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LATVIAI SIEKIA PABALTIJO FEDERACIJOS
Amerikiečiai sukėlė netikėtą ofensyvą 
prieš ašį centralinėj Tunisijoj

Yra žinių, kad britų 8-oji armija 
daro pažangų; ir 1-o j i armija veikia

iA'š !•' 1' I J f « .

VALO MARETH LINIJĄ NUO MINŲ
........ .......... Washingtone išleistoj brošiūroj siūlo 

sudaryti Jungtines Pabaltijo valstybes
Sako, tuo būdu Pabaltijy būtų sulaikyti 
begaliniai karai ir kraujo liejimas

11

I LONDONAS, kovo 28. — 
. U Algiers per radiją prane
ša, kad britų 8-oji armija 
giliau įsiveržė Mareth lini
jon ir britų kolona Ei ’Ha- 
mma šone taip pat pažan-

nės bazės Kairouan ir apie 
tokj pat tolį šiaurrytų link 
nuo strateginės Faid perė
jos, kuri yra raktas į ašies 
užimamą pajūrio koridorių. 
Gauta žinių, kad ten ameri
kiečiai pažangiuoja^,giuoja. Maknassy apylinkė-

ir pietų link nuo Gafsa,i .. x.
i ... v. ' Britų 1-oji armija siaun-
kur amerikiečių divizijos _. _. ....„ . x \ nei Tunisijoj taip pat ima
veikia, ašies jėgos atmuša- . .... . x ...J ° bruzdėti pnes asj, kuri o-

kupuoja Bizerte ir Tunis 
bazes.

SĄJUNG. ŠTABAS Š. 
Afrikoj, kovo 28. — Ameri
kos kariuomenė vakar neti

kėtai sukėlė ofensyvą prieš

Sąjungininkų lakūnai 
smarkiausia veikia prieš a- 
šį. Bombonešiais atakuoja

ašį Fondouk apylinkėse, I ne tik ašies bazes, bet ir ko-
ceutralinėj Tunisijoj. Fon
douk yra už 20 mailių piet-

vų frontuose pozicijas. A- 
šiai daug nuostolių sukelia-

vakarų link nuo ašies ori- ma.

Charkovo fronte eina mūšiai; 
anot Maskvos, daug nacių nukau jama

LONDONAS, kovo 28. — 
Žiniomis iš Maskvos, smar
kūs mūšiai rusų au vokie
čiais vyksta pietrytų link 
nuo Charkovo, kur vokiečiai 
sutraukę daug atsargų ir 
-fenkų. Ten vokiečiai bando 
pralaužti rusų liniją ir pa

sukti pietų link prieš rusų 
armiją, kuri gina rytinį Do
neco paupį. Bet tas žygis 
vokiečiams nesiseka.

Smolensko fronte, anot 
sovietų vadovybės, didesni 
veiksmai apsistoję dėl išsi
liejusių upių ir upelių ir ne
paprastai pabliurusios že
mės.

Pietų link nuo Umen eže
ro ųaaršalo Timošenko ar
mija artėja prie Staraja Ru- 
eaa. Eina dideli mūšiai.

Anot sovietų, visose Ru
sijos fronto dalyse vokie
čiams sukeliami dideli nuos
toliai.

Ir vakariniam Kaukaze 
rusai daro pažangą.

Bomba pataikyta 
japoną laivui

"Draugas” Acme photo

Britų 8-tos armijos inžinieriai pažymi ženklais savo draugams kelią, nurodydami ku
rios vietos nuvalytos nuo minų Mareth linijoje. Sakoma, jog britai Mareth linijoje 
pramušė naujas skyles, per kurias tankais atakuoja.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJĄ— •

Amerikiečių divizijos centralinėj Tunisijoj atnaujino
ofensyvą prieš ašį ir pažangiuoja. Britų 8-oji armija pa- 
laipsniui vis toliau laužias į Mareth liniją. Ir britų 1-oji 
armija šiaurinėj Tunisijoj ima veikti.

RUSIJA— r

Anot Maskvos, dideli mūšiai eina Charkovo apylin
kėse, ypač Belgrodo fronte. Daug vokiečių nukaujanfta. 
Smolensko fronte rusai taip pat ima veikti.
EUROPA — • ’ 1 ’

Britų lakūnai naktį prieš sekmadienį ir vėl smarkiai a-
takavo Berlyną.

PACIFIKAS —
Sąjungininkų lakūnai atakuoja japonų bazes; bomba 

pataikė japonų kroviniam laivui.

KINIJA —
Kinų kariuomenė atsiėmė iš japonų keletą strateginių 

vietų ties Yangtze upe.

Britą bombonešiai 
atakavo Berlyną.

WASHINGT0N, kovo 28. 

— Latvijos pasiuntinybės 

spaudos biuras išleido 67 

pusi. brošiūrą, kurioje ke

lia sumanymą, kad po karo 

visą Pabaltijį padaryti Jun

gtinėmis Pabaltijo valstybė

mis.

Eden žada britą 
pagalbą prieš japonus

ANNAPOLIS, Md., kovo 
27. — Britų užsienio sek-

Brošiūroje, kurią pasira
šo Latvijos pasiuntinys Al- 
fred Bilmanis, argumentuo
jama, kad Pabaltijo neutra
lizavimas ir gretimų mažų
jų valstybių sufederavimas 
suturės ten begalinius ka
rus ir kraujo liejimą dėl 
strateginės jūros kontrolės.

Taksai už pajamas 
bus padvigubinti '

WASHINGT0N, kovo 28. 
— Kongreso žemesniuose

retorius A. Eden kalbėjo; rūmuose svarstant taksų už

LONDONAS, kovo 28.— 
Paskelbta, kad naktį prieš 
penktadienį britų lakūnai iš 
Maltos salos pirmąjį kartą 
bombonešiais praskrido Ro- klupdyti 
mos padangėmis. Iš ten skri- 
zdami Neapolio link pake
liui bombomis suskaldė ke
letą važiuojančių traukinių.

Grįžę lakūnai pasakoja, 
kad iš dausų jie matę Romą.
Matyta elektrinių gatvėka
rių ir traukinių žibteliavi- 
mai ir kai kurie didešnieji 
miesto pastatai.

Maryland valstybės legisla
tūros atstovų susirinkime. 
Jis pareiškė, kad kaip tik 
bus apsidirbta su Vokieti
ja, Britanija gelbės Ameri-

pajamas klausimą atstovas 
Robertson, dem. iš Va., pa
reiškė, kad už 1942 metus 
nustatytais taksais tikima
si surinkti iki 10 bilijonų

kai sutriuškinti Japoniją, dolerių.
Sako, Britanija nenutrauksi Anot jo, tos sumos nepa
karo iki visi priešai bus su- kanka — reikia iki 20 bili

jonų dol. Tad kongresas šie-

Jei Indija negaus 
laisvės, numatomi 
indą sukilimai

LONDONAS, kovo 28. — 
Britų vyriausybė išleido va
dinamą baltąją knygą, ku
rioje pareikšta, kad už pas
kutiniais laikais įvykusias 
Indijoj riaušes esąs kaltas 
Mohandas Gandhi ir All-In- 
dia Congress partija.

Britanijos (United King- 
dom) komiteto, remiančio

Ispanijos atstovas 
nieko nežino 
apie taikos planus

LONDONAS, kovo 28. —
^omis dienomis grįžęs Lon
donan Iąpanijos ambasado
rius Britanijai Albos dūkas 
(tituluotas kunigaikštis), 
kurs buvo aplankęs Šveica
riją, užgina gandus, kad jis 
būk parvežęs Hitlerio taikos 
planus. Sako, kad šiandie 
kelti taikos planus nėra ga
limumų.

Klausiamas, ar Ispanijoj SĄJUNG. ŠTABAS Aus- 
^bus grąžinta monarchija, tnalijoje, kovo 28. Čia 

atsakė, kad jis nėra prana- paskelbta, kad sąjungininkų 
ana , 1 lakūnai Naujosios Gvinėjos

apylinkėse bomba pataikė AU-IndiaCongreM.aekreto 

vienam apie 8,000 japonų 
kroviniam laivui.'Nesužino
ta apie laivo likimą.

Be to, lakūnai pakartoti-
T0R0NT0, Ont., kovo 28. nai atakuoja japonų bazes 

— Kanados vyriausybė pla- Pacifike. Ypač smarkiai a- 
^įuoja iš vakarų į Ontario lakuotos Salamaua ir Lae 

provinciją, prisiųsti penkis bazės, N. Gvinėjoj, 
šimtus Kanadoj gimusių

Pašauks japonus 
rinkti runkelius

jų japonų šiemet nuvalyti 
cukrinių runkelių derlių.

WASHINGTON.

rius Amiya N. Bose peikia 
vyriausybės nusistatymą In
dijos klausimu. Jis ragina 
britų parlamentą, kurs svar
sto tos baltosios knygos tu
rinį, kad Indijai būtų pri
pažinta visiška laisvė, kad 
tenai būtų pravestas plebie-
eitas klausimu, kuri politi-

LONDONAS. - Britų pertii* turi rtptotto U‘ 
darbo miniatraa Bevin pa- d1’0' “ntv»rk.a repre“n- 

reiškia, kad apie 750,000 bri
Lai- tų vyrų senesnių kaip 65

vynas praneša, kad iš 4,405 m. ir moterų senesnių kaip 
'sužeistų amerikiečių Solo- 60 metų dirba visokius ka- 
mon salose tik 8 mirę. t ro darbus.

tuoti viris gyventojus.

Anot Bose, jei tas nebus 
padaryta, reikia ten tikėtis 
sukilimų ir kruvinosios re
voliucijos. Bose norėtų, kad

Maltos britą lakūnai 
Romos padangėse

LONDONAS, kovo 28. — 
Didieji britų bombonešiai 
praeitą naktį atakavo Vo
kietijos sostinę Berlyną. Sį 
miestą kovo 1 d. britų Lakū
nai smarkiai apgriovė, kai 
ten apie 1,000 tonų bombų 
išmesta.

Praeitą naktį, regis, dar 
daugiau teko Berlynui. Oro 
ministerija dar nepaskelbė 
atakų smulkmenų, tik pažy
mi patį įvykį.

Ispanija sutraukia 
kariuomenę

LONDONAS, kovo 28. — 
News Chronicle paduoda ži
nią, kad Ispanija koncent
ruoja kariuomenę Prancūzi
jos pasieniu išilgai Pirenė- 
jų, ir pietuose —r Gibralta
ro šone. Sakoma, Ispanija 
nusprendusi ginti savo neu
tralumą.

Policijos viršininkas 
ir

BOSTON, Mass., kovo 28.
~ Suffolk apskrities “grąnd 
jury“ įkaitino šio miesto 
policijos viršininką J. P. Ti- 
milty ir 6 kitus policijos 
pareigūnus. Tieson traukia
mi už sąmokslą leisti gamb- 
leriavimą.

Nukrito transportas; 
12asmenąžuvo

KNOXVILLE, Tenn., ko
vo 28. — Arti Oliver Springs 
nukrito armijos transpor
tas. Dvylika asmenų žuvo.

CHUNGKING. — Kinų 
kariuomenė atsiėmė iš ja
ponų strategines vietas ties 
Yangtze upe.

MANDAN, N. D. — Sįl 
miestelį potvyniai ištiko. A- 
pie 2,000 asmenų neteko pa
stogės.

SANTIAGO, Čilė. — J. A.

Anot jo, taip pat ir Ki
nija neturi nusiminti ir a- 
bejoti. Ir ji bus išlaisvinta 
iš japonų jungo.

Eden užgynė, kad Brita
nija būtų padarius bet ko
kias slaptas sutartis su ku
riomis nors valstybėmis. Ki
taip tvirtinti yra tik prasi
manymas.

met bus priverstas federa
linius taksus už pajamas 
padvigubinti.

Robertson priešinas Ruml 
taksų planui.

BERNAS, Šveicarija. — 
Strasburgo laikraščiai pra
neša, kad nacių kariai pa
šovė du jaunus alzasus, at
sisakiusius vokiečių armi
joje kareiviauti.

CHICAGO MIESTE
Chicagai, kur yra didžiau

sios pasauly skerdyklos, pri
trūko mėsos. Daug mėsos 
krautuvių uždaroma. Šian
die pradedamas mėsos ra- 
cijonavimas. Federaliniai 
pareigūnai tvirtina, kad ra- 
cijonavimui mėsos 
šią.

Office of Price Adminis- 
tration kai kuriems kenuo-J
tiems vaisiams ir košelėms 
padidino “pointų” skaičių. 
Kai kuriems — sumažin
ta. Reikia stebėti laikraš
čiuose paduodamas ‘ ‘poin
tų” lenteles.

už Indijos laisvę pasisakytų 
Amerika, Kinija ir Rusija.

Ant Illinois Central gele
žinkelio ties 63 gatvės sto
timi šeštadienio vakarą su
sidaužė du vienas paskui ki
tą iš Floridos ir Louisiana 
atvažiavę keleiviniai trauki
niai. Apie 60 keleivių su-

pakak- žeista. -• ,

Chicagos sveikumo komi
sionierius įspėja visus tuos, 
kurie turi daug iš anksčiau 
prisipirkę * mėsos, kad jos 
ilgai nelaikytų. Naminiuose 
šaldytuvuose ilgiau poros 
savaičių laikoma mėsa gen
da.

Chicagoj taksų rata už 
1942 metrus bus viena did
žiausiųjų — nuo $10.35 iki 
$10.55 už 100 dol. įkainotos 
vertės. Už 1941 m. buvo 
$9.89.

Federalinių vidaus mokes
čių kolektoriua Chicagoj ap
skaičiuoja, kad apie 100,000 
asmenų neprisiuntė taksų

Valstybių viceprezidentas blankų už 1942 metų paja- 
Wallace čia lankosi. I mas. Kolektorius sako, jie

---------------------- j bus surasti, jei bandys išsi-
PLATINK1TE “DRAUGĄ’ sukinėti.

Šiandie 3:30 popiet Chi
cagoj ir visoj UI: valstybėj 
bus išbandyti orinių atakų 
aliarmai. Bet trafika nebus 
nutraukta.

Šiandie Chicagon atvyk
sta prez. Roosevelto žmona. 
Popiet kalbės Studebacker 
teatre — karo bOnų parda
vėjų susirinkime.

Mieste politinė kampani
ja labai pagyvėjusi. Atei
nančios savaitės antradienį 
įvyks miesto mayoro rinki
mai.

•ii t
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DIENRAŠTIS DRAUGAS Pirmadienis, kovo 29. 1943

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
(Lietuvos konsulo Petro Daužvardžio kalba, 
pasakyta kovo 19 d., 1943 m., Chicagoje)

(Bus daugiau)

Ekonominė fazė

Lietuvos vyriausybė, į ver- Į 
tindama Klaipėdos krašto e-, 
konominę reikšmę ir supras
dama gyventojų padėtį, vi
suomet dėjo pastangas tą 
kraštą tobulinti ir jo gyven
tojų būvį gerinti. Tas pas-1 
tangas įvertino rimtieji pi
liečiai ir matė kiekvienas, 
kuris norėjo matyti. Prieš i 
pasaulinį karą I, Klaipėdos! 
kraštas su uostu Klaipėda1 
buvo provincijos kampelis, 
o prieš okupaciją skaitėsi 
stipriausiai progresuojanti; 
Lietuvos dalis. Klaipėdos1 
miestas iš 35,000 išaugo į 
50,000 gyventojų ir pasida
rė industriniu Lietuvos cen
tru bei gyviausiu Baltijos 
jūros uostu. Prieš karą Klai
pėdos uostas buvo skaito
mas tiktai žvejų ir medžio 
plukdymo uostu, o Lietuvos 
valdymo laikais įvairių pre
kių ir keleivių uost.k Vėliau
siais metais į Klaipėdos uos
tą įplaukdavo net po 1.000- 
1,500 laivų. Tokio skaitliaus 
laivų Klaipėdos uostas nie
kuomet nebuvo turėjęs pir- 
miau. Į Klaipėdos ruošto pa
gerinimą, Lietuva įdėjo per 
40 milijonų litų. Be uosto 
gerinimo bei tobulinimo, Lie 
tuva gerino ir tobulino visą 
kraštą visose srityse. Įvai
riems kultūriniaršs1 ir pra
moniniams pastatams bei į- 
rengimui, Lietuva investavo 
Klaipėdos krašte apie 100 
milijonų litų. šitie visi val
stybiniai investmentai — in
teresai pakeitė krašto padė
tį ir davė gyventojams dar
bo ir pelno.

Prieš pirmąjį pasaulinį aa 
rą Klaipėdos krašte dides
nės įmonės buvo tik lentpiū- 
vės (apie 30) su apie pora 
tūkstančių darbininkų ir ce- 
liulozo fabrikas su 5-6 šim
tais darbininkų. Kitos įmo
nės buvo mažesnės ir dar
bininkų daug nesamdė. Lie
tuvos — gi valdymo metu 
Klaipėdos krašte buvo virš

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

OptometricaJIy Akių Specialistas
Palengvina akių {tempimų, kuria 

•sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
rumas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Spectalė atyda te
kreipiama { mokyklos vaikus.

Kreives akys sttlslsssnse. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I e. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dėlioj psgal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be ųkinfų. Kainos pigina kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

TAKOS UM

tūkstančio pramonės įmonių, 
kuriose dirbo 25.000 darbi-1 
ninku. Pramonei ir prekybai 
tvirtėjant, tvirtėjo žemės ti
ki? įr visas kraštas. I? to
seka, kad Klaipėdos gusijun-/
girnas su Lietuvą buvo ra
cionalus ir naudingas kaip 
Lietuvai, taip ir Klaipėdai. 
Kaip Lietuva negali savis 
toviai vystytis be Klaipė
dos, taip Klaipėda negali 
augti ir progreaųoti be Lie
tuvos.

Teisinis statutast
Klaipėdos kraštas yra su

rištas su Lietuva istoriniais, 
teritoriniais, tautiniais, eko
nominiais ir teisiniais ry
šiais. Teisinis statutas Klai
pėdos krašto nustatytas Ver 
salės Traktatu ir Klaipėdos 
konvencija, kuri (1 str.) sa
ko:

“Britų imperija, Prancū
zija, Italija ir Japonija, ku
rios drauge su Amerikos 
Jungtinėmis Valstybėmis, 
kaipo Svarbiausios S^pitar- 
vės ir slP jomis su*įdėjusias 
valštybęs, pasirašė Versalė3 
Traktatą, perduoda Lietuvai 
šioj konvencijoj numatyto
mis sąlygomis, visas teises 
ir . titulus, kuriuos jos turi- 
paemusios nuo Vokietijos, 
eidamos Versalės Traktato 
straipsniu 99, teritorijoje 
tarp Baltijos jūros, Rytų 
Prūsijos vasaros rytų sienos 
(kaip ji yra aprašyta minė
to Traktato straipsny 28 ir 
kaip ji ypatingai nurodyta 
laiške, kurį Santarvės Vy- j 
riausybių Ambasadorių Kon 
ferencijos pirmininkas pa
siuntė Vokietijos ambasado
riai Paryžiuje 1921 metų lic 
pos 18 d.) ir buvusios sic- 
nos tarp Vokietijos ir Rusi
jos. Ta teritorija šioj Kon
vencijoj bus vadinama “Klai 
pėdos Teritorija”.

z

Šitame straipsnyje primin 
tos sąlygos buvo autonomi 
nis krašto valdymasis ir ap
ribojimas teisių krašto su
verenumą perleisti kam ki
tam. šiuo reikalu konvenci 
jos straipsnis 15 štai kaip 
skaitosi:

“Klaipėdos Teritorijos su
vereniteto teisėB arba jų vyk 
dymis negali būti perduo
tas be aukštųjų susitariau 
čių šalių sutikimo.’’

Šitas straipsnis aiškiai pa
sako, kad Klaipėdos krašto Į, 
perleidimas negali būti įvyk 
iytas be sutikimo visų Kon-'J

MDMO LAIKE NUTRAUKTAS PAVEIKSLAS■mm

■•Drauga.!i" Aciuv puolu• *
Iš RAF lėktuvo buvo netrauktas paveikslas, kai lėktu

vas puolė 10,000 tonų transportą, laike Bismarck jūros 
kovų, Pietų Pacifike. Kiti 22 japonų konvojaus laivai bu
vo sunaikinti, matosi užpakalyje. Japonų konvojus puola
mas sąjungininkų jėgų.

lio mėn. 14-15 dd. Pasėkoje 
tų dviejų ultimatumų ir ag
resijų dabar Lietuva yra 
Vokietijos okupacijoje ir iš
naudojime.

Lietuvos okupacija yra. la 
bai panaši ir artima Čeki 
slovakijos okupacijai. Nei 
viena, nei antra šalis savo 
jėgomis kovoti prieš milži
nus kaimynus negalėjo ir 
prasmės nematė; jos pasiel
gė taip, kaip pasielgia pa
vienis žmogus užpultas ap
siginklavusio užpuoliko. 

Valtys ir išvados
Kaip ęmogus plėšiko už

pultas, surištas, ir kaip ka
da net stipriai sužalotas, vil
ties nenustoja ir tikisi bei 
laukia išlaisvinimo, taip ir 
okupuotos šalys tikisi ir lau
kia išlaisvinimo b e i joms 
priklausomų teisių atstaty
mo.

Visoms tautoms išplėštų 
teisių grąžinimas yra numa
tytas Atlantic Charterio tie

čiam straipsny, kuris sako 
kad suvereninės teisės ir sa 
varankiškas valdyniasis tu
ri būti atstatytas visoms 
toms šalims, kurios prįęvar-' 
ta iš jų buvo atimtos.

Prievarta skaitosi ginklo 
vartojimas arba ginklu grą
žinimas. šita priemonė prieš 
Lietuvą buvo pavartota ir 
vieno ir antro okupanto. Ta
kiu būdu, Lietuvai, kaip ir 
kitoms okupuotoms valsty
bėms, turės būti pritaikin
tas aukščiau paminėtas strai 
psnis, kuris yra inkorporuo- 
tas į Jungtinių Tautų Dek- 

! laraciją ir į kitus atitinka- 
i mus tarptautinio pobūdžio 
I dokumentus.

Čia tenka pabrėžti, kad 
kai kurie laikraščiai ir ko-

t

mentatoriąi prikalba nesą
monių ir siūlo Lietuvoje ir 

(Nukelta į 3 pusi.)

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pasiklausk.

DI1HC14S lWAHl)AVlMAJS MI SV I 
M1I.ZINIAKO S'‘AKO MUZIKA- i

L1K1V 1NS1 Kl MKNTV T ’

VAŠIA A CIK)AiT VKOUA OABAK !
KOL D All N K14PATIDUOTI.

TŪBOS, CLAHiNETAl, TROM
BONAI, SAXA1’HUNES, KLUTE8 
MU ••cttiseg” — >36.00. >37.50,
>45.00 *r >15.00. Visi garantuoti 
leogvam grojimui.

KONCERTUI CkUTAKA . SPA- 
NldKl MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KOS. TENOR BANJCS — 
>#.60. >3.50, >12.50 iki >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00, 
>125.00 ir >150.00. BASO
BENGALAS — >12.00. SMį(
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — >1.50. >3 00. >5.00, >10.00 
ir >15.00. Striūnos dėl visų virš
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —>18.50, >?3 50, 
>d5.00 ir >50.00. PEDALS. Hl- 
BOYS, CYMBOLi, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vCiems 
brass Ir ‘‘reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR 
Mitų PHONOGRAPH pataisym#^

Atstatymas visų dalių Clarine 
tams, Trlūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikotns ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
S14 Mazwell St., Cliicago

LIETUVIAI DAKTARAI

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurte neorijofemi 
karo aviacijos skyr**' ‘4 priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”?

venciją pasirašiusių šalių. Iš 
to seka, kad Vokietijos to 
krašto iš Lietuvos atėmimas 
yra neteisėtas'ir agresija 
paremtas bei įvykdytas. 

Ultimatumas ir agresija

Vokietijos ultimat urnas 
Lietuvai ir agresija prieš 
Lietuvą buvo kartu agresi
ja ir prieš Klaipėdos Kon
vencijos pasirašytojus. Lie
tuva ultimatumui pasidavė 
ir Klaipėdos kraštą evakua
vo, bet suvereninių teisių į 
Klaipėdos kraštą ji Vokie
tijai neperdavė ir perduoti 
negalėjo, nes tam teisių ne 
turėjo.

Faktinas Klaipėdos iš Lie
tuvos išskyrimas iššaukę 
Lietuvoje tautos ir valdžios 
protestą: Lietuvoj buvusio

ji vienos partijos vyriausy 
bė atsistatydino, o jos vie 
toje buvo sudaryta koalici
nė vyriausybė, į kurią įėjo 
katalikai, liaudininkai ir tau 
tininkai. šitos sudėties vy
riausybė pasiliko iki rusų 
okupacijos. To sąstato vy
riausybė, nors ir išblaškyta 
ir nupajėginta, ir dabar te
bėra. Ta vyriausybė buvo ir 
yra panašaus sąstato, kaip 
yra vyriausybės Amerikoje 
ir Anglijoje, būtent: Tautos 
vyriausybė; Lietuvoje ji bu 
vo vadinta vieningo darbe 
vyriausybė.
* Klaipėdos kraštas, kaip ir 
visi Lietuva, yra agresijos 
auka. Vokiečiai Lietuvai ui» 
timatuiną įdavė ir ją įvyx 
dė 1939 m. kovo mėn. 20-23 
dd., o rusai 1940 m. birže

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETKAS-P. KĮSZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE

DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

— ju >.i

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydarni 

stovių Įstaigą! 
datmentai

Ųltra-Violet Sunshine ir infra Red Light 
Radiations, 8wedish Massage ir Movementa.

Moterims — TrečisdilenJais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th . Kamp. Paulina St
Z.

TRU-VISION OPTIČAL CO.
PK. M. WEIN1Ž, O.P.

PR. S. WEINĘ, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA, — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensucrti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: l’trnuid.. Trečla.l,, PeaUttad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Afitnul. ir KrtiirtaiUi-niMiH Nuo 10 ryto tkl 10 vak. 
Mcitadk-niaiK iv Sekmadieniais Pasai Sutarti

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS 6EM0M8 

NUOAIMCIO RATOMS.

J1 L •
kAafrfy

■-( I IBIfOAl IAR8IN0S

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mOsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA Dt ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA 

eit 46 Matai Sėkmingo Patarnavime I -7

“ KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jom. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED 8T.

Utopę?

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 

I 25 metų patyrimas
Tėl.: Yard» 1829 
Pritaiko Akinius.

I Kreivas Akis
i įtaiso
I Ofisą# Ir Akinių Dirbtuvė
Į 8401 SO. HALSTED SI.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPnbiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki S 
TreC. Ir Penkt. 10 Iki 6.

6322 SO. VVESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:Je <S

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

Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROipect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. H.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tei. YARda 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849 .

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
• Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEUzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Hakmaritaniai* pagal auattjanme.

Tek YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS*
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 TeJL.............. VIRglnla l»86

DR. AL. RAČKUS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)

Tel MIDway 2880 Chicago. UI

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS *

Priteikiu akinius 
‘atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
krautuvėje

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
IMU, RAMO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
MT DIENR. “DRAUGU"

A. A. SLAKIS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso TęL: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 
Pirmadieniai;! ir Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų TeJ.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
5AVQ AKIMS I

Tik viena pora aklų vlaam gp- 
vaninniL tausokite taa. leladaml 
liegaamlnuott Jaa mod«ml»k1au»rta 
lųetoda. kurl* BU>k**ė*

M IffiTU PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie paAallna 

akių Kaanptma. ..

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

OITOMJBl RJUTAI 
1651 So. AshUnd Avenue
lųiMoamai^^rAL1 om5. CMom 

OFISO VALAKDOHi 
Kaadlaa >:>• a. m. Iki • :>• p. m 

Trečlad. lr fettad. (:IO a. m. 
Iki »:•• p. m.

Ofiso teL VIRginia 0036 
Reaidencijoa ML: RSVerly 8244

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

415? Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 6921.
Rea: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 VVegt 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti SalJ ge
rais laikraščiais. (Kardino
lą* Laobre).

Tel CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA t

8241 West 66th Place 
Tel. REPnbiic 7868

TeL CANaJ 0267
Rea. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residendja: 6600 So. Artesian Are.

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
6 Iki 9 vai. vakare.

----------------------------------
risAijKIJ1ADE “DBAUGA*

./Y rya- -
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Kaip naciai naikina 
Lietuvos žydus

(LKFSB) Pereitų metų 
pradžioje naciai likvidavo

• vieną iš dviejų Vilniuje e- 
kančių getų, tą, kurs buvo

Domininkonų ir . Vokiečių 
gatvėje, gi gegužės mėnesy
je — Viliampolės (Slaba-

• dos) getą. “Kaunaer Zeit
ung'’ 1942 m. gegužės mėn. 
5 d. rašė, kad “daugelis gat
vių. dabar vėl yra laisvos

Apožydiškiems gyventojams’’. 
Iš to galima spėti, kad vo
kiečiai dar vėl tirščiau su
grūdo žydus, iškeldami juos 
iš kai kurių gatvių visiškai. 
Buvo atsitikimų, kad lietu
viai bandė pagelbėti pusba
džiu gyvenantiems žydams,

^pnašmugeliuodami maisto i 
■ nacių saugomus getus, bet 

po to, kai net aštuoni iš jų

Klaipėdos Kraštas
(Atkelta iš 2 pusi.)

kitose Pabalčio valstybėse 
pravesti plebiscitą ir duoti 
žmonėms nubalsuoti kur jie 
nori būti ir prie ko prisidėti.
Tokie patarimai, aišku, yra 
lietuvių tautos įžeidimas ir 
varymas prieš Lietuvą anti
lietuviškos propagandos; lie
tuvių tauta yra ne tilų apsi
sprendusi nepriklausomai gy 
venti, bet ir kraują yra Išė
jus už savo laisvę ir nepri
klausomybę. Jos kovos ir lie 
tas kraujas 1919-1920 m. dar 
nėra užmirštas. Jai nereikia 
nei plebiscito, nei svetimo 
jungo — ji yra pilnai suau
gus ir pajėginga savarankiš
kai tvarkytis ir valdytis.

Kitas klausimas taip pat 
prašosi atsakymo, būtent:
kai kurie rašėjai ir kalbėto- j tyti ant teisės ir -teisingu-

k
į.

garbinga valstybė. Ją tik p T flOOTFTFn fl "H Q
buvo Rusija ir Vokietija su- «Li -TV O O .1 A 1 Ij H L/ O
draskius ir pavergus. Prieš
tą sudraskymą ir pavergi 
mą lietuvių tauta nuolat pro 
testavo ir kovojo, net kelius 
sukilimus sudarė. Sakymas,1 
kad Lietuvą ir kitas valsty-'. 
bes grąžinti toms valsty
bėms, kurios jas buvo anks
čiau pagrob'.isios ir paver
gusios, būtų lygu reikalavi
mui, kad savininkas, atga
vęs pavogtą turtą, būtų rei
kalaujamas grąžinti jį tam, 
kuris iš jo buvo pavogęs ir 
per tam tikrą laiką juo nau- 
dojąsis. Yra sakoma, kad 
vagystė pasilieka vagyste, 
nors ji būtų ir tūkstanties 
metų senumo.

Jeigu norima pasaulyje 
tvarkos ir ramybės, tai pa
saulio santvarką turime sta-

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WAHTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoIph 948H-9489

FOUNDRCS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dienų. ir naktj ftiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestla. Employmeiit ofisais atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3634 8. Kedzte Avė.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

BUSINESS SERVICE

HELP WANTED — VYRAI

L ANG V PT,O VAJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atslftaukite J Timekeeper's ofisą. 

F.DOTOATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

CHINA PAKERIS 
TRUCKERS

Reikalingi Stoek room darbams. 
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

ALBERT PICK CO., INC. 
2150 Pershlng Rd.

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai triūsų special y bū. 
Raftykite dfil veltui kataloginio kal
nų sųrafto. DIAMOND POINT SAW 
FII,ING WORKS, 28 N. Ixx>mls, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar palaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

MACHINISTAI — pirmos klesos 
reikalingi prie pertaisymo darbi) 
Ijttthes. Mllling mašinų Ir Turret 
lathes. Dienomis, darbai.

M1D CITY ENGINEERING CO. 
715 W. Tiako St.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAI; CARLOADING CORP. 
Door 5. House 3.

13TH & CLARK STS.

TOOL * DTE MAKER — Defensa 
dirbtuvėje artimoj pietvakarinėj da- 
lyj miesto. Gera transportacija. 

PROTECTOSEAL CO.
1920 S. Westeni Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS
17 IKI 45

buvo sušaudyti, daugiau ne
siranda norinčių rizikuoti. 
Visgi net viena moteris 1942 
m. spalių mėn. buvo pasmer
kta mirti už bandymą par- 

k duoti mėsą geto žydams. Vi- 
‘ lijampolės (Kauno priemies

čio) geto viršininkas Jorda
nas, dancigietis, buvo atleis
tas iš pareigų ir kietai nu
baltas už ėmimą kyšių. į 
jo vietą paskirtas taipgi da
ncigietis Koslowsky, šio gi 
padėjėju — Kačinskas. Kart 

artėmis vykdomas ‘ ‘pasi
keitimas” gyventojais tarp 
Kauno ir Vilniaus getų. Pa
stebėta, kad tie “pasikeiti 
mai” dažniausia būna tik 
užmaskavimas žydų žudy
mo, įvykdyto už geto ribų. 
Kauno gete yra sudaryta 

4^.ydų taryba, kuriai vado
vauja Kopelmanas Ir Cha 
zan. Dauguma žydų būriais 

, varoma prie viešųjų darbų, 
tačiau bent kai kurį laiką 

. dar buvo leidžiama ir pri
vatiems asmenims kviestis 
žydus specialistus kokiems 
nors darbams. Nuo 1942 m. 

gausio mėnesio tą daryti už

draudė vokiečių darbo tvar
kymo įstaiga ir dabar tik 
su specialiais vokiečių lei
dimais galima žydus specia
listus iš geto pasikviesti. s 

Nuo pereitų metų spau
doje pasirodė žinios, k d d 

-Lietuvoje žydai visiškai pra 
šalinti iš prekybos įstaigų

Iš Olandijos pajūrio 
iškeliami civiliniai

~ LONDONAS, kovo 28. - 
Olandų informacijų tarny

gavo žinių, kad naciai iš 
Olandijos pajūrio per 15 
mailių plotą iškeldina visus

-k civilinius gyventojus, griau- 
ja visus namus ir stato ka
rinius įsitvirtinimus. Sako, 
tik vieno Hagos miesto a- 
pylinkėse ir pačiame mieste 
sugriauta iki 24,000 namų

Tas pat yra ir Belgijos 
pajūriu, žiniomis iš Stok
holmo, apie 800,000 olandų 
civilinių jau iškeldinta iš 
pajūrio.

U. S. žemės ūkio depar 
tamentas per spaudą pas
kelbė, kad iš Amerikos daug 
mėsos siunčiama maitinti 
rusų armiją. Tas yra viena 
mėsos trūkumo priežasčių.

REMKITE “DRAUGĄ”

jai šaudo sakinius, kad Lie
tuva ir kitos Pabalčio val
stybės yra buvusios caris- 
tiūės Rusijos ir kaizerinės 
Vokietijos dalimis, tad da
bar konv.tnistinė Rusija ir 
nacinė Vokietija tik rankio
ja tų imperijų žemes. Reiš
kia, jų grobimai mėginami 
pateisinti. Tokie aiškinimai 
ir teisinimai, suprantama, y- 
ra klaidingi. Lietuva nėra 
iškirsta nei iš Rusijos, nei 
iš Vokietijos. Ji yra sena ir

mo, o ne ant brutalizmo ir 
jėgos. Neteisybė ir jėga tai
kos neįves ir karų nesustab
dys. Tautų pavergimai ir iš
niekinimai pasaulyje kurs 
ne taiką ir ramybę, bet sui
rutes ir naujus karus — vis 
žiauresnius ir baisesnius ka-! 
rus.

Tad, pasvarstykime, 

ruošiamės pasaulį tvarkyti

VYRAI
VirS 40 metų senumo, drafto pa- 
liuosuotl,' reikalingi prie abelnu dlr- 
btuvės darbu Ir TRPCK PAGELBI- 
NINKAI. Patyrimas nereikalingu 
Gera mokestis. Pastovūs darbai. I.al
kas ir pusė mokama už viršlaik).

HAVES UNITED BEVERAGE 
COMPANY 

1724 W. Grand Avc.

Warehousemen 
Bulk Sandelyje

* 6 dienos į savaitę, 6 2/3 valandos
dorovinga tarptautine teise, į dieną. Atsišaukite į vieną iš se 

° r ’ kančių vietų:
ar brutaline džiunglių teise

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

1345 CORTT.AND ST., CHICAGO 
115TH & GRF.F.N STS.. CHICAGO 

MARBT.E & FISHER STS. 
HAMMOND, IND.

Standard Oil Co.
(INDIANA)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Llthuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublie 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6

NULIŪDIMČ VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitai, mandagus ir 
, Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Warehouse
Vyrai

Reikalingi dirbti cold storage 
dirbtuvėje. Gera mokestis. Lai
kas ir pusė mokama už vrš 
40 valandų darbo.

WESTERN
REFRIGERATING CO. 

18-20 E. HUBBARD ST.

Reikalingos prie pakavimo ir vy
niojimo darbų. Gera mokestis. 5 

dienų 40 valandos savaitėje. 
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

NATIONAL TEA CO-
Warehouse Employment Office 

1000 N. CROSBY ST.

Merginos ir Moterys
PATYRIMAS NEREIKALINGA .
Reikalingos prie patogių ir švarių 
darbų popieros novelties išdirbi- 
me maloniose aplinkybėse.

PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

Viršlaikis po 40 valandų ir jeigą 
galima padidinti dirbant piece 
work. i

Phone DElAware 1872 
240 E. ONTARIO

POPIEROS BAKSŲ
Merginos, kurios turi klek tai pa
tyrimo prie darbų set-up baksų dir
btuvėje reikalingos. Gera pradinė 
mokestis, bonai ir atostogos apmo
kamos.

PHARMACY PAPER BOY CO. 
3401 W. Dlvlsion. lat Floor

REIKALINGOS MOTERYS prtkle- 
Juoti raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c ] valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

\VAKEM * McLAUC.HI.IN, INC. 
225 E. Illinois St.

Portugalijos karinė 
misija Amerikon

LISABONA, kovo 28. — 
U. S. pasiuntinybė paskel
bė, kad į J. A. Valstybes 
išvykus Portugalijos karinė 

i misija, kuri ten pakviesta. 
Misija Amerikoj užtruks 20 
dienų.

NEW YORK. — Karo 
informacijų ofisas iš švedų 
šaltinių gavo žinių, kad šią 
žiemą sąjungininės valsty
bės Norvegijon parašiutais 
nuleidę 500 britų ir 500 nor
vegų priešnacinių agentų.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGF,WATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (Mahomedas).

MERGINOS reikaJingos prie leng
vų dirbtuvės darbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrias nereikalinga. Lai
kas ir pusė už vršlaikj.

KROLL BROS. OO.
1801 S. Michigan

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.

Visos žmogaus jėgos įgi- 
jamos kova su savim.

v (Fichte)

Tėvų Jėzuitų misijos
Bayonne, N. J., Šv. Myko

lo parap. kovo 10 — 19 d. 
T. Pranas Aukštikalnis, S.J.

Waterhury, Conn., šv. Juo 
zapo parap. kovo 10 — ba
landžio 4 d., T. Jonas Kidy
kas, S.J.

New Haven, Conn., Š'vTKa 

zimiero parap. kovo 14 — 
21 d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Hazelton, Pa., šv. Petro 
ir Povilo parap. kovo 21 — 
bal. 4 d., T. Pr. Aukštikal
nis, S.J. '

Chester, Pa., Aušros Var
tų parap., kovo 28 — bal. 4 
d., T. Antanas Mešlis, S.J.♦

New Philadelphia, ra., Sai 
džiausios Jėzaus širdies pa
rap. bal. 5 — 18 d., T. J. Ki
dykas, S.J.

Nashua,' N. H., Šv. Kazi
miero parap., bal. 8 — 18 d., 
T. Antanas Mešlia, S.J.

Athol, Mass., Šv. Pranciš
kaus parap. bal. 11 — 18 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. ,
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. I.AFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad Ir Ketvirtad. vak. 

li etotiea WGES (1390), eu Povilu šaltimieru.

Detroit, Mich., Sv. Anta
no parap. (Didž. Savaitės a- 
peigoms) T. J. Kidykas, S.J

So. Windsor, Conn., Sv. 
Pranciškaus parap. geg. 2 — 
11 d., T. Antanas Mešlis, S. J.

Wanamie, Pa., šv. Marijos 
parap. geg. 2 — 11 d. T. Pr. 
Aukštikalnis, S.J.

Lawrence, Mass., šv. Prar. 
ciškaus parap. geg. 9 — 23 
d., T. J. Kidykas, S.J.

Rochester, N. Y., šv. Jur
gio parap. geg. 22 — 25 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

2. Chicago, IH. — šv. Jur
gio parapijoje kovo 28 — 
balandžio 4 d. — tėvas Jus
tinas Vaškys.

3. Indiana Harbor, Ind. — 
Šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — 11 d. — tė
vas Justinas Vaškys.

4. Chicago, III. — šv. Juo
zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, UI. — 
Šv. Kazimiero parapijoj, ba
landžio 19 — 25 d. — tėvas 
Justinas Vaškys.

Kad Dievas palaimintų 
šias misijas, prašome visų 
tikinčiųjų šia intencija pa
simelsti.

Franciscan Fathers 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

4848 80. CALIFORNIA A^E.

IVRITE

HIM

TODAY

Paragink savo kaięiyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
Phone LAFAIETIE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1410

I. J. ZOLP
1846 WEST 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
8814 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1274 
Phone CANAL 2515

10621 SO. MICHIGAN AVE.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone VARDS 4909
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Advertising in "Drauga*” brings best results.
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženk h). 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koreapon* 
dentų prašome raiyti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiomaja ma- 
iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikmitin ne
dedamos.

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

Čekiį-lenkiį santykiai, ir Atlanto Čarteris
“Newsweek” apžvalgininkas kovo 29 d. laidoje tei

gia, kad tarp lenkų ir čekų santykiai pasidarę veik ne- 

tepataisomi.
To Laikraščio manymu, čekai keršija lenkams dėl to. 

kad jie 1938 metas, kai Hitleris puolė Čekoslovakiją, 
Lenkija panaudojusi ginkluotas jėgas, kad atplėšti nuo 
čekų Tescheną.

čekai, kurių santykiai su Sovietų Rusija esą geri, 
atsisaką įeiti į lenkų politikų planuojamą centralinių 
Europos valstybių konfederaciją.

Tačiau šia proga reikia priminti, kad Anglijos pre-* 
mieras Churchill, pasisakydamas už mažesniųjų valsty
bių sugrupavimą, stovi ir už centralinių Europos val
stybių konfederaciją.

Tad, čią lyg išromytų, kad čekai glaudžiasi prie Ru
sijos, kuri priešinga bet kokioms tautų federacijoms 
ar konfederacijoms, o lenkai prie Anglijos, kuri kon
federacijų idėją remia. Iš to gaiima suprasti, kad vien 
tik čekų-lenkų klausimas sukelia skirtumus tarp An
glijos ir Rusijos pokarinio Europos planavimo reikale. 
Bet kur šimtai kitų teritorialinių ir kitokių klausimų.

Visi ir visokios rūšies ginčai tarpe tautų bus galima 
sėkmingai ir teisingai išrišti tik tada, jei ir Rusija ir 
Anglija susitars vykdyti į gyvenimą ne vieną kurį At
lanto Oarterio punktą, bet visus ir tuos punktus tai
kyti lygiai visoms tautoms, ar jos bus didelės ar mažos.t
Lietuvos vargai prie pirmosios ir
antrosios okupacijos

— Ženevos dienraštis “Courrier de Geneve” lapkri
čio pabaigoje paskelbė savo užsienio skyriaus redakto
riaus H. Schubiger vedamąjį straipsnį, pavadintą “Ost
land”. Straipsnyje sakoma:

‘‘Lietuva, Latvija ir Estija buvo begėdiškai Maskvos 
apgautos, kai sovietai 1939 m. joms pasiūlė pagalbos 
paktą, pagal kurį sovietams buvo užleistos jūros ir a- 
viacijos bazės, o taip pat leista jų teritorijose įsikurti 
rusų įguloms; bet už tai sovietai garantavo, kad jokiu 
būdu nebus kėsinamasi į jų nepriklausomybę ir vidaus 
santvarką. SSSR pasižadėjo niekiu būdu nesikišti į tri
jų Pabaltijo valstybių vidaus reikalus. Po šešių mėne
sių Maskva, sulaužydama visus aavo pasižadėjimus, sta
čiai okupavo Pabaltijo valstybes. Buvo įvesta bolševi
kinė sistema, visos svarbiausios žemės ūkio ir pramo
nės įmonės buvo nacionalizuotos, tūkstančiai žmonių 
buvo areštuota, ištremta ar nužudyto, uždaryti vienuo
lynai, bažnyčios persekiojamos. Tuo metu kai siautė 
politinis ir religinis teroras, kotektiviz&cija atnešė vi
suotini gamybos susmukimą ir svaiginantį kainų paki

bimą. gių trijų valstybių susovietinti gyventojai tuo 
sunkiau pakėlė naująjį režimą, primestą jiems Sovietų 
Rusijos, jog jie išgyveno 20 metų nepriklausomybės pe
riodą ir, visada orientuoti į Vakarus, jie jau kovojo 
prieš carinės Rusijos pavergimo metodus”.

Šiuos žodžius turėtų pasiskaityti tie Amerikos laik
raščių redaktoriai, kurie užleidžia vietos bolševikų pro
pagandistams, kurie Lietuvos okupacija “plebiscitu" 
drįsta vadinti ir kurie agituoja už panaikinimą Balti
jos valstybių ir prijungimą jų prie Sovietų Rusijos.

Toliau autorius atpasakoja vokiečių karą su sovie
tais, tautinės vyriausybės susidarymą Lietuvoje ir vo
kiečių okupacijos pradžią. Autorius nurodo, kad vokie
čiai pašalino Lietuvos vyriausybę ir atsisėdo patys Pa
baltijo valstybėse. Toliau straipsnyje sakoma;

“Nebegalėjo būti klausimo apie Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės grąžinimą Lietuva, Estija ir Latvija 
buvo įjungtos kartu su Gudija į administratyvtnį viene
tą, pavadintą Ostlandu. Vokiečių generaliniai ir sričių 
komisarai, priklausą reicho komisaro Ostlandui, laiko

savo rankose visą valdžią ir saviškai tvarko iki pat 
smulkmenų trijų Pabaltijo valstybių ekonominį ir so
cialinį gyvenimą. Visose įstaigose pasodinti vokiečių 
valdininkai-kontrolieriai. Tiktai 1942 m. kovo mėnesį 
vokiečių reicho ministeris okupuotiems Rytų kraštams 
Rosenbergas sutekė Pabalti jo valstybėms fiktyvinę au- 
tonėmiją, tačiau vokiškųjų kontrolierių skaičius nesu
mažėjo. |

Ostland — Lietuvos, Latvijos ir Estijos vardai, ku
riuos paliko net sovietai, yra išnykę iš oficialinio žo
dyno, — visus turtus, kuriuos buvo “nacionalizavę” so
vietai, konfiskavo naujasis okupantas, kiuris nė nerodo 
noro jų grąžinti teisėtiems savininkams. Sunkios rek
vizicijos, griežti maisto suvaržymai, atstumianti nely
gybė vietinių gyventojų ir vokiečių traktavime, kruvi
nos represijos — 400 žmonių sušaudyta Lęntupyje už 
dviejų vokiečių nužudymą, masinis lietuvių, latvių ir es
tų darbininkų siuntimas į Vokietijos dirbtuves, — visa 
tai neprisideda prie padėties pagerėjimo.

Skaitant apie tokius dalykus, kokie dedasi šiandien 
Lietuvoje, nuostahu kartu ir skaudu darosi, kad lais
voje ir demokratiškoje Amerikoje atsiranda laikrašti
ninkų ir politikos veikėjų, kurie po šio karo ir vėl no
rėtų pastūmėti Lietuvą į tą belaisvę, kurioj taip skau
džiai Lietuvos žmonės kentėjo ir dabar tebekenčia.

Tie, kurie Lietuvos sąskaita norėtų patenkinti dide
lės valstybės apetitą, turėtų žinoti, kad jie į prapultį 
lietuvių tautą stumia.

Skaudžiausiai, kad patys lietuviai savo centais ar po
litiškais išrokavimais dažnai paremia Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės duobkasių (bolševikiškąją) spau
dą.

T- ■ --------- .... ■

Popiežius Pijus X ir spauda
Popiežius Pijus X buvo uolus katalikų spaudos apaš

talas. Jis žinojo spaudos galybę ir rūpinosi, kad kata
likų spauda būtų įtakinga ir galinga. Trokšdamas, kad 
kultūrinė katalikų spauda užimtų pirmąją vietą, jis 
rėmė ir užlaikė įtakingą katalikų laikraštį, pats rašė 
if kitus ragino rašyti.

Kad kitus padrąsinus prie rašymo, Popiežius Pijus 
X vieną kartą katalikui žurnalistui rašė: “Tavo plunks
na, mano sūnau, yra galingesnė už tūkstantį kareivių!”

Tai dėl retoriškų išrokavimų rūjpestingasai Popiežius 
vartojo tokį nepaprastą išsireškimą, bet dėl to, kad 
eidamas vyriausiojo ganytojo pareigas, jis pramatė ge
ro ir blogo įtaką, kurią rašytojas gali sukurti ir plėsti. 
Gi tuomi da/ugelį įkvėpė imtis žumalizmo karjeros ir 
dėka Popiežiui Pijui X, žurnalistai ir rašytojai daug 
nuveikė kultūrinei katalikų spaudai.

Nuo jo dienų, spausdintas žodis vystėsi įtakingesnis 
ir galingesnis, o mūsų dienose taip įsigalėjo į tokią 
milžinišką produkciją, kad tūkstančiai vagonų ir veži
mų kas dieną skaitytojams pristato į miestus ir mies
telius milijonus dienraščių ir žurnalų, kurie išeina iš 
po tūkstantinių spausdinamųjų mašinų.

Juoba, kaip daug tos spaudos yra pataikaujančios 
pačiam šėtonui.

Ta tikrovė turėtų sukrėsti tuos tikinčiuosius, kurie 
neremia ir nepalaiko katalikų spaudos. Jie turėtų pa
busti iš snaudulio ir sukrusti prie darbo, kaip čia padė
jus katalikų spaudai klestėti šeimose, draugijose ar or
ganizacijose, kad nariai būtų susipratę katalikų parei
gų \ykinime, kad tikroji katalikiškoji šviesa nušviestų 
visus jų užsimojimus ir pasiryžimus, kad sektų jų Pa
vyzdžio ir Vado nurodytu keliu į išganymą ir palaimą.

Tik žiūrėkime, kaip Popiežius Pijus X rūpinosi kata
likų spauda. Būdamas Venecijos patriarku, jis sužinojo, 
kad diocezinis katalikų laikraštis, vardu “Difesa”, at
sirado ant prapulties slenksčio, būtent, turėjo sustoti 
ėjęs. Savo garbingos asmenybės visu atsidavimu, ji3 
pradėjo darbą, kad išgelbėjus tą laikraštį nuo žlugimo. 
Katalikų veikėjų susirinkime, Jo Šventenybė atsiliepė į 
nusirinkusius šiais žodžiais: “Aš trokštu, kad šis laik
raštis būtų leidžiamas, nežiūrint, kiek atsieis. Jei būtų 
reikalinga pinigų išlaidoms padengti, aš aukosiu savo 
kryžių nuo mano krūtinės ir pontif i kariškus rūbus, kad 
tik $gelM(ju9 tą laikraštį.” Tai tokis buvo katalikiškojo 
laikraščio išganingo apaštalavimo ir galingos gerosios 
įtakos įvertinimas!

• /
Tai buvo tas pats kilnusis Popiežius, kuris kitą kar

tą kalbėjo, reikšdamas: “Statykite bažnyčias, skelbki
te pamokslus, laikykite misijas, kurkite mokyklas, da
rykite gerų darbų, — tai visa yna gera, — bet visi jūsų 
užsimojimai nueis niekais, jei mft»ų dienose nepaisysite 
didžiausio ir galingiausio ginklo (kuris yra geroji spau
da), jei nesirūpinsite apie katalikų spaudą, jei miniose 
neplėsite katalikiškosios spaudos.”

Argi tokis Popiežiaus Pijaus X-tojo ganyto  j iškabai 
rūpestingumas ir apaštaloškaaai uolumas apie katalikų 
spaudą nedaro gėdos kai kuriems mūsų broliams lietu
viams, kurie menkai įvertina katalikiškus laikraščius, 
neremia ir nepalaiko katalikų spaudos šiais sunkiais 
o ypatingai pavojingais laikais? A. Matutis

Nevv York Times puikiai 
gina Baltijos valstybių ne
priklausomybę.

Bolševikams dėl to yra 
pikta. “N. Gadynė” teisin
gai pastebėjo:

“Galit įsivaizduoti, kaip 
jautėsi Maskvos garbintojų 
pakalenija, išgirdus šią 
‘Times’ nuomonę. Komunis
tai ir jų bendrakeleiviai iš 
New York ‘Post’ sutinka pa- 
dovanot Stalinui Lietuvą ir 
visą Pabaltijį. Jie dabar 
vaikščios ne kojomis, bet 
galvomis.

“Tegul jie cypia ir trypia. 
Teisybės žodis visgi pras
kambėjo.”

X

A. a. kua. A. Miluko di
džius nuopelnus lietuvių 
spaudai visi laikraščiai aukš 
tai vertina.

Velionis to pilnai nusipel
nė.

Lietuviškos spaudos kles
tėjimas — tai buvo viso jo 
gyvenimo vyriausiu rūpes
čiu.

Nors velionis didelių ra
šytojo gabumų neturėjo, ta
čiau jo prisirišimas prie 
spaudos darbo ir net užsi
spyrimas, jo kruopštumas jį 
padarė dideliu mūsų spau
dos darbininku, kurio- var
das lietuvių istorijoj bus į- 
rašytas stambiomis raidė
mis.

»
Prasidėjus didelei ir šlykš 

čiai kampanijai prieš Lietu
vą, “Naujienos’’ siūlo, kad 
Lietuvos Pasiuntinybė išleis 
tų brošiūrą anglų kalba, iš
dėstant tikrus faktus apie 
tai, kaip Dekanozovas su 
Pozniakovu įvykdė Lietuvos 
transformavimą į “tarybų’ X.
respubliką”.

Daug Amerikos rašytojų 
klaidingai rašo apie Lietu
vą, nes jie neturi tikrų fak
tų apie sovietų įsiveržimą į 
Lietuvą, apie rinkimų kome
diją, krašto apiplėšimą, iš
trėmimus ir t.t.

Pasiūlymas yra vietoje.
Tik mums rodos, kad į šį 

reikalą reikia dar plačiau 
pažiūrėti.

Turėtų būti įsteigtas spau 
dos centras, iš kurio siste- 
matingai būtų informuoja
ma Amerikos visuomenė a- 
pie Lietuvą.

(Iš "Draugo’’ 1918 metų, 
kovo 29 d.)

Areštavo Lietuvių Tary
bą... Iš Petrogrado praneša
ma, kad Voronežo bolševi
kai suareštavo Lietuvių Tau 
tos Tarybą.

Vokiškas satrapas Lietu
voje... Grafas von Kayser- 
ling paskirtas komisaru Lie
tuvai, Kurlandijai ir kitoms 
rytų teritorijoms, išėmus 
Lenkiją.

NACIAI DESPERATIŠKAI KOVOJA

"Draustu" Acme jjboto

Sąjungininkų spąstai sprogdina Rommell Afrikos kor
pusą. Amerikiečiai žengia pirmyn jūros link. Britai nai
kina Mareth liniją. Žemėlapis rodo sąjungininkų atsiim
tas vietas iš nacių, kada prieš mėnesį naciai buvo nuėję 
Algerian rubežių.

Po svietą pasidairius
Didelis Stalino garbinto

jas Pampuška gerokai prisi- 
viskiavęs įvirto į sniego pus
nį ir nebegali jokiu būdu at 
sikelti. Praeinantieji gailes
tingi žmonės paėmė ir ištrau 
kė vargšą. Pastatytas ant 
kojų vos liežuvį apversda
mas dėkoja:

— Dėkui, dėkui, gerieji 
žmonės, kad mane išgelbė
jo iš miego. Mat, gelbėda
mas proletarus iš kapitalis
tų vergijos pats būčiau galą 
gavęs.

Vienoje vietoj, išėjus gin
čui apie karą ir būsimą pa
saulio santvarką, klausęs 
šnekų vienas mano tavorš- 
čių pagalios neiškentė ir at
siliepė:

— Vyrai, — tarė jis, — 
aš jums pasakysiu, kad Eu
ropa buvo ir bus kaip sen
mergė...

— Kaip tai? — paklausė 
vienas.

— Senmergė nežino kaip

savo veidą taisyti, kad jis 
išrodytų visiems gražus. 
Taip ir Europa. Kaip ji 
taiso savo veido, o pa
laiko, žiūrėk, ir vėl pasida
ro baisus.

£

Biaurus, blogas ir paikas 
Jei tikrai turtingas;
Ne tik jis bus geras,
Bet ir išmintingas.
Bet kad ir nosies nušluos

tyt
Jis kaip reik nemoka, 
Vienok jei tur’ pinigo 
Gerbėjų neetoka.
Su linksmu žmogum link

sminas kiekvienas,
O kai jam reikia verkti,

verkia tik jis vienas.

Kaip tai senovėje
Dysna. Vilniaus guberni- 

jis isprauninkas Volskis, ke 
kazyruodamas bajorų klūhes 
suėmė ir pasodino kalėjiman 
policijos valdininką Leonovą 
už tai, kad Leonovas » Vol
skio išlošė pinigus. (V, 
1910).

MES PERDIRBAME JOSŲ SEKA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRfEfNAMIUSlį 

KAINA CHICAGOJE!“Ik MCSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS 
II* IR MATKRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

»!«
m

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rak&a- 
dų. bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvijs. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visa sa

vo dirbtuvę perlaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. F t

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor SetųvIšdirbėjai 

JUOZAPAS* K AZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516
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CHICAGOJE
Daugiau tokių 
skyrių

Bridgeport. — LGF 1 sky
rius gyvuoja gerai. Susirin
kimai laikomi kaa mėnuo. 
Nariai susirūpinę Lietuvos 
padėtim ir daro pUnųs, kaip 
pagelbėti vargstančiai tėvy
nei ir jos sūnums — tremti
niams, kuriems laisvės švy- 
turelis jau užgesęs t kitiems 
ir amžinai) Sibiro tyruose. 
Visgi, karui pas i b a i g u s, 
truks vergijos pančiai pa
vergtoms tautoms. Yra vil
ties, kad ir Lietuva atsikels 
vėl savarankiai gyvuoti. 
Nors nuvarginta, išbadėjusi, 
tačiau t ji nemano pasiduoti

IR APYLINKĖSE
Išvyko svečiai-
kareivėliai

Bridgeport. — Ą. a. Juozo 
Bubnio sūnūs išvyko j savo 
pareigas Ų. S. armijoj. Sū
nus Juozas, kuris yra Mer
kiant Marine tarnyboj, iš
vyko tuoj p© laidotuvių, o 
Viktoras kovo 3.9 d.

Galima įsivaizduoti, koks 
širdies skausmas buvę sū 
nui Viktorui, kuris parakri 
dęs lėktuvu tėvelį rado įsu 
karste. Antras širdies skaus 
mas — palikti namuose vie
ną mylimą motiną.

Laimingai broliukams ka
reivėliams, nugalėjus aršų 
priešą, grįžti sveikiems į sa- 

vienokloą ar kitokios rūšies* vo gimtus namelius, prie 
pavergėjams. • Amerikiečių . brangios mamytės, 
pareiga bus padėti jai atsi- Raporteris
kelti ir vėl gyventi. Mūsų
pareiga bus rūpintis ją fi-
nansiniai paremti, šio sky
riaus tikslas yra — dirbti, 
dėti centą prie cento, kad 
išugdyti iždą, kad, reikalui 
priėjus, galėtumėm ištiesti 
jiems pagalbos ranką.

Balandžio 11 d. skyrius 
rengia “bunco” žaidimą šv. 
Jurgio parap. svet., ant 2 
lubų, tuoj po mišparų, 3:Š0 

vai. popiet. Bus ir užkandžio, 
kurio visuomet parūpina 
darbščios komisijos narės, 
vadovaujamos O. Bendaus- 
kienės. Dedama pastangos, 
kad pramoga pavyktų. Taip 
pat bus gražių dovanų. Nie
kuomet šis skyrius nėra ap
vylęs atsilankusiųjų. Neap
vils ir šį kartą. Malonu bus

Masink lietuvių res- - 
publikonų mitingas

Balandžio 4 d., DariwGi- 
rėnas salėj, 4416 B Węsteni 
Ave., įvyks didelįs masinis 
lietuvių respublikonų mitin
gas, kuriame bus aiškina 
ma, dėl ko lietuviai šiuose 
majoro rinkimuose turi bal
suoti už respublikonų kan
didatą.

Mitingas prasidės vai
popiet. . A. Valančiu?

—r——t—nr—-7--------—
pažaisti, dar maloniau bui 
jausti, kai savo centais re 
miąm tėvynei gelbėjimo dar 
bą. Komisija nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

Korespondentė

IEŠKO “MIRTIES TARP GELIŲ ’ TUNISIJOJE

B
WHOLĘSALE Susirinkimai
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“Draugaa" Actne photo
Britų 8-toji armija žengia į Madanine, j pietus nuo Mareth linijos Tunisijoje. Inži

nieriai (vadinami Sąppers) ieško laukuose tarp gėlių mirties spąstų, kur Rommeli kor
pusas išdėjo minas.

Lietuvių Kultūros 
Ratelis paaukojo 
Raud. Kryžiui

L. K. Batelio specialiam 
susirinkime padarius prane
šimą, kiek liko pelno iš pas
tarojo parengimo, nutarta 
paaukoti $25.00 Raud. Kry
žiui. Be to, vienbalsiai nu
tarta, kad visi ratelio tū
riai paaukotų ir aavo krau
jo. B. Motuzas sutiko suži
noti, kuriomis dienomis ii 
valandomis galės nuvykti į 
centrą aukos duoti.

Taigi, galima sakyti, kad 
“ grinoriukai ” nemiega. Visi 
karšti Amerikos patriotai i: 
kiek galėdami prisideda prie 
laimėjimo šio karo. Gaila 
kad negalėjo nupirkti U. ,S. 
Bonds, ypač dėl kreiserio

“Chioago”, kadangi L. K. 
Ratelio iždas yra silpnas po 
to, kai komunistai išplėšė 
praeitais metais (penkis šim 
tus dolerių), kuriais šiandie 
būtumėm ir bonų daugiav 
nupirkę ir didesnę sumą R 
Kryžiui paskyrę, Tas komu
nistų darbas Lietuvių K’U 
tūros Ratelio karių niekuo
met nebus pamirštas.

Vėliąu paskelbsiu pavir- 
des tų, kurie aukojo krauje 
Raud. Kryžiui ir daugiau ži
nių iš ratelio veikimo.

Korespondentai

Mūsų mayoras
Arčiau susipažinti su mū

sų Chicagos miesto mayorų 
Edward J. Kelly bus proga 
balandžio 4 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 3l3l So. Halsted 

St. Šio susirinkimo vedėju 
bus F. Woidatas.

Be mayoro, dar bus ir ki
tokių pamarginimų. Bus ro
domi ir judamieji paveiks
lai, bus teisėjas J. Zūris ir 
kiti. Visi kviečiami šiame 
suėjime dalyvauti.

Korespondentas

LIQUOR
ĮSTAIGA

Uteilojune 
po »U» 
Obl<«g»

KUMKIVI

METUSIŲ 
©KAUOĄ

MUTUAL LIUUOR CO, 
4767 So. Hatetod Su

MoiiijEVAKo e»4«

SKELBKIT!* ‘DRAUGE

aa— T

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

IS POLITIKOS LAUKO
MOŠŲ MAJORAS |,“5 SS1

Amerikoj yra taip priimu, nee v*as P*sau-
kad laike rinkimų kampanijos Edward
kandidatai save giria, o savo Kelly gangsly gangsterius suvaldė.

,7?/ ii Selteri jį/

I) S.VVftH SOtiOa

priešą smarkiai peikia. Klausan 
tis kaip majoro opozicija atsi
neša j jį, tai net reikia, stebė
tis. Majoras Edward J. Kelly 
jiems sako: “pažiūrėkite į ma
no rekordą ką aš gero Chicagos 
miestui esu padaręs.”

Ištikrųjų Chicagos piliečiams

usios vietos, tai 
skerdyklas ir juo-

* beit; - Majorui 
Kelly užėmus majo-'

Pavojingai 
buvo
dūkų apgyventam, taip vadina
mame

Nazis reųuisition most Ei*ropean
{ąrra pjęoducts and foodstuffs, leav- 
ng the conquered people to starve.- - av.------ ‘he farmers

weąpon of
To“ fight thii thieveęy the farmers 
have revived a favorite weąpon of
BaIUSS ■“*' *•

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti bondo 1 skyrius tu
rės susirinkimą kovo 30 d., 
7:30 vai. vaaare, parapijos 
salėj. Prašome visų narių at
silankyti, nes į ra svarbių 
dalykų aptarti. Valdyba

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS
- ATMOKEJIMAIS

majoras
jis rado mieęto iždą tuščią- 
Miesto mokytojos Jau paroda
vo didmiesčio gatvėmis reika
laudamos užmokesčio, nes joms 
per keiioliką mėnesių algos bu- 
vo temokėtos. Ugnegesiai su 
policininkais, taip pat rengėsi 
streikuoti.

Mes piliečiai nenorime, kad 
mūsų vaikus mokytų streikuo
jančios mokyklos. Nenorime 
nei,, kad ugnagesiai ir policinin
kai, bei kiti miesto darbininkai 
streikuotų. Majoras Kelly yra 
tokai temperamento žmogus, tslę. 
jis staiga sutvarkė miesto fi
nansus ir visiems darbininkams

“bįac 
Edward J. i 
ro vieta
ki, kad apie skerdyklas, jau 
daugiau nieko bijotu nereikia, 
testik ricęrdykl^kvapo. Tie

vaią šąudytis. Jie dabar sakoma 
šaudo tik krepsus.

Tolesniai majoras Edward J. 
Kelly yto užsibrėžęs pagražinti 
Chipagos miestą pastatydamas 
daug naujų namų vietoj senų 
sugriuvusių lūšnių. Tas yra la
ba) svarbus reikalas. Dėlto ver
ta majorą Edward J. Kelly pa
laikyti ant ilgesnio laiko, kad 
davus jam progos savo namu 
statymo programą įkūnyti. Tad 
Balandžio e d., visus prašome 
pabalsuoti už Majorą E<1wžpabalsuoti už Majorą Edward 
J.. Kelly ir visą jo sąrašo len-*

Viktoras. Balanda.

Dutch. aad Uelgian Vigilantcs 
ima at

night and wing their darts into 
thęin- Tbe »n-ov tips have been 
impragnated with Tiąuia whjch 
ignitea as it dries. Scores of bdms 
are fired each night.

If tha vigilanks are caught they 
are shot.

Wb in America have escaped the 
hprrors of occupied Europe and 
toa? fight the Našia by lesa dan-
«*«ar issfęft.....»«.
njore in United States War Bonds. 

I 741D V. 8. tr—»m Dtft.

Syo atmokėtos užliktos algos. I SKELBKITRS DRAUGE pus. 
įbar miesto finansai yra ge- ■

roj tvarkoj, nežiūrint to, kad ■ ................ ................................... ................
buvo iškastas tunelis ųž $63,- 
000,000.00 kurs tuojau pradės! 
veikti.

■ "• I"’ 1 ... . ..
Pirk karo bonus ir stam-

Kaip Majoras Edward J. 
Kelly užėmė tą vietą, tai kaip; 
tik tuom laiku buvo laukiama' 
atidarymo Worlds Fair. Chica-1 
gos miestas buvo pagarsėjęs 
kaipo žudikų-mušelkų miestas 
ir buvo daroma įtarimų, kaa 
dėl tos priežasties Worids Fajr 
nebus pasekmingas, nes žmo
nės bijos važiuoti į Chieagą.

Kaip tik majoras Fdward J. 
Kelly užėmė tą vietą, jis tuojau 
stpjo kovoti prieš kriminalistus. 
Pasaulis tuojau pajuto, kad 
Chicaga varde Kdward J. Kelly 
turi žmogų kurs tinka tam dar
bui ir, kad jis suvaldyt gangs
terius.

Ttv
Mūsų paatatvtaa 
'AMS MARIJONAIMS

KREIPKITftS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
randasi PAS mus JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. l

Geriausio Materiolo lr Darbo.

Mūru MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas iy Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

Kas tLkėtyaip nustoja, te*
didesnio dalyko nustoti ra-
gall. (Seneca).

DIDYSIS Ofln. If DlrUvvl: S27 N. WESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

fįr—" ” =

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverything ia the Uoe oi 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHQWROOMS IN 
MKKCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6061

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
už PRIENA
MI A U S I AS
KAINAS.
Turime didelį 1 

p a s i r inkimą 
Muzikališkų instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE MU

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Boad

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

BEGEMAN'S,
4164 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncnumcskit senų, Migedunlų Budclnlnkų. .Ių negalima, at-tatytl. nes 
daugiau Jų iM-dlrhamn. Juos gulima patapyti, kad duotų Jutas daug 
metų patarnavimu. Jūsų Big Ben, Little Beu Ir kiti budulnlkai gali
ma pataisyti.

Apk&tnavim&s Veltui be Obligacijos

•P! ■« f 111 1

Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1943 m.
BERGMANS GROVE

. Labor Day, Rūgs. (Sept.) f.
VYTAUTO DARŽE

GERKIT TIK GER4 AL^, padarytą 
£«ria U* mėgsta AMBROSIA Alę, bet, 
jai nusprendė padirbti dar gereanį ali 
no NKOTAR. Sis Alus ;
pirmo* rūėiM produktų.

CMoąfiOj. Vtei 
prie to, Udirbė- 

padirbti dar geresnį alų, kurį uivardi- 
Aku yra pagamintas iA importuotų

.n
LEO NORKUS, lr.

DISTRIBUTOR .

Ambrosia & Nedar
BEERS

Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines įr ki' 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tet Monroe 0808

y

! NEŽIŪRINT KUB BCNA NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rnARGUiiJ'
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

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: GBOvehUI 2Ž42

WHFC-I45O kil.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — HERMRGŲ — 

SIUTŲ IK KAIMŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir SukneH^ 

Mūsų Specialybė

Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

L*hai geroa kglllntat, kallliib*t» p*|MioAlali 
kstoomU.

ATEIKITE (R PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2a88

Mrs. K. K Dziubak ir Dūkte, Sav.



n - .ta , .a. DIENRASTTS DRAUGAS firmadienis, kovo 29, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Mėsa, sūris, sviestas, kenuota žuvis, 
riebalai, aliejai pagal punktus

DABAR JO RANKOSE
MAISTO PROBLEMA

K

LIETUVIS BIZNIERIUS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, lapkričio 11 
dieną. Dabartinis jo adre
sas: Pvt. G, Lang 36705182 
Bty “B” 235 F. A. Bn.,
A. P. O. No. 30 U. S. Army, 
Camp Blanding Florida.

Jo tėvas yra miręs, moti
na Elzbieta gyvena 1904 So. 
48 avė., Cicero, III., kur ji 
turi biznio įmonę.

Kastantas Lankauskas 
(G. Lang).

Kastantas Lankauskas gi
mė 1902 metais, lapkričio 
22 dieną, Pavvnee, UI. Baigė 
Erining suaugusiems moky
klą Chicagoje ir mokėsi bal
zamuoti, bet vėliau perėjo į 
biznį. Turėjo taverną 4100 
W. Lake str., kurį dabar 
tvarko jo žmona.

Kastantas Lankauskas į 
----* - - .1-

Du armijos lėktuvai 
susidūrė

Princeton, Fl. — Kovo 26 
dieną du armijos lėktuvai 
susidūrė ir nukrito į kornų 
lauką, prie Kasbeer, III. Du 
pilotai žuvo.

Šiandien pirmoji diena pir 
kti mėsą, kenuotą žuvį, svie 
stą, sūrį, taukus ir valgomą 
aliejų pagal racionavimo tai 
sykles.

Kiekvienas asmuo per sa
vaitę galės sunaudoti 16 
punktą mėsai, sūriui, kenuo
tai žuviai, riebalams ir alie
jams.

Jei pirksi • vienos rūšies 
daugiau maisto, kitaip sa
kant, jei suvartosi daugiau 
punktų mėsai, tai mažiau 
gausi sūrio, jei suvartosi 
daugiau kenuotai žuviai ar 
riebalams punktų, tai ma
žiau gausi mėsos ir tt.

Mėsų rūšių sąrašas bus iš 
kabintas krautuvėje, pagal 
tą sąrašą galėsite pirkti mė 
są. Bet tai nereiškia, kad 
tuojau gausite visų rūšių 
mėsos. Ims laiko kol kai ku 
rios krautuvės papildys mė
sos rūšių trukumus.

Punktų atžvilgui tos pa
čios rūšies mėsa visur bus 
vienoda. Pavyzdžiui, raikyti 
lašinėliai, steikai ir kitokia 
brangesnė mėsa turės aštuo 
nių punktų vertę svarui bet 
kurioje krautuvėje. O kiek 
mokėsite pinigais, > žinoma, 
priklausys nuo vietos, kur 
mėsą pirksite.
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247 sužeisti.
Šiaurės Afrikoje

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas, kovo 26 
dieną, paskelbė 247 Ameri
kos kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti šiaurės Af 
rikoje, pradedant nuo lapkri
čio mėnesio, 1942 metų, įs
kaitant ir išlaipinimo apera- 
cijas.

Daugelis iš sužeistųjų pa
sveiko ir grįžo prie pareigų.

Tame sąraše 11 asmenų 
pažymėta sužeistųjų skai
čiuje yra iš Chicagos apy
linkių.

Aukok kraują A. R. Kry

žiui.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKA8 |SKH"H MA* PDIKIAS KNYGAS
Šiuo Laiku Siūlome
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9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikvba L tomas. Dogmatinės Kataliku ti
kybos iSdėstymas, tokia eile. kokia stambiau
sios tiesos vra suimtos i Tikiu j Dievų Tėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................. $1.00

2. Jėzus Kristaus — Pasaulio Išgelbėtoias. Šioje kny-
goie toliau išaiškinama Kataliku tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliku Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina '...................... ..............................  $3.00

S. Misi ionieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aorašymai. Knvga parašvta labai gyvai 
ir idomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ........................................................................ $1.50

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir susDaudimo laikais, ga-'
Įima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........ .;..... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M. I. C. ši knvga vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ..................... ..................................................  $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
idomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina .................................................. ..................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ............................. ................................... 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Špllmann’aa. Vertė B. Kaaal-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pasakvti. 230 pusi. Kaina 75c

9. Avenė. Jėzaus širdies lntronhaclia. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis,
?>rie Svč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek- 
iniais aptaisais. Kaina ................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago. III.

Bus Pagerbtas "Draugo" Redaktorius
“Draugo” redakcijoje dir

ba vienas labai nuoširdus ir•
kruopštus redaktorius, Ig
nas Sakalas. “Draugo” re
dakcijoje išdirbo 25 metus. 
Ateinantį mėnesį sueina Ig
nui Sakalui lygiai 25 metai 
kai jam tenka darbuotis re
dakcijoje. Pažymėti tą įvykį 
yra suorganizuotas komite
tas, kuris rengia jubiliejinį 
bankietą Dariaus ir Girėno 
Legijonierių salėje, Balan
džio 18 d., 1943.

Ignas Sakalas yra ilgame
tis darbuotojas įvairiose or
ganizacijose ir būtų labai 
gražus gestas, jei visų orga
nizacijų atstovai prisidėtų 
prie šio parengimo Dariaus 
ir Girėno salėje. Kurie W>rė- 
tų prisidėti prie šio parengi
mo, tegul susisiekia su pa- 
gerbtuvių komiteto pirmi
ninku, Kun. P. P. Ciniku, 

MIC., “Draugo” redakcijoje,

ar tešaukia telefonu Canal 
8010.

Laikas trumpas ir labai 
svarbu, kad kuo daugiausia 
organizacijų ir prietelių pri
sidėtų prie šio parengimo ir 
pagerbtuvių. XXX.

Prarasta 2,000 armi
jos pašto maišų

Washington, D. C. Kovo 
26 diena. — Armija prane
ša, jog 2,000 pašto maišų, 
skirtų Amerikos kareiviams 
į užjūrį, buvo prarasta prie
šui nuskandinus laivus, per
eitomis savaitėmis. Laiškai 
buvo siunčiami vasario mė
nesį ir buvo adresuoti įx D. 
Britaniją, Iceland, Š. Afriką, 

Egiptą ir Indiją.

Pirmoji moteris 
laimėjusi U. S.
Oro medalį

Louisville, Ky. — Kovo 
26 dieną buvo suteiktas 2nd 
Lt. Elsie S. Otto, iš St. 
James, N. Y., 29 metų am
žiaus norsei, U. S. oro me
dalis. Tai pirmoji moteris, 
kuriai buvo siiteiktas oro 

medalis už pasižymėjimą.
Ji skrido septynias dienas 

10,000 mailių virš džiunglių 
ir okeano.

Lt. Otto laimėjo medalį 
už tarnybą kaipo norsė, pri
žiūrint penkis smarkiai ser
gančius oficerius ir karei
vius, kada jie buvo gabena
mi iš Indijos į Walter Reed 
ligoninę, Washington, D. C.

< "Draugas” Acme telephoto)

Chester C. Davis, prezi
dentas of the federal Re- 
serve Bank St. Louis, paskir
tas prezidento Roosevelto j- 
sakymu nauju maisto pro
dukcijos ir išdalinimo admi
nistratoriumi.

■■■■■■a

Užsidarė kai kurios 
mėsos krautuvės

Pereitos savaitės pabaigo
je, dėl mėsos stokos, užsida
rė kai kurios mėsos krautu
vės. Sakoma, jog Chicagoje, 
pereitą šeštadienį, užsidarė 
mažiausia 30 procentų mė
sos krautvių, iš 6,000 mėsos 
krautuvių.

Gelbėjo svečius, 
pamiršo pašaukti 
gaisrininkus

Lietuviui nevalia spirti 
j vokietį

Šiauliuose buvo surengtos 
futbolo rungtynės tarp lie
tuvių komandos “Šarūnas” 
ir vokiečių kariuomenės įgu 
los komandos. Rungtynes 
laimėjo 2 prieš 0 vokiečiai. 
Dėl pačių rungtynių eigos 
vienas laikraštis rašo: “Ka
rių vienuolike sužaidė per 
daug šiurkščiai, dėl ko buvo 
sužeistas geriausias Šiaulių 
vartininkas Kriščiūnas. Dėl 
kieto karių žaidimo nuken
tėjo ir Kuršėnų Žaibo ko
manda, kuri visai nestojo į 
rungtynes su Joniškio Žai
bu”.

Kaip matyti, vokiečių fut
bolininkai taikė įspirti ne į 
kamuolį, bet į lietuvių žaidė 
ją. O lietuviams spirti vokie 
čius “griežtai draudžiama”.

Gardine įsisteigė 
lietuviu komitetas

Lietuvių laikraščiai rašo, 
kad Gardine įsisteigė Gardi
no Lietuvių Komitetas, ku
ris rūpinasi lietuvių sušelpi- 
mo ir kultūriniais reikalais. 
Iš Kauno gauta lietuviškų 
knygų ir laikraščių. Taip 
pat įsteigtas priešmokykli
nio amžiaus vaikučiams dar 
želis.

Karo veiksmų metu Gar
dinas stipriai nukentėjo. Ne 
muno krante senos pilies 
griuvėsiai išliko. Nesenai 
šios pilies kalno archeologai 
esantieji išraušė įdomių se- 
nybių, siekiančių IX am
žiaus po kr.

Padidėjo arklienos
pardavimas

South Bend, Ind., pereitą 
savaitę arklienos mėsos par 
davimas padidėjo penkias 
dešimt procentų.

Omaha, Neb. — Kovo 26 
dieną Harley viešbutyje, 
Omaha mieste, kilo gaisras. 
Keletas darbininkų padėjo 
100 gyventojų apleisti -vieš./ 
būtį, bet užmiršo apie gais
rą pranešti ugnegesiams. 
Kurčias ir nebilys nubėgo du 
blokus į gaisrininkų stotį ir 
parašė ant poperio apie kilu 
sį gaisrą. Ugnis nušlavė ba
rą, sukėlė $20,000 nuostolių.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik tallma. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Jį kairį 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirin-’ 
kimas visokią 
spalvą apdan,
Kalą.

• • •

2-jų
ŠMOTŲ 
Kainos

Amerikos prekybi
nis laivas sutorpe- 
duotas Atlantike

Washington, D. C. — Na
vy, kovo 25 dieną, pranešė, 
jog vasario pabaigoje Atlan 
tikę buvo sutorpeduotas ir 
paskandintas Jungtinių 
Amerikos valstybių viduti
nio dydžio prekybinis laivas. 
Laivą paskandino priešo 
submarinas. Išsigelbėję at- 
vyko į Boston, Mass.

| SPRINGSAI jūsų parlor 
AUKA- I yra tokie> kaip ma- 
CIAII " I tote- dabar tokių jau 

negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

131® WB8T ROO8EVELT ROAD

Sūnys karo 
reikalams

(Iš Chicago area sekma
dienį dar 40 šunų išgabenta 
karo reikalams.

Nušovė
’ -/

Tulsa, Okla. Ketvirtadie
nio vakare viena divorsuota 
moteris, 44 metų amžiaus, 
nušovė penkisdešimt penkių 

metų moterį, viename vieš- 
i būtyje.

Kongresmanas Martin 
Gor&ki, kuris pasakė kalbą 
apie Lietuvą Jungtinių Val
stybių kongrese ir pristatė 
čikagiečių rezoliuciją įtrauk
ti į “Congressional Record”.

Lietuvos žmonės 
priversti vaikščioti 
pėsti

Iš neutralių šaltinių gau
ta žinių, jog Lietuvoje pri
vačiais reikalais iš viso ne
leidžiama naudotis geležin
keliais. Leidimai keliauti ge
ležinkeliais duodami tik vy
kstantiems kariuomenės rei 
kalais ir “labai svarbiais 
tarnybiniais ūkio intere
sais”. Apie tai rašo lietuvių 
laikraščiai.

Kaune, kaip ir kituose 
Lietuvos miestuose nėra jo
kių susisiekimo priemonių. 
Autobusai iš viso nevaikš
čioja, nes vokiečių įstaigos 
neduoda gazolino. Todėl vi
si gyventojai yra priversti 
keliauti pėsti.

X Kun. A. MartinkuN. Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, labai dėkingas savo 
parapijiečiams ir svečiams 
už gausią paramą per pasta
rąją parapijos vakarienę.
Gryno pelno parapijai liko 
$447.66.

X Li Senoj — tai profeso
rius iš tolimos Afrikos, ku
ris balandžio 7 d., Šv. Kry
žiaus parapijos salėj duos 
“magic show”. Be to, bus 
žuvies vakarienė. Vakaras S' 
rengiamas kun. V. Mikolai- 
čio naudai. Jo primicijos bus 
gegužės 2 d., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj.

X Juzefą Pilitauskienė, sa 
vininkė užeigos ir valgyklos 
4601 S. Marshfield Avė., šį
met per savo vardines mi- > 
nėjo ir 31 metų biznio, su
kaktį. Apdovanota dovano
mis ir gyvomis gėlėmis.

X V. Mozerienei, žinomai 
Cicero veikėjai, rimtai au- 
negalėjus, jos sūnus kun. dr. 
Mozeris išvežė pasigydyti į 
Šv. Juozapo sanatoriją Hot -ą 
Springs, Arkansas vai.

X Anthony Kasper, bi» 
nierius, 5059 So. Wells St. 
irgi švenčia sukaktį — 35 
metų, kaip gyvena Ameri
koj. šią sukaktį jis žada mi
nėti su savo gimtadieniu ir 
vardinėmis. j :

X Jonas Petkus, sūnus V. 
Petkaus, savininko valgomų 
jų daiktų krautuvės, prie W.
69 ir S. Campbell Avė., šio
mis dienomis kariuomenėje 
pakeltas į antro laipsnio lei
tenantus. šiuo metu randa
si Floridoj. Sveikinam.

X Juozas Stanaitis, buvęs 
So. Chicago veikėjas, DKK 
narys, rašo iš Hawaii salų, 
kur atlieka karinę prievolę, 
kad kario gyvenimu paten
kintas. Prieš gavėnią daž
nuose pasilinksminimuose ir 
jis dalyvaudavęs. Dabar el
giasi lyg gyventų namie, 
Sveikina DKK narius ir vi- La 
sus draugus.

X Juozas ir Kazimiera 
Baubkai savo namą Mar
ąuette Park pardavę ųusi- 
pirko kitą taip pat Mar
ąuette Park, prie 67 ir Ar- 
tesian gatvių. Baubkai se
niau buvo žymūs veikėjai, 
ypatingai Lietuvos Vyčių or

ganizacijoj. r
X Marijona šrupšienė, į- 

vairių organizacijų žymi veš 
kėja, persikėlus su šeima 
gyventi į Marąuette Park. 
taip pat persikėlė į tenykš 
čią Mot. Sąjungos 67 kuopą

X J. ir S. Pivariflnai, 22 
E. 101 PI., sūnus Vytautas 
šiuo metu randasi Texas 
valstybėj ir Lanko aukštes
nę mokyklą. Duktė Bronė 
šįmet baigs parapijos mo

kyklą ir žada lankyti šv. 
Kazimiero Akademiją. J. Pi- 
variūnas yra veteranas Chi
cago lietuvių veikime.

SKELBKITES "DRAUGE”


