonas vis draudė mer 
(Tęsinyb 3 pusi.).

2158 West Cermak Road
Ofiso tel. CANai 2345 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0 
Seredoj pagal sutartį.

i 7004 Se. k’airfleld Avi 
tet: HEMloek 8158

'« 1
Bokite mcdonOs 
SAVO AKIMS!

lių. Čia esama net ajpie 500 
visokių augalų rūšių. Ir per 
tas neįžengiamas tankynes, 
per nepereinamas klampy
nes užtikome darbininkus 
kelią betiesiant. Mašinos 
viską dirba ilgais geleži
niais pirštais ar plieno žiau
nomis griauždamos krūmus 
ir kelmus. Va kur plienui 
tikroji vieta, o ne gyvas

UŪęųtą* su kanalais vietoje į krūtines ir jaunas širdis mė- 
gatvių. Bet užėjo depresi- sinėti! 
ja, niefchs ųklypų nebepirko,
namų nestatė. Taip ir stuk 
so tie tiltai, niekas jais ne 
vaikšto, nebent koks Žvėre 
lis prabėga.

dų onus, — vėl šneka kapi
tonas. — Jie vienintelė išli
kusi laukinė indijonų gen
tis. Kur jie gyvena, aš ne
žinau. Jie tik per džiungles 
čia atkeliauna savo prekių 
— papuošalų parduoti. Tai 
vienintelė indijonų gentis, 
nepasirašė taikos su Ame
rika, taigi tebėra karo sto
vyje. Nei jie mokesčių mo
ka, nei kitų pilietinių pa
reigų nežino. Nenuklyskite 
tik nuo jų kaimelio į džiun
gles, yra pavojingų gyvačių.
Indijonų trobelės

Sugužėjome į krūmui

ADVOKATAI

Tik viena pot* akto v
.‘C*

'korta retf 
■all rate

SS METAI Pi

VYHtTNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CKNTRINI8 OFISAS:
tu| sa halsted sv. 

(Uotuvlų AudltorUoJą) 
▼▲LANDOS: Nuo 1-nuM Utt »-tO* 

vai- vak.
TaL CALomet 6877 

134 NO. LA SALLE M,

Dr. John J, Smetana 
Dr. į J- Smetana* fc

OyTOMKTRJLfiPTAI
1801 Bp. Ashland Avonne 

Kampu lft-tos 
GAMAI.

TsL YARda 8846

DR. G, VEiELIS
DANTISTAS

4645 So. Asblaod Avenuę 
arti 47th Street

vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį-

Telefonas: HEMloek 6849

M. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westeoi Ava
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 ik* 3 vaL Vak 7 ik| t 
KodiliĮtari pagal sutartį.

TaL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS , 
2617 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien 

Ofiso TeL............... VlKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 85šh Street
LIOONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad, tik susitarius

TT
AMS&IK0S LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

■ ) *W JJI'J* I .11.111 I. ■ ■

Telefonaa: HĘMLDCK 0201.

DR. k W. PRUSIS
Aligatorius snaudė 
po medžiu

— Dairykitės aligatorių 
(taip čia vadina gyvius pa

Ofiao tel. VIRginia 0036 
RaMdendjoa UL: BBVerly 8344

DR. T. DUNDULIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M) 

Treiįadieniaia pagal antartj.

Telefonas CANai 41
BR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
19l3 So. Halsted St.

OFISO VALANDOS: 3-4 ir 7-8 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEley 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(,9-troe lubos)

TaL MIDway 8880 Chicago, IL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak. _

Sekmad. nuo IU iki 12 vaL ryto.

1 W!
Rea. 6968 So. Talman Avė.
Rea. VaL GROvahSl 0611 
Office teL HEMloek 4648

DU Jk SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 9—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia amitarną
2423 W«st Marųuette Rd.

DR. STBMLTS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal sutartį,

Office teL YARda 4787 
Narni) taL PROapeet 1930

TeL YARda 698L 
Ęea.: KENwood H07.

DR. A. j. BERTASH
GYDYTOJAS * C»QM«(UA

Ofiao vaLi auo 1-3; bur 6:30-8i30
756 West 35th Street

6924 So. Westem Avė.
Chicago, BĮ.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:Q0 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet lr

nuo 8:30 iki 9:00 vaL vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka- 

nųa Pkga) sutartį.

TeL OANal 6H3

OR. MB3S
OYEFTOJAS Ob 0B3RPRGAA 
2204 West Cermak Rd.

'Valandos: 1—3 popiet ir 7*—8 v. » 
RBEUJKNCIJA:

G63A & CaJKornJa Avė*
Teį KShnUJč- 7866

TaL OANal 0867
Beg, tpl.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ht OHHtUftOAg

1821 So. Halsted Street
Reaidendla: 6600 So. Arteaian Avė 
VALĄND0R: 11, v. ryto iki 3 popie*

' 8 Ai • vai. rakara

Geriau su teipybe laimėti 
priešininką, negu sų melu 
draugą. Dr. V. Kudirka

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50tti Avenue 
TeL Oicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARda 0994 

Res. teL PLAza 3800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 du 12 vaL diong.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo F—4 ir nno 7—8 vakare 

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonaa PROspect 6737 
Namu telefonas VTR«inia 9481

Rez. TeL LAFayette 0094

BR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOM DR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiao Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud < kuo d iki 8:30 vak. 
Trečiadieniaia nuo 2 iU 4 popiet 

Nfttlįnmla Pagal Susitarimą

TELEFONAI: »
Office — HEMloek 6524 
Emergency — call MlDway 0891 
ttea. — UEMlock 1843.

DR. ALBERT I VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 kr nuo 0 iki 8 v. vak.

2468 Went 63rd Street

Ofiao lr Rea. TeL: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iftkirlant Sekmadieniu* —
nuo S Uit 4 vai. popiet lr nuo 7 iki 

t:30 v<J. vaK%rni*
gekmadienlaU pagal auaitartm*.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

A _______
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SAULE LEIDOS
Saulė leidos, vėjas kilo;
Ant kalnelio medžiai šilo 
Linko, kėlės ir šlamėjo,
Jiems pavasaris atėjo.

žėlė lankos ir dirvonai, 
Skriaudė mus šalies tironai — 
Geso laisvei skirtos šviesos, 
Dingo žmoniškumo tiesos.

Tą pavasarį negirsiu 
Nes nebuvo duonai dirsių,
Tai ir kepėme “ragaišį” 
Bulves su pelais sumaišę.

Kad pastogių tuščios sienos 
Ir tėvynėj vargo dienos, 
Lietuva rimtai dūmojo 
Apie ateitį artojo.

Ežerų veidai nežydi 
Jei kas laimės jiems užvydi, 
Bet pas mus viltis gyveno 
Mesti jungą priešo seno.

Saulė leidos; vėjas ūžė, 
Nerimavo ir giružė — 
Aukštos kalvos sujudėjo, 
Lietuva į kovą ėjo.

Už žmonių liuosybę šventą,. 
Pas žemaičių upę, Ventą, 
Daug tautos drąsuolių žuvo — 
Priešai nugalėti buvo.

Žemės prisigėrė kraujo 
O mes laukėm ryto naujo — 
Tokio, kurs vargus skandina, 
Džiaugsmą viltimis dabina.

Naujas rytas greit atėjo,
Bet mums laimės nežadėjo — 
žmogui krašto nelaimingo 
Vargo naštos nepradingo.

Ėjo jis pastogėn savo,
Čia širdis viena dejavo,
Kad už brolių kraują lietą 
Tik kapai teduoda vietą.

Saulė leidos; žemė šalo —
Oi nebus vargams nei galo; 
Kas begali juos pakelti,
Nuo jų akys ima gelti.
Tad už jūrų laišką rašėm, 
Greito debesėlio prašėm — 
Neški nemalonią žinią 
Į laisvų žmonių tėvynę.
Ten saulužė nesileidžia 
Širdingumas žiedus skleidžia; 
žydi jis per visą metą 
Apie laisvės didį ratą.
O sulaukęs mūsų'žinią 
Apie vargą po tėvynę 
Gal ateis jis mums padėti 
Dalį vargo iškentėti.
Mes už tai jam meilę duosim, 
Rūtomis jo žiedus puošim; 
Kelsim balsą, kelsim kardą 
Už jo krašto gražų vardą.

SESUO M. APOLONIJA
(Vincenta Bubliauskaitė)

Aukščiausiajam patiko pasiimti iš mūsų tarpo į am
žinybę mūs mylimą Seselę M. Apoloniją šeštadienį, va
sario 28 d., 10:05 ryto.

A. a. Seselė gimė Brighton, Massachusetts rugsėjo 7 
d., 1904 m. Duktė Aleksandro 'ir Onos Rusteikų. Ve
lionė buvo devynioliką metų šventuose apžaduose. Vie
nuolyne išgyveno dvidešimt du metus.

Dideliame nuliūdime paliko savo mylimą Mamytę, se
sutes: Aliciją, Seserį M. Emmą. Kazimierietę, visas Šv. 
Kazimiero Seseris, gimines, mokinius ir pažįstamus.

Laidotuvės jvyks antradienį, kovo 3 d. Gedulingos pa
maldos prasidės 9:00 vai. šv. Kazimiero Seserų koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Prašome Seselės mokinių, ir pažįstamų dalyvauti lai
dotuvėse ir maldose, velionės vėlę prisiminti.

. šv. Kazimiero Seserys, 
Motina, sesutės ir giminės

Laidotuvių direktorius A. Phillips

Daug reikalauja pagel
tos Income Tax 
pildyme

“Draugas” pasikvietė p.
K. Savicką pildyti 
blankas
Šiuo laiku tiek daug skai

tytojų reikalauja pagelbos 
Income Tax pildyme, kad 
“Draugo” Administracija 
sumanė pasikviesti buvusį 
Federalinės valdžios Inter- 
nal Revenue Konstantą Sa
vicką pagelbėti lietuviams 
išpildyti blankas. Per pra
eitus kelius metus p. Kons
tantas Savickas buvo Fede
ralinės valdžios Deputy Col
lector.
Senas veikėjas. „

P-nas Valūnas (Walons) 
per dvi savaites tiek prisi
dirbo “Draugo” ofise pildy
damas skaitytojų blankas, 
kad matėm jog būtinai rei
kia parūpinti pagelbos lie

tuviams iš kitų šaltinių. 
Teko sužinoti, jog K. Savic
kas apleidžia savo tarnybą 
Internal Revenue Departa
mentą, tai “Draugo” Ad- į 
ministracija pasikvietė jį' 
pildyti blankas ir atsakyti 
į visus keblius klausimus 
už labai prieinamą kainą.

Ponas Savickas yra vi-' 
siems gerai žinomas kaip 
nuoširdus veikėjas ir Vyčių 
žurnalo buv. redaktorius. 
Apleisdamas savo tarnybą 
Internal Revenue Depart
ment p. Savickas toliau tęs 
advokatūros praktiką. / 
Didelis ačių p. Valūnui

Ponas Antanas Valūnas 
(Walons) įdėjo daug nuo
širdaus darbo į Lietuvių 
blankų išpildymą. Papras
tai valdžios žmonės tiek 
daug laiko nepašvenčia 
blankų išpildyme, nes rei
kia turėti viską paruoštą ir 
jų pareiga yra tik pataisy
ti klaidas ar duoti pagel-

Eglės šaka

GIMĖ SIAMES DVYNUTES

• te-; įtete Ž

i te jA ♦' i < - W».- ' '>!f '
tį ' tete '*te

- PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
M PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ŠI firma virš 50 m. ton pačio* 

šeimynoj) rankos® I

(Įsteigta 1889 m.).

bos keblesnių klausimų at
sakyme. Taigi, tariame di
delį ačiū p. Valūnui už nuo
širdumą ir prielankumą pa
reikštą mūsų žmonėms.

XXX

Praeitą šeštadienį ir 
kita kazimierietė mirė

Sesuo Apolonija praleido
22 metus vienuolyne
Mirties šešėlis jau antrą 

sykį į dvi savaites aplankė 
Šv. Kazimiero Vienuolijos 
namus. Praeitą šeštadienį, 
beveik tą pačią valandą 
kaip a. a. Sesuo Ciprijona, 
mirė antra Kazimierietė, 
Sesuo Apolonija, po tėvais 
Vincenta Bubliauskaitė. A. 
a. Sesuo ApoTonija jau nuo 
rudens sirgo kai ji staigiai 
parvažiavo iš Chicago Hei
ghts parapijos į Šv. Kry
žiaus ligoninę.

A. a. Sesuo Apolonija y- 
ra Amerikoje gimus Brigh- 
too, Mass., ir praleido 22 
metus vienuolyne. Ji paliko 
dideliame nuliūdime moti
nėlę ir dvi sesutes. Viena 
yra Sesuo Emma, šv. Kazi
miero Vienuolijos narė ir 
kita gyvena su savo mamy
te Brighton, Mass. Velionei 
teko mokytojauti ar virši
ninkauti visoje Chicagoje 
ir apylinkėje. Ji mokino ar 
buvo viršininkė Dievo Ap-

Laivu gilyn j džiugles
(Atkelta iš 2 pusi.)

gaitę, kad būtų atsargesnė, 
nes aligatorius galįs jai gal
vą nunešti. Bet matyt tas 
ropuonis buvo prijaukintas 
ir mergaitė prie jo pripra
tusi. Už tat drąsi mergytė 
aplink stovėjusių svečių bu
vo apdovanota tikrų nikelių 
lietumi.
Kalbinu indėnę

— Ar jūs kalbate angliš
kai? — paklausiau vieną in
dėnę?

— Yes.
— Ar daug čia jūsų? Ko

dėl jūs tik vienos moterys, 
kur jūsų vyrai?

Bet taip ir nesulaukiau 
nuo jų paaiškinimų. Gal ir 
tiesą sakė kapitonas, kad 
indėnėms uždrausta kalbėti 
su nesavais vynais.

K. J. Prunskis

veizdos, Šv. Jurgio, Indiana 
Harbor, Šv. Kryžiaus, Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. P. 
parapijose. Sesuo Apoloni
ja praeitą vasarą lankė No
tre Dame Universitetą ir 
buvo įsigijusi laipsnį iš De 
Paul Universiteto.

Laidotuvės įvyks antra
dienį, kovo 3 d., 1942 iš Šv. 
Kazimiero vienuolyno ve
lionė bus palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse. XXX

CLASSIFIED
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI

TRADE SCHOOLS

DARBININKAI YRA REIKALINGI 
I AIURBTI DIDELES ALGAS 

Prie Vlkoklu •■Drfnur'’ Ihubų !
Vyrai tarp 18 Ir 11 m. Ami. limoklntt 

"vraldlng, tool - dle, marhlulat, «rrrw nift- 
clilnc, hody and fender, auto. dluael and 
aviatlun conatruetlon". Jalmoklnkl’a viena 
I* Alų svarbių amatų lenta prieinama kai
na per — Oreer Prartlral Sliop Tralnlnic. 
KrelpkltėH prie Mr. Herrora.

2024 So. W*b»sh
P THA 
— <3Uuinet 4800

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additional Cost.

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREJPKrras į
LIETUVI VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IdthnanU 

MODERNI Išvldlaš PARODA: 
4535 W. Washington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

Chamber of Oomroeroe. 
REZIDENOUA:

6919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9Ud 6 vaL
■■ i ■ i. . i . — .... /p

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

< "Brautas" Aeme telepMMR

Mrs. Jessie Picciotto, 25 m. amž., New Brighton, 
Statcn Island, N. Y., gimė Siames dvynutės. Gydytojai 
tariasi apie gimusiųjų atskyrimą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

300/000 kariuome
nės Rusijon per 
Rumuniją.

Ankara, kovo 1 d. — Pa 
sak patikimų šaltinių, šiuo 
metu per Rumuniją Rusi
jos frontan siunčiama virš 
300 000 kariuomenės.

Bukarešte paskelbta, jog 
Rumunijoje sulaikyta visas 
keleivinis susisiekimas gele
žinkeliais ir manoma, jog 
sekamomis keliomis dieno
mis per Rumuniją bus pa
siųsta 800 karinių trauki
nių.

Chicago, Dl. kovo 1 d. — 
Federaliai pareigūnai pa
reiškė, jog Chicagoje pasi
liko neužsiregistravusių 
priešo piliečių (japonų, vo
kiečių ir italų) apie 5,000.

Londonas, kovo 1 d. — 
Vokiečiai Olandijoje suareš
tavo 500 olandų už pasikę- 
sinimus prieš nacius.

HELP’ WANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo ma&inoms ope 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2800 IVabansia Avenne

O PI. RATERKOS
Vienos adatos, gruzikų, Ir guzikams 
skylučių operaterkos reikalingos 
dirbti ' prie skalbiamų dresių. Tik
tai patyrusios. Pastovūs darbai. 
Kreipkitės:

3021 NO. PVLASKI ROAD

KAMBARIS IftRENDUOJAMAS. — 
Ailto vabdens šiluma. Randasi Mar- 
ųuette Parke. Tinkamas pavieniam 
ar vedusiai porai. Atsikreipkite po 
antrašu:

8446 S. MAPLEWOOD AVE.

DIAMOND POINT SAW
. FILING tVORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu tai mūsų specialybė. 
Rašykite dei “Free Gatalogue” kai- 
navlmo surašo.
Prisiųskite plūklus paštu “parcel 
post“.

28 NO. IjOOMIS STREET 
Tel. MONROE 1897

Nesidžiaug radęs, nede
juok pametęs.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUEANCE Dieną Ir NaktĮ

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 16:08 vai. antradienio tr šeštadienio rytala 
Iš Stoties WHIP (1820), su P. Saltlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: TARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
8812 So. VFestern Avenue 

TeL GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanlca Avenue 
TeL TARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michlgan Ave. 

_______ Pullman 9661______
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Callfornla Ave. 
TsL LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Lituanlca Avenue 

Tel. TARds 4908

•j. .
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstuk 
raštus ir -ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nc- 
aedamos.

• Entered as second-Class Matter March 31, 1016 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.

Karo strategija ir pralaimėjimai
Politiku© j am šiandien ir matydami demokratijų da

linius pralaimėjimus ar pasitraukimus kaltiname jų 
vyriausybes už karo fronte nepasisekimus. Yra prie-

milijonus gyventojų, L y. tiek kiek Suvienytos Ameri
kos Valstybės. Japoaai gi, jttMį tauta 70 milijonų, pa
naši) kaip Anglija turi beveik du kartu daugiau gyven
tojų aavo salose negu Anglija (38 milijonai), o japo
nų imperija priskaito iki 10D milijonų. Jie visi paly
ginamai sukoncentruoti prie fienos vietai, Eaib ve
dimo atžvilgiu-, tad stipri jtĮgg. O žinant, kad ji fėfėjė 
laivyną prieš karą nemažą, tti suprantama, kad tokio
se sąlygose1 gihti koldnijdš ir šąląs ToliMttote RytUttfc 
nėra lengva. Tenka pasitraukti. Karo strategija žino 
pasitraukimų ir dalinių pralMMėjimų. Strategai juos 
daleidžia ne Vien turėdami prie savęs silpnesnes jėgas, 
bet kartais su tikslu, kad priešą toliau nuviliotu huo 
namų, kad turėtų laiko savo užnugaryje sustiprinti po
zicijas, ar savo priešą įvilioti į žabangas. Visuomenė ne 
visa tai gali matyti ir Žinoti ypač tų slaptų #trfctt>gtaiųĮ 
planų. Ji kaip karys fronte, tūri pasitikėti Savo- vadai#, 
matančiais toliau negu eilinis pilietis. Už nepasiruošimą 
karui pati visuomenė aflt aaVęfe turi dalį. kaltės prisi
imti. Ji perdaug pasitikėjo “pacifistų" aftefnanėių Ik 
Berlyno ar Maskvos ar iš kitur (iki 22 biržeDo 1941 n». J 
žodžiams, kurie saldžiai kalbėję prteš reikalą ruoštis f 
karą ir taip gazdino visuomenę karo baubu. Tikėkime, 
kad demokratijos pilnai pasiruošusios tamsės galutinę 
pergalę. Df Krivaitis

tol

''.T?-*-* S®

Žemės akiui per mažai dartminlą
J. A. Valstybėse yra daugiau kaip šeši milijonai že- 

žasčių dėl kurių Suvienytų Tautų jėgos turi trauktis mg8 įkįą (formų). VteUūOSe ūkininkauja patys tori
ai- pralaimėti mūšius, nors atrodytų kad apgynimas pinkai, kituose — tfūomlūinkaū. Žemės ūkio departa 
tų pozicijų turėtų didelės strateginės reikšmės. mentas visiems ūkininkams yra nwodęs, kad šiemet

1. Pirmoji priežastis tų pasitraukimų, kad būtų išauginta kuo daugiausia įvairių rūšių valgomųjų
demokratinės valstybės stojo į šį karą pilnai nepa- * produktų. Karo metu Amerika ne vien pati save turi 
sirnošusios. aprūpinti maištu, bet dar maišto turi pakakti pasiųsti

Jos buvo įtrauktos į karą anksčiau nei spėjo apmokyti
pakankamą skaičių kariuomenės ir pagaminti tokį kie
kį moderninių karo pabūklų, kad turėtų persvarą fron
tuose. .Nepasiruošė ne dėl to, kad nenorėjo, bet kad 
pati visuomenė buvo priešinga ir dažnai balsavimų ke
liu ji trukdė kiekvieną įstatymo projektą, kurs kalbėjo 
apie taikos sudrumštimą, kurs didino kario biudžetui są
matą. Taip buvo Prancūzijoj, Anglijoj ir Suvienytose 
Amerikos Valstybėse. Partijos ir vyriausybės, tos dau^ 
giau turėjo pasisekimo visuomenėje, kurios propagavo 
šūkį: išvengsim karo, nenorim karo, bet taikos!

Tai pilnai suprantama, žmonija nori ramybės. 
Nestebėtina, kad išskyrus Prancūziją ir keletą kitų

mažesnių demokratiškų valstybių, kitose valstybėse, 
kaip Anglijoj, Suv. Amerikos Valstybėse nebuvo net

ir sąjunginėms valstybėms, kurios bendrai šu Amerika 
kariauja prieš ašį — pasaulio Opfrsorius' diktatorius.

Maisto produktų Šaukiasi Anglija, Sbvietų Rusija ir 
Kinija. Ir ramiausiais laikais tose šalyse neturima pa
kankamai nuosavo maisto. Sovietų Rusija turėtų, jei 
tenai būtų kiek nors tvarkos, ibi ūkiai nebūtų ausOVie- 
tirfiti; jef sč^iečTatfbebėįą; iio^bmėš atsaviflti ir nepa
keisti paprastais sovietizmo baudžiauninkais. Ypač An
glija negali pramisti nuosavu* ttfttfštū. Karo- Meftf Sto
vis tuo žvilgsniu didžiai pasunkėję, fles uždaryti* Viri 
jūromis ir sausžemiaiš susisiekimo keliai. Nacių oku
puotos Europos valstybė# netafiri* gernuB^ri žemė# f- 

dirbimo. Jos turi daug maišto1 parūpima VoMeHjri ir 
Italijai. Taigi, šiandien Amerikos tfždttotis rttakrtu apt 
rūpinti minėtas savo sąjungine# valstybės. iri tas yra

priverstinos karo tarnybos, nes jos pati visuomenė kra- ne kokia tai malonė, bet pareiga, Kad jų žmonės būtų
tesi ir nenorėjo save migdydama, kad karas dar toli 
arba jo visai nebus.

Priešingai, visos diktatūrų valdomos valstybės, ne
išskiriant ir Sovietų Rusijos, karui iš anksto ruošėsi. 
Jų vyriausybėms buvo lengviau, nes nereikėjo atsi
klausti visuomenės, pats diktatorius diktavo tautai ar

ištvermingesni šiame kare sū tautų pavergėjais. 
Amerikos ūkininkai be jokių vyriiausybės nurodymų

visados yra pasiryžę parūpinti didelius išteklius mais
to, kuriuo būtų galima visą pasaulį išmaitinti. Tačiau 
tas atsiekti neįmanoma, nes ūkininkams trūksta dar
bininkų. Tas yra skaudžiausios reiškiaysi Specialistai

valstybei savo valią. Visų diktatorių valia gi buvo: kuo apskaičiuoja, kad pilnam Amerikos žemės ūkių įdirbi- 
stipriausiai apsiginkluoti, visą industriją — fabrikus mui apie 600,000 darbininkų šiemet pristigs. O * iŠ 
paversti karo pramonės gamybos centrais. Geriau tegu esamųjų apie 200,000 vyrų būs pašaukta karo tarny- 
piliečiai nedavalgo; neperkam sviesto, bet geležies, plie- bon. Tai viena ūkininkams kliūtis įsiSMdgiUfr įdirbti 
no ir kitko naudingo karo dievaičiui. Diktatoriai žmo- žemę

vtfn neateiklamdaml kai? ginklas, ir rno»ė jau- kltatte f svarbi. NuBaW)MM į.
auomenę karliko makalo M tik kareivi^, bet ir mo- ranWų k maMnerijų trfi4umt#i ne8 fabritai, kurie ga.
tykiose, o atėjus valandai taipgi visuomenės neatsi
klausę pradėjo karą net gi jo nepaskelbdami. Demo
kratijų nepasiruošimai — pirma priežastis pralaimė
jimų.

2. Antra, diktatoriai kovoja apie savo namus, t. y. — specialistu#. Jiems reikės daug pagalvoti, kas turi būti

jhino ūkto įrankius, šiandien* išimtinai gamina karo 
reikmenis.

Kaip reikės tas ir dar kitas kliūtis nugalėti',!® že
mės ūkto departamento uždavinys. Departamentas turi

.(“Draugas”, 1017 m. ko
vo 2 d.)

Lietuva ir ltuSijš... Rusad 
ilgą laiką bijojo ištarti žo
dį: Liet«v#. 1840 m. COro 
Aleksandro nkazas net baus 
me būvo užgynęs vartoti šį 
žodį. Bet brikui bėgant, da
lykai tirto kitaip. Biuro- 
kfatfška valdžia įsitikino, 
ktfd bėgančios upės nesu
stabdysi ir atšaukė savo 
keistą .užgynimą. Didysis 
karas dar labiiaū iškėlė aikš- 
£Č# pavergtosios Lietuvos 
klausimą, rusų visuomenė 
ka# kart daugiau pradeda 
įdomautis lietuviais ir jų 
reikalais.

Detroit, Mich..,.. Vietos 
Sv. Jurgio parapijos bažny
tinis choras buvo surengęs 
Šeimynišką vakarėlį. Vaka
rėlio vedėju buvo E Šlape
li#. ftrittifeUsfa, chorus, ve- 
dimas E. ŠlšpeftO, sudaina
vo1 keletą dainelių. Paskui 
buvo dialogai: “Nugi, ar ne 
juokai’' ir “Greita ant nAU- 
jtefrtfv. čia savo, gabumais 
pasižymėjo: O. Rakauskai
tė, A. ĖSkšaitė, M. Dano- 
riūtė) A. Daunoriūtė, 2. Jau- 
giriė, A. Krikštopaitytė, M 
Jankšaičiūtė ir N. Batkaus-
kfeltė. Po to dainavo Solis-✓
tės: A. Gustavičiūtė, A. Ra
kauskaitė ir M. DSUnoriūtė. 
Buvo labai gražu.♦

Vokiečiai lietuviais nepa
sitiki... Vokiečiai Lietuvos 
gyventojais nepasitiki, to
dėl Sodžiuose esama po 2-3 
vokiečių kareivius. Jų pa
reiga saugoti žmones.

Vokiečių kariuomenėje iŠ- 
Mplatinurios limpamos ligos 
fltto kurių daug kareivių 
miršta.t

ftg pasakoja vokiečiai a- 
pfe LietuVą.... Vokiečių be- 
foisvias', patekę į rusų be
laisvę, pasakoja, kad Lietu
voje nebelikę 17 — 45 metų 
amžiaus vyrų, nes jie pa
imti f Vokiečių kariuomenę.

* K

Po svietą pasidairius
Mes, tavorščiai, peržvelgę 

visos prigimties gyvenimą, 
niekur nerasime tokių prie
šingumų, mokslininkų para 
dokaais vadinamų, kaip to
buliausių ir labiausiai išsi- 
vystusių pasaulyje būtybių, 
visos prigimties vainikų, ar 
ba jos karalių, vadinamą 
žmonėmis, gyvenime, kurie, 
kaip vienas anglų laikraštis 
rašo, sulig gydytojų žinių, 3 
dalis savo gyvenimo pralei
džia begerdami visokius sa
vo pasigamintus nuodingus 
gėralus, o paskui, likusį 
ketvirtadalį savo gyvenimo 
praleidžia, besigydydami 

‘geriausių gydytojų ir gai
lestingųjų seselių priežiū
roje, maitindamiesi, nuro
dytais gydytojų, visokiais 
skystais valgiais.

Jie sudaro savo bendruo
menes, išsirenka kongresą, 
kad išleistų daugybes viso
kių įstatymų, o vėliau su
nkoka, gynėjams daugybes 

’j pinigų, kad išmokintų juos, 
kaip tuos įstatymus apeiti 
ir kaip jų pildymą išveng
ti.

Užėjus blogiems laikams 
ir bedarbių metams, jie de-

Kur pigesnis maistas... 
Vokietijoje pigesnis mais
tas, negu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Sakoma, 
kad Jungt. Amerikos Val
stybių kai kuriuose pieš
tuose už bulvių “pecką” mo
kama $1.00, gi Vokietijoj 
toks “peckas” kaštuoja 70c.

•
Baltimore, Md.i.. t|.om|i8 

dienomis įvyko vietos Tau
tos Fondo skyriaus susirin
kimas, kuriame nutarta iš
kilmingiausiai paminėti šv. 
Kazimiero dieną. Iš ryto 
bus šv. Mišios, o vakare 
prakalbos Lietuvos klausi
mais.

juoja ir skundžiasi, kad n& 
gali darbo gauti, bet kai 
tik laikai kiek pagerėja, at
siranda daug darbų, tada 
jie nenori dirbti ir eina 
“streikuoti”.

Jie sutveria visokias kor
poracijas ir įsteigia dirbtu
ves, pasisamdo daug darbi
ninkų, kuriems didžiumoje 
jie duoda už atliktus jiems 
darbus tik alkio atlygini
mą, bet kuomet darbininkai 
pareikalauja didesnio atly
ginimo, kad galėtų kiek 
nors žmoniškiau pragyven
ti, tada jie šaukia, kad jų 
darbininkai tingi dirbti ir 
tik trukdo su visokiais sa
vo reikalavimais šalies ge
rovės ir apsaugos, darbus, 
kurių vardu jie patys prisi
dengę nori sau didelius tur
tus susikrauti ir tapti mili
jonieriais.

Jie išranda visokius da
lykus, kad palengvinti sau 
darbą, sutaupyti daug lai
ko h* padaryti savo gyveni- 

.mą lengvesniu,; -bet : vėliau 
tuo jio nepasitenkina; jie 
eina žaisti “golfo”, išranda 
irklavimo mašinas, viso
kius mankštos diržus, elek- 
trikinius arklius, su kuriais 
jie mankštinasi, kad suma
žinti savo svotai

Jie, kiek praturtėję, pra
deda visokiais' aukštos rū
šies aštriais if pipiriniais 
valgiais maitintis, kuriuos 
jiems pagamina geriausieji 
brangiai apmokami virėjai, 
o paskui jie sumoka daug 
pinigų gydytojams, kad šie 
išgydytų juos nuo skilvio 
nevirškinimo ligos, vadina
mos dyspepsijat, kuri kyla 
daugiausia nuo persivalgy
mo. < 1

Jie pasiskiria dienas poil
siui, bet praleidžia jas be
vaikščiodami saulės karšty
je, žaisdami golfą arba be- 
kasinėdami savo mažam 
darželyje žemę. S. K. L.

(Pabaiga rytoj)

ten, kur jų didžiausios jėgos, prie pat savo valstybių 
sienų ar kaimynystėje. Jiems kariuomenė, medžiaga, 
pabūklai netoli pristatyti, jie puolimo planus sudarė, 
tat ir karas pradžioj daug lengviau sekasi vesti, kol 
užpultoji savo pozicijas sustiprins ir po pirmųjų smū
gių atsigaus. Kas pirmas pradeda karą, dažninusiai 
pradžioje jam sekasi, kol priešas susiorientuoja* ir Savo 
Strateginius planus sutvarko.

3. Trečia, demokratinių suvienytų tautų jėgos per
daug išblaškytos po visą žemės rutulį) Ne tik dideli

daroma, kad ir su 
gausius derlius.

niu darbininkų skaičiumi gauti

NkM vis* grebia maišią
Noriai viSUoSfe sOvo okupuotuose kraštuose grobia 

sau maistą, prisidengę “piriHmo” kauke. Jie iš žmonių 
vietomis išplėšia kone visą maistą ir palieka Žmones 
badmiriauti. Antai) jie taip yr# padarę- sa graikHM, kW-

žemės piritai turi būti apsaugoti, bet ir mažos salelės. Aų mažiausia pusę miKjbno aHmenų iki pavasario ba- 
Britų imperija didžiausia pasaulyje. Ji valdo 14,272,800 das nuvarys į kapus.
kvadr. mylių žemės rutulio su 445,388,500 gyventojų, Belgijoje maisto' stovis taip pat pasibaisėtinas, lolp' 
t. y. visą ketvirtą dalį žemės. Yra vietų labai tirėtai praneša vadinamasis tafpsąjunginių inforiūScijų krimi- 
apgyventų, kaip Indija (340 milijonų gyventojų), bet tetas. Lenkijoj irgi tttifttiasi* ffadas. iš tenai vokiečiai 
kitos labai retai. Australija, visas kontinentas teturi traukintais kasdfert igvėla dėrtfe maisto- produktų Vo- 
vos 6,800,000 gyventoją Vienam kvadr. myliai tenka kietijon. Iš Prancftalje# taip pĖt. Visa prancūzų tauta 
vos 2 gyventojai. Kanada (didesnė plotu kaip Suvien. yra pavojuje.
Amerikos Valstybės) užima 3 694,863 kvadr. mylių, o Tas pat komiteto#; j tbrj įeita kiekvienos nacių pa- 
gyventojų teturi vos 10 milijonų. Visi šie kraštai de- vergtos tautos atstotai#, pareiškia, kad vokiečių ka- 
mokratijoms tenka apginti ir taip savo jėgas Skaldyti, rįuomenė ir reicho gyventojai* fWT pakankamai mafc- 
Anglija iš savo metropolijos — britų salų, daug jėgų to, o kai kur vokiečiai gyvena dar praŠmatnlaū, negu 
ir kariuomenės negali duoti kitur pagalbon, kadangi ji prieš karą. į
turi saugotis nuo netikėtos invazijos ir turi turėti pa>- Kai kur nacių okupuotuose kraštuose PBristuf Vartok 
ruošusi namie pakankamai jėgų. jama šuniena ir kafiena ir’ 4ur nepaprastai Btorfgttlrf-

Diktatoriai gi, šiuo atžvilgiu yra kur kas geresnėj ffla. Kai kuriose okupuotose SalĮpto pstp# fUtofų fcPMb- 
padėty. Europoj vokiečiai ir italai, užimdami palygi- riai savo maisto perviršius žmonėms parduoda juodoje 
namai nedidelius žem*s plotus, sudaro kartu apie 128 rinkoje ir ima didžiausias ,

("ilrtuiM" *cm«
StondMMi dli kompanijos tankeris R. P. Resor aubntarino autorpeduotas NeW Jer- 

sey pakrantėse. Iš Asbury, N. J. degantis laivas aiškiai matytas. Įgulos likimas neži* 
ooųias 8- Army. Air Corja ghoto)^
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Pavergtosios Lietuvos sūnaus
pergyvenimai

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

’ (Tęsinys)

c. Lietuviai “Seimą” išrinko špygomis.
Rusai bolševikai žmones varė balsuoti į liaudies '‘sei

mą” prievarta.
Daugelis nėjo balsuoti, o jei kuris nuvyko prie “rin

kimų” dėžės, tai metė vokus tuščius arba prikištus viaor 
kių popiergalių, kuriuose mirgėjo visokių nepalankių 
įrašų bolševikams, o kiti, namie nupaišę laikraščių iškar
pose špygas, įdėję laikraščių iškarpas su špygomis į val
dišką voką, kurį gaudavo “rinkimų” salėje, greit jį mes
davo į dėžutę ir dumdavo ramūs namon, nes jautė, kad 
tokiu žygiu jie pareiškė protestą prieš komedijantiškus 
“seimo (rinkimus.”

Mąčiaų Lietuvos liaudies “seimo rinkimus” ir visiems 
lietuviams buvo skaudu, kad okupantai su kultūringa 
tauta elgiasi kaip su gyvulių banda.

Galinčių balsuoti gal kokie penki procentai balsavo 
dėdami į vokus “kandidatų” sąrašą. Kiti, įmesdami tuš
čius vokus arba prikimštus visokiais popiergaliais su špy
gomis arba visai neatvykę balsuoti, aiškiai pasakė, kad 
jie protestuoja prieš rusų bolševikų klastingą ir žiaurią 
okupaciją.

Po tokių komediškų “liaudies seimo rinkimų,” rusai 
bolševikai skelbė, kad kokie devyniasdešimt astuoni pro
centai “balsavo.” Jau skaudžiau, tur būt, niekas nebūtų 
galėjęs iš lietuvių tautos pasityčioti, kaip kad pasityčiojo 
raudonieji okupantai.

1940 m. liepos 14-15 d. “išrinktas” liaudies seimas 
buvo ne lietuvių tautos, bet Maskvos seimas. Kai liaudies 

. seimo atstovai,” 1940 m. liepos 21 d., susirinko į Kauną 
ir jie valstybės teatre pakėlė rankas uų Lietuvos prisi
jungimą prie Sovietų Rusijos, tai “liaudies seimo atsto
vai” pareiškė ne lietuvių tautos, bet Maskvos valią, nes 
lietuvių tauta nebuvo davusi tokio įgaliojimo Maskvos 
agentams.

Liaudies “seimą” renkant nei Paleckio vyriausybė, 
nei laikraščiai nesakė, kad atstovai turėtų spręsti klau
simą apie Lietuvos nepriklausomybės likvidavimą. Bal
suotojai nieko nežinojo, kad toks klausimas iš viso bus
“seime” sprendžiamas. Priešingai bolševikai kalbėjo, kad j parapijos salėj 8 vai. vaka- 
Lietuvos nepriklausomybė ir laisvė nebus paliesta. Tai re-
kaip gi paskui galėjo tie “atstovai” imti ir 
kad Lietuva dėtųsi prie Sovietų Rusijos?

‘nubalsuoti,’

f *

Kadangi Lietuvos liaudies “seimą” išrinko ne lietu
vių tauta, bet Maskva, todėl “seimas” galėjo kalbėti tik 
Maskvos, bet ne lietuvių tautos vardu. Taip jis ir padarė. 
Kaip Maskva grojo, taip “išrinktasis” seimas ir šoko, o 
visų lietuvių buvo didžiausias troškimas būti laisvais ir 
nepriklausomais,, tas lietuvių troškimas ir šiandien nėra 
pasikeitęs. Sakyti, kad Lietuva laisvu noru “prisijungė” 
prie Sovietų Rusijos, tai sakyti mažiems vaikams pasa
kas. Gal maži vaikai tomis pasakomis ir susižavės, bet 
niekados suaugę.

Jei koks nors plėšikas tamstai įremtų brauningą į 
krūtinę ir sakytų:

—Atiduok automobilį, jei ne—tuojau nudėsiu vietoj.
Prispirtas žmogus prie sienos, gelbėdamas gyvybę, 

atiduoda savo turtus. Bet ar gali kas nors pasakyti kad 
toks žmogus laisvu noru atidavė plėšikui savo automobilį 
ar kitas kokias brangenybei

Rusai bolševikai, 1940 m. birželio m. 15 d. užpuolė 
Lietuvą, įrėmė šautuvus į lietuvių krūtines ir pasakė:

—Atiduokite viską ką turite: laisvę, turtus ir viso
kias brangenybes.

Lietuviai nieko rusams bolševikams nedavė, bet jie 
viską pasiėmė, tik nestsngė jie išplėšti lietuviškos širdies, 
kuri ir dabar yra kupina laisvės ir nepriklausomybės 
troškimo.

Dabar aišku: rusai bolševikai sulaužė sutartis su 
Lietuva, kuriomis buvo pasižadėję jokių pretenzijų ne
reikšti į Lietuvos valstybę ir prievartos keliu prisijungė 
prie Sovietų Rusijos.

Laikas būtų rusams bolševikams suprasti savo klai. 
das ir jaa atitaisyti. Jos būtų atitaisytos, kai Sovietų Ru
sijos atsakomingi žmonės nebereikš jokių pretenzijų į 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos kraštus ir leis tiems, kraš
tams laisvai ir nepriklausomai tvarkytis.

(Daugiau bus)

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

Brighton Park. —r Vasa
rio 24 d. Federacijos 19 sky
rius laikė mėnesinį susirin
kimą. kuriame daugiausiai 
buvo svarstoma Lietuvos 
Nepriklausomybės paminė
jimas kovo 4 d. Kadangi tą 
dieną pripuola šv. Kazūnie- 
ro, dėRo dalis programos 
bus skiriama ir tojo šven
tojo ir Lietuvos globėjo gar
bei. Prakalbos įvyks para
pijos salėj, tuojau po pa
maldų. Bus svečių kalbėto
ją

Susirinkime draugijų at
stovai padarė šiuos prane
šimus:

M. Pakeltienė pranešė, 
kad L. R. K. Susivienymo 
160 kuopia gerai gyvuoja ir 
šiuo metu darbuojas naujų 
narių vajuje, kuris tęsis iki 
balandžio 30 d.

Gajauskas pranešė, kad 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus draugija gerai gyvuo
ja ir džiaugias pasisekusiu 
vakaru.

E. PauHenė pranešė, kad 
ARD 6 skyrius kovo 1 d. 
švęs aavo globėjo šv. Kazi
miero šventę dvasias puota,

D B A V G A B 
i............. ... I 'MI tu ri-u ima

Heintz Wendell, 39 m., ir 
Carl Stolte, 33 m. amž. Vie 
nam taverne jie reiškė už
uojautos diktatoriui Hitle-

Cook apskrities klerkas 
M. J. Flynn paskelbė, kad ___________

Rekordinė taksu 
rata až 1941 metus

=
BRITŲ KARIUOMENE <JUNG. A. VALSTYBĖSE

Trys britų kareiviai (centre), priklausą britų kariuomenės daliniui, kurs iš Angli
jos nežinomais sumetimais pasiųstas į kokią tai vietą New Yorko srity, U. S., au a- 
merikiečiais kareiviais šnekučiuojasi posto krautuvėje.

taksų rata už 1941 metus 
nustatyta 9 dol. 89 oentai. 
Ir pirmoji taksų dalis turi 
būtų sumokėta iki gegužės 
1 d., tai yra vienu mėnesiu 

i anksčiau, negu paprastai. 
Už 30 dienų bus išsiuntinė
tos sąskaitos.

Už 1940 metus taksų ra
ta buvo 9 dol. 52 oentai.

Daug miesto bloku 
dar be kapitonu

Iškeliama aikštėn, kad 
apie ketvirtadalis visų blo
kų Chicagoj neišrinkę ka
pitonų civilinei apsaugai. 
Daug kas tuo nė nesirūpi-

CKKAGOJE |R APYLINKES!
Kun. dr. A. Deksnto 
iliustruotos paskaitos

Federacijos Chięago aps
krities iniciatyva, kun. dr.
A. Deksnio paskaitos mūsų 
pačių, tai yna draugijų, or
ganizacijų, bendro veikimo 
reikalais bus šiose vietose:

Kovo 4 d., Brighton Vajrk, 
parapijos salėj 7:30 vai. va
kare.

Kovo 11 d., Cicero, Šv.
Antano parapijos salėj, 8 
vai. vok. m » .

Kovo 18 d.. West Side,
Aušros Vartų parapijos sa
lėj 8 vai. vakare.

Kovo 22 d., Bridgeport,

Pranetokuk Vaičekauskas, vie
nas seniausių veikėjų, per kele
tą metų pirmininkavo kuopoje. 
įp pastangomis kuopa augo 
naujų narių skaičiumi; užima 
komisijose pirmininko pareigas, 
daug aukojęs vakaruose ir pri
sidėjęs prie nupirkimo karvės 
Labdarių ūkiui.

i

ainei puotai kovo 8 d. pa
gerbimui L. V. organizaci
jos ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero. Dvasinė puota 
bus šv. Antano parapijos 
bažnyčioj, Cicero, 9 vai. ry
to. Po Mišių parapijos salėj 
bus bendri pusryčiai. Šią 
tradicinę dvasinę puotą ren 
gia L. V. Chicago apakri- 

; tis. Vadovauja kun. Grinius, 
i M. Navickienė pranešė, 
kad Šv. Pranciškaus Aka
demijos Rėmėjų 2 skyrius 
ruošia “bunco” pramogą ko
vo 22 d., Vengeliausko sa
lėj.

Metinius Federacijai mo
kesčius šiame susirinkime 
sumokėjo šios draugijos: Šv. 
Kazimiero Karalaičio, Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus, 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv., ARD 6 skyrius ir 
Liet. Vyčių 36 kuopa.

Federantas K. Z.Kitų kolonijų Federacijos 
skyriai prašomi pasitarti su Q koyo J5 dieną parapijos
savo klebonais, pasiskirti bus vakaricn5
dieną ir pranešti apskrities
pirm. Ig. Sakalui “Draugo’ 
telefonu Canal 8018.

Organizuoto veikimo 
susirinkimas

ir graži programa.
P. Vaičekauskas pranešė, 

kad Labdarių Sąjungos 8 
kuopa ruošias prie paminė
jimo 25 metų gyvavimo su
kakties, Vakaras — bankie- 
tas rengiamas kovo 8 d., 
parapijos salėj. Vakaras bus 
istorinis.

K. Zaramakis pranešė, 
kad Liet. Vyčių 36 kuopa 
bendrai au Sodahcija ir Šv. 
Vardo draugija ruošias dva

Gilus vanduo srauniai ne
bėga.

Lisčep <o
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program oi

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Ewrj Sahirday, 1 to 2 P.M. 

STATION WHIP

im Mii T*, <Tw w ak,

Dldelia 
N am ioią, Importuota 

tr UetavMfca Gėrimų.
Parduodaųie 

Tiktai Tavernoms. 
Vai.: lt Ild 5 Kasdien 
Uisakymai UveHpjami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARJU, St».

Vienintelė Lietuviu
U/UaIocaU liftu Af 
k (airi A CKiraftAtn

INTERNATIONAL LK1U0R CO.
CM&48 SO. CAABFOKMA ĄVB.

JTeL BEPnhHe

Susirinkimas
Bridgeport — Moterų Są

jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 3 d., 
parapijos salėje 7:30 vai. 
vak. Prašomos visos sąjun- 
gietės atsilankyti ir atsives
ti naujų narių.

Nut. rašt. Sofija žičkus

INCOME TAX us
I. P. VARKALA
Lietuvis Auditorius

3241 SO. HALSTED ST,
PILDO PER 20 METŲ 

Chicago, Illinois 
Tel.: CALumet 7358

Hitlerio šalininkai 
nubausti
Grand Crossing teisme po 

50 dol. bauda nubausti

W O L K S I t O I O
VVtsl 31* Street

/Z

UA 4\< t -IO(.K Vi

• a Pifc&lBl » t’Kh
•m,.\E i.v.unu'

Sveikata Jurtas
Jeigu Jus kankina Rheum&ti&ki 
Skausmai. Diegliai, Rankų ar 
Kojų skaudėjimas ir tirpimas, 
Šalčiai — nelauk ilgai, kad ne
būtų per vfilu. Tuojau reikalauk 
DEKENS OINTMENT. Tūkstan
čiai žmonių pasekmingai varto
ja Deksnlo Galingų Moatj. Visa
dos žūrėk, kad rastūsl ant dė
žutės vardas DEKENS OINT
MENT. tai tik Ūda apturėsi tik
rąjį. Kaina 75c. ir $1.50.

Dekens Ointment Co.
HARTFORD, CONN.

PARSIDUODA GERIAUSIOSE 
VAISTINĖSE.

T“

WHOLESALE
FURITO

BROKER
pUONO ROOM sus ~ r, 
LOK 8JS2M — REDHOOM
— SUOS — RADIOS — RB- 
FRIGERATORS — WAHHKKX _

WHOIESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

ISvettojaiar 
PO vtM 
nUksurr

REB' IT B 
MMA

UHJTT IŲ 
. ___ „ ORĄ A• RANTRR. gav

MUTUAL L1UUOR CO.. 
1707 S. Halsted 8L
C* MDVL*VaiU> 0014

CONRAD
Fotografas

. Studija {rengta pir- 
I jios rflėies su mo

demiškomis užlai- 
i domis ir Hollyvood 

tvissorala Darbas
| Garantuotas.

420 W. 63rd Street
ToL: Rtanle - EN<Hewood 5888 

- EN<Hewood 584»

A1H ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC

NEŽIŪRINT KUR RUNA «= NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mAPGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

VlenintčHs ir Smagiausias
Vikšriniu Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vaJL p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vąk. 
PENKTAD. tr ŠEŠTAD. 7 vK v.

V/HFC-1450 kil.!
6765 So. Veetar* Avenue 

Ptione: GROvehHl 2242
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AUTU VAIRUOTOJAI PATARIAMI 
ATNAUJINTI LEIDIMUS

, Illinois valstybės valstybi
nio sekretoriaus departa
mentas atsišaukia į auto
mobilių vairuotojus, kad jie 
tuojau paduotų aplikacijas 
atnaujinti sau leidimus.

Vairuotojų turimi leidi
mai bus geri tik iki gegu
tės 1 dienos. Vadinasi, lai
ko lieka tik du mėnesiai, o 
departamentas per tą lai

kotarpį turės išduoti apie 
3,300,000 leidimų (drivers’ 
licences).

Pranešta, kad šiandie de
partamentas kasdien gauna 
tik po 10,000 aplikacijų, o 
turėtų kasdien gauti ma-

galybės aplikacijų.
Aplikacijas galima gauti 

valstybės departamento ofi
suose Springfielde, arba 
Chicagoj. Ir nereikia atidė
lioti iki paskutinių dienų.

Siunčiant aplikacijas rei
kia kartu pasiųsti ir 50 cen
tų užmokesnį. Nauji leidi
mai taip pat bus geri tre
jiems metams.

žiausia 50,000. Sako, nebus
įmanoma iki gegužės 1 d. Lietuvis visur ir visuo- 
apsidirbti, kai paskutinė- met turi remti tiktai lietu
mis dienomis bus sukrušta vį. . gi <

PIRKITE RAKANDUS DABAR!!! ■
Budriko Milžiniškas Užpirkimas Rakandų kada kainos 

buvo žemos padaro galima parduoti dabar
už tikrai žemas kainas 1

PAAUKŠTINTAS

(“Draugas“ Acme teleshoto) 

Petty officer Donald Fran
cis Mason iš Rochester, N. 

I Y., kurio pastangomis nu
skandintas priešo submari

Bridgeportiečiai, 
labai svarbu!

Lietuviai, gyvenantieji 
tarpe 31 ir 35 St. ir tarp Li
tuanica ir Morgan St. kovo 
2 d. 8 vai. vakare būtinai 
turi susirinkti į šv. Jurgio 
parap. salę išrinkimui kiek
vienam blokui kapitono 
(Block captain). Reikalas 
būtinas ir labai svarbus. 
Susirinkimą šaukia zonai 
paskirtas organizatorius 9. 
P. Mažeika.

mu
X Kun. K. Barauskas pra 

eitą šeštadienį išvyko į Ry
tines valstybes, kur rengia
mas jam prakalbų maršru
tas. Pirmiausiai sustos West 
field, Mass., pas kun. Pui
doką.

X Sv. Antano gyvenimo 
filmą bus rodoma Visų šven 
tųjų parapijos salėj kovo 3 

' d. 7:30 vai. vakare. Nauja

Nusivylę plėšikai 
pabėgo
Plėšikai užpuolė pinigų kei-l filmą ir begalo graži, pa
rimo ofisą, 2152 So. Wes-1 mokinanti.
tern avė. Jie su savimi ture 
jo indą su ašarinėmis dujo
mis. Kasininkei Miss Maria

X Bose Doble, apie kurią

nas, paaukštintas mašinis- Ma^onia pranešė apie savo Kryžiui vėliau važiuodama
tu vyresniuoju -aviacijoje.

X Alena Valskytė, gyv. 
2136 West 24 St., kuri prieš 
kiek laiko buvo sunkiai su
žeista automobilio ir kurią 
gydė dr. Winskunas, jau 
pasveiko ir dėkinga ne tik 
daktarui, bet visoms, kurios 
nelaimės ištiktąją lankė ir 
užjautė. Kovo 2 d. ji švęs 
savo vardadienį.

X Alekso Ir Stelos Eini
kių, 1748 Grant St., Gary, 
Ind., žinomų biznierių, duk
tė Joana šį pavasarį baigs 
Indiana universitetą. Sūnus 
Al yra geras muzikantas, o 
dvynukės dukterys: Flora 
ir Lora — šokėjos. Gegužės 
3 d. jos debiutuos Šv. Kry
žiaus parapijos salėj Vladų 
rengiamam vakare.

X V. Galnaitės paatango-

tikslą ir į ją paleido dujas 
Kasininkė tuojau ėmė aša
roti ir suklyko. Plėšikai to 
nesitikėjo ir pabėgo be nie
ko. * IW

Matyt, jie buvo manę,

Šelpiamieji negali 
gauti kiaulienos '

Viešaisiais fondais šelpia- k«d du’omis sukels tik a5a' 
mieji asmenys kovo mėnesi raB T“® UrPu dujos 8ukS' 
už nusipirktus šelpimo žen-; 16 dar ir klik8m»- Visokie 
klus gali gauti įvairius mai- plSSikan" nepa
sto produktus, kokius gavo
vasario mėnesį, išėmus kiau 
lieną. Žemės ūkio departa
mentas iš produktų sąrašo 
išbraukė kiaulieną dėl jos 
pabrangimo.

Žemės ūkio departamen-

kenčiamas.

šeštadieny “Drauge” buvo|mįs Dievo Apvaizdos para- 
rašyta, kad davus kraujo R. pijoj atgaivinta Moterų Są

jungos kuopa. V. Galnaitė 
yra centro literatinės komi
sijos narė.

-X Biznieriai Ivanauskai, 
žinomi Dievo Apvaizdos pa
rapijos veikėjai ir žymūs 
mūsų įstaigų rėmėjai, gir
dėt, daro sąrašą jaunuolių 
išėjusių Dėdės Šamo kariuo
menėn iš Dievo Apvaizdos 
parapijos.

X Šv. Onos lenkų parapi- 
siems. jJa labai gražiai kooperuoja

X Kun. V. Slavynas, ku-! 8U Lower West Side lietuvių

namo apalpo, pasirodė lietu 
vaite Rozalija Dobilaitė. A- 
pie tai redakcijai pranešė 
M. Dobilas, jos tėvas, gyv. 
6542 S. Artesian Avė.

X “The Baltoscandian 
Confederation”, naujas Lie
tuvių Kultūrinio Instituto 
leidinys, jau baigiamas 
spausdinti Vyties spaustu
vėje ir neužilgo bus išsiųs
tas nariams ir užsisakiu-* lPagelbinė policija

Pirmoji pagelbinės polici
jos kuopa jau suorganizuo
ta Hyde Park policijos nuo
vadoje iš Amerikos Legijo-

tas pataria šelpiamiesiems Į no narių. Kuopą sudaro 75 
vietoje kiaulienos vartoti ! vyrai. Jų viršininkas bus 
kiaušinius ir daugiau vaisi- Edward J. Quinn, 44 m 
nų produktų. i amž., 4811 Lake Park avė.

į
DAR DAUG ŽMONIŲ NEGRAŽINO 
BLANKU DEL TAKSU UŽ PAJAMAS

Raud. Kryžiaus vienetu. Bė
giu poros savaičių iš tos 
parapijos gauta $190.00. Ne
atsilieka taip pat Šv. Adal
berto (lenkų) ir Šv. Stepo-

ris misijonieriauja W. Vir- 
ginia valstybėj; F. J. Bago- 
čius, Susivienymo Lietuvių 
Amerikoj prezidentas; ir J.
Gabrys, gyv. adr. 1640 No.
Leavitt St., įsirašė Lietuvių no (slavokų) parapijos. Tik 
Kultūrinio Inst. rėmėjais, šaltokai atsineša vokiečių

X Pranas A. Straukas, 
vestsaidietis, tarnaująs Dė-

5 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAI, po $69.50
*

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAI, PO ... ................... $59.50 į
BALTO PORCELINO PEČIAI, po............................ $54.50 į
LOVA, MATRASAS ir SPRINGSAI, už...............$18.95 |
DIDELES. GRAŽIOS FLOOR LEMPOS, po ... $ 6.95 |
9x12 MARVEL KARPETAI, po................................$ 16-50 I
MIDGET - MAŽUTES - RADIOS, po.....................$ 9.95 į

RADIO ir PHONOGRAFAS krūvoje, po . . . $39.50 B
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS RADIO CHICAGOJE VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

R.C.A. VICTOR - PHILCO - ZENITH - GENERAL 
ELECTRIC. CROSLEY ir kitų

ELEKTRIKINIAI ŠALDYTUVAI - SKALBYKLOS - DUL
KIŲ VALYTOJAI ir daug kitokių įrengimų!

BftL JCSŲ PATOGUMO KRAUTUV® ATDARA IR SEKMADIENIAIS

Joseph F. Budrik, Ine.
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS 

3241 ir 3409 S. Halsted St- Yards 3088

Tik pora savaičių beliko, 
o dar daug žmonių negrąži
no blankų dėl taksų už sa
vo metines pajamas kolek
toriaus ofisan, Chicago.

Iš to ofiso pranešta, kad 
iki praeito penktadienio 
daugiau kaip 175,000 asme
nų grąžino blankas. Tačiau 
dar apie vienas milijonas 
žmonių dar turi grąžinti. 
Tai milžiniškas skaičius. O 
tai turi atlikti iki kovo 16 
d.

Vidaus mokesčių kolekto
riaus Harrisono pavaduoto
jas D. Conerty reiškia daug 
susirūpinimo. Jis spėja, kad 
visi susikruš į ofisą pasku
tinėmis dienomis ir bus

daug vargo visus patenkin
ti-

Tad Conerty ragina žmo
nes, kad jie tuojau subrus- 
tų tą svarbų reikalą atlikti 
— atsiskaityti su vyriausy
be, kuri mokesčių klausi
mais nedaro jokių kompro
misų. Iki paskirtos dienos 
blankos turi būt išpildytos 
ir grąžintos su taksais, ar
ba be taksų, jei kam nerei
kia mokėti.

Blankus turi grąžinti ve
dusieji vyrai, kurių metinės 
pajamos praeitais metais 
buvo 1,500 dol., arba dau
giau, o nevedę, kurie turėjo 
750 dol. arba daugiau meti
nių pajamų.

BAIME IR TERORAS BURMOJE

LEIDŽIAMAS —
Žymus Lietuvių Radio programa iš WCFL, 1000 kil. Radio Stoties, Sekma
dienio vakarais, nuo 5:30 iki 6:30 p. m.

("Draugas“ Acme telephotol

Prisispaudęs kūdikį Rangoono gyventojas pasakoja 
apie savo žmonos žuvimą japonams bombarduojant šią 
Burmos sostinę. Pranešta, kad japonai veržiasi Ran- 
goano link. Pasitraukdama britų kariuomenė padegė 
miestą (Movieton News photo).

X Pranutė Kazakaitė ir 
Povilas AurUa stropiai ruo- 

dės Šamo kariuomenėj šiuo šiasi vedybiniam gyvenimui, 
metu randasi Hawaii salo- į Per Onos Kazakaitės sni Jo
se. Sako, kad ten randasi nu Šliteriu, Ciceroj Ateiti-
ir daugiau lietuvių. Jis yra ninku draugovės nariai pa

tyrė, kad ir Onutės sesutė 
Pranutė jau yra susižieda
vusi. Viskas greitai reali
zuojasi. Naujasis Frances ir 
Paul Aurilų adresas bus 
3651 Archer Avė.

PRANAS A. STRAUKAS 
baigęs Aušros Vartų para
pijos mokyklą ir dirbęs dnr. 
“Draugo” spaustuvėje. Kar
tas nuo karto gauna “Drau
gą” ir labai domisi Chica- 

■ go lietuvių gyvenimu. Chi
cagoje turi brolį Steponą,^ 
seserį Karoliną Janus ir 
Švogerį Antaną.

JCR Ž8ATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MCSŲ SKĖČIAI,I 
IftPARDAVTMĄ SEKANČIŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

M M M
šilų 1 
“Tu®nų, "Tunable Tora Toms“ pritai

komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai •'Cymbola“ Ir 
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, “Hl-Boy after bųat Pėdais” 
benama Ir orkestrams, Trūbos, 
darinėtai, Sajtaphonal, Trombo
nai “Standard” lfidlrbysčlų, Smul- 
kos, Cellos, Strūnlnlat Basai, Oul- 
tarai. Banjos, strūnų, Ir “cases”, 
“mouth pleces”, “mute reeds". Ir 
muzikos stovlklSs. Plinka pasi
rinkimas smuikoms smlčėlų Ir 
“cases“. Pataisome Ir atnaujina
me visokių lfidlrbysčlų phonogra- 
fus ar jų dalis.
A. B .C. BRFMMERS SERVICE 

• 14 Maxwell Street, Chicago

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Taupyto jams 

Mokame
31/į% Dividendas

Darom 1-mus 
Morgičlus Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIBfl................................\......... 11,100,000.00

2202 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887


