
DRAUGAS
The Lithuanian Daily Frlend

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Telephone Canal 8010—8011
The m oet influential 

Lithuanian Daily ln America

DRAUG
No. 51 Price 3c

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

—Abraham Lincoln
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VOKIEČIAI MOBILIZUOJA PABALTIJĮ
Iš lietuvių, latvių ir estų naciai 
nori sudaryti specialus legijonus

Koks tai barbariškas ir pašėliškas 
nacių užsimojimas Pabaltijy!
STOKHOLMAS, kovo 1. 

—Žįnlomis iš Berlyno, “Ost- 
iando” kraštų Reicho komi
saras Heinrich Lohse pas
kelbė visuotinę vyrų karo 
mobilizaciją Pabaltijo vals
tybėse.

Sakoma, sumobilizuoti lie
tuviai, latviai ir estai suda
rysią specialus legijonus.

Dar neišaiškinta, kas 
tiems legijonams vadovaus, 
vokiečiai, ar savieji karinin
kai.

Vokiečiams norėtųsi 
taikos su Rusija

Naciu okupuoti kraštai 
neįstengia išlaidu 
padengti

BERNAS, Šveicarija, ko
vo 1.—Ašies vykdoma “nau 
joji santvarka’’ okupuotuo
se kraštuose sukėlė nepap
rastą skurdą ir nepakenčia
mą gyvenimą.

Ypač skurdo ištikti Bal
kanų kraštai. Žmonės jau 
nieku būdu neįstengia nacių 
sukeltų išlaidų padengti.

Antai, Kroatijoje apie 400 
nuošimčių gyvenimas pa
brango ir kainos vis dar 
kyla.

Jei naciai ilgiau pasilai
kys, gyvenimas bus neįma
nomas ir žmonės nežinia 
kuo turės maitintis.

KITAS LĖKTUVNEŠIS STOS I KOVA

\

Vokiečiai sakosi iš rusu 
atsiėmę tfu miestus

LONDONAS, kovo 1. — 
Vokiečių karo vadovybė per 
radiją skelbia, kad vokiečių 
kariuomenė kontratakomis 
iš - rusų atsiėmusi Lozovaja 
ir Kramatorsk, Charkovo 
fronte. Abu miestai yra svar 
būs geležinkelių centrai, ku
rie prieš keletą dienų buvo 
pakliuvę rusams.

Toliau vokiečiai tvirtina, 
kad dviejose fronto dalyse 
per šešių parų vykusias ko
vas jie apie 14,000 rusų ka
rių nukovę ir tūkstančius 
kitų nelaisvėn paėmę.

Be to, vienur ir kitur vo-

VELTUI VOKIEČIAI TEISINA 
LIETUVOS KOLONIZAVIMĄ

Vakarykštį pranešimą apie savo ūkį užleido vokiečiui, o 
protes-prieš tą kasgi gali 

tuoti.”
Iš kitos pusės iš savo ūkio 

išsikėlęs lietuvis į didesnį 
nesijaus jame tikru savi-

vokiečių susimetimą koloni
zuoti Lietuvą “repatrian- 
tais” vokiečiais reikia pa
pildyti dar šiomis gautomis 
apie tai žiniomis: Vokiečiai
“repatriantai“ apgyve n d i- ninku ir priklausys nuo vo- 
nami ne tik buvusiuose jų kiečių malonės, kurie poke- 
ūkiuose, bet taip pat ir žy- lių metų išras, kad jis tame 
dų ir į Sibirą ištremtųjų ūkyje nemoka tinkamai šei- 
ūkiuose. Lietuviai yra ver- mininkauti ir iš ten jį išva- 
čiami užleisti savo derlin- rys.
gesnius ūkius vokiečiams, o Be to, matyti, kad tokiais 
patys raginami keltis neva į kilnojimais vokiečiai taip

STOKHOLMAS, kovo 1.
. —Prieš keletą dienų Berly- 

v ne vienam neutraliniam ste
bėtojui vokiečiai pasakojo, 
kad visiško karo laimėjįmo . v • ■
negali tikėtis nei Vokietija, Japonų užsimojimai 
nei Rusija, tad esą dabar 
gera proga Vokietijai 
Rusija susitaikyti.

su sugriuvo
CHUNGKING, Kinija, ko

vo 1.—Central News agentū-Tas stebėtojas šiandien 
atvyko Švedijon ir jis čia ra praneša, kad japonų su- 
pranešė tai, ką jam vokie- kelta ofensyvą šiaurinėj Ki- 
čiai pasakoję. Pats stebėto- angai provincijos daly su-

didesnius. Skaitytojui tuo- nori supainioti Lietuvoje 
kiečiai gerokus galus atgal Jau kils paprasčiausias lo- nuosavybės padėtį, kad atė- 
pasist/umę gikos klausimas “kodėl gi jus taikos metui niekas ne-

Sovietų vadovybė tų žinių • lau tiesiai pačių “repatrian- galėtų jos atnarplioti.
Deja, ir tokioms gud

rioms vokiečių priemonėms 
lietuviai nepasiduoda ir, 
kaip matyti iš vokiečių nu
siskundimų, nesutinka savo 
mažų ūkių .užleisti vokie- 

į di
desnius.”

nepatvirtina. Bet pareiškia, | **” neapgyvendinama tuo- 
kad atkaklios kovos vykstan se didesniuose ūkiuose, o••Draugas’’ Acine pnoto

U. S. S. Monterrey nuleidžiamas iš New York Shipbuild- čios, nes vokiečiai kai kur 
ing Corp., Philadelphia, į vandenį, kad įstotų į U. S. lai- sutraukę daug atsargų, 
vyro oro jėgas kaipo lėktuvnešis. Balti ženklai paveiksle ’
yra cenzūros išbraukimai.

Japonų laivynas ir oro jėgos . 
koncentruojamos arti Australijos

Gen, MacArthur praneša, kad 
japonai pasirengę ofensyvon

69 užgriauti anglių 
kasykloje •-

BEARCREEK, Mont., ko 
vo 1.—Smith Coal kasyklo-, 
je, kur praeitą šeštadienį 
sprogimas užgriovė daugiau 
kaip 80 angliakasių, dar ne- 
prisikasta prie 69 užgriau
tųjų, kurių likimas nežino
mas. Nuodingosios dujos 
trukdo gelbėjimo darbą.

Be minėtų užgriautųjų

būtinai raunamas iš savo 
tėviškės lietuvis, o į jo vietą 
sodinamas vokietis?“ čia ir 
yra visa tos šėtoniškai suk
tos ir gudrios vokiečių kolo- .. . . ...• • ,.A., - ciams, o patys keltisnizacijos politikos prasme

SĄJUNG. ŠTABAS Aus- ma, kad štabo orinės žval- 
tralijoje, kovo 1.—Gen. Mac gybos susekusios japonų

___________________ _ Artbur vadovybė šiandie Jėgų koncentravimą ir pasi- ”uiaSiiT*UvonId
jas netiki, kad Rusija dary- griuvo. Japonai ten praradoi paskelbė, kad japonų laivy- rengimą kad ir tuojau su_'jau įgkelta iš kasyklos. Pra- 
tų atskirą taiką su Vokieti- apie 1,500 karių, kurių skai- 1135 ir oro Jėgos koncentruo- kelti karo veiksmus.

jama ir nuolat didinama Iki šioliai japonų veika

Jeigu kokio nors žygio ar 
Sibiro tremtinio ūkyje bus 
iš karto apgyvendintas vo
kietis, tai aišku iš visur pa
sireikš nepasitenki n i m a s. 
nes kolonizacijos tikslai per 
daug aiškūs. Bet kada pas 
lietuvį ūkininką ateina vo
kiečių agentas ir pradeda

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido 
potvarkį, kuris pavadintas 
potvarkiu “dėl vietos parū- 
pinimo repatriantams Kau
no miesto srityje.” Potvar
kis nustato, kad “ visos Kau 
no miesto srityje esančios

ja. Tuo labiau, kad Rusija čiuje apie 30 karininkų ...
yra glaudžiai susijungusi Kuone per dvi savaites ko- aPie 2’°°° ^aillW fron* mai sulaikomi nuolatiniais 
su sąjungininkais ir pasiža- vota ir pažangos nepadary-;tu’ apsupančiu aukstesmo-
dėj.usi nedaryti atskiros tai- ta. Kinai tikrai turi ko džiu- sios Australijos vieną pusę.
kos su nacių Vokietija. 

Ą Kiekvienam supr a n t a m a. 
kad apie taiką negali būti ir
kalbos.

Tačiau įdomu, kad Vokie-

gauti.

STOKHOLMAS. — Švedų 
vyriausybė pašaukė mankš
tai armijos atsargų dalis.

tija pasijuto jau negali ap- Tas padaryta per radiją — 
rėpti visų frontų. Tad ban- nauju metodu. „
do laimės.

Bet įdomiausia dar irtas, 
kokių Vokietija norėtų tai
kos sąlygų su Rusija. Sako, 
naciai norėtų sau palikti 
“Ostlandą“ ir visą vakari
nę Ukrainą iki Dniepro 
upės.

Naciai pareiškia, kad Vo
kietijai su Rusija kariauti 
nėra prasmės. Ką per vasa
rą vokiečiai užima, tai žie
mos laiku rusai atsiima. Ir

LONDONAS. — Ašis pa
kilo atakuoti britų pozicijas 
šiaurinėj Tunisijoj. Bet ata
kos atmušamos.

Ir atrodo, kad priešas užima 
pozicijas tikslu kad ir tuo
jau s’isimesti ofensyvon 
prieš sąjungininkus.

Kol kas dar neišaiškinta, 
ar japonai tuo užsimojimu 
rengiasi sukelti ofensyvą, 
ar gal pasitvarko gintis, jei 
jie bus atakuojami.

kalbinti jį keltis į didesnį i gyvenamosios ir verslo pa-
talpos yra vieningai tvarko
mos.“ Toliau sakoma, kad 
“į tą tvarkymą įeina gyve
namųjų patalpų iš naujo 
paskirstymas, kartu su bu-

ūkį be primokė jimu, tai ne 
vienas susigundo ir laisva 
valia užleidžia savo ūkį vo- 

nešta, kad rasta dar kiti kiečiui, o pats keliasi į di- 
septyni lavonai, bet kol kas dėsnį. Iš to kas gaunasi?
neiškelti. | Vokiečių propagandos ma- tų paskyrimu ir perkėlimu

Angliakasių namiškiai ap gįna neabejotinai šūkauja:; iš gyvenamųjų ir verslo pa- 
‘ ‘Mes duodame ’ lietuviams
didesnius ūkius. Kolonizaci
jos nėra, nes lietuvis pats

stoję kasyklos šaftą ir lau
kia žinių iš žemės gelmių

talpų.” Šio potvarkio vyk
dymas pavestas vokiečių 
komisarui Kauno mieste.

sąjungininkų lakūnų žygiais
f

atakuojant japonų bazes, 
kur jie turi sau atramas.
Tuo būdu neleidžiama jiems
kaip reikiant pasitvarkyti, U • kariiinmonn 
sudaryti planai bombone- KaNUOlTiefie
šiais išardomi.

Sužinoma, kad «. japonai

Atakavo šiaurinės 
Sicilijos pakrantes

LONDONAS, kovo 1. — 
Didieji U. S. bombonešiai 
praeitą penktadienį atakavo 
šiaurinės Sicilijos pakran
tes. Vienas priešo laivas nu
skandintas, o kitiems trims 
pataikyta bombomis ir su
kelti gaisrai.

STOKHOLMAS, kovo 1. 
— Vokiečių policijos Oslo 
mieste Norvegijoje, virši
ninkas Rediess paskelbė, 
kad tenai sušaudyta 17 nor
vegų, apkaltintų už sabota
žą ir komunistišką aktyvu
mą.

tott: yrrTTrrrr:::

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, p&žvel-

McNutt priešinasi 
darbininku draftui

WASHINGTON, kovo 1. 
— Kongresas turi Austin- 
Wadsworth bilių, kuriuo 
norima drafto keliu pašauk- 

Sakoma, kad ten sukon-! tį vyrus į karo darbus. Tas

Ispanijos pasieny
, , NEW YORK, kovo 1— Iš
jau senai rengias, vienaip, | Dakar (Afrjkog) radijo pra.
ar kitaip sukelti atakas tik- x . , _
, , v.. . . , , neša, kad Ispanijos pasieny

siu palaužti sąjungininkui „utraukta daug vokie{ių ka. 
Gen. MacArthur štabo iš- isistipnnimus. riuomenės.

leistam komunikate pažymi- Reikia tikėtis, kad sąjun-
-------------------------------------- j gininkai tuojau imsis prie

monių prieš tuos japonų pla 
nūs.Tunisijoje 65 mailių ilgu frontu

Vyksta ašies koVOS SU Sąjungininkais Nuskandintas japonu
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- Rommelio šarvotosios jėgos 

rikoj, kovo 1.—Ašis sukėlė ir toliau atsimeta. Sąjungi- 
taip nuolat. Tuo būdu, girdi Į atakas 65 mailių ilgu fron- ninku lakūnai jas triuškina, 

neleidžia joms kur nors su-abi valstybės tik silpnėja ir tu, nuo Cape Serrat iki Dje- 
* tuo naudojasi anglai su ame bei Mansour, šiaurinėj Tu- 

C rikiečiais. t nisijoj.
Kokie naivūs vokiečių ar- | Anot išleisto čia komuni- 

gu men ta i už taiką.

stoti ir pasitvarkyti.
Ties Beja - Mateur sąjun

gininkams teko septyni a-
kato, sąjungininkų jėgos šies tankai, šioj vietoj ašis 
tuojau susigriebė lr šešiose buvo padarius geroką pažan 

HELSINKIS. — Suomijoj vietose po atkaklios kovos gą. Bet britų nauji 40 tonų 
prezidentas Risto Ryti inau ne vien priešą atbloškė, bet tankai, vadinamieji “Chur- 
guruotas. Jis pareiškė, kad apie 850 ašies kareivių pa- chill,” įveikė ašį.
Suomija ir toliau kariaus. • ėmė nelaisvėn. Pranešta, kad prastas
Šį kartą apie taiką negali Centralinėj Tunisijoj, anot oras trukdo sąjungininkams 

t būti kalbos. komunikato, fieldmar šalo

krovinis laivas
WASHINGTON, kavo 1. 

t- Laivyno departamentas 
paskelbė, kad amerikiečių 
lakūnai bombomis susprog
dino ir nuskandino didelį 
japonų krovini laivą Short- 
iand salos srityje, šiauriuo
se Solomons.

Be to, U. S. lakūnai ata
kuoja japonų bazes ir Aleu- 
tians.

karo veiksmus. REMKITE “DRAUGĄ’

centruotą tą kariuomenę pa
tikrina okupuotos vakari-

būtų priverstinas darbas. 
Karo departamento sekreto-

nės Europos vyriausias vo- riufl Stimaon remia šį bilių 
kiečių jėgų vadas fieldmar- Sįandien spaudos konfe-
šalas Runstedt.

W. Willkie ir vėl 
busiąs kandidatu?

! rencijoje McNutt, karo vyrų 
! jėgos komisionierius, parei

škė, kad jis yra priešingas 
minėtam biliui. Tai dėl to, 
kad šiandien jau per daug

WASHINGTON, kovo 1. kalbama ir dirbama tikslu

I

—New Yorko laikraštis He
rald Tribūne rašo, kad Wen- 
dell Willkle 1944 metais ir 
vėl sieksiąs kandidatūros į 
prezidentus iš respublikonų 
partijos.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo nacių subma
nnų bazę St. Nazaire, Pran
cūzijoje.

priversti žmones daryti tą. 
arba kitą.

Anot jo, bilius draftui 
visiškai nereikalingas. Rei
kia pirmiau išbandyti dar
bininkus savanoriai patrauk 
ti į karo darbus, bet ne “u
kazaia" — priverčiamai. Sa- “‘‘J “Cl”

vanona darbininkų verbav.- nepapra,„ sąraią )valr„, 
mas yra tinkamiausias me- gerai apmokamų darbų!

. todas, jis pažymi. nmmsu XZiXC£XCEXESB

Z
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVOS, ČEKOSLOVAKIJOS IR LATVIJOS 
KONSULAI TAUTOS SVENTEJE

Los Angeles, California. —
Tėvynės mylėtojai mūsų ko
lonijoj rimtai atliko savo pa

teisę užimti vietą kultūrin
gųjų tautų šeimoje”. Čia 
konsulas išvardino visą eilę

reigas Lietuvos Nepriklau- gubernatorių ir majorų, ku 
somybės Dienai iškilmingai rie Amerikos lietuviams ski- 
atšvęsti. Rengimo komiteto ria tautos šventes ir ragina 
pirmininkas, konsulas J. J. j įvesti lietuvių kalbą viešose 
Bielskis, pakvietė garbingus mokyklose. Prisiminti mirų

siems tautos didvyriams ko 
nsulas paprašė publikos at
sistoti susikaupimo vaiandė-

KKSPLODAVO, BET SUNAIKINO PRIEŠU

vyrus, istoriki’ja ir politikos 
žinovus sutikti ir prakalbė
ti j lietuvius susirinkusius 
Mayflower Auditorijoj mi- lei.
nėti Nepriklausomybės si- Čekoslovakijos konsulas,

V#
' %>*• >>•

r
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"Di-uukum" Acme photo

Amerikos amunicijos laivas kelionėje j Rusiją buvo torpeduotas ir eksplodavo. Tuo laiku kai eksplodavo trys 
priešų orlaiviai skrido arti ir buvo sunaikinti.

dabrinį jubiliejų. Felix Janowski, tikrino, kad 
svetimos tautos neatims LieUoius vietinių lietuvių va-

das, dr. J. J. Bielskis, nuo- tuvai laisv6s ir gyvybes ku 
širdžiai ir žavingai atbudi- rią ji išlaikė per kovas ir j 

prispaudimus per tūkstantį Į
kviesdamas lietuvius tesėti metų. Ilgametės Lietuvos ko, 

vos jį stebina. “Hitleris bus 
nugalėtas“, sakė jis, “betį

no patriotinius jausmus

tautiniame darbe, nes, sako, 
dar ilgoką laiką dirbsim.

Dvidešimt penkių metų Lit Europos žmonės vieni patys
tuvos Nepriklausomybės su-sepnk

turikaktis turi didelės reikš
mės”, kalbėjo konsulas, “nes 
ją švenčia nebelaisvi lietu
viai — šiandieną, ir Sibire 
lietuvių būreliai savotiškai 
apvaikščioja Nepriklausomy 
bės Dieną. Atrodo, kad prie
šas baigia Lietuvą naikinti. 
Bet mes, pažindami savo 
žmones, nenustosim vilties. 
Praeityje irgi buvo tamsių

be mūsų pagalbos- to neį
vykdys. Nežiūrėkim, sako, 
kad mūsų kaimynas atliktų 
savo pareigas tautai, o mes 
nieko. Dirbkim taip, kad 
jaustumėmės prisidėję prie 
Europos išlaisvinimo ir sa
vo namų ir teisių apgynimo. 
Rūpinkimės, kad po karo 
taikos sutartis būtų niekeno; 
nebe3ulaužoma.”

Latvijos konsulas, Leo 
valandų; valandų, kurios ro- Anderson, sveikino lietuvių 
dės Lietuvai jau paskutinės, pasiryžimą ir ištvermingu- 
Bet ačiū tiems ištvermin- mą ir linkėjo Lietuvai ir jos 
giems pasiryžėliams, kurie, seserei respublikai Latvijai 
•užmiršę savo asmeninius pa- po liūdesio ir konflikto su- 
togumus ir pavojas, pasi&lė- silaukti džiaugsmo ir lais- 
pę nuo priešų galvojo, kaip vės.
tautą gelbėti. Ir išgelbėjo ir Buvo taip pat pakviestas 
išbraukė visas kliūtis.” kalbėti lietuvių pažįstamas

Toliau konsulas citavo,' istorikas ir rašytojas, Kali- 
kaip lietuviai pastaraisiais < fornijos universiteto profe- 
laikais įvairiais būdais daro sorius p. Graham, kuris ra- 
okupantams žalos sukilimu šybos ir studijų tiksL&is lan- 
ir pasipriešinimu. Kalbėto- kėši Lietuvoje ir pažinojo 
jas tvirtino, kad laisvė nu- daugelį mūsų tautos vadų. 
švis nežiūrint kaip iš pavir-i Stebėtina, kaip teisingai ir 
šiauš blogai atrodo Lietu- į moksliškai jis nušvietė nuo- 
vos padėtis. “ Pažvelgtam ar- pelnus septynių Lietuvos Ne-
čiau”, sakė, “ir pamatykim, 
ką kitos kultūringos šalys

priklausomybės laimėtojus 
ir didvyrius, k. a. Bizauską,

Lietuvai pripažįsta. Tik dvi1 Naruševičių, Vileišį, Sidzi- 
tautos sutarčių neišlaikė —Į kauską ir kitus. Prof. Gra- 
risai ir naciai, kiti gi kraš-Į haųtt yra parašęs knygų, ku
tai priskaito Lietuvai pilną' riose randama daug žinių

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasiteiriauti dėl tolimesnių informacijų, iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.
-4

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, ildirbė 
jai nusprendė padirbti dar gereonį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. fiis Alus yra pagamintas ti importuotu 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OV

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į aline* ii ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0809
J

We further RESOLVE to 
send copies of this resolu- 
tion to the Honorable Mack 
cnzie King. the Prime Mi- 
nister of Canada. the Honor- 
able Winston Churchill, the 1 
Prime Minister of G r e a L 
Britain, His Excel!ency, 
Franklin Delano Roosevelt, 
the President of the United 
States, and all the hands of 
Government of the United 
Nations who have subscrib- 
ed to the principles of the )► 
Atlantic Charter.

Pres.: Antanas Navickas
Secr.: Leonas Gudas

SKELBKITĖS DRAUGE

apie senosios ir naujosios 
Liėtuvos politinius ir isto
rinius klausimus.

Kalbėjo taipgi ir kapito
nas Labanauskas. Apgaai- 
lestaujama, kad jo kalba bu-; 
vusi per trumpa. Jaunas pa-Į 
triotas širdį įdėjęs į savo1 
kalbą nors trumpai kalbėjo, 
bet daug pasakė. “Lietuva 
atsikels, nes ji dainuoja jau 
800 metų. Paskutinį kartą 
esame vokiečių trypiami. Lie 
tuva buvo pažangi. Ji ture 
jo 2,000 mokyklų, 16 preki 
nių laivų, 7 karinius laivus, 
įvairių specialistų. Jie atsta
tys Lietuvą. Lietuvos ka
riuomenėje padarėme bend
rą sutartį su savo pulku — 
ginti Lietuvos reikalus, kur 
mes nebūtume. Ir jei ku
riems tektų paguldyti gy
vastį už tėvynę, likusieji 
darbą toliau tęstų. Aš šian
die tą prižadą pildau....’’

Prelatas J. Macieja įskas 
karštai ir gailingai į publiką 
prabilo. Jo žodžių teisingu
mą parėmė gausūs klausy
tojų avansai ir sukėlė šir
dyje suraminimo ir vilties 
jausmus. “Paragavom lais
vės džiaugsmo, įrodėm kad 
savo kultūra galime pra
lenkt kitas tautas. Kad Pa
leckis, kaip Judas, pasirašė 
išsižadėjimo aktą, nereiškia, 
kad visa tauta išsižadėjo 
laisvės. Kas |aip mano, tas 
kaip Judas irgi pasikars.... 
Budėdami ir jausdami kir
bu su Amerika, neišsižadė- 
kim savosios trispalvės, štai 
prezidentas pasiremdamas 
ant lazdos vyks** į tolimą 
Afriką ginti ^.lerikos ir 
mūsų teises. Dirbkim su juo

mi. Lietuvos nepriklausomy
bė neprarasta, tik laikinai 
prigniaužta’ ’.

Programą vedė Lukšys, 
tarpais gražiai pareikšdsu- 
mas kalboms pritaikintas J
pastabas. Liaudies dainų da
lį rūpestingai sutvarkė B. 
Starkienė tautiškuose dra
bužiuose dainininkų grupę. 
Pagiedojus tautinius himnus 
programa užsibaigė su “God 
Bless America“.

Motina M. Aloyza

Kanados Lietuvių 
Tarybos rezoliucija

The Lithuanian League of 
Canada at its annual meet- 
ing on February 14, 1943 
adopted the following reso- 
lution:

WHEREAS, the official 
organ of the Russian Com 
munist Party, the Pravda, 
has proclaimed the aim ot 
demanding the Baltic Re- 
publics of Lithuania, Lat
via, and Estonia, as “leg.al- 
ly incorporated” in t e g r a 1 
part of the Soviet Union,

We RESOLVE to most 
strongly and emphaticaiiy 
protest this demaod on the 
part of the official publica- 
tion of the Russian Com- 
muniat Party as entirely

contrary to the principles 
of the Atlantic Charter sub- 
scribed to by the official 
representatives of the Rus
sian Soviet Government, 
since the Baltic Republlcs of 
Lithuania, Latvia, and Es
tonia have never of their 
own free will expressed a 
legal desire for incorpora- 
tion as members of the So
viet Union, and we deem 
this demand on the part of 
the newspaper Pravda as

contrary to the expressed 
war aims of the United Na
tions and inconsistent with 
the principles of demo racy 
and justice.

WOLK STUDI O
1945 VVest 35* Street

Vl»V \\CLI) PIlOTUGKAl’in 

POSSIUI.E I KK ES

l’HoNf I VKAYFTTE 2*1

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U 3 I AS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi
kai iškų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taieom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JKWKLRY — WAT£HMAKER

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

e
Kasdien vai.—10 iki S 

Treč. ir Penkt. 10 iki 6.
6322 SO. VVESTERN AVE. 

Telefonas PROspeet 1012-0721

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS lSTIRINftJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
riom* akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dienų. 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 501 h Avcl, Cicero, III. 

Tel. Cicero 7881

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vlaam tr- 
▼•nlmul. Saugokite Jas, leisdami 
Igsgssmtnuotl Jas modernUklausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt sutelkti 
U METAI PATYRIMO 

prtrtoktme ■atnlq^ knrtp ^p«dVeltne

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 S*. Ashland Avenne 

Kampam ll-toaCASAL
OFISO VALAMDO8: 

ln »:gg a. to. Iki a a.
Trečiad. tr totoad. »:»0 a. m. 

IM T:— gi m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4137 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5W1.
Rea: KSNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
lr puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausio da
lyku yra: pripildyti šal j ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava
VALANDOS: U ▼. ryto Iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienom!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER ■*
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
| Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8-^1 1 

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1324
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. . 
Pirmadieniais ir KetvirtadieniaiflLr

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

ramų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offiee tei. YAKds 4787 
Namų teL PROapect 1M0

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadier.ia.s 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — S pepiet,

Tai. YARda 2246

DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6737. So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tei. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel................. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Jk

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. Uk susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. 4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel. MIDvray 2880 Chicago, IJI.
OFISO VALANDOS:

Nflo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakoraiagai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVftJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591 "
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
BU DIENR. “DRAUGU”

DR. EMHY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFsyette 3210 
Rez. Tel. LAPzyette 0094 

. Jeigu Neatailiepama —
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pfrm., Antr., Ketvir., 0 iki 9 vak.; 
PankL, Saštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
gakmadjaoiaįi pegal gualtarimą.

v
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Vasario 16 d. Marianapoly
Mes čia Amerikoj gerai ko visi Marianapoly gyveną 

žinome ir atjaučiame šian
dieninius Lietuvos vargus.

kunigai, profesionalai, bro 
liai, seselės, studentai ir dar- 

Mūsų tėvai, broliai, seserys Į bininkai.
ir giminės kenčia neapsako
mą prispaudimą Lietuvoje.

Ypatingai reikia padėkoti 
studentui Jonui V. Navickui

Visuomet mūsų mintyse yra į už puikų vaidinimo paren- 
ir bus prikelti Lietuvą iš girną. Jo darbu visi džiau- 
nelaisvės. gėsi.

Vasario 16-tą dieną įvyko Programa baigėsi Lietu- 
Lietuvos Nepriklausomybės vos himnu. St. D.
25 metų sukakties minėji-

LAIŠKAI “DRAUGO” 
BENDRADARBIAMS

Motinai M. Aloyzai (Los1 
Angeles, Calif.) Dėkui už pa 
vyzdingą korespondenciją 
apie Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimą. 
Prašome nepamiršti mūs ir 
toliau.

R. B. (Detroit, Mich.) — 
Tamstos žinios visuomet 
laukiamos redakcijos.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HET.P WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph *488-9488

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite j Tlmekeeper’s ofisą. 

EDGEWATF.R BEACH HOTEL
5340 Sheridan Rd.

- HOTEL HOUSEMEN
AtslSauklte , Housekeeplng Dept.

RISMARCK HOTEI, 
Randolph ir W<*lls.

FACTORY MERGINOS — 17 kl 25 
metų, 4 5 centai ) valandą prade
dant, 50 centų į valandą po 2 sa
vaičių. Turi norėt gerai dirbti.

1750 CARROI.L AVE.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Diena Ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROI.L BROS. CO. 

1801 8. Michigan

FREIGHT HANDLERS — patvrę. 
Gera užmokestis. Matykit Mr. Bra- 
vere, sekančiai:

14«l w. FlILTON

MOTERYS
PRIE ĮVAIRIU DARBŲ 

FOUNDREJE
Mes Išmokinslin. Atsišaukite bile 
dieną. Nuo 7 iki 9 vai. ryte.

NATIONAL MALLEABLE 
& STEEL CASTING CO. 

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

Tie, kurie dabar dirba svarbiose 
karo dirbtuvėse neatsišaukite.

TARNAITES
K IR VALYMl I MOTERYS

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

, MERGINŲ 
REIKIA

Su ar be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

8HOTWELL 
CANDY COMPANY 

3501 W. Potomac

mas Marianapoly je.. Progra- i 
ma buvo pradėta “Star 
Spangled Banner”. Miltonas 
Starkus ,studentų kuopos 
pirmininkas atidarė vakarą 
ir pakvietė studentą B. Kaz
lauską pravesti. Choras, va- 
do vau j amas Br. Banio, dai
navo kelias dainas. Seselė 
Aug?ista, ką tik atvykusi iš 
Argentinos, kalbėjo apie bol
ševikų ir nacių nusistatymą 
ir darbus religijos atžvilgiu. 
Solo padainavo stud. Juozas 
Nadzeika iš Providence, R
I. Su kun. dr. J. Vaško, ko-

4 legijos rektoriaus, kalba, bu
vo baigta pirmoji programos 
dalis.

Antroje dalyje buvo su
vaidinta komedija “Gavau 
žmoną”. Studentai Remeika, 
Margis, Mažeika, Nadzeika,
J. Brazauskas ir Dambraus
kas davė progos visiems gra-

▼ žiai pasijuokti. Lošėjai pui
kiai atliko savo roles. Namo 
viršininkas kun. A. Morkū
nas padėkojo visiems už at
silankymą. Į minėjimą atvy-

SKELBKITES “DRAUGE”
/

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ

RATA 4%
1751 W. 47th Street

A.
t

A.
JUOZAPAS GABEL

Gyveno 4816 S. Artesian Avė. 
Mirė Vasario 27. 1943. 7 vai. 
vak.. sulaukęs 60 metų amž.

Gimė Lietuvole. Kilo Iš Pa
nevėžio 'apskr. Žemelių kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 39 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Marijoną, po tėvais 
Daugui, sūnų Arnold, marčią 
Mary, anūką Willlam, dukterj 
MIldą, brolj Kazimiera lr jo 
moter, Emiliją Ir šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio. koplyčioje, 4332 So. 
California Avė. •

laidotuvės įvyks trečiadie
ni. Kovo 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto -bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėilmo švenč. Pa
nelės parap. bažnyčią, kurioje 
jvvks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. SfiMitt, 
Duktė, Brolis ir kiti Giminės.

laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

.t,

PATRICIA VABRIN
(VABRINSKAS)

Mirė Kovo 1. 1943, 7:30 vai. 
ryte. sulaukus 5 metų 10 me
nesių amžiaus.

Gimė Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdimo: 
motiną Ella Ir tėvą Alfred. 
seserj Jacaueline; senukus Per 
nardą jr Veroniką Vabrinskus 
lr Konstantą Zaker. tetas, dė
des ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6922 So. Campbell Avė.. t

Laidotuvės jvyks Ketvlrta- 
dlenj. Kovo 4 d. IS namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j'Gimi
mo Pan. švenč. parapijos baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
Į Sv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnžis- 
tamus-as dalvvautl Šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Tėvai. Sesuo, Senukai Ir 
Giminės.

lAid. direktorius Laehawiez 
tr Sūnai, Telefonas fanai 2515

A. t A..
MAGDALENA
KALVAITIENft

(Keller; po tėvais Geraiėtutė) 
Gyveno Downers Grove. III. 
Mirė sekmai., vasario 28 d..

1943 m.. 3:30 vai. ryte, su
laukus pusės nmžlaus.

Gimus Lietuvoje Kilo Iš 
Vilkaviškio apskr., ftinskių pa
rapijos, Vaitų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Adomą: 2 dukteris Mari
joną Motuzas Ir žentą Bene
diktą, ir Margaret Cortis ir 
žentą Pranciškų; 3 sūnus Juo
zapą ir marčią Eleną. Vincen
tą, Petrą Ir marčia Marijoną;
5 anūkus lt kitas gimines Am
erikoje: o I.letuvoje paliko se
serj Oną Margaltlenę Ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phlllllps koplyčioje, 8307 Li
tuanica Avė. I/iidotuvfis (vyks 
trečiad., kovo 3 d. Iš koply
čios’ R vai. ryto bus at'ydėta J 
ftv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J ftv. Ka
simiem kapines.

Nuošlrdąjal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys 
Rflnel, Marčios. Žentai, Anūkai 
Ir vlsl kiti Giminės.

I.ald. direktorius; Ant M. 
Phillips, tel. YABds 4908.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

' LABORERS 
DIENOMIS DARBAI

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. č6 Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd. ,

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai.

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS BO Y S
Atsikreipkite j Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEI, 
5349 Sheridan Rd.

VYRAI 18 IKI 45
Reikalingi Popieros baksų dirbtuvė
je. Patyrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.

2435 S. .ROCKWEI.Ii

FACTORY LABOR
ei * '

66 centai mokama į valandą. 
Patyrimas nereikalinga.

H. P. SMITH PAPER CO. 
5301 W. 66th St.

KELETAS VYRU
Reikalingu prie lengvo pakavimo, 
išsiuntimo lr abelnų vvurehouse dar
bų.

CENTRAL GROCERS 
CO-OPERATIVE 

1001 S. Callfornln Avc.

MERGINOS reikalingos prie leng
vu dirbtuvės darbu. Patyrimas ne
reikalinga. Pastovūs darbai, gera 
mokestis. Nereikia dirbti naktimis.

SVPEHIOR ELECTRIC CO. 
2111 S. \Vaba.-h

LAUNDRY HELP 
REIKIA

Presser ir Mangler. Atsišaukite 
į Employment ofisą tarp 9:;30 
ryto ir 4 vai. popiet.

WIEBOLDT’S
Ashland, Monroe ir Ogden

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Mėty 
Tos Pačios šeimos

Rankose!

MESSENGERS
Reikalinga keletas senyvų vyrų iš
nešioti lengvus pufMulitis. Atsikreip
kite , 812 W. VAN BUREN. Klaus
kite M r. Van Der Sliee.

3 — VYRAI — 3
9 valandos j dieną. Prie Džiani- 
torių darbų. Atsikreipkite prie 
J. C. Peterson, Chief Janitor.

GRAND CENTRAL STATION.

2 DARBININKAI
Reikalingi. Be patyrimo. Dirbti vi
dui dirbtuvės. Taipgi lr HAND 
TRVCKERS naktiniam šiftui. Be 
patyrimo Turi būt piliečiai.

J. J. TOUREK MFG. CO. 
4701 W. 16til St. Cicero

SKELBKITĖS “DRAUGE”

BUSHELMEN
Ooeratoriai prie moterų kotų ir 
siūtu. Tiktai patyrusi. Gera mo
kestis.

MATYKIT MR. WAKN1N
tarp 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

SIUVĖJOS
Siūti matrasams apdengalus. Pas
tovūs darbui, gera mokestis.

SIPF.RIOR SI.F.F.PRITE CORP. 
2220 S. HalsUsI Kt.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragaičių (eoo- 
kles). Patyrimas nereikalinga.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. I.oids Avė.

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite į Linen 

kambarj.
SOl’THMOOR HOTEL 

«7tli jr Stony lsland Avė.

VARAI IR MOTERYS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commerce

MODERNI ISvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tet ESTebrook 3645

REZIDENCIJA;
5919 South Troy Street 

Tet REPubiic 4298

NULIŪDIMO (VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

Mūaų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PAGELBININKAI prie išvežiojimo 
ir karpetu valvmo dirbtuvėje. Paty
rimas nereikalinga.

H. Č. NAHIC.IAN « SONS. INC. 
2522 W. Chioago Avė.

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ARC WELDERS

Kelly—O’Leary Steel Works 
5757 W. 65th St.

Atdara Sekmadieniais

MAISTO GAMINTOJAI reikalingi. 
Diena ir nakti šiftai. Patyrimas ne
reikalinga. Viršlaikis.

SQVIRE DINGEF. CO.
1918 Elstou Avė.

MOTERYS
Amžiaus 17 iki 50 prie dirbtuvės 
darbų. Patvrimas nereikalinga. 
Alga $18 iki $24 i savaite. 40 
vai. savaitėje ir viršlaikis. Pašau
kite MONroe 4019.

C. A. ZOES MFG. CO.
168 N. Sangamon St.

MERGINOS IR MOTERYS
Patyrimas nereikalinga. Dirbti 
prie Soda Fountain ir Cafeterijoj. 
Gera pradinė mokestis. Uniformos 
ir valgis duodama. Atsišaukite į 
Employment ofisą, 2-ram aukšte. 

F. W. WOOLWORTH CO.
219 S. State St.

LAUNDRY DARBININKES
Patyrusios Hand Einishers, Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite j Employment ofisą. 3 
aukšt e.

MARSHALL FIF.T.D & CO.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ clerks. akuratiškų skai. 
čluotoių. Tvpists ir Stenograflsčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
tėm. Turi turėt savo ,raukius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvė, 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
,rodymus pilietybės ir ŠJ SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY

j 4401 W. 26th Street
1 SPOT WELDERS IR SPRAYERS 
į reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB

TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
: metų senumo. Geros darbo sąlygos. 
Į pastovūs darbai. LAFayette 2456.

BERNIUKAI 16 — 17
Reikalingi prie lengvų vvarehouse 
darbų. Orderių išpildyme ir sfSėk-

šaukite asmeniškai i—
NATIONAL TEA CO. 

AVareho.ise Employment Offiee
1OOO N. Crosby St.

kotų. kelnių ir dresių. Gera mokes
tis. darbo sąlygos. Laikas ir pusė 
mokama už šeštadienius.

OTTENHF.IMER & CO. 
401-407 S. Green St.

FACTORY LABOR
Gera mokestis, pn stovūs darbai. 

Kt'RLY KATE CORP.
2IO N. Clinton St.

TARNAITES reikalingos — $2.54
centai j dieną. Pastovūs darbai, ma
lonios aplinkybės.

SHERIDAN PLAZA HOTEI,
4607 Sheridan Rd.

HELP WANTED — MOTERYS MERGINOS IR MOTERYS- 
18 iki 35 Metų

Reikalingos išmokti audimo amaio. 
Lengvi dirbtuvės darbai. Turi būt 
pilietės.

PHOENIN TRIMM1NG CO. 
2000 No. Racine

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas
nereikalinga. Labai ,domus darbas. 
Dieną ir naktj shiftai, greitas jsldir- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St. MERGINOS

Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

DRESS OPERATORS
Tiktai pertaisymų darbams. Prie 
gatavai padirbtų išskirtinių rūšių. 
Gera mokestis.

MATYKIT MR. WAKNIN 
tarp 9 ryto ir 12 pjetų.

>*• SKELBKITĖS “DRAUGE”
MORRIS B. SACHS

6638 S. Halsted St.

STONE ASSOCIATES. 
1833 W. SSrd St.

FINISHERS
Prie moterų kotų ir siūtų. Tiktai 
patyrusi. Gera mokestis.

MATYKIT MR. WAKNIN 
tarp 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

BUSINESS SERVICE

! PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
, Naminiai plūkia! mūsų specialybė.

Rašykite dėl veltui kataloginio kai- 
I nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
Į FILING AVORKS. 28 N. Loomis, 
; Ohicago. Pasiųskite piūklus parcel 
l post ar pašaukit telefonu — MON-

roc 1397. ,

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

I
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
8KYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 127(1 
Phone CANAL 2510

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17A1-1742
4332-34 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
ii atotles WGE3 (1390), au Povilu ftaltimieru.

L. BUKAUSKAS ll
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA A^HE. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
83514 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I ZOLP
1040 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pbonea YARDS 1138-39

Z /

I
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DRĄ.UGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

<S34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A metnber of the Cathftic Press Association
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, ižpkyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
tams — $6 00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mansiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Maskva dabar tuojau paskelbtų, jog ji stovi visu šimtu 
nuošimčių už Atlanto čarterio dėsnius ir Baltijos val
stybėms garantuoji! visišką laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvių tauta, kaip ir kitos Baltijos tautos, visais 
galimais būdais kovoja prieš nacių okupaciją, bet ji 
nenori nė kito kaimyno vergijos jungą vilkti. Ji nori 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

EUROPA

Svarbus vajus

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

Kovo mėnesis yra pavestas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajui. Užsimota surinkti šimtą dvidešimts milijonų 
su virš dolerių. Prezidentas Rooseveltas ir pati Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus vadovybė, pasitikėdama vi
suomenės duosnumu, neabejoja, kad toji suirta bus su
rinkta su kaupu. Raudonasis Kryžius visais laikais 
svarbų vaidmenį vaidina. Bet karo metu jo vaidmuo 
pasidaro keleriopai didesnis. Esame tikri, kad lietu
viai ir šiuo žvilgsniu savo pareigą atliks, gausiai auko
dami Amerikos Raudonajam Kryžiui.

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

Pragariškas naciu užsimojimas
Užvakar Stockholme, Švedijoj, pasirodė žinia, kad 

“Ostlando” komisaras Heinrich Lohse paskelbė gene
ralinę mobilizaciją Baltijos valstybėse. Estai, latviai ir 
lietuviai sudarysią specialius legijonus. Tik dar nesą ži
noma, ar tiems legijonams vadovaus vokiečiai ir vieti
niai karininkai.

Ligšiol, kaip nekartą mūsų spauda pranešė, Baltijos 
valstybėse ir kituose vokiečių okupuotuose kraštuose 
vokiečiai rinko savanorius savo armijai. Dabar, matyt, 
jau įsitikino, kad savanorių, palyginti, nedaug tegali 
privilioti nacių kariuomenėn. Todėl nusprendė panau
doti prievartą — imti į kariuomenę visus tinkamus 
vyris.

Klausti, kas tiems legijonams vadovaus, berods, ir 
reikalo nėra. Klausimas yra aiškus. Naciai pavergtųjų 
tautų vyrus mobilizuoja, naciai jiems ir vadovaus. Ne

tenka klausti nė apie tai, kokiam tikslui tarnaus orga
nizuojami legijonai Baltijos valstybėse. Aišku, kad jie 
bus grūdami į karo frontą prieš Jungtines Tautas. Jie 
bus naudojami nacių imperialistiniams siekimams.

Ši žinia yra labai skaudi. .Pirmoje vietoje Lietuvos 
vyrai bus verčiami eiti į vokiečių kariuomenę prieš sa
vo norą ir prieš savo valią. Jie mielai lietų savo krau
ją ir guldytų galvas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės, bet eiti į karo ugnį už pavergėją ir savo tau
tos neprietelių, yra tikrai skaudu.

Šis nacių užsimojimas yra suplanuotas tam, kad dar 
daugiau kraujo Baltijos valstybių žmonėms nulieti. Lig
šiol jau daug išžudyta, šimtai tūkstančių jaunų žmo
nių išvežta sunkiems darbams į Vokietijos gilumą. Jų 
vieton iŠ Vokietijos yra gabenami vokiečiai ir apgy
vendinami Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose.

Akivaizdoje šių nacių pragariškų planų visai sunai
kinti Lietuvą, turi sukilti kiekvienas gyvas lietuvis. Vi
siems reiktų protestuoti, tačiau protestai čia nieko ne
padės. Mums reikia didinti savo pastangas visais gali
mais būdais remti Ameriką ir Jungtines Tautas, sie
kiančias sutriuškinti nacių siautimą. Juo greičiau na
ciai bus nugalėti, juo greičiau bus išlaisvintos paverg
tosios tautos, jų tarpe ir Lietuva. Jei tasai išlaisvini
mas užsitęs ilgiau, lietuvių tauta gali atsirasti visiško 
sunaikinimo pavojuje.

Apie Maskvos reikalavimus.
Chicago Daily Tribūne pirmadienio laidoje įdėjo Ve

damąjį straipsnį apie Sovietų Rusijos reikalavimus. 
Tarp kitų dalykų primenama, kad Rusija siekia atsta
tyti savo 1914 metais buvusias sienas. Ji atmeta nuo 
1919 m. iki 1939 m. buvusią padėtį. Baltijos valstybės 
ir kai kurie kiti kraštai Rusijai priklausą taip, kaip 
Alaska ar Texas priklausančios Jungtinėms Valstybėms. 
Straipsnyje keliose vietose minimas ir Lietuvos vardas. 
Jame pasisakoma prieš Rusijos pretenzijas į Baltijos 
valstybes.

Amerikos žmonės kaskart vis labiau susigyvena su 
įvairiais karo suvaržymais ir moka gerai prisitaikyti 
prie karo sąlygų. Tai patriotizmo ženklas.

Žmonių negazdina jokie rtacionavimai, nes jie žino. 
kad karo metu turi būti labiau suvaržytas visas žmo
gaus gyvenimas;

=====

SPAUDOS APŽVALGA

Taika Šiaurėje?
dr

Dar dėl Rusijos pretenzijų
Sovietų Rusijos užsispyrimas reikšti savo jokio pa

grindo neturinčias pretenzijas prie Baltijos valstybių, 
Besarabijos ir Lenkijos dalies verčia visu rimtumu su
sirūpinti. Tos Maskvos pretenzijos jau atsiliepia ir į 
Jungtines Tautas. Pradedama kaišioti basliai į santar
vininkų vieningumą, nes I^enkija, Jungtinių Tautų na
rė, yra priversta protestuoti prieš Sovietų Rūdijos pre
tenzijas. laužančias Atlanto Čarterio dėsnius ir iške
liančias aikštėn sovietų imperialistinių siekimų norus.

Toksai Sovietų Rusijos vadų nusistatymas yra ne
teisingas. Jis yra imperialistiškas ir griežtai priešta
raujantis šio karo tikslams, kuriais siekiama išlaisvin
ti visas Berlyno-Romos ašies pavergtas tautas, ar jos 
bus mažos ar didelės, ir atstatyti demokratiją. Šis Mask
vos nusistatymas kenkia ir vieningoms santarvininkų 
karo pastangoms, nes pavergtose tautose kelia abejo
nių dėl Atlanto Čarterio tikslumo. Sovietų pretenzijas 
naciai išnaudoja savo siekimams. Netenka abejoti, kad 
tos Maskvos pretenžijot paragino nacius mobilizuoti 
vyrus Baltijos valstybėse, nes savo pusėje turi argu
mentą, kad besiartinančios sovietų armijos prie Bal
tijos valstybių, neateina kaipo išlaisvintojos, bet kaipo 
narnos pavergėjos. Numanome, kad tie nacių argu
mentai nejaudina Lietuvos ir kitų kraštų žmonių, r.es 
jiems Žinomas posakis — “puodas katilą vanoja”. Bet 

vis tik visi nacitį pavergtieji visai kitaip jaustus, jei

Nuolatinis “New York World-Telegram” bendradar
bis \\m. Philip Simms vasario 25 dienos numeryje, 
svarstydamas Suomijos-Rusijos taikos galimumus, nu
rodo, kad Rusijai užpuolus Suomiją 1939 metų lapkri
čio mėnesį, buvo aiškinama, jog Maskva bijojusi, kad 
kokia stipresnė pajėga galinti panaudoti Suomiją kaipo 
bazę užpulti Sovietų Sąjungą. Matomai prisilaikant ši
tos argumentacijos 1940 metų kovo mėnesio taika pa
reikalavo iš Suomijos atsisakyti nuo 16,000 kvadrati
nių mylių teritorijos, esančios tarp Leningrado ir Vii
puri. šitą teritoriją Suomija atgavo.

Toliau Simms šitaip išvedžioja: “Bet santykiai tarp 
Rusijos ir Suomijos matomai pergyveno drastišką pa
sikeitimą. Tas pats turėtų tikti ir santykiams tarp Ru
sijos ir visos Rytų Europos. Sąjungininkų tikslas yra 
sumušti Vokietiją ir laikyti ją bejėgią, kad negalėtų 
kenkti savo kaimynams. Todėl jei Rusija ir jautė bet 
kokį pavojų iš Suomijos pusės, arba iš trijų Baltijos 
valstybių, ar Lenkijos pusės — šita baimė greit virs 
tik praeities reikalu.

Taika su Suomija neturėtų sutikti neperžengiamų 
kliūčių. 3,863,753 suomių vargiai atakuos 192,695,710 
Sovietų Sąjungos piliečių. Taip pat neatakuos jų 10 
milijonų švedų ir norvegų, nei šeši milijonai latvių, ėstų 
ir lietuvių, nei pagaliau visi kartu susidėję. Ar sąjun
gininkų planai realizuosis, kaip laukiama, jei tik jau 
kartą Vokietija ir Japonija hus sunaikintos, milžiniš
kai Rusijai nereikės nieko pasaulyje bebijoti.”

Rusija išstoja prieš Atlanto Carterį
‘‘The New York Times” vasario 26 dienos numeryje 

įdėjo pranešimą iš Maskvos, kad “Tass”, oficiali Rusi
jos žinių agentūra, dėl polemikos apie Rusijos pokari
nes sienas šitaip išsireiškianti:

“Ar jūs manote, kad tokia Europa, kurioje kiekviena 
valstybė naudotųsi pilna politine nepriklausomybe, gali 
būti sukurta Rusijai turint sienas, už kurių ji jaustųsi 
saugi, ar atstatant eilę* silpnų buferinių valstybių, ku
rių teritorija viliotų atakas prieš Rusijos saugumą, ir 
kurios galutinai turėtų pasiduoti stiprešnio kaimyno

“Tie, kurie pageidauja 1939 metų sienų atstatymo 
Rytų Europoje — skelbia (Tasso) pranešimas — pada
rytų gerai paklausdami savęs, kokiai ateičiai pasmer
kia jie tas atgaivintąsias buferines valstybes.”

Anot “Tasso”, kad užtikrinti meškai gyvybę — tenka 

paaukoti jai visą eilę ėriuku!

LIETUVOS VILTIS 
IR BAIME

Lietuvos Pasiuntinybės ži
nių skyrius džiaugiasi ka
talikų žurnalo Lietuvai ro
domu palankumu.

Rimtas ir įtakingas jėzui
tų leidžiamas katalikų sa
vaitraštis “America” vasa
rio 20 dienos numeryje Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 25 metų sukakčiai 
paminėti įdėjo labai palan
kų Lietuvai vedamąjį ir du 
straipsnius kun. J. B. Kidy
ko ir kun. A. J. Miciūno. Lie
tuvai parodytu palankumu 
ir jos teisėtų aspiracijų gy
nimu sukakties proga šis 
rimtas žurnalas konkurentų 
neturi.

Dėdama Kidyko ir Miciū
no straipsnius redakcija niuo 
savęs pastebi: “Rusijos pa
žiūra į Baltijos valstybes 
lieka viena svarbiausių ir 
kebliausių problemų pokari
niam susitvarkyme. Kadan
gi Jungtinės Amerikos Val
stybės loš vadovaujamą ro
lę susitarime, todėl yra svar
bu, kad visuomenė čia būtų 
gerai informuota apie Bal
tijos kraštų padėtį”.

Kun. Kidykas aprašo bol
ševikų vykdytas deportaci
jas Lietuvoje, kreipdamas 
dėmesį į vieną didžiausių 
lietuvių tautos nelaimių. 
Taip pat jis nurodo, kad 
bolševikai grįžę į Lietuvą 
pasistengtų atkeršyti už su
kilimą prieš juos, nes lietu
viai nenori nei bolševikų, nei 
nacių, o tik laisvos Lietu
vos. Tą gražiai parašytą 
straipsnį kun. Kidykas už
baigia klausimu: “Mielas ir 
miela Amerika: Ar dabar 
Jūs suprantate, kodėl dau
gelio amerikiečių Širdys kan 

. kinamos baime, skaitant 
“geras naujienas apie rusų 
pergales” t

to
Kun. A, J. Miciūnas straip 

snio pradžioje nurodo, kad 
“naujos” Lietuvos sukaktis 
nereiškia, kad ta šalis yna 
nauja, nes Lietuva nepri

klausomą gyvenimą gyveno 
13-16 šimtmetyje, o vėliau 
unijoje su Lenkija abi val
stybės buvo valdomos gar-’ 
Šiosios Lietuvos kunigaikš
čių Jogailaičių dinastijos. 
Raudonųjų išniekinta, min
džiojama ir sukruvinta Lie
tuva tikėjosi, kad iŠ dviejų 
blogybių vokiškoji gali būti 
Švelnesnė, bet lietuviai įsiti
kino, kad abu agresoriai yra 
tos pat rūžies — abu nai
kintojai ir žudikai, vienas — ' 
kraujo Ištroškusi meška, o 
kitas — urzgiantis vilkas. 
Nežiūrint į toktes sunkias 

ir slegiančias sąlygas, Ne
muno lygumų gyventojai ti
kisi, kad laisvė jiems ir vėl 
bus grąžinta. Lietuviai buvo 
daug kartų pajungti, bet. 
niekuomet nebuvo užkariau
ti.

•
Lyg lr sintežė tų dviejų 

straipsnių įdėtas Lietuvai 
palankus vedamasis, kuria
me nurodoma, kad tautiniam

Esi nusilpusi, pavargus,
Žiauriai nualinta esi.
Paklysta taVo dienos margos 
Ginklų triukšmingam žvangesy.

Ištroškusi garbės ir aukso,
Tu viską, viską praradai.
Ir nežinau, ar besulauksi,
Kada žydės nauji žiedai.

Tik kulkų šokis tau patinka^
Granatų sprogstančių daina.
Kerštu ir nuodėmėm pritvinkus,
Žengi į karstą kruvina.

Po kojų verias klampios pelkės,
Baisi bedugnė... Taip gilu! —
Gelbėk save, Europa kelkis,
Iš keršto, žvangesio ginklų!...

St. Krasauskas

Jėzuitai gina lietuvos reikalus
(LKFSB) Gal nė vienas 

Amerikos žurnalas anglų 
kalba nepaminėjo taip gra
žiai Lietuvos neprikiausomy 
bės sukakties, kaip jėzuitų 
leidžiama “America”. Net 
dU, ir tai pirmieji, straips
niai — apie Lietuvą. Pir-

integralumui aukščiausius 
principus nustatė Šventasis 
Sostas ir Atlanto Čarteris. 
Pirmieji penki Popiežiaus 
Pijaus XII paskelbti punk
tai jo Kalėdų kalboje 1939 
metais pareiškia: “Pagrin
dinė teisingos ir garbingos 
taikos sąlyga yha užtikrinti 
teisę į gyvenimą ir nepri
klausomybę visoms tautoms, 
didelėms ir mažoms, stip
rioms ir silpnoms. Vienos 
tautos valia gyventi neturi 
būti mirties sprendimu kitai 
tautai.”

Šis nuoširdus ir prielan
kus Lietuvai vedamasis už
baigiamas : ‘ ‘ Duok Dieve, 
kad santvarka, paremta ant 
tikros “juridinės tvarkos” 
būtų realizuota; ir kad ji 
būtų garbingai pritaikinta 
Lietuvai ir jos sesutėms res
publikoms’

masai parašytas tėv. Kidy
ko pabrėžia, kad Lietuvos 
žmonės kovoja prieš nacių 
okupaciją, toliau straipsny
je smulkiai nupasakoja bol- 
ševikų sudarytą planą Bal
tijos tautų sunaikinimo ir 

'žmonių ištrėmimo. Paliečia
mas ir Lietuvos vyriausy
bės užsienyje sudarymo 
klausimas. Kun. A. Miciūnas 
nupasakoja lietuvių tautos 

istoriją, kančias caristinės 
ir raudonųjų okupacijos me- 
tu bei dabartines kančias po 
naciais. Redakcija niuo sa
vęs supažindina skaityto j,us 
su autoriais: Tėv. Kidykas, 
jėzuitas misionoriaująs tarp 
lietuvių, o kun. Miciūnas —
“ Draugo ” štabui artimas 
žmogus dabar studijuojąs^ 
Marąuette universitete. Be ’ 

to redakcija dar nuo savęs 
duoda editorialą, kuriame 
gina Lietuvos ir kitų Balti
jos kraštų laisvę.

Cook kauntėje, pereitą šeš 
tadienį, buvo suimti keturi 
tavernų laikytojai ir vienas 
vaistininkas, kad jie nepilna 
mečiams pardavė svaigina
mus gėrimus.

AMERIKOS BOMBOS VlR6 TUMSIJOS

"DraujraA" Acme photo
Amerikos bombanešio bombos yra leidžiamos ant EI 

Auirea miesto arti Tunis, kur matosi kylančios liepsnos . 
nuo paleistu bombų.

/
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KOVO 7 - L. VYCIĮI DVASINES PIKUOS DIENA

Visi Chicago vyčiai, Brighton Park jaunimo ir 
senimo draugijos, kareiviu šeimos kviečiamos 
dalyvauti puotoje
Šv. Kazimiero, Lietuvos 

šventojo, ir Lietuvos Vyčių
1. Kviesti visas jaunimo 

draugijas bendrai su vyčiais
organizacijos globėjo, dieną dvasinę puotą paminėti jau- 
Chicago vyčiai kasmet gra- nijo šventąjį — šv. Kazimie- 
žiai pamini. Suvažiavę į vie- rą.
ną kurią bažnyčią bendrai 2. Kviesti visas Brighton 
išklauso šv. Mišių, priima Park lietuvių katalikų drau- 
šv. Komuniją, paskui suval- gijas kovo 7 d. dalyvauti 
go bendrus pusryčius ir po šv. Mišiose ir bendroje ko
to nuvykę į Šv. Kazimiero munijoj 9 vai. ryto. 
kapines uždeda vainiką antį 3. Kviesti visus Chioago 
vieno mirusiųjų narių kaipo lietuvius kareivius, kurie tą 
ir pasimeldžia už visus na- dieną bus parvykę namo a- 
rius ir rėmėjus, kurie ten; tostogų, dalyvauti bendroje 
ilsisi ir laukia arkangelo tri- dvasinėje puotoje ir vado- 
mito prisikelti paskutinei1 vauti eisenai iš salės į baž- 
teismo dienai.

Šįmet L. Vyčių Chicago
nycią.

4. Kviesti visas šeimas,
apskr. dvasinė puota. šv. Ką- kurjų sūnas tjįvai
zimiero garbei bus Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčioje, Brighton 
Park, 9 vai. ryto. Šv. Mišios 
ir pastiprinimas sielų, Dan
giškąja Duona, bus intenci
ja vyčių ir visų Chicago lie
tuvių pašauktų į karą. Dėl 
to pastarame apskrities su
sirinkime- nutarta:

Arbatėlė Vargdieniu 
Seserų naudai

tarnauja kariuomenėje savo 
maldas tą dieną jungti su 
Liet. Vyčiais, tai yra daly
vauti bendroje dvasinėje puo 
toje.

5. Kiekviena L. Vyčių Chi 
cago kuopa prašoma ne vė
liau kaip šeštadienį, kovo 6 
d.jp pranešti- šv. Kazimiero 

1 dienos paminėjimo komite
tui, koks skaičius asmenų 
dalyvaus dvasinėje puotoje, 
kad galėtų tam skaičiui baž
nyčioje rezervuoti vietų ir

Brighton Park. — Varg- paruošti pusryčius. Rašyti 
dienių Seserų Gildą rengia reikia: James Cherry, 4534 
labai gražų ir įspūdingą už- S. California Ave., arba pa- 
gavėnių arbatėlės'"“ popietį, šaukti telefonu: VIRginia4

K

1975.

6. Išoriam pasipuošimui —

Bus kovo 7 d. 3 valandą po
piet Petkų namuose, 4343 S.
Rockvvell St.

Sis popietis rengiamas Sžlėm9 Pečiams nutarta 
Vargdienių Seserų naudai, i nu0 kiekvieno dalyvio imti

veltas. Per kovo mėnesį Rau 
donasis Kryžius stengsis su
rinkti didžiausią sumą pini
gų. Raudono Kryžiaus Chi- 
cago skyrius stengsis sukel
ti arti 9 miLijonų dolerių. Iš 

i viso, visoje Amerikoje, Rau
donas Kryžius tikisi sukelti 
125 milijonus dolerių.

Raudonojo Kryžiaus vie- 
I netas, kuris yra globoj A- 
j merikos Lietuvių Kareivių 
; Motinų, kuris susirenka Šai- 
j timiero studijoje, Marąuette 
Parke, ketvirtadieniais, la
bai pavyzdingai dirba. Kas 
ketvirtadienį atvykusios dar 
buotojos suvynioja 2400 ban 
dažų ir didžiuojasi savo dar
bu. Iki šiol jau yra suvynic 
jusios 15,300 bandažų. Kiek
vienas buvc priimtas ir nei 
vienas nebuvo sugrąžintas. 
Šio darbo atsakomingumas 
priklauso pirmiausiai nuo 
lietuvių moterų darbštumo 
ir nuo atsakomybės supra
timo vieneto inspektorkų — 
Kay Zebraitienės, Alice Win- 
sky ir Elizabeth Petkūnas. 
Vieneto pirmininke yra Jad
vyga Čepulienė, o padėjėjos 
pareigas eina Julia šaltimie
ras. \

Kraujo auka
Vasario 24 d. į Raudonojo 

Į Kryžiaus Kraujo Banką nu
vyko 48 vieneto narės ir pa
aukojo kraujo. Kiekviena, 
kuri aukojo kraujo, rengia
si vėl už 10 savaičių sugrįžti 
antrai aukai. Raudono Kry
žiaus slaugės stebėjosi svei
kata ir greitu kraujo bėgi
mu lietuvių moterų. Dauge
liui ėmė tiktai trir mirutea

po 35c. Kareiviams unifor 
mose dalyvavimas nemoka-

Kviečiu visus ir iš kitų ko
lonijų atsilankyti ir paremti
gražų darbą. Visiems bus mas' Paryčiuose jiems taip 
daug surprizų. I Pat tee Puoštas atskiras

Svečių, girdėt, bus labai I SarbSs 8talas-
daug ir daug ką išgirsim Kovo 7 d. Chicago Vyčių
apie seseles iš dvasiškijos ir 
kitų svečių atsilankusių.

Prašau visų neužmirškit 
dienos. Įžanga dykai.

Ten būsianti narė

šventė. Prie jų tejungia sa
vo maldas ir visas mūs jau
nimas, visi palydėję savo 
sūnus, vyrus, tėvus į karą.

R. K.

ILLINI SĖT RECORD BEAT WILDCATS

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Itvrilojame 
po visų 
Chl< ago.

"Draugas” Acme pnoto

Andy Phillip (47), Illinois, Big 10 scoring champ. shcots 
basket during Illini’s victory over Northwestern at Chi
cago; Illinois’ 86 point geore was 12 moro than previous 
team record for a single game. Phillip brought his season 

'totai to 215 point s setting nevv conference record with 
štili one gimė to play. Finai geore was 86 — 44.

RRMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, aaa.

MUTUAL LIUCOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonaa: DO'ILKVARD OOI4

■■■■■■■■■■■■■■■P'

DIENRAŠTIS DRAUGA^

PERGALĖTOJAS GRĮŽO

“Draugraa" Acme piloto

Užmušęs 22 japonus Guadalcanal saloje ir pats buvęs 
malarijo3 ligO3 parblokštas keturis sykius, grįžta čempi- 
jonas Barney Ross ir pabučiuoja žemę iš džiaugsmo..

LIETUVAIČIŲ KRAUJAS SVEIKAS IR GREIT BĖGA
Namu fronte Chicago lietuvės moterys 
d&ag nuveikia

padrąsinimo kalbą, kurią jis 
pasakė per šaltimiero radio 
programą.

Sekančios moterys daly
vavo pirmoje Amerikos Lie
tuvių Kareivių Motinų Rau
dono Kryžiaus vieneto krau
jo aukoje:

Harriett Čepulis
Josephine Ūkas
Kazimiera Zayner
Petronėlė Cirtaut
Alice Miller
Sophie Stautis (antrą kar

tą). ___ . -------
Martha Schiller
Bertha Sloger
Agnės Chutro
Antanina Kubeliūnaa
Victoria Stankus
Gadeikis
Evelyn Overaa
Valeria Bucnis
Theresa Songail
Tinteris
Rose Girijotas
Eva Bennett (antrą kar

tą)
Cecelia Winslow
Ona Kiauky
Anna Kasper
Anna Mick
Pauline Purlis
Petronelle Daunoras

v

A

Helen Sanovvskas 
Josephine Linkssiene 
Mary Sudeikis 
Angelą Paukštis 
Anna Gerciue 
Frances Jansevic 
Matilda Rubinas 
Antoinette Mikulenas 
Therese Anužis 
Agnės Kačka 
Anna Zopelis 
Steph&nie Skipitis 
Frances Razgus 
Constance Balaisis
Kuomet Amerikos Lietu

vių Kareivių Motinų Raudo
no Kryžiaus vienetas susi
rinks į darbuotę ateinantį 
ketvirt., kovo 4 d., tuomet 
bus pradėta ir aukų rinklia
va Raudonajam Kryžiui. Vie 
netas yra pasiryžęs pralenk
ti kitus mūsų kolonijos vie- 

. netus ir rengiasi stropiai pa
sidarbuoti. Prašome visų lie 
tuviškų organizacijų ir pa 
vienių prisiųsti, arba pri
duoti savo Raud. Kryžiaus

Kovo mėnuo yra uzvar-1 paaukoti pantę kraujo. Va- ii Šaltimiero raštinę
dintas ‘Karo Fondo Mėnuo’.! lio, garbingos motinos! šiuo i gailestingas ir labdarin-Į 
Tokį vardą davė pats prezi- noriu padėkoti dr. Bruno1 &as darbas. Aukokime Raud. 
dentas Franklin D. Roose- Zubrickui už paskatinimo ir Kryžiui be pasigailėjimo. 

Aukokime per Amerikos Lie 
tuvių Kareivių Motinų Raud. 
Kryžiaus vienetą, 6912 So. 
Westem Ave., Chicago, III. 
Rinkliava tęsis per visą ko
vo mėnesį.

Prie mūsų vieneto akty 
1 vumo prisideda ir kauliu
kais lošimas, kuris rengia
mas kovo 21 d., Marąuette 
svetainėje. 6908 So. Western 
Ave., 3 vai. p. p. Kareivių 
motinos žada sunešti daug 
dovanų. Bilietai perkami nuc 
vieneto narių po 39c. Gali 
ma gauti bilietų ir iš Šalti
miero raštinės.

Grįžus prie ateinančio R. 
Kryžiaus vieneto susii inki- 
mo, kovo 4 d., kuomet įsi
siūbuos į Raud. Kryžiaus 
War Fund aukų rinkimą, 11 
vai. prieš pietus, įvyks trum 
pos ceremonijos. Kalbės Mar 
ąuette Park apylinkės pirm. 
Mrs. Zintek ir J. Daužvar
dienė. Programos vedėja bus 
vieneto pirm. Jadvyga Če
pulienė. Visos R. Kryžiaus 
narės prašomos pasistengti 
atsilankyti prieš 11 valandą 
kovo 4 d., Šaltimiero studi 
jon, 6912 So. Western Ave.

Jadvyga Čepui’'*, pirm.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už lahai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį--------- ★ Pasirlnklmaa kp-n i -i o oą. at dcngalų iŠ puikiųPasirinkit Savo Stylių audinių.
MES PEKDIRBSIM JOSŲ SETĄ * "S“

ATRODYS KAIP NAUJAS no utaakymo.
•# VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau 80 mailių 
tolumo. ,

Užsisakykit. DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D E LUXE
4315-17 ARCHER

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY

LAF. 9841

A

J?

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVE. ' 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennmeakll senų, „ugcrtuslų Rudclulnkų. Jų m-gnlima. atnlHljtl, nes 
daugiau Jų iMatirlmma. galima pataisyti, Ua<l duotų juntu daug
metų patarnavimą. Jūsų Rlg Ben, Idttlc llen Ir kiti hurirtnlkai gali
ma palaistyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

r>

Radio
Šiandie, 7 vai. vakare buę 

graži radio programa iš sto
ties WGES, kurioj dalyvaus 
dain. A. Brazis, operos dain. 
Avilo Pucci. Be to dalyvaus 
“dėdė” Vaitekūnas. Progra
mos vedėjas patieks daug 
įvairių žinių iš People3 Fur 1 

initure Co. krautuvės, kuri 
įleidžia šias programas.

Rap.. XXX

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

I>1 DELIS IftPAKIlA VIMAS MtlSŲ 
M1LZLMAKO SVARO MUZIKA

LUMŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT FROMĄ DABAR
KOL DAR N EUR ARPUOTI.
TŪBOS, CL4.RINETAI, TROM

BONAI, SAXAPBONES, FLUTES 
su "casea” — $35.00, $37.50,
$45.00 lr $15.00. Vftil garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GU ĮTAKAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$0.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STKIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DEN GALAS — $12.00. SMICE-
LIAl SMUIKOMb. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
n- $l&.ou. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBU..b, ir DRUM 
liEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarino- 
tams, Trlūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smulkoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Maxwell St., Chicago

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Assoeiation
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

K-

rt?
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\
M v

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

liahal geroN rūAlea moterų kailiniai, kailiukais |uipąioštala 
cloth kotai panldukla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

arha

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

! NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VA2INBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

(A Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

1-1.7

0• v » '

WHFC-l450kil.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line. of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Reprcaentative.

SUGURI M IMS IN 
MERCHANBISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051
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Lietuviai kariai kovoje už ll. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

ATRADO, KAD PATOGU Jaunas muzikas prarado koją, 
džiaugiasi, kad liko sveikos rankos

LIETUVIS KARIUOMENEJE ĮGIJO 
MECHANIKO LAIPSNĮ

$5

Kazimiero Paukštis moti
na Emilija Malinauskienė ir 
patėvis Petras Malinauskas 
gyvena Chicagoje, 4222 So. 
Rockwell st. Tėvas Kazimie
ras Paukštis mirė prieš 16 
metų.

Pvt. Kazimieras Paukštis 
yra nevedęs.

lte

"li

Į ~
»,.j

Universitetas švenčiu
Pvt. Kazimieras J. Paukštis) [TI6tŲ SUkdktį

L

Pvt. Kazimieras J. Paukš
tis, gimęs 1917 metais, bir
želio 3 dieną, Chicagoje, bai 
gė šv. Panelės Nekalto pra
sidėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Kelly 
aukštesnę mokyklą. Į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1942 
m., vasario 23 dieną. Išvyko 
į Sheppard Field Texas ir 
čia būdamas lankė ground 
erew mokyklą per 7 mėne
sius; paskui buvo perkeltas 
į Californijos stovyklą ir 
čia lankė mokyklą ir baigė 
mokslą su pasižymėjimu ir 
gavo lst class mechaniko 
laipsnį.

Dabar Pvt. K. Paukštis

Šiandien Illinois universi-

•■Dntuffas” Acme photo
Sgt. Edwara Svveeney, iš Newark, N. J., demonstruoja 

plieninį šalmą kur tai šiaurės Afrikoje. Seržantas rodo, 
tetui sueina 75 metai kaip kad plieninis šalmas yra gera priemonė kojoms numazgoti

jis įsteigtas. Illinois univer
siteto durys atsidarė 1868 
metais, kovo 2 dieną. Tada 
buvo 50 studentų. 1942 me
tais, lapkričio 1 dieną buvo 
11,495 studentai.

Illinois universitetas savo 
dydžiu šalyje stovi trečioj 
vietoje.

Brieš porą savaičių Jim 
Hedges W. Congress gatvė
je rado “sergantį” žmogų. 
Jis tą žmogų bandė pastaty
ti ant kojų. Tuo laiku, kai 
Jim Hedges gelbėjo žmogui, 
atsirado vagilius ir iš jo ke- 
šenės ištraukė dvidešimt du 
dolerius. Jim vagilių ėmė 
vytis. Įvyko nelaimė. Jis bu
vo sužeistas traukinio, jis 
buvo nuvežtas į ligoninę, čia 
buvo kojai padaryta opera
cija. reikėjo amputuoti koją.

Jim Hedges yra 18 metų 
jaunuolis muzikas. Pereitą 
sekmadienį jis gavo ligoni
nėje klarnetą, galės ligoni
nėje groti ir lavintis. Bet 
taip pat buvo pranešta, kad 
reikės antros operacijos ko- 
jai.

mis gali valdyti muzikos in
strumentą ir rašyti muzikos 
kūrinims.

Prasidėjo didelis 
vajus

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos skyrius va
kar atidarė vajų surinkti 
$8,750,000 karo reikalams. 
Chicagos gyventojai rimtai 
remia visas pastangas laimė 
ti karą, todėl šį A. R. Kry

žiaus vajų visu rimtumu re
mia.

Prieš 30 metą rengėsi

mu

Gerai pavyko
Šv. Kazimiero Akademi

jos rėmėjų metinė vakarie
nė, įvykusi pereitą sekma
dienį, gerai pavyko. Ta pa
čia proga buvo paminėta 
Lietuvos

randasi šiuo adresu: 329th, ,
training Detachment, 330th paskelb,mo akta3’ PrOgra 
~ c , ,, ma buvo įvairi ir turininga.
Fighter Sąuadron, Muroc j °
Bombing Field. Maroc, Calif. I

Kazimieras Paukštis, prieš Saldumą mėgstantiems
iSvykatan į kariuomenę, dir- KoVo ig diena yra pasku
bo Niekei Plate, R. R. Co.

Paskelbtas žuvusiųjų 
kareivių sąrašas

I
Karo departamentas, va

Mažas sargybinis laivas nuskandino 
japonų submariną

SMARKI KOVA TARP NEW ZEALAND SARGY
BINIO LAIVO IR JAPONŲ SUBMARINO. JAPONŲ
SUBMARINO KAMANDIERIUS ŽUVO.

Buvo tamsi vasario 12 marino tiltelio. Iš sargybi- 
dienos naktis. Pacifike New nio laivo pasipylė kulkos ir 
Zealand sargybinis laivas,, japonų submarino kaman- 
150 pėdų ilgio, pastebėjo per( dieriui kulka pataikė į kru- 
fosforines šviesas japonų tinę ir jis nukrito nuo sub-
submariną vandenyje. Japo
nų submarinas buvo du kar- 

Nepriklausomybės tus didesnis, negu New Zea
land sargybinis laivas. New 
Zealand sargybinis laivas 
japonų submariną pastebėjo 
apie 9i30 vai. vakare, kada 
sargybinis laivas patroliavo 
šiaurės vakarų Guadalcanal 
dalyje.

marino tiltelio negyvas. Ja
ponai bandė sudaužyti sar
gybinio laivo šviesas. Buvo 
mirtinai sužeistas jūrinin-

tinė data dėl No. 11 cuk
raus kupono, šis kuponas ge 
ras dėl trijų svarų cukraus.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” adm., grįžęs iš 
Waukegan, III., kur praeitą 
eekmadienį pradėta “Drau
go” vajus, kupras vilties, 
kad toje pavyzdingoje lietu
vių kolonijoj bus’ gauta ke
letas šimtų naujų skaityto
jų. Vajuj darbuojasi specia
lus ‘‘Draugo” atstovas An
drius Daugirdas.

X Kun. M. Urbonavičius,
• MIC., praeitą sekmadienį iš- 
! kilmingam Kolumbo Vyčių 
susirinkime pakeltas į ket
virto laipsnio narius. Jis yra 
vienas žymiausių ir L. Vy
čių bičiulių, organizatorius, 
rėmėjas, “Vyties” bendra
darbis ir vytiškos dvasios 
jaunimo tarpe ugdytojas.

X L. Šimulis, “Draugo” 
vyr. red., grįžęs iš LRKSA 
pildomojo komiteto posėdžių 
Wilkes Barre, Pa., vakar vėl 
pradėjo eiti savo pareigas.

X LRKSA Chicago aps
krities susirinkime praeitą 
sekmadienį iškelta sumany
mas, kad Chicago lietuviai 
sudarytų bendrą komitetą 
kovo 1 d. paskelbtam Raud. 
Kryžiaus War Fund vajui 
sukelti nustatytą trims aps- 
kritipas: Cook, Lake ir Du 
Page kvotą. Atstovais į ben
drą komitetą nuo šio apskri
ties išrinkti adv. J. Grish irMM-
E. Samienė.

X Antanina Linkevičienė, 
2535 W. 45 PI., praeitą sek-

prie racijonavimo
Berkley, Kalifornijoje, vie 

Jim Hedges nenustojo ge- i h® moteriškė buvo surasta, 
ros nuotaikos, nors kojos irj^11^ ^ūti pavadinta

nebeturi. Jis džiaugiasi, kad čempijonkakenų taupyme, 
turi sveikas rankas, kurio- pranešė racijonavimo 

boardui, kad ji turi virš 
8,400 kenų savo skiepe, ji ai 
škinosi, kad turi specialius 
valgius todėl jai reik tiek 
kenų. ’

Kitas tame mieste Kali
fornijoje pranešė, jog turi 
983 kenus valgių ir 97 sva
rus kavos. Jis aiškinosi po
licijai, jog jis pramanė prieš 
tridešimts metų, kad bus 
toks racijonavimas ir rengė
si prie to per visus tuos me
tus. '

Ugnis sukėlė milijonus

Oakland, Calif. Kovo 1 
dieną gaisras sunaikino AI- 
bers Miliing Co. javų fabri
ką ir sakoma, kad ugnis su
kėlė milijoną dolerių nuos
tolių, yra tvirtinančių, kad 
nuostoliai siekia iki penkių 
milijonų. Ugnis buvo palie
tusi prekybinį laivą, tuojau

-■w

kas, bet jis neapleido šviesų jį buvo likviduota, 
iki paskutinės valandos kol I Gaisras buv0 djde]i3 „ep. 
jis nebuvo paliuoauotas. I' no8 isSoko
šio jūrininko kūną priešas 2(w „Mų aukščio, 
suvarė aštuonias kulkas. Jis 
žuvo, o kiti trys buvo su
žeisti. Japonai kiaurai per
šovė New Zealand laivą.

namų Bus naujas kruzeris
Chicagoj naujam kruse- 

riui pastatyti vajus smar
kiai eina. Kovo 1 dieną jau madienį turėjo daug viešnių.
buvo parduota beveik už 12 
milijonų dolerių bonų. Chi
caga pastatys naują kru- 
serį vietoje nuskanditno 
kruserio “Chicago” Solomon 
mūšyje.

PASTEBĖJO SUBMARINĄ

Kai tik > sargybinis laivas 
naktį pastebėjo japonų sub
mariną, laivas greitai užplau 

kė toje vietoje, kur buvo ja

ponų submarinas ir paleido 

į vandenį bombą ir ji tiesiai 

pataikė į submariną.

Kada antra bomba buvo 
paleista į japonų submariną, 
tai jis iškilo į viršų ir buvo 
už kokia 500 jardų nuo sar
gybinio laivo. Submarino 
priešakis buvo sužalotas. Ja 
ponų submarinas paleido į 
sargybinį laivą šūvius. New 

keturis doleris. Moteriškė Zealand laivas irgi atidengė 
pareiškė policijai, kad vyras ugnį. bet nepataikė. Tada 
įsibrovė į jos kambarį, kai ji' sargybinis laivas pasileido į 
išėjo pasiimti laiškų. Erglc-! submarino pusę ir savo grei 
wood policija ieško nus:kal-^čiu norėjo sutriuškinti prie- 

tėlio. šo submariną. Matės kaip
--------------------------- japonų submarino vadas da

Pirk karo bonus ir stam- vė įsakymus kovoti, ryzi-
pus. kingai jis stovėjo ant sub-

Svaras kavas
sario 27 dieną, paskelbei Kovo 21 diena 5™ Pasku’ 
Amerikos žuvusių kareivių tinė diena dS1 8tamP No- 25• 
pavardes, žuvusiųjų tarpe Sera ganti svarą kavos, pa
yra 761 pavardė. Sąraše yra skutinė diena galiojimo ku- 
pažymėta, kad Papua kovo- P°no 4 “A” gazo tacionavi- 
je žuvo 38 oficieriai ir 408 m0 knygelėje.

kareiviai ir 11 oficierių ir 

76 kareiviai žuvo Guadalca- Ieško nusikaltėlio
nai kovoje.

'Žuvusiųjų tarpe yra 76 vy Buvęs kalinys įsibrovė >

rai iš Iiliois valstybės, 46 iš jaunos moters, 26 metų am- 
Chicago metropolitan area;Į2*au8’ kambarį, Jis Jauną 
341 iš kaimyninių valstybių. moter! “zpuolė ir^ pagrobė 

kaip Indiana, Wisconsin, Mi
chigan ir Iowa.

Kuro aliejaus reikalai
Nuo kovo 13 dienos galioja 
penktojo periodo kuro alie
jaus kuponai, jie geri iki 
rugsėjo 30 dienos.

PASKOLOS DAROMOS AHT PIRMU MORGIČIUI

CZEJ

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

________ J
r

Kz.
l Safety

P/z/4 ueIERAL EARHIMGS

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,0(10.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Mmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 441 Metai Sėkmingo Patarnavimo I _

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
>7000900090__ ____

JAPONŲ SUBMARINAS 
EXPLIODAVO

New Zealand laivas smar
kiai ėmė šaudyti į japonų 
submariną, jis expliodavo,

Rastas su pistoletu 
rankoje

Gerhard Foreman, finan
sų patarėjas, buvęs Fore
man National bank vicepre
zidentas, pereitą sekmadienį, 
rastas savo apartamente,

pasirodė submarino viduje 1255 North State str., mirti- 
ugnis. Japonai lipo pro bok-, nai peršautas. Jo dešinėje 
štelį į viršų ir metė į vande- rankoje rastas 35 caliber pis 
nį gelbėjimosi įrankius, kad stoletas, jis buvo 46 metų
pasiekti krantą.

New Zealand laivas dar 
kartą pasileido į japonų sub
mariną ir perplaukė per 

submarino paviršių, prie pat Baisus įvykis farmoje

amžiaus.
Gerhard Foreman laidotu 

vės įvyks privačiai.

Vaikai įstojo į vajų
Vakar Chicagoje į naujo 

kruserio pastatymo vajų įs
tojo mokyklos vaikai.

bokšto ir iš submarino pasi
rodė aliejaus.

Taip New Zealand sargy
binis laivas sudorojo japonų 
submariną. Sargybinis lai
vas tik truputį nukentėjo. 
Japonų submarinas sutiko 
mirtį.

Kero bonai mokyklose
Chicagos mokyklos nuo 

karo pradžios nupirko už 9 
milijonus karo bonų ir stam

Farmoje PU-

Padangy apžiūri
nėjimas

Kovo 31 diena yra pasku
tinė dėl pirmojo apžiūrėji
mo keleivinių automobilių 
padangų, kurie turi “A” 
kortelę ir dėl motorciklų pa 
dangų.

Ketvirtasis kuro 
aliejaus periodas

Balandžio 12 diena yra 
paskutinė diena dėl ketvir
tojo kuro aliejaus periodo 

į kuponų.

Aubum, Calif 
rasti penki nužudyti šeimos 
nariai. Du rasti šulnyje, o 
trys kiti šeimos nariai rasti 
nužudyti Lovoje.

Lavonų ženklai rodo, kad 
žmogžudystė įvyko prieš po
rą savaičių, todėl sunku nu
statyti ar įvyko savižudys- 
tė ar kas nors tą šeimą iš
žudė.

Tai tiesiog šiurpas nukre
čia, kai pamąstai apie tokį 
Įvykį.

Du banditai įsibrovė 
ligoninėn

Velniukai sulaikyti
Puebla Meksikoje buvo 

areštuotas vienas išradėjas 
vardu Manuel Torres, kuris 
išrado “velniukus”.

Sakoma, kad Torres per 
14 metų dirbdavo “mažiu
kus velniukus”, tai yra toks 
mažas mekanizmas, kuris 
perjungia elektros dratas 
taip, kad neregistruoja ant 
myterio elektros jėgos, kuri 
yra vartojama namuose ar 
kur kitur. Tokius elektros 
“vagilius” Torres vadino 
“velniukais” ir žmonės labai 
norėjo pirkti, kad užkerėjus 
elektrą. Policija galutinai su

Du apsiginklavę banditai, 
pereitą pirmadienį, įsibrovė 
į Walther Memorial ligoni-1 gavo “velniukų” išradėją, 

nę, 1116 N. Kedzie, ir pa
grobė šimtą dolerių. Polici
ja banditų ieško.

Aukok savo kraują karo 
reikalams per A. R. Kryžiuj taigos

Registracija įstaigoms
Nuo kovo 1 dienos iki ko

vo 16 dienos dėl maisto ra- 
cionavimo registruojasi įs-

kurios susirinko pasveikinti 
ją vardadienio proga. Ant. 
Linkevičienė yra veikli są
jungietė 55 kp., kitų drau
gijų ir narė “Panevėžio” 
moterų choro, kuriam vado
vauja muz. J. Brazaitis.

X A. a. Elena Sirevičienė 
šį rytą laidojama iš Šv. An
tano bažnyčios, Ciceroje. Per 
iškilmingas šv. Mišias gie
dos Chicago vargonininkų 
choras.

X ARD metinė vakarienė 
Šv. Kazimiero Akademijoj 
praeitą sekmadienį buvo di
delė ir meniška. Ruimingoj 
salėj žmonės netilpo. Prisė
jo panaudoti kitą prie audi
torijos kambarį. Salėj aukų 
surinkta $900 00

X “Lietuvaitės” vaidini
mas praeitą sekmadienį šv. 
Jurgio parapijos salėj pra
ėjo labai gyvai ir publiką, 
kurios buvo veik pilna di
džiulė salė, patenkino. Ona 
Piežienė apdovanota gėlė
mis. Artistams-ėms, orkest- 
ros-choro direkt. komp. A. 
Pociui ir režisieriui Ig. Sa
kalui sukelta ovacijos.

X Fr. S. Kuzmarskio or
kestrą, kuri “Draugo” kon
certe griežė vaišių salėje, 
kovo 4 d. per jaunimo pasi
linksminimą grieš šv. Jur
gio parap. aalėje, kur jau
nimas ir visi kas turi mik
lias kojas galės smagiai pa
sišokti. Įėjimas visiems ne
mokamas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ'*

r


