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...“and that government >f 
the people, by the people, i ir 
the people, shall not pen h
from the earth.”

—Abraham Lin

VoL xx\*n

SUOMIAI RUOŠIASI TAIKOS DERYBOMS
2,285 TONAI BOMBŲ NUMESTA 

.ANT RABAULO PER 26 DIENAS
SĄJUNGININKŲ STABAS 

pietvakariui Pacifike, vas. 
29.—Per praeitas 26 dienas 
didžioji japonų Rabaul bazė 
nukentėjo nuo 2,205 tonų

U.S. kariai išlipo
Admiralty salose

GEN. MacARTHUR 6TA-
bombų, kurios išgriovė uos- BAS N GvingM kovo L __ 
tue, kareivines, ir aerodro
mus.

Viena didžiausių atakų 
buvo išnešta praeitą šešta
dienį, kuomet 200 sąjungi
ninkų lėktuvų numetė 164 
tonus bombų ant Vunapope 
aerodromo ir uosto apylin
kės.

Labai didelius nuostolius 
Rabaului padarė ir karo lai
vų bombardavimas. Gen. 
MacArthur komun i k a t a s 
taipgi sakė 36 tonai bombų 
buvo numesta ant priešo 
aerodromų ir įrengimų Ad
miralty salose, į vakarus 
nuo Nevv Ireland; 80 tonai

Vėliausias Gen. Douglas Mac 
Arthur štabo pranešimas sa
kė amerikiečiai kariai išlipo 
Admiralty salose, į vakarus 
nuo New. Ireland salos, ir 
dabar atakuoja japonų ba
zes. Kavalerija jau užėmė 
aerodromą Los Negros saloj.

amerikiečiai kariai pasiva
rė 15 mylių į šiaurvakarius 
nuo Saidor ir dabar randasi 
47 mylias nuo Madango.

Japonai prarado 4 karei
vinius Laivus prie Bougain- 
ville salos, kuomet. laivyno 
PT laivai ir lėktuvai užklu
po 12 jųi plaukiant iš Jaba 
upės žiočiųi, 12 mylių virš

VIENAS MjDS BOMB VOKIEČIŲ PAŠAUTAS

Nepaprasta nuotrauka ^padaryta vienoj kietoj virš Prancūzijos. U. S. Aštuntos Ar
mijos Oro Jėgų bomberiams skrendant at'icti užduotą misiją, vienas mūs bomberių, 
vokiečių pašautas, leizdamas kamuolius dūmų krinta žemyn. (Acme-Draugas teleph.)

bombų numesta ant aerodro Emprer3s Augusta pozicijos, 
mų Wewak apylinkėje, Nau japonų kanuolė sunaikino
joj Gvinėjoj, ir Tadji aero
dromui, į vakarus nuo We- 
wak, teko 73 tonai bombų.

žygiuojami Naujos Gvi
nėjos krantu į Madangą,

vieną PT laivą.
Toliau ji pietus PT Laivai

ir Catalina lėktuvai nuskan
dino dar du japonų kareivi
nius laivus.

Kabinetas svarsto taikos reikalą
Atnaujino prekybos sutartį su. naciais
LONDONAS, kovo 1. — 

Maskvos radio sakė Rusijos 
ministras Švedijai vds. 16 d. 
perdavė rusų taikos sąlygas 
suomių pasiuntiniui.

Manoma suomiai greit siųs 
savo atstovą Maskvon.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 1
16 LONDONO — Grįžę 

U.S. bomberių įgulų nariai 
sakė jų lėktuvus saugojo 
tiek naikintuvų, kad nebūtų 
buvę vietos nacių lėktuvams, 
jeigu jie būtų norėję pakilti 
ir priešintis.

16 WASHINGTONO. — 
Amerikos State Departamen 
tas pranešė Argentinos vy
riausybei, kad jis susirūpi
nęs dėl vyriausybės pakeiti
mo Argentinoje.

16 LONDONO — Britų lai 
vynas pripažino, jog jų nai
kintuvas Spartan dingo. 
Smulkesnių žinių nepaduota.

16 MASKVOS — Vėliau
siu pranešimu, rusai dasimu 
šė iki pat Pskovo miesto ir 
naciai negalės ilgai ten lai
kytis.

Policija suėmė
nacių šnipus

BUENOS AIRES, vas. 29. 
—Federalinė policija prane
šė, kad keli ašies šnipai bu
vo suareštuoti, jų tarpe Is
panijos laivui įgulų nariai, 
kurie padėjo nuskandinto 
vokiečių karo laivo Graf 
Spee jūreiviams pabėgti.

'Pergalė artinasi' —
Stalini Rooseveltui

WASHINGTON, vas. 29. 
—Premjeras Stalinas laiške 
Prez. Rooseveltui pareiškė 
savo pasitikėjimą, jog “ar
tinasi laikas, kuomet sąjun
gininkų jėgos nugalės Hitle
rinę Vokietiją.”

Stalinas pasiuntė tą laiš
ką Prez. Rooseveltui atsaky
damas į Prezidento pasveiki
nimą siųstą Stalinui rusų 
armijos įsteigimo 26 metų 
sukakties proga.

U. S. LĖKTUVAI PUOLĖ BRUNSVVICK
Tęsia atakas ant taikinių Prancūzijoje

LONDONAS, vas. 29. —- . .xi x x 1 kietnos industrini miestą,
Šiandien ataauiintos ata- . .... , , ...
. , T, , , kur išdirbama lengvieji na
tos, kūnų dvigubas tikslas ... . T .,
yra nsdauzymas nacių lėk-, .... . .
I _xx v— x  I bombenai, saugomi Amen-

kės naikintuvų, puolė Pas 
de Calais apylinkę Prancū
zijos pakrašty — —

tuvų statybos centrų ir su
daužymas šiaurinės Pran
cūzijos iusžsfjos kranto. 
Dideli skaičiai Fortress, 
Liberator ir lengvesnių bom 
bėrių puolė tuos taikinius. 

“Skraidančios tvirtovės”5
atakavo Brunswicką, Vo-| joje.

PRASTAS ORAS, LIETUS SULAIKO 
MOSIUS ITALIJOS FRONTUOSE

GARIGLIANO FRONTE, penkias savaites. Vokiečių 
vas. 29. — Labai a prastas kanuolės smarkiai šaudė 
oras, didelis lietus ir žemi šeštadienio naktį ir vakar 
debesys šioj Italijos daly naktj. Į nacių šaudymą at- 

Anot policijos pranešimo,1, priverčia abi puses austab- , siliepė britų kanuolės.
tie ispanai taipgi buvo jstei-Į dyti planuotus žygius ir _______
gę ir slaptą radio stotį. laukti geresnio oro.

> • ' NEAPOLIS, vas. 29. —Policija sako turi įrody- Iš visų ženklų matosi, jog , x
mų jog vokietis Guillermo smarkūs tnūšiai prasidės ” ų anai va ar a mu
Seidlitz, vykdydamas nacių kaip tik pragiedrės oras, ir e ę h^cju a ų s eniuoee j 
militarinio attachė, Geni kadangi sezoninė atmaina
Frederich Wolff instrukci
jas, padaręs Argentinos At
lanto pakraščio nuotraukas, i kiaušių mėnesių sąjunginin 

kams.kurios turėjo būti naudoja
mos išlipdinimui vokiečių 
agentų iš submarinų.

greit laukiama, kovoe mė-1 ° Ca“ino ,ronte Mjungtata 
kai kariai užmuiė tuos na-nuo gali būti vienas sun- , . « .cius, kuriems pasisekė pra
siskverbti pro sąjungininkų

Netikėtas kovos isaivys- 
tymas yra atnaujinimas sun Britams Carroceto apylin 
kiosios artilerijos šaudymo kėje tai huvo antra diena 
žemutiniam Garigliano fron mūšių su vokiečiais slėniuo- 
te, kur nieko neįvyko per se prie Moletta upės.

Komunistai valdo CIO uniją—Lewisi

d. S. SUBMARINAI NUSKANDINO 
KETURIOLIKA JAPONU LAIVU

WASHINGTON, vas. 29. darni Pacifike ir' tolimuose
—Laivyno sekretorius Knox rytuose, nuskandino dar 14
šiandien pranešė kad Ame- japonų laivų. Anot Knoxi Mine Workers unijos prezi- 
rikos submarinai, plaukto- tie laivai buvo didelis tan- dentas, pareiškė, kad komu- 

keria, vidutinis ir mažas nistai dominuoja CIO unija,
prekybinis laivai, vienasKALENDORIUS

Kovo 1 d.: Šv. Albinas; mažas ir 11 vidutinių trans- 
senovės: Dgvaris ir Gražuo- porto laivų, 
lė. ' šie naujausi laimėjimai

Kovo 2 d.: Šv. Elena, ka- padidina Amerikos aubma- 
ralienė; senovės: Auglis ir rinų nuskandintų ar sužalo- 
AĮmonė. j tų priešo laivų Iki 611, ku

rių 461 tikrai nuskandinti,
ORAS

Ūkanota ir šaltoka.
36 gal nuskandinu 
sužaloti.

’r 114

STOKHOLMAS, vas. 29. 
—Pranešimas iš Helsinkio 
sakė Suomijos Parliamen- 
tas šį rytą laikė slaptą po
sėdį ir išklausė Premjero 
Edwin Linkomies paaiškini
mo dėl paliaubų ar karo 
tęsimo. Kabineto nariai tuo
met nutraukė posėdį iki po
piečio, kuomet turėjo įvykti 
kitas slaptas posėdis.

Patikimi šaltiniai sako 
Švedija kiek galės aprūpins 
Suomiją maistu jeigu suo
miai sustos kariavę. Mano
ma Švedija gautų maisto iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių.

Nors oficialiai nepraneš
ta ar Švedijos vyriausybė

davė suomiams kokį norint 
užtikrinimą tuo reikalu.

Manoma dar niekas neį
vyko, kuris galutinai truk
dytų suomių-ruaųi susitai
kymui. Švedijos laikraštis 
Aftonbladet atspaude aavo 
Helsinky esančio korespon
dento pranešimą, jog Suo
mijos atsakymas į Amerikos 
perspėjimą pasitraukti iš 
karo negiali daug ilgiau būti 
vilkinamas, ir intimavo jog 
greit gali išsivystyti kas 
norint didesnio.

Suomių nusistatymo su- 
tvirtėjimas nurodomas pra
nešime iš Helsinkio, kuris 
cituoja laikraštį Sočiai De* 
mokratti kaipo pareiškian- 
tį, jog rusų lėktuvų atakos 
ant Suomijos sostinės gal 
paveikusios pageidaujamom 
taikos derybom.

Kitas įrodymas suomių 
vyriausybės nusistatymo 
yra naujai pasirašyta Suo- 
mijos-Vokietijos preky bos 
sutartis, pagal kurią vokie-padariusi tokį pažadą Suo

mijai, spėjama, jog švedai I čiai pasižada suomiams pri
statyti maisto ir visokių

PIRKITE KARO BONU8J reikmenų.
Sąjungininkų sudėtinė jė

ga atakavo militarinius tai- Susitari dėl 
kinius šiaurinėje Prancūzi-

Vokiečiai Olandijoj
ruošiasi invazijai

STOKHOLMAS, vas. 29.— 
Švedas pramonininkas, grį
žęs iš Olandijos, sakė naciai 
išleidę specialius evakuaci
jos įsakymus Olandijos gy
ventojams, kurių vykdymas 
priklausąs nuo kelių invazi
jos galimybių.

Pakraščių apylinkės jau 
evakuotos ir keliai blokuo-J
jami patroliuojančių nacių 
tankų. Apsigynimo tikslams 
ištisos miestų, ir miestelių 
dalys išsprogdintos, ir kitos 
apylinkės jau užlietos.

karių balsavimo
WASHINGTON, vas. 29. 

—Atstovų buto ir Senato 
atstovai, po dviejų savaičių 
pasitarimų, galų gale susi
tarė dėl karių balsavimo 
byliaus, priimdami kompro
miso bylių, kuris leidžia ka
riams apribotai naudotis 
federaliniais balotais.

Tas bylius dabar bus pa
tiektas Kongresui patvirtin
ti. Einant tuo byliu, kariai

Naciai pasiruošę

Suomijoje kautis
WASHINGTON, vas. 29. 

— Patikimi diplomatiniai 
šaltiniai šiandien paie; ;kė, 
jog Vokietija ruošiasi ko
voti Suomijoje jeigu tas 
kraštas susitaikytų su Ru
sija. Anot pranešėjo, Gen. 
Edouard Dietl vadovauja
mos šešios ar septynios na
cių divizijos buvo šiomis 
dienomis sustiprintos.

Tikrai žinoma tas, kad 
viena “nuvargusi” divizija

^li vartoti federalMus ba-lnesenai partraulrta iis 3:w.
mijos ir perkelta į Prancū 
zijos Riviera.

Tarp raportuojamų Rusi

lotus jeigu jų valstybių gu-)
bematoriai duoda sutikimą.

Atstovas John Rankin 
karštai priešinosi kompro
miso byliui, ir žadėjo kovo
ti prieš jo priėmimą Kon
grese.

Rusai išardo nacių susisiekimo linijas
Sakoma kovos vyksta Pskovo pakrašty

MASKVA, vas. 29—ži
nios iš fronto nurodo, jog 
viaa vokiečių laikoma teri
torijai šiaurinėje Rusijoje

WASHINGTON, vas. 29. nebandytų “sukelti neapy- dabar gręžiama rusų karių 
—John L. Lewis, United kantų tų žmonių, kurių svar- ( žygiuojančių į Pskovą. Yra 

blausias interesas esąs karo. taipgi įrodymų, jog nacių

ir kad Philip Murray, CIO 
prezidentas, esąs jų “belais
vis.” Jis pridūrė, kad “jeigu 
būtų palikta man, nė vienas 
komunistes nepriklau s y t ų 
prie jokios darbininkų uni
jos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.”

Murray sakė jeigu Lewis 
turėtų sūnų kovos lauks jis

laimėjimas. ”
Pasaulis, betgi, atsimena, 

kad komunistai pirm 1941

tis už kiekvieną kaimeJį. 
Rusams esant mažiau ne

gu 10 mylių nuo Pskovo 
fronto, sakoma rusai jį ap
šaudo kanuolėmis. Keliai 
taip užgrūsti sudaužytais 
Vokiečių vežimais, tankais

susisiekimo linijos jau pra- ir kanuolėmis, kad rusai su

ios Suomi j J siūleknų taikos 
sąlygų buvo viena, kuri rei
kalauja, jog suomiai, inter
nuotų ar izoliuotų tas pačių 
divizijas, kurios dabar ran
dasi 'Suomijoje.

Dabartinėm sąlygom neį
manoma, kad suomiai įsteng 
tų tai padaryti, kadangi vo
kiečiai negalėtų žeme pasi
traukti įi Norvegiją, o vyks
tant laivais, išsistatytų pa
vo j un nuo Rusijos laivų, 
tad naciai ir ruošiasi kovoti.

deda subyrėti. 
Britų radio, cituodamas

birželio 22 d., kuomet Hit- rusų armijos laikraštį, sakė 
leris puolė Rusiją, buvo 'rusai kariai jau “kaujasi 
kaip tik didžiausi taikos ša-Į viduj vokiečių apsigynimo 
lininkai ir vadino Europos, linijų aplink Pskovą,” d 
karą “imperialistiniu kam.” priešakiniai rusų daliniai 
ir pikietavo Baltuosius Rū- jau “mato paf Pskovo mie- 
mus protestuodami prieš stą.” Anot pranešimo, vo- 
Prez. Roosevelto “norą įvel-! kiečiai smarkiai priešinasi 
ti Ameriką į karą.” ir rusai turi smarkiai kau-

darė specialius būrius, ku
rių darbas yra nuvalyti ke
lius, kad juos galėtų naudo
ti rusų kariuomenės.
. Toliau į pietus, Gen. Po
povo armija laužiasi per vo
kiečių susisiekimo linijas ir 
tvirtoves tik į rytus nuo 
Latvijos sienos. Kitose vie- 
toeezrusai yra tik 12 mylių 
nuo toe sienos.

Išmušė du japonų
dalinius Burmoje

NEW DELHI, vas. 29 — 
Amerikiečių išlavinti kinie
čiai kariai pavarė japonus 
iš paskutinės jų: tvirtovės 
Mawning upės sektory šiau
rinėje Burmoje. Tas įvyko 
tuoj po didelio sąjunginin
kų laimėjimo Arakan džiun
glėse, pietuose.
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JAU DU MfiVfSIAI KAIP MIEGA Boarddirektoriai: kun. I, i 

ValanKūnM, kun. J. Čepu-: 
kaiti*, kun. V. Martysevi- ' 
čius, A. Kaniušia (Kanin), 
J. Biržietis, K. žemaitis, A. 
Džikas.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Gverythlng ln the Une 

Furniture

Ir svarbiausias minėjimo 
punktas patrijotinė ligi a- 
šarų jaudinanti kalba sve
čio kalbėtojo Juozo Tyslia- 
vos.

Po reikšmingų kalbų Juo 
pas Tyirtiava perskaitė re
zoliucijų, kuri pasiųsta pre
zidentui Rooseveiui, pra
šant jo užtarymo Lietuvos 
reikaluose. Rezoliucija buvo 
publikos vienbalsiai priim-

Minėjome Lietuvos | 
nepriklausomybę

Binghamton, N. Y. — AL 
T komisijos pastangomis, va 
tano »-tą dienų, iškįlmįn- 
gfti minėjome Lietuvos no 
priklausomybės 26 metų su> 
kaktį. Publikos prisirinko 
pilnutėlė erdvi lietuvių sve
tainė. Programa susidėjo iš 
kalbų ir kęneartinės dalias.

Programą pradedant, mi
nėjimo pirm. Antanas Lėpa, 
pakvietė Sv. Juozapo para
pijos chorą sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Į- 
žanginę kalbą pasakė B. Bal 
čikonis nušviesdamas ALTa- 
ryboe darbuotę ir jos tikslą. 
Labai gražią, dienai pritai
kintą kalbą pasakė parapi
jos klebonas Emilius Kren- 
cevičius, parapijos jaunimo
vardu. t

i
Tarpe kalbų buvo išpildy

ta koncertinė programos da
lis, vadovaujant, jaunai, ga
biai vargonininkei M. &al- 
ntepavičianei. Parapijos cho
ras sudainavo keletą liaud-j 
djes dainelių iš kurių labiau
sia publikai patiko “Plaukia 
Nemunėlis” ir “Leiskit į 
Tėvynę”. . Solo dainavo Bro
nė Kalpokaitė, Teresė Kala- 
šinaknitė* Pbilomena Jai- 
ka<askaitė ir Į). Leškauskai- 
tė. P- Leškauakaitė pati sau 
ait^im j^an^i v o akordionu.

Ypatingai publika buvo 
sužavėta duetu Kalpokaitės 
ir gjalašinskaitės.

” • • ■ - •- -r
; Labai įspūdingą kalbą pa
sakė mūsų vienintelis, jau
nas, energingas profesiona
lus dr. Jonas Brcivis.

(š nelietuviu

FMJedeJpkia, Pg — “A-
meryka-Eeho”, lenkų savait 
raštyje, išeinančiame Tole
do, Ohio, vasario 20 d. lai-' 
doje tilpo vieno vietos lietu
vių veikėjo parašytas eilė
raštis pagerbimui mirusio j 
Listuvoa prez. A. Smetonos.

Tas pats veikėjas yra pa
rašęs ir anglų kalba eilėraš
tį pagerbimui žymaus Ame- i 
rikos karvedžio gen. George | 
S. Patton. Siųsdamas tą ei- i 
lėražtį spaudai, jis nuorašą , 
pasiuntė ir generolo žmonai, 
— Beatričei, nuo kurios ga
vo tokį padėkos Laiškuti: ' 

“Thank you a thousand , 
times for your lovely letter 1 
and for the poem enclosed 
in it. We shall both treasųre
it”. • Pranešėjas J'

Mrs. George Ramsey iš Brainerd, Minn., žiūri į savo 
šešių metų amžiaus dukrelę Martene, kuri jau du mėne
siai, kaip serga miego liga. Vieną kartą, sukėlus aplink 
didelį triukšmą, mergaitė buvo atbudus, bet nieko ųega- 
lėjo pažinti ir po to vėl užmigo. (Acme-Draugas teląpboto)

riAPGLTU
VIBNINTaLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
košienė, Elzbieta Gailienė, 
Motiejus Matusevičius ir 
biznierius Ignotas Jasinskis. 
Pastarasis lenkų kilmės, bet 
labai populenm buvo ir tarp 
lietuvių.

Ir pas mus randasi kele
tas lietuvių, kurie garbina 
gruziną Staliną. Nebūtų pik 
ta, jei jie garbintų lietuvį, 
kad ir komunistą. Dabar gi 
kažkoks aziatas. Jie sakosi 
esą lietuviški ruskiai, bet 
rusiškos kalbos nemoka.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 

vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

vakare.W EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 ild 8 v. v. 
^^MARGUCIO ofiso adresas:

6755 S. IVestern Avė./ Chicago, III.
Telefonas — GBOvehiU 2242

Šiuo metu nesveikuoja 
Marija Pilipaitienė ir klebo
no motina. Oras dabar labai gražus. 

Neužilgo parlėks paukšte
liai čiulbuonėliai. A. P.Km girdėt pas mus

Spring Valley, IU. — An
ksčiau buvo rašyta, kad kle
bonas kun. W. Kwinn su pa
rapijos komitetu deda pas
tangų parapijos skolą atmo
kėti. Smagu pranešti, kad 
skola jau atmokėta iki vie-. 
no cento. Dabar, kiek bus 
pajamų, visos eis bažnyčios 
pagražinimui, papuošimui.

< Nemiela tiktai pranešti, kad 
I ne visi parapijonai yra pri- 
I aidėję prie to kilnaus dar- 
1 bo. Juk visiems turi būt ži- 
, noma įsakymas: “Dešimti- 
1 nę Bažnyčiai iš pilno ati-. 
duok”.

Praeitą sekmadienįi klebo
nas iš sakyklos ragino [pa
rapi j o nūs skaityti ir remti 
katalikįšką spaudą, kurioje 
suminėjo ir “Draugą”.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Philadelphia, Pa. -- Rau
donojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto metinia
me organizacijų delegatų su
sirinkime vasario 10, Lietu
vių Rąpųbl. Susivienymo 
Klube išrinkta iš pasižymė
jusių veikėjų nauja valdy
ba: J. Kavabauskąs, pirm., 
K. žadeika, vice pirm., J. 
Grinius, vice pirm., F. Pū
kas, užrašų rast., Wm. Pas- 
chąll (Poška) įždim, Mrs. G. 
Roman ' (Ramanauskienė), 
fin. rašt.

TeL CANaI 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vat vak.

Nedėliomia pagal sutarty , 
Office Tet YARda 4787 
Namu Tel. PROapeet 1930 '

Amerikos kariuomenėj la 
bai daug iš mūs miestelio 
vyrų šiuo metu' randasi Af
rikoj ir Pietų Pacifike. Je
ronimas (Ray) Pilipaitis 
dar vis būna Pietų Ameri
koj karo transporto skyriu
je inspektorium.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiatirT—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Te). REPubllc 7868

Rea. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GKOveMil 6617 
Office Tei. HEMlock 4848 Tet Y ARds 2246

Tel. CANaI 9257
Rez. Tet; PROspeet 6659DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

VaJ.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal autartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISO VALANDOS 

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

|24£3 West JH»rquette Road

Darbai kasyklose ir dirb
tuvėse gerai eina. Visa bė
da tiktai, kad pragyvenimas 
labai brangus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 Š. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 

6 iki 9 va), vakare.

INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. Calumet 7237

Pastaruoju laiku mūs ko
lonijoj mirė: Juozsfina Lu* Ofiso Tel. VIRginla 0036 

Rezidencijos Tet: BEVerly 8244
EXTRAI EXTRA! MERGINŲ Tet Y ARds 3146DABAR GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Aroher Avenue 

Oftoo vąLi 1^1 Ir 6~«:M P.M* 

Trečiadieniais pagal autartj

Didelė Rakandų 
Krautuvė ,

JEVVELRY IB MUZIKOS 
KRAUTUVE

po viepu stogu, baltame name
por 8l-us imtus.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą .įimtų myliu nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokjų rakandų, ko
kių alekur kitur nerašote.

Atvykite | mflsg jardą tr evsHflršktte ria* 
ką lr aukštą rtil LENTŲ—MŲLLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
d« garažų, porėtų, vMkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

gydytojas n chirurgas 
, nt AKINIUS PRITAIKO 

744 Weet S5th Street 
Vat: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 Ir 0:30-8:30 
šventadieniais—11-12.

Nuo 17 Ud 65 metų ąm*-
Kianftnius atrinkti ir daužyti 

fatykoio nereikia 
PILNO ar DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

SSųtSAURIT ANTRAM AUKŠTE

?139 W, 39th St. 
IVRITE CITY PROVISION CO.

Lletuvilpaažyduką*

Skaniausia duona yra V 

kurią uždirbame savo rantf
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vat: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 We»t 354b Stree'STANLEY UTWINAS.

General Manager

CABR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1$78
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Bdldt Malonūs 

SAVO AKIMS!
nt BaueokiUMtfem/lšSp 

minuoti jas modernllklausia

MONABCH UQU0f|

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8760
Rez. tel. PROapeet 6666
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554X 
Jei neatsiliepia šaukite- 
Res. Tel.: MIDnray 2880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie AvenneTEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMUINO

VALANDOS:
nuo 2—4 lr nuo 7—9 ka: 
išskiriant trečiad. ir sekmi

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
mdėiias. Auksinius ir Daigiam 
tįsius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius «■■
kitokius auk s« TaL .... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUSži minkšta kėdė yra linguojanti 
ir padaryta stipriai ir sulvg vė
liausių stiliaus. Dabar paral-

............. *19.95
Lengvais Išmokėjimais po |1,26 
į mėnesį ir dar dovana dykai.

MAS JUMS 
KAINAS!
Turime djdelį R'- , . 

ir gerą pasi- ■■■■■■ 
rinkimą Murikakškų Instrumen
tų, Muzikui nikų Knygų, 8tygų, 
Rekordų Ir įvairių kilų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, diedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
si rnm.Tit na Paainaudekite!

JOHN A. KASS
JKWKLRY — WATCHMAKER 

MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFsyette 3210 ? 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
kaukite: KEDzie 2668

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
keštad. 6 vai. Jki 9:30 vkk. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

PATARNAVIMAS GREITAS JR TEISINGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4264 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vat 
Trečiad. lr Sekm. tik susitariu*

UNDER U. R. GOVERNMENT SUFERVI6ION

‘ ... "" 61" W ■ 1 'RR Kl W
STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

amu B IS H «
LOAN ASSOCIATION . Z-

OF CHICAGO ................. .........................................................................................................................

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

DR. G. SERNER
inrUVlS AKIŲ GYDYTOJAS 

M matų patyrimasBudriko leidžiamo* Radio

W. H, F. C. 1456 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M 

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:30 P. M.

DANTISTAS
J440 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. ?-6, T-6 P. M.

8147 S. HAlflteM St, Chicag« 
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

/ lr šeštadieniais

, iltateo.

OflM M AkMų Dlrbtavž 

>11 ta hajuotp n.
. IiTinr Mth fltmk 
Lažas ms U M <| n» « M I

Tikėjimas yra brangi Dievo 

doyąpa amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą dėl kad jo nebraa-,

Su pilna orkestrą iš 26
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Trečiadienis, kovo I DttCNfcABTIB DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

CLASSIFIED AND "HELP
ana

■ ^|L»*

“DBAEOO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” ąKLP WARTRD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 Na Dearborn Street 
Tel. RANdoiph M88-P4S*

♦
SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpmm* OommtMtnn m 
<atjrmal reikalauja kad daurn 
mas darbininku turi Islrvtl Pa 
Uuoeavlrno RaSt« (.Matement o< 
arailabillty) nuo dabartinės dar
bo JMalroe — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar tfls galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paltuos*- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laika

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
AtalSauktt Į Colonnade KambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

REIKIA
VYRŲ!

* « *
Amžins nesvarbi!.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
iinosnoti iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbo moderniš
koje gnmo dirbtuvėje kori randasi 
vienas blokas nno gatvėkarių ir 
arti L C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitų dalykų:

GRTTPRS GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOfrrOGŲ PT.ENA.
MOKĖSIT LAIKE LEGALIŲ

Švenčiu. \
MAUDYKLES (RHOWERS) TR

KPTTTS MODERNTSKVS PRATT. 
RYKLOS ĮTAISUS D(?T, PATO
GUMO MITRŲ DARBININKU-

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ-

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virš 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Atsišaukįt asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
. norite lr pajėgsite dirbti.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

HELP WANTED — VYRAI

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
. Hand Truckers

★ * ___  .
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAL BORING MILL OPR8. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET,DERIU LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHTNE OrET? ATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

_•____ - *____
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidlrbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvė, tvarkoma Canteen prMato valgias kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, bflkite prie aavo darbų.

Danly Machirie Specialties, Inc. 
2100 S. 52nd Ave. - Cicero. UI.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
REIKIAb

SVARBIEM KABO DARBAM 
PUENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO IKI 6 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

Išmokite
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
OPERAVIMA 

VYRAS AR VAIKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI
ATSIŠAUKIT

Wilson-Jones Co.
3800 W. Franklin Blvd.

(Arti Kedzie gatvėkarių: 5 blokai 
1 šiaurę nuo Lake St.)

SKALBYKLOJE
GRĘŽIMUI VYRŲ

Gera mokestis, laikas ir pusė virš 
40 vai. Užtenkama, viršlaikio. Jeigu 
neesate patyrę mes Išmokinsime.

HORK SANITARY RAG CO. 
4820 W. AJtMITAGF. — ALB 2#©3

100% Karo Darbai

SET UP VYRŲ PRIE LATHES 
VISUOSE SIETUOSE★

SET-UP VYRŲ PRIE 

GRIDLEY SINGLE SPINDLE 

VISUOSE SIETUOSE★
SET-UP VYRŲ DEL 

GRINDERS 

VISUOSE SIETUOSE 
★

48 vai. i savaitę minlmum. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

Eątiifable Bearing Co.
4631 Cottage Grove Ave. 

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

PUNCH PRESS - 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI ,
48 VAL. SAVAITĖJE ,

APPLETON ELECTBIC CO. 

1701 W. WeUlngton

(AtalSauktt prie PAUJJNA St. vartų)

.TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

HELP WANTED — VYRAI

.»' TJbUEM* *M'H^WFTjgEiRjW"

VYRAI IR MOTERYS

COACH IR 
ROUNDHOUSE 

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vytams ir 

Moterims
GERA MOKESTIS

Laikas ir pusė nž 
viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE 
MR. H. L. PRICE 
Master Mekaniko

18th St. ir Wenthworth Ave.

SANTA FE RY.

Viduromžiaus 
Angliškai Kalbanti 

Moteris
PRIE LENGVO NAMŲ 

DARBO IR VIRIMO
. X

Mažuose namuose priemiestyje 
(šiaurvakaruose miesto rubežiaus) 
Du suaugę. Dailus kambarys ir' 
apylinkė tai kuri ieško gerų namų, 
Mes mokėsim gerą algą.

PAŠAUKIT MISS THERESA 
MICHIGAN 0700

MERGINŲ
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ '

Sn ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help I
★ For Rent I
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
b America’s Greatest 

Ltthuanlan Daily Newspaper

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★***

Vienas kita raglnUm už
sisakyti ' Draugą”. Jei jis 
tan patinka, patiks Ir kitam 
Ir bos ož tai dėkingas.

Jeigu surūgėlis matyti 
pats save taip, kaip jį kiti 
mato, jis tam netikėtų.

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

•»

w A N t e D" ads Ministro kalba Baltimorėje
HEIjP WANTEJ) — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metę Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atslšauldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa diena; Penktad. 
8:30 ryto Ild 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 387.60 J- mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikai 
KrelpkltBa pri. Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
&S48 Sheridan R.l.

REIKIA MOTERŲ• « *'
Prie lengrvų Įdomių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:30 Iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Ave.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

' ' BENCH IR

Mašinų Operatorių
prte

Mažų Metalinių Dalių
AtolSauklt^ 8:34'- ryto Iki 5 pp. 

kaadien lr Antrad Ir Ketvirtad. 
nuo 8:30 ryto iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWEIL

4737 W. DIVISION ST.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI 
23 NORTH FRANKLIN ST.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

5c premiją dirbantiems vakari
niais sr naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės lr apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
1:80 ryto Iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Penki milijonai!
A. C. Wang,* Kinijos gene

ralinio konsulato Chicagoje 
kancleris, pareiškė praeito 
ketvirtadienio vakare, kad 
5,000,000 kiniečių kareivių 
žuvo per šešis ir pusę metų 
kovoje su japonais.

Wang pareiškė, kad su
žeisti kareiviai dažniausia 
mirė kovos lauko stotyse dėl 
sokos mediciniškų dalykų.

GARSINKITĖS “DRAUGE” ge”;

—-——

HELP WANTED — MOTERYS

Stenographers

Typists

Comptometer operafors
Positions open for experienced 

girls. also some beginners. 
SEE MISS LYNCH

ALBERT PICK CO., INC.
2159 W. PERSHING RD.

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS IR 
MACHINE SHOP PADĖJĖJŲ

Moterų ar vyrų. Patyrimo nereikia 
Laikas apmokamas laike mokymo. 

H. C. EVANS & CO.
1528 W. Adams

■ ■■ 1
REIKIA

KIŠENIŲ ISIUVEJŲ 
VYRŲ KOTUOSE 

Atsišaukite 3-čiam aukšte. 
COLLEGliN CLOTHING CO. 

319 W. Van Buren St.

Kaip gyvena
Londono lietuviai

(LKFSB) Sausio 16 d. 
Londono lietuvių choras tu
rėjo savybės koncertą, dau
gumoje susidedantį iš liau
dies dainų. Buvo ir religinis 
paveikslas v— trys karaliai 
pas Kūdikėlį Jėzų. Po pra
kalbų ir užkandžių jaunimas 
smagiai dalyvavo tautiniuo
se šokiuose ir rateliuose. Lie 
pos mėnesyje tikisi sulauk
ti lietuvių choro iš Glasgo- 
vo ir jungtinėmis jėgomis 
padaryti didelį lietuviškos 
dainos koncertą.

— Londone dabar daug 
USA lietuvių karių. Londo
no lietuvių kleboną kun. dr. 
K. Matulaitį neseniai aplan
kė New Yorkietis Vincas 
žėglis. Jisai net 19 mėn. gy
veno karinėje stovykloje Is
landijoje, bet jam pabodo 
šaltis, tai gavęs atostogų at
vyko trejetui savaičių j Lon 
doną. Taipgi pas Londono 
lietuvius lankėsi iš Baltimo- 
rės kilęs karys Petras Ma- 
karauskas.

— Sausio 17 d. lietuvių 
bažnyčioje Londone buvo 
atlaikytos gedulingos pamal 
dos už a. a. prez. Ant. Sme
tonos sielą. Pamaldose daly
vavo Lietuvos min. B. K 
Balutis, Latvijos min. Zarin 
ir Estijos min. Tormai su 
visų trijų pasiuntinybių tar
nautojais. Katafelis buvo pa 
puoštas lietuviška trispalva. 
Tarp palmių) šakų matėsi 
mirusio prezidento atvaiz
das.

— Londoną pradėjo daž 
niau lankyti vokiečių, lėktu
vai. Iki šiol ten esančioms 
lietuviu įstaigoms žymesnių 
nuostolių nepadaryta.

Skaudi padėtis
LONDON. — Pranešama, 

kad Carinthia, Austrijos 
provincijoje, kur nacių dakt- 
rinos plačiau paskelbtos, ne
gu kitose Austrijos dalyse, 
44.7 procentai pakrikštytų 
vaikų lanko valstybės pra
džios mokyklas ir negauna 
jokio religinio mokymo, in
struktavimo.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau

Šių metų vasario 16 die
ną Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo iškilmėse, Bal
timore, Md., Lietuvos mi
nistras Wa8hingtone, P. Za- 
deikis, pasakė sekančią kal
bą:

“Trys faktoriai, kurie tu
rės įtakos į Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą, yra:
, “D Lietuva turi senas 
istorines nepriklausomybes 
ir valstybingumo tradicijas;

“2) Lietuva, 1918 metais 
atgavusi savo nepriklauso
mybę, gyveno per 22 nepri
klausomybės metus kaipo 
nepriklausoma demokratinė 
respublika ir išvystė savo 
moralines ir materialines 
pajėgas iki tokio laipsnio, 
kad ji galėjo ne tiktai pri
sikelti iš baisių griūvėsiu, 
kuriuos paliko pirmasis Pa
saulinis Karas, bet dargi pa
daryti stebėtinos pažangos 
kultūrinio ir ekonominio gy
venimo srityse;

"3) Lietuva, būdama da-
bartiniu laiku nacių vergi- . - , . , .joje, kuriai stovi priei X, f*.

inkorporacijos grąsinimas iš 
jos pirmojo užpuoliko, So
vietų Rusijos, įtusėe, tvir
tai laikosi savo šventos tei
sės j pilną laisvę, ir prieši
nasi bet kokio svetimtaučio 
okupacijai.”
Nepriklausoma valstybė — 
istorinis ftiktas

“Plati ir galinga Lietu
vos imperija Mindaugo, Ge
dimino, Algirdo-Kęstučio ir 
Vytauto laiku yra istorinis 
faktas, liūdi jant is, kad Lie
tuva yra buvusi nepriklau
soma valstybė; kad nepri
klausomybės idėja rodė lie
tuvių tautai kelią į laisvę ir 
Lietuvos Lenkijos Unijos 
laikais; ir jos tamsiausiu 
laikotarpiu, kai per 120 me
tų lietuvių tauta buvo en
giama carinės Rusijos sau
valėje ir kada Lietuvos Ta
ryba 1918 metais vasario 1,6- 
tą dieną Vilniuje ryžosi vie
šai paskelbti Nepriklausomy
bės Atstatymo Nutarimą, — 
nebuvo tai netikėta naujie
na, bet greičiau tai buvo 
tautiškai atgimusios ir po
litiškai susipratusios lietu
vių tautos vilčių įsikūniji
mas ir tautos žadintojų bei 
valdovų pastangų vaisius. 
Lietuvos žmonės — kaimie
čiai ūkininkai ir darbinin
kai; miestų ir miestelių ne
skaitlingi inteligentai yra 
dalyvavę bent keturiuose di
desniuose sukilimuose prieš 
rusų valdžią; Kražių sker
dynės, kurių 50 metų sukak
tį neseniai minėjom, buvo 
aiškus įrodymas lietuvių 
tautos pasiryžimo siekti si 
vo teisių nepaisant kraujo 
aukų.’’
Kas buvo nutarta — 
įgyvendinta

“Paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybės Nutarimo 
Aktą Pirmojo Pasaulinio 
karo metu, reikėjo tą nuta
rimą įgyvendinti, kad aktas 
neliktų popieriniu. Tai bu
vo padarytai ačiū sumanu
mui tų 20 vyrų, kurie Nu
tarimą pasirašė, ir ačiū pat
riotizmui pirmųjų Lietuvos 
karių — savanorių. Čia de
ra prisiminti, kad Nepriklau

somybės Akto pasirašytojų 
skaičius yra jau gerokai pra 
retintas; girdėjome, kad per 
nai Lietuvoje pasimirė Tel
šių vyskupas Justinas Stau
gaitis, o, štai, sausio 9 d. 

CleveLande tragiškai Žuvo 
Antanas Smetona, nepails
tamas kovotojas ir Lietuvos 
pirmasis ir vėliausias prezi
dentas. Keletas Lietuvos 
Laisvės Nutarimo pasirašy
tojų vargsta vokiečių nelais 
vėje ir Sovietijoje, Ar jie 
bėra gyvi, žinių neturime. 
Lietuvos nepriklausomybės 
kelias erškėčiais nuklotas, 
betgi tauta žengia “per as- 
pera ad antra”.
Kovot) ir aukotis' z *. . ... •

“Tat minėdami lietuvių 
tautos laisvės vainikavimo 
26 metų sukaktį, turime pa
brėžti, kad Vasario 16 Akto 
reikšmingumo lietuvių tau
tai ir 26 metams prabėgus 
ne tik kad nesumažėjo, bet 
priešingai: pasidarė dar 
prasmingesnis ir aktuales-

klausomybės laikinai nusto
jome šiuo Antro Pasaulinio 
Karo metu.

“Kiekvieno padoraus lie
tuvio širdyje, kiekvieno nuo 
širdaus Lietuvos draugo a- 
kyse stovi šie neišvengiami 
klausimai: koks bus Lietu
vos likimas. Ar demokrati
nės Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas begalimas? 
Ir kas darytina? Atsakymai 
į tuos klausimus glūdi: Lie
tuvos dabartinėje tarptauti
nėje padėtyje, lietuvių tau
tos atsparumas ir karo 
veiksmų išdavoje.
Tautos viltis Atlanto 
čarteryje

“žiniomis iš Lietuvos slap 
tosios kovos fronto dėl ne
priklausomybės atstatymo, 
lietuvių tautos atsparumas 
ir ryžtingumas kovoti ir au
kotis už tėvynės laisvę yra 
stebėtinas. Ir tai yra taip 
dėl to, kad Lietuvos žmo
nės dabar savo akimis ma
to, jog didieji jos kaimynai, 
įniršę viens prieš kitą karo 
lauke, abu taikosi Lietuvą 
praryti. Sulig Lietuvos Kons 
titucijos, lietuvių tauta yra 
suverenumo nešiotoja. Tat- 
gi yra faktas, kad suverenu
mo teisės yra laikomos tvir
tose rankose ir yra gina
mos kaip pačioje Lietuvoje, 
taip ir per tos Tautos tei
sėtus atstovus užsieniuose. 
Visa Lietuva, nepaisydama 
priešingos propagandos, tvir 
tei (įsitikinusi, kad moralinė 
galybė Atlanto čarterio prin 
cipu nugalės visas kliūtis 
paeinančias iš imperialisti
nių siekimų, kas jais neva- 
dovauitųsi.”
Laisvės kelyn

“Lietuvos tarptautinė pa
dėtis United Nations atve
ju yra nusistovėjusi ir turi 
stiprėjimo požymių nepai
sant galimų griežtų karo 
atmainų mūsų žemėje ir ne
paisant naujų spąstų ant 
Lietuvos išlaisvinimo kelio. 
Vokiečių sugalvota pagun
da stoti J “Lietuvos Legio
ną” nuėjo niekais dėl pa
čios lietuvių tautos pasiprie-

(Nukelta į 5 pusi.)
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DIENRA&TIS DRAUGAS, CHICAGO, kovo 1, 1944

jaunųjų katalikų išleistame kūrybos rinkinyje 
tas”.

(vertindamas Milašiaus kūrinius minist. J. Urbšys 
pabrėžė tą rolę, “kurią Milašius pranašauja būsimajai 
Katalikų Bažnyčiai, grįžusiai prie apaštališkųjų laikų 
morališkų ir sociališkų pradų, apsiginklavusiai savo 
nejndomųjų dogmų paslaptingos ir moksliškos visumos 

.supratimu”. Tą Milašiaus idėja, mintis "grendžia dva- 
sSšttamie rimus intuityviškais (nujau tano) duomenimis, 
kurie betgi visiškai atitinka naujausius fizikos chemiš
kus ir matematiškus išradimas. Ji sutaiko mokslą su 
tikėjimu.” Milašiaus raštai, kaip toliau pažymi min. J. 
Urbšys, suveda baus į aukščiausias metafizikos (ant
gamtinio pasaulio > viršūnes, į Dvasios gyvenimą, pa
rodo naujus akyritČius, naują pasaulio supratimo būdą.

★
Mažųjų tautų gynėjai

Anghjioe laikraštis “New Statesmon and Nation”', į- 
dėjo vieno švedo laišką, kurs protestuoja prieš vadi
nimą mažų valstybių nykštukais ir prieš nuomonę, kad 
jose viešpatauja didelė socialtaė nelygybė.

Švedas rašo7 ** galiu Tamstoms tiek pasakyti, kad 
mažose šiaurės valstybėse yra daugiau tikros demo- 
kratybės negu D. Britanijoj, o Baltijos valstybės at
stovauja tiąk kultūros, didvyriškumo ir troškimo tie
sos, kaip ir kitos Europos valstybės. Tačiau, kaip Ger
biamieji patys prisipažinote, jūs nesate priešingi tam, 
kad Baltijos valstybės būtų numestos vilkui suėsti, jei 
tik strategija to vilko yra nukreipta prieš jūsų priešą.”

Švedų dienraštis “Sočiai Demokraten” 29 gruodžio 
rašo: “Vokietija, jei ji laimėtų, prijungtų Baltijos val
stybes prie Reicho, arba paverstų jas beginkliais vasa
lais. Rusai Baltijos valstybių prijungimą prie Sovietų 
taiko aiškiu dalyku.” Paskui dienraštis aptaria knygą 
“Ar turi teisę gyventi”, parašytą Baltijos valstybių

šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų draugijos jubilie- politikų ir mokslininkui ir pažymi, kad Rooseveltas ir 
jinio hankieto proga praėjusį sekmadienį, akademikės chttrčhiltas prižadėjo laisvę visoms tautoms. “Ar Bai- 
davė koncertą, kurio pasiklausius susidarė geras vaiz- tijoS valstybės turi būti tos taisyklės išimtis?”, kiau
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R THE PRE3IDENT 0F THE UNITED STATES 0F*
X A EOCUšariON ,

V >
HERBAS the~in? BNN tetarta a 
of Individu*! aaorlfieat

■t*<a r*quirtef

ica

to» te*OteREAS tha Aaarlcaa National Bad Croaa 1* ate 
Statei arnad forotea ta, SS aueh, ta1 prorMMg ladUapaoteeUlte tetaria® «d ottr 
troop* throughout tha aorld as vai! tea to their ftertllee at boa*}

1UEREAS thaaa vCrttteV aStlrlltea, taZadlsg te* odUtetetlo® tff lifte- 
Savlag blood for tho aoundad, rooroatlon sorfc ln telltafy hoNpltals, 
proTlaloo of Aid .to fasfrlte* of evrvloeaaB, ahlpaant of foate pssaal* to 
prladnara of tear, produotlon of aurgloal draaalngs, opotalan of evevNaate 
eluba and recreatlon cafetoro, And reeroftaant of Am® aate Navy MM*»r 
conblna to aat* oountlASf lite A, tetekote hopa, and provlde ooafort for our 
flRktlng sauj

OBREAS, through Ita vaat natvork of local chaptora, thto agmep of our 
paopla alsuitaBSOtDtty oondnets aa ajeuhaite JKVffaa of tralateg and ddateuNitj 
aprvlce, ahlls continuin® teth tratetetldna! afflclenoy te lassan te* distraate 
Of thoaa overtetelaed by dlsaatar) and

NttREAS thla aganoy to aholly depenteast upon individas! asppart ata 
personai partleipatlon and ia laaulng ita 1944 appeal te tta atetlite oitttteen- > 
Ahtp for * nindnus Nar Futed of $200,000,000f

BON, THERBFOSR, lr FRANKLIN D. W»6®»B.f, Proaldant of tha Nhfted Štate* 
of EnaArlca and Praaldant of tea Atearlcan National Bad Croaa, do haraby daslg- 
nato tha aonth baglnnlng iardh 1, 1944 a* "Bad Croaa Honth* and ehiševtly ba- 
aoaeh sy feZEos Aaerloana to obsorva lt by opanlng teste haaurta te teta 
hunanltarlan appaal te orfar teart ar any Haap tha Bad
fIghtlag nan and tealr dapandanta ln their hour of

IN NITNES8 IBERN0F, Z hste haratete N*< ay hand and 
United Stata* of Aaorlea to ha afflzdd.

at tho aid*

BONE at the olty of Nkahlngtoh thla 19th day of Fobruary, te tha ya 
of our Lord nlsatoan hasdrad and forty-four, and of ter Indspandtear of 
MltAd SfidUP of- jteafloa tea en« hundrad ta <tety-*lghth.
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Msmį kirybinės jėgos

das, kaip plačią vagą lietuvių kultūroe dirvoje varo ši 
mūsų įstaiga. Šauni akademikių orkestru visada sužavi 
savo klausytojus. Tai geriausia orkestrą ne tik lietis- 
vių tarpe, bet geriausia tos rūšies (vidurinių mokyklų) 
orkestrą Chicagoj. Reikia pažymėti, kad šv. Kazimiero 
akademija jau ne tik savo orkestrą skina pirmenybę, 
bet ir savo choru. Akademikių choras, be jokie® abejo
nės, galėtų lenktyniauti su geriausiais mergaičių cho
rais Amerikoje.

Šia proga mes norime išreikšti ypatingą pagarbą se
sutei Bernardai, kurios dėka ir gabumais iškelta į aukš
tumas if orkestrą ir chorą®, šio kultūros darbo ji yra 
širdis. Kad ji gyvena muzikos gyvenimu ir kad savo 
muzikalinius ga,barnus paveda didesnei Dievo garbei, 
matome iš.jos sukurtų bažnytinių kūrinių. Jos parašy
tų mišių ‘‘Missa Regina Paeis” girdėjome tik pora 
giesmių (Kyrie ir Šančius), tačiau užteko jų pasiklau
syti, kad patirti, jog sesers Bernardas asmenyje glūdi 
stambi kūrybinė pa jėgą. Jos kūriniuose daug gilaus re
ligingumo jausmo ir daug meniško skonio h* tikro gro
žio.

Garbė mūsų kultūros Židiniui — Šv. Kazimiero Aka
demijai, kuri pajėgė išauginti, išauklėti ir išugdyti to
kias kūrybines pajėgas.

Sesuo Bernarda yra muzikė, kompozitorė. Ją mes Čia 
statome pavyzdžiu. Šalia jos yra ir daugiau gražiai pa
sireiškusių muzikių, tapytojų, ir kitokių menininkių, 
kuriomis mūsų tauta visai teisingai gali didžiuotis.

šia laikraštis ir tvirtina, kad Baltijos valstybių laisvė 
yrs# bandomasis veiksnys viso pasaulio laisvei.

.teta.

By te* rrrairakanti

Poetas Milašius
Vienas garsiausių lietuvių poetų, kurio kftryba susi

laukė plataus užsienio, ypač Frnnctteijos, tiisidoraėji- 
mo, buvo Oskaras Vladas Mitašftte, miręs I99P m. ko
vo 2 d., taigi lygiai prieš pe&kerios metu®. Kilęs jisai 
iš istorinės Lietuvos: Mogiliovo gubernijos, Gėrėjos 
dvaro. Gimęs 1877 m., jau 12' metų omŽiatfe atvyko į 
Paryžių mokslus eiti. PO tėvo mirties paveldėjęs nemažą 
turtą turėjo progos gerokai p&kefiatfti ir po tų kelio
nių jo kūryba tikrai buvo gaust. Didžiojo karo metu 
buvo mobilizuotas rusų amtijon ir paskirtas tarnauti 
Prancūzijos užsienio miksiu mtniaterijbs diplomatinės 
informacijos redaktoriumi. Didžiojo karo metu

HuMfagai leidfflėtis '
‘'Lithuanian Buflefin”, kurį leidžia Lietuviu Tautinė 

Taryba New Vorke pradėjo duoti priedus — gražias 
brošiūrėles apie Lietuvą. Sausio mėnesyje skaitytojams 
išsiuntinėta kun. Thomas G. Chase (lietuvio kunigo iš 
Great Neck, N. Y.) parašytą labai įdomi knygelė — 
“Significance of Ruthenian and Muscovite eiements in 
Lithuanian History”. Knygelėj gvildenami šie klausi
mai: 1. Sl&vs and Lithuanians; 2. The Ruthenes and 
Lithuanians; 3. Muscoviteš and Lithuanians; 4. Lith
uanians subjected to russifioation.

Turėdamas galvoj dabartinės Rusijos pretenzijas į 
Lietuvą, autorius teisingai sako, kad tai yra ažsimoji- 
mas tęsti rusifikacijos (koks ėjo 194ame šimtmety), 
darbą toliau, šiandien rusai naudoja, tokius pat meto
dus, kokius naudojo Kotryna ir Muraviev, būtent fi- 
zišką jėgą. ’

★
Dr. A. Gylio 50-tas gimtadienis

(LKFSB) Vienas žymesnių Lietuvos kultūrininkų ir 
gydytojų yra dr. A. Gylys. Jisai t«cri gerą mokslinį pa- 
struošinfą: Miuncheno universitete baigęs filosofijos ir 
medicinos mokslus, įsigydamas net du daktaratu. Buvo 
docentu Lietuvos universitete. Didelis blaivybė® ir abs
tinencijos sąjūdžių rėmėjas. Kadangi jo specialybė buvo 
ir nervų ligos, tai dar bolševikų okupacijos metu susi
tikusiems draugams pasakojo, kad svetimiems atvykus 
j kraštą žymiai padidėjęs skaičius sergančių nervai®.♦
Gera reidiutija
. Jau buvo rašyta apie Los Angeles, Cal., lietuvių iš-

kilmes vasario 16 d. proga. Tose Iškilmėse buvo priim- 
šius, nofb augęs ir mokęsis svetur, galutinai apsispren- ta gera ir reikšminga rezoliucija, kuri šiaip užbaigiama:

“They vehemently protest againat their inąlusien 
against their wiH in any other priitical grooping. 
Their peoples will undoubtedly rssist suoh a scheme 
to their utmost. Renevved subjugatioa of these statės 
merely sows the seeds of a third Worfed War.

“Lithuania and the other oppressed nations have 
placed their trust in the principles of the Atlantic 
Charter, the principles -of decent, human relation- 
ship. Got fervent (prayers go heavenvvard that the 
good God grants you the fuRest measure of strength 
and enduranee in yotfr unsvrerving efforts ta realize 
cffectivefy those principles.’*

dė esą® lietuvi®, arčiau susipažino su lietuviais, o nuo 
191Ū m. sosnia mėn. jau dalyvavo Versalio taikos kon
ferencijoje, kaip Lietuvos delegacijos sekretorius. Vė
liau jisai buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos nepapras
tu pasiuntiniu ir įgaliotu ministerirj Prancūzijoje. Tas 
pareigas ėjo iki 1925 m., o vėliau — iki 1939 m. kova 
1 d. (iki mirties išvakarių) buvo Lietuvos atstovybės 
patarėju. Lietuvai yra daug nusipelnęs sumaniais Sa
vo propagandos raštais už Lietuvą. Jis taipgi yra ra
šęs filosofijos ir politikos raštų fš viso ji® yra davęs 
daugiau, kaip dešimtį' poezijos, dramos ir kitokių vei
kalų. Jisai yra j prancūzų kalbą išvertęs Visą eilę lie
tuviškų dainų ir pasakų. Rašytojas A. Vaičiulaitis yra 
išvertęs į lietuvių kalbą jo prtincūriškas poemas, taip
gi išversta į lietuvių kalbą jo draminis veikalas “Mi-

Kas iš mūsų dar nepirkome Ketvirtosios Paskolos ka
ro bonų, tuoj nusipirkime, nes visų mūsų pareiga yra

guel Manara”, Milašius su savo kūriniais dalyvavo visomis savo išgalėmis remti AmerikoFkaro pastangas.

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vytei. P. Bečys, M.I.C.
BaB^ontaNtetetan

Trečiadienis ko» 1
, Veisias vėl paėmė jį į la

bai aukštą kaln% parodė 
jom visas pasaulio karalys
te* lt jųpų garbingteną fer 
jam tarė: Aš visa tai tara 
duosiu, jei parpuolęs pagar
binsi tatae (Mt. 4, 8. P). Jei 
turėtume laiko, gąlėtume 
gvildenti spėlionės, kaip a- 
nais laikais gundytojas pa
darė tą, ką Šiandien gerai 
įvykdo- kinematografas. Bet 
mums skubu yra prisiminti 
tas sąlygas, kuriose dabar 
vyksta gundymai mūsų lai
kais.

Štai sumaningas, veiklus 
ir puikiai savo pareigas ži
nąs vaMioinhi#® jaučiasi tu
rįs savo vyresnybės neribo
tą pasitikėjimą, o per savo 
rankas leidžia plaukti visą 
upę valstybės pinigų, arba 
jos turto,* kurįi sunkiai už
dirbo pūslėtos, nekartą su
kruvintos varguolių rankos. 
Velniui nereikia nė rodyti 
posatfM karalyste®: jų ma
sinantį lobį mato pats val
dininkas. Velnias jau nėbe- 
reikalauja, kad valdininkas 
parpultų: užtenka atmesti 
ištikimybę pareigoms Ir sa
vo sąžinę priskaityti prie 
nebūtų daiktų Kas tokiais 
atvejai® tars: Eik šalin šė
tone (Mt. 4, 10)7

Jau šiandien girdėt atsa
kančių, kad tiktai tas neva
gia, kuris neturi progos pa
tepti sau rankas vogtu pi
nigu, arba nesugeba iėsi- 
nkti M teismą daromų kliū
čių. Jeigu tas atsakymas bū
tų tiesa, tai per ją būtų. ma
tyti drr ir kita, būtent, kad 
mūsų šviesuomenėje nebėr 
doros. Kof teismų prtsibtjo- 
ma, tol dar ne visai yra su
puvę. Istorija mus mokina,

KAZIO ŽITKAUS ASARHES
(Tęsinys)

—Rašiau, kaip jaučiau, 
kaip mokėjau, nieko nesi
stengdamas,—prasitarė jis- 
kartą apie sava kūrybą. Bet 
kad jam teku pajusti daug 
vargelių ir pačiam bųti gy
venimo naštas palaužtam, 
tai ir jo poezija—ašarota. 
—Ar saulėlydis gęsta

skaistus,
Ar pažadina aušros rytus, 
Liūdesy, Tu į mano namus 
Tylomis ateini neramu®
Ir, kaip brolis mane apka

binęs karštai,
Mano ašaras tu beskaitai.

Žmonėse paguodos jisai 
nepratęs ieškoti. Jis pasi
skundžia Dtevni ir statomą 
eilėmis išlieja:
Liūdna man, Dieve, taip 

liūdna be galo,
Rodo® j širdį nagus kas 

subado;
Skaisčios svajonė®, kaip 

rytmečio sapnas sdbšlo,

tad buvo Šakų, knr teismai 
prisitaikė prie visuomenės 
pakrikimo ir visatinis su
griuvimas apėmė didžiulio® 
plotus; griuvo galingo® val
stybės. Iš tos ligos negydo 
joki vaistai. Tegalima tik 
gintis kol ji dar neatėjo.

Gintis turi ne vieni val
dininkai, bet ir pramoninin
kai ir pirkliai ir kiti vertel
gos, turintieji daug progų 
nedoru būda pralobti. Gin
tis turi lr ūkininkas, leng
vai galįs pasivogti medžių 
iš valstybės miško. Gintis 
turi žmonės, kuriuos masi
na ne pinigas, bet gražus 
veidelis ar kita kokia pa
gunda vilioja į šalį nu® tie
saus pareigų kelio.

KiekviblOs, kam rūpi sa
voji vertybė, kas myli tėvy
nę, Mus tiki ir garbina Die
vą, visi turime turėti drąsos 
žodžiu ir veiksmu tarti pa
gundai; Eik šalin šėtone.

Vienos tik ašaros tylios 
bemirgą ant vefdo,—

Liūdna man, Dieve, be galo.
-Jis tarp gražiai moka pra 

vesti paralelę tarp savo 
skausmo fer gamtos hūdėsių. 
Taip, eilėrašty “Rudens Go
dos” jlrtfe rimuoja:

SNypta Įtakos parudavę
Be trapių gražių gėlelių*
Lfeūdr gilios nudabintos, -
Lapais kojas sątaklostę
Ir bedūsauja giliai.
Iš niūriai susimąsčiusių 

dausų krinta lašeliai krišto
liniai, lyg našlaičių ‘ ašafo- 
lės.

Cit, tttfrimk, dtegau, 
randėjęs,

Vasarėlę palaidojęs,—
Ji nualpo, ji nubalo,
Rodos vien belaukia galo,
Bet nemirs ji niekados.
Cit poetas prisimena 

savo dienas, kurios, kaip 
tas rsdettfeo lankas, tik vėjo 
besiklauso ir krintančiais 
lapeliai s besi pTio^tTa gelto
nai.

Nelšauš man vasarėlė,
Nenušvis skaisti saulutė,
Vita tBr šaltas rudenėlis,
Graudžią dainą man daM- 

huodams
Belydės iki kapų....

Džiovininkų sanatorijoje

Gydytojai irr draugai pa
stebėjo, kad poetui tikrai 
kapai vaidenas. Jisai buvo 
išsiųstas į Tirolį, į Merano 
aonStorŲą. KaAčftojb jis b^r 
vo pratęs pagundos ieškoti 
Mfigijoje:
Tegu man neaušta aptemę 

rytai,
Nekeiksiu aš naktį nera

mią ir juodą,—-
Dabar aš Žinau, kad 

Golgota tikta) j X
Gyvybę rr laimę teduoda.* 

(Bus daugiau)
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blilAC itfPfllA Suprasdami
DUJU) >vvn«e mum* kaimyninės Uoto •*

(LKFSB) Vąs*rū> 24 d. pųjjya įr sveikindami estus 
annajo aa»o oaurt-! jw Umvae 4^.

klauaomybaa paakelbim# 1»- >t turtine vilUaa. tod 
bu liūdnoee apliokyMae. Ta jr vjj k,.
#U lOHNu kvadr. myliu u> laū,va k M toi4g 
kraUae «i vienu milijonu drsugin<y, ry«ua w |M«V« 
gyventoju jau too išvystu jg Lieto*
savo nepriklausomo gyveni- -——------——
mo laikotarpyje gražų kul (LKFSB) Vienas ik žy- 
toioj, politini, savo tautinį mesniųįų Lietuvos gamta- 
gyvenimą- Boiševiky įr na- mokslia atstovų buvo prof 
cių okupacijos Kstijoje ly- l. Vailionis, mito W30 m 
giai tokios pat žiaurios, kaip vasario 27 d. Be aavo gau- 
įr Lietuvoje- Daugybė esto saus mokslinio dato, jis 
yra išvežto j Sibirą, kur vadavo laiko energingai to- 
miršta išbadėję dirbdami lyvayti ir vieuomanininose 
sunkiose sąlygose, daugybė darbuose-

VALANDOJENULIŪDIMOĮsteigtas L. R. K. 
Fedewiiw skyrius

Vasario 27 d. Marguette 
Park jvyko Federacijos sky
riaus steigiamasis susirinki
mą* Žymesni šios kolonijos 
lietuviai katalikai veikėjai 
susirinkę ir apsvarstę svar
bą šiais laikais turėti vy
riausią, visas draugijas jun
giančią ir atstovaujančią 
organizaciją, nutarė įkurti 
vietoje Federacijos skyrių.

* Į valdybą išrinkti šie as
menys: B. Nenartonis, J. 
Vilkas, P. Gailius, P. Čižams- 
kas, M. Varkalienė, C. Sta
siūnienė, B. Vaišnorienė.

Kadangi į valdybą išrink
ti visi priklauso prie kitų 
draugijų, tai ise bus lengva 
įtraukti į Federacijos sky
rių. Ę. Neusrtpaįųj įr P, Gai 
liui pavesta visas draugijas 
suburti į Federaeiją, apsi
lankant į jų susirinkimus.

Tikėdamies Federacija ga 
losianti gyvuoti, prie jos ta 
pačias proga įsteigto ir 
spaudos sekcija. Sekcijos 
valdyba išrinkto iš 4 asme
nų). Valdytoms palikto pasi
skirstyti pareigomis po ta, 
jei įsigalios. S. <J-tė

Gionro. •— Užgavėnių po
būvi* iy kursų vakaras bu
vo Riradrienėe namuose. Po
būvį# atoilankė ir svečių: 
kun. I. Albavičius, kun. J. 
Grinių*, Kareivių Motinų 
kiūto pirm., sąjungiečių iš 
2-ros kuopos įr svečių ūš to
liau. Per užkandį kunigai 
pasd.k t reikšmingas* laikui 
kalba*

’ M 41To. pačia proga prisimin
ta, kad suėjo 25 metai, kaip 
Bimdzienė vedu*. Gaila, kad 
ji negalėjo suruošti takiu 
iškilnoto sukakčiai paminė
ti, kaip daro kitos tokios 
laimingos poros- Jo* vynas 
jau virš katuri metai, kaip 
miręs. Nors jis mirga, bet, 
jo* širdyje matyti* dar gy
va*. Mirdamas paliko nemažą 
šeimą: keturi* sūnus ir vie
ną dykteni- Ji viena turėjo 
suginti, rūpintis. Dirbę, var 
go, kad ne tik išauginus, bet 
ir mokslo davus. Bet kaip 
skaudu: kada jau sūnus pra
dėjo dirbti ir motinai užva
duotoju būti, Dėdė Sąmas 
pašaukė į karą. Du sūnus 
kariuomenėj, o trečias ve-

- Kreipkitės į-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ direktorius

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI;

1410 South 50tb Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Western Avė., Chieago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* lr 
JŪ*ų flnaustškMP Stoviui prieinamas.

Iš Illinois ir Wįsconsin gy
dytojai vienos dienos posė
džiui suvažiuos kovo 6 die
nai, C^luca^poj, Steven hotely.

PRANCIŠKUS DAJJKSA
Mirė vas. 29, 1944, 6:30 v, 

ryte. sųiaukea aenatyšs.
Gį»£S Lietuvoj. Kilo iš 

Telšių apskr., Rietavos par. 
Ąpierikoj įšgyvęno 44 pi.

Paliko dideliame nuliūdi
me: sūnų Bronisl&vą ir mar
čią Bronislavą; dukterį Ele
ną ir žeųtą Edvardą Rimk
us; 3 ąnūkus; brolį Petrą ir 
jo šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kųnas pašarvotas namuo
se: 1746 S. Union Ąve. Lai
dotuves įvyks šeštad., kovo 
4 4. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nųpšjrdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus, pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliųdę Sūnys, Duktė, Mar
ti, Žentas, Anūkai, Brolis ir 
visos kitos Giminės, 

i Laid. direkt. S. M*. Skudas, 
(telefonas MONroe 3377.

Žuvę kariri karo
frontuose

Wasktogton, P- C. — Ka
ro departamentas praeitą 
šeštadienį pranešė 424 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareiyių pavardes, kurie žu
vo Azijos, Centro Pacifiko,

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
tOTAS <R MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KžUHPKiTtS PRĮS MCSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meiliški, Vertingi
DiUTVin av ............................. .J.P. VARKALA

UOTAS

MĄUgOMSJAI
4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė java SMMm 1 
BRJUHTDN PARKĄ 

Są Income Uksais b-.WUb. wl

Pasitikėjime
Būdama biznyje Rimkie

nė dar randa laiko pasidar
buoti draugijoms ir parapi
jai- Rodos, nėra buvę pa
rengimo, kuriame ji nebųtų 
darbu prisidėjus. Daug dar
buojas Dievo Motinos Sopu
lingos draugijai, Kareivių 
Motinų įtlūbuį. ARDc skyriui, 
•M- S. 2 kuopai ir Dąrių*- 
Girėnes Kareivių Motinų 
klubui. Sako, jei tik nori, 
tai visuomet gali rasti lai
ko pasidarbuoti draugijoms 
ir tas nėra sunku.

Kaip būtų malonu, kąd 
daugiau atsirastų tokių mo
tinų. Te* buvus

MINISTRO KALBA 
BALT1MORCJE 

(Atkelta iš 3 pusi.)
šintoo- Gąadas iš kito vėjo, 
kąme kalbama apie “auto
nomiją”, neturėdama reikia
mo moralinio pagrindo, taip
gi nueis niekais. “Autono
mijos* ’ sumanymas atrodo 
lyg imperialistinio tinklo lo
pymas, kad ptasekmingiau 
žvejoti Baltijos, o gal ir ki
tose, jūrose.

“Nusileidimas lmperialis-d
tinių tautų užgaidoms būtų 
tikriausias kelias į trečiąjį 
pasaulinį karą. Lietuvos 
žmonės ir kitos mažosios 
tautos mano, kąd preziden
tas Roosevelt sakydamas:

rights pf nMtoa, 
large and smaH, raust be 
respęcted and guarded as 
jealopsly as are the rights 
of every individual within 
our owp Republtc. The doe
trine that the strong shall 
dominate the weak is the 
doetrine of our enemies — 
and we reject it*, yra pa
sakęs šventą teisybę ir tuo 
yra suteikęs dįdiiąųsią pa
tarnavimą visai žmonijai.

“Moratoūąi pagrindai ga
lų gale nugalės brutališkos 
jėgos užsimojimus.”

KRE1PKITB8 PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPV- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

«A9AWWR
piyipgMTV
I*™ ...,

PBBSONAUZBUJ IfBMOHlAįe ĄT NO ADDITIONĄL COST! 
PARTICUIiAR PEOPLE PREE'EK PACHANKIS FRODCOTIONS 

DJSTRI9UTOBS OF THB FAMOUS M0NTEUL0 GRANITE 

Mos* Be*uUful—Mo«t Kadnftra d* *» W«M-
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

175JWr47&Sbeot

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūzų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. JOHN W. PACHANKIS

-TĘĘ LTTHUANĮĄN RONVHENT MAN - 
Member of the Lithuanlan Chamber of CommerceDidysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mftaų pastatytas MONUMENT CO.

TAVAIfS MABUOMAMS
DfDVBMI OflM* tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVR. 

(Mateli Gąąnd Avė.)
PHONE: MGBLJSY 6W

PVT. $T$PQNA£ W4B«EN 
<W4£ANAVltfUS)

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDĘNCĮJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5S19 South Troy Street 

W- ESTębropk 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien O* r. vak.; fteštad. ir Sekm. 9-8 vaLMirė vakario 2 d., 1944, 4:30 

vai. pp., sulaukia 23 m. uni.

Gimė Chieago, III.

FąUk.o dideliame nuliūdime 
moterj Sophie (po tėvai. Woz- 
niak), dukterį Mary, motina 
Marijona, patėvį Antaną Va 
raSln.kį, 3 seseris Della ir 
ivoaerl Jone J34elaw«ki, TtUle 
ir švogerį Frank Ernest. Jean 
ir švogerį Frank Schįllaęl lr 
Jų. Seimas, uoSvtus Joną Ir 
Marijonų Wo apiak, dėdę Si
mona Lileikį Ir daug kitų gi
miniu. draugu lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje,. 3307 
So. LJtuauica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. kovo 2 d. lė koplyčios 
9:30 vai. ryto b.us atlydėta* 
į šv. Jurgio parap- bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio Jlelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kadmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtųiines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIPer J. šlįpgerį į Fed. Spau 
do* Sekcijos fondą po $1 į- 
mokėjo ši*: L Ežerakienė, 
K. Andrešiūnienė, P. Šid
lauskas, B. Petraitienė, K. 
V&itekūnienė, Monika, Krims 
kienė.

Per Maltos Ap*M- susi
rinkimą vs* J7 g, Rridge- 
porto Bpa«to» S«krij*i po 
įmokėjo šie: I. Kriėči<įnįe- 
nė, K. Nedvorajtė, S. Bu
čienė, R. Kvtotonė, B. Kna- 
bargąįcštįenė, E. V&itekūaie- 
nė, Marcelė Vyšniausko*, ). 
$apiųakas, Petronėlė Mačiu
lis, Agnės BenČ3itis, J. Rų- 
drevičius ir Anastazija 
butas 50c. S. J4ė

GAUT, BHDUNA LAIDOTUVIŲ ĮTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
, Geriasshs Įraftaraavinuis — Moteris patarasoM.

PHONE 9009 1117 ROOSEVELT STREET
Chieagos
Lietuvių
Laižšotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turlfn® 
Koplyčias 

Visose Rjesto 
Dalyse

NIAUSIOS IR MOKMIMUSiOS
LAIDOTUVIŲ |STAIGOS

ohn F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTf

Nuliūdę:
MotcrU, Duktė, MrMbia, 
Fatėyfe, Kcacrys, šyoge- 
risi, Uošviai, Dėdė ir Gi
minės.

J/Udoturdų plrektprlus M. 
hilllpa Tel. Yards 4908.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
neras VAROS 1138—3S4605-07 S, HermHage 

Avenue
Y«rds 1741-2

LACHAWICZ IR SUNAI
8814 WE8T Mrd PLACE Ffeonra: CANAL 2515
10756 A. mCHIGAN AVR. COMMODORB 5760

 PULLMAN 1270
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA ROTNANkAVIMUI

a»t Lemjvų Mėnemsiy ttm©kšjimųl
E /■ PĄRAVpOglVE PROGA OŠBA*WN®||S tEMOMS

NUOŠIMTIO RATOMS

L BUKAUSKAS
W) go. mCHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661433044 S. Calferie 

Avenue 

laiovette 0727
ANTANAS M. PHILLIPS

8807 LITUANICA AVĖ- Phone VABTAPKITE WE*MKLXEJgOMl!B-llt J» . 1 <»'■ 4Š'I»»»I ij.ll ■ I )į.
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų |«4šiiri rūpeatingąi globo ją. 
mi <r ligi I6.009S9 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance įCorp. Jūsų Maigai greitai išmokami aut pareikalavimo. 
SENIAUSIA IK LIRTUVIV H\ANSlNft JhTAK.A

HSMOTSUUraH . 47 Rriri Seluslngo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS «ad LOAN ASSOCIATION
U CAUnOR 4118 J<M. M, Kalcite. 333$ 89, JOMATED SK

J, LIULEVICIUS
4M8 SO. CAUTOBNIA AVK Fl

Koptyč*9« VELTUI VIsaM

P. J. RIDIKASTaGtf w<**
Pirmadieniais ir Ketvirtad.

• Yri ra*-
8864 SO. HALSTED gj.
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Vėl pateko kalėjiman

Trys pabėgę kaliniai buvo sučiupti; 
gręsia mirties bausmė

Greenwood, Miss. — Trys 
kaliniai praeitą šeštadienį 
išsilaužė iš Hinds kauntėa 
kalėjimo, Jackson, Miss., ir 
įvykdė eilę “kidnaplnimų”, 
apiplėšimų, automobilių va
gysčių, ir kovojo dvi dienas. 
Praeitą pirmadienį pabėgę 
kaliniai jau buvo stiprioje 
kalėjimo priežiūroje, Green- 
wood, Miss.

Ralph Ward, 23 metų, pa
skutinis iš trijų buvo suim
tas, pasidavė keturiems ofi- 
cieriams užblokuotame kely
je, netoli Tchula, Miss., kai 
jis sudaužė savo vogtą auto
mobilį ir bandė išvengti už
tvarą. Jo kampanijonai Law- 
rence Motari, 21 metų, ir 
Roy Drake, 20 metų, buvo 
suimti anksti praeitą pirma
dienį. , 'f
GRĘSIA MIRTIES 
BAUSME

Pareigūnai pareiškė, kad 
trys banditai bus grąžinti į 
“neišbėgamą” Jackson kalė
jimą, iš kur jie pabėgo atra
kinę durų spiną ir nugalėję 
sargą. Ir jie bus teisiami už 
$5,000 holdapą, kurį įvykdė 
Robert E. Lee viešbutyje, 
Jacksone, praeitą sausio mė
nesį, 7 dieną. Mississippi nu
matoma mirties bausmė už 
plėšimą vartojant ginklus.

Pabėgę važiavo į Green- 
wood praeito sekmadienio 
vakare iš Wooster Henry 
farmos, netoli Belzoni, Miss., 
kur jie slėpės dieną ir pali-

bet šis visus sumušė. Viena 
moteris norėjo sužinoti ar

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Musų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
Sr matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite ”55% 

per VASARIO Ir KOVO mčn.

Telefonas SEELfeY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WE8T ROO8KVBLT ROAD

sekmadienio ryte. .
Buvo įspėta, kad banditai

paliko farmą ir išvyko į 
Greenwood. Apsiginklavusi 
policija ir gyventojai laukė 
banditų miesto didžioje gat
vėje. Trys atvyko sų gink
lais ir kovojo keletą blokų, 
iki buvo priversti palikti sa
vo automobilį prie užtvaros. 
Banditai atsiskyrė ir bėgo 
pėkšti. /
PASIDAVĖ NUSIŽEMINĘ

Motari buvo rastas už ga
zolino stoties ir pasidavė nu
žemintai. Drake buvo ant 
sandelio stogo. Jis numetė 
ginklą žemyn, kai policija 
įsakė pasiduoti. Ward par
bėgo per policijos liniją ir 
važiavo automobiliu, kuris 
priklausė Philip Lee, iš 
Greenwood.

Ward išvažiavo iš miesto 
Lee’s automobiliu, paliko ne
toli miško, ir greitai pavogė 
kitą automobilį prieš su
čiumpant jį netoli Tchula. 
Aštuoni vogti automobiliai 
buvo vartojami banditų per 
dvi pabėgimo dienas.

Misa McKnight grįžo į sa
vo namus, netoli Cleveland, 
Miss., ir rado tėvą ir motiną 
Cleveland ligoninėje. Jos tė
vas Joseph buvo peršautas 
banditų į koją, kai jis bandė 
sutrukdyti kidnapinimą, ir 
j’fcs motina buvo nugabenta 
į ligoninę dėl skaudaus per
gyvenimo. Ji pasakė, kad 
banditai su ja elgės manda-

ko Miss Arlene McKnight, giai ir davė pinigų grįžti į 
16 metų, kurią jie buvo pa- namūs, kai banditai ją pali- 
grobę kaipo užstatą praeito ko Henry farmoje.

Navatnas noras

Paštu nori pasiųsti vaiką
Vinita, Okla. — Visokių ji gali pašto siuntiniu per-

“dyvų” esti šiame margame | giųati vaiką iS Vinita į Cali-
pasaulyje. Pašto klerkas
Charles York yrą girdėjęs
visokių keistų reikalavimų,

forniją, kur tojo vaiko tėvai 
dirba.
Tokie dalykai atrodo kaip 

pasakoje.

16 BUVUSIŲ KOVŲ ENIWETOK SALOJE

Eniwetok saloje marinai slėpdamies už medžių laukia komandos įsakymo pulti prie
šą. Tuo tarpu lėktuvai, darydami atakas, nukreipia priešo dėmesį nuo sausžemio jė
gų. (Acme-Draugas telephoto) * *

Kas Girdėtai 
Chicagoje >

Už $5.250
1

George Veseley, 2238 So. 
Kolin avė., troko vairuoto-
jas džl Gold Dietributora, “UOBe P^mieečiuoee vyro, 

kuris turėjo veide randą.Ine., 2245 S. Pulaski rd., pra
nešu policijai praeitą pirma
dienį, kad jo trokas prikrau
tas su $5,250 vertės whisky 
buvo vagių pavogtas. Trokas 
buvo pastatytas priešakyje
kompanijos namo.

• • *

Ištrauktas
*• - *
Praeitą pirmadienį iš eže

ro buvo ištrauktas moters 
lavonas. Lavonas ištrauktas 
apie 200 pėdų šiaurėje nuo 
Ohio gatvės, netoli Navy 
pier.

* * •

Mirtis darbe*
Samuel Rudman, 58 metų 

amžiaus, 3615 13th str., siu
vėjas, praeitą pirmadienį 
mirė nuo širdies atakos dar
be, kai jis dirbo Hart Schaff- 
ner ir Mane kompanijos fab
rike, 2336 St. P.aul avė.

• • ♦
Mirė gatvėkaryje

• r ♦ *
Patrick Condon, 73 metų 

amžiaus, 409 W. 113th str., 
kuris buvo išėjęs iš policijos 
departamento 1919 metais 
pensijon, praeitą pirmadienį 
mirė nuo širdies atakos gat- 
vėkaryje, 79-toje ir State 
gatvėje.

Du plėšikai

, Du plėšikai praeitą pirmar 
dienį sulaikė du tarnautojus 
Blue Bird Air Service kom
panijos ofise. 5511 S. Cicero 
avė. Plėšikai pabėgo su 
$2,128. '

' * • *
Širdies ataka

Jack M. H. Lebolt, 76 me
tų, prezidentas ir įsteigėjas 
Lebot ir Co., brangakmenių 
savininkas mirė praeito pir
madienio vakare nuo širdies 
atakos savo apartamente, 
Ambasador West viešbutyje.

PIRKITE KARO BONUS!

Nepaprastas atsitikimas

Dvylikos metų amžiaus mergaitė 
paspruko iš kidneperio nagų

MERGAITE ŽIURĖJO Į LANGĄ, KAI PRIĖJO KOKS 
TAI VYRIŠKIS. JI NUSIGANDO. BIJOJO RĖKTI. 
PAVYKO PASPRUKTI 16 AUTOMOBILIO.

Policija praeito pirmadie- . kidnaperis padarė apsisuki-
nio vakare ieškojo vakari-

Dvylikos metų amžiaus 
mergaitė, iš Forest Park, nu
siskundė, kad ji buvo vyro 
pagrobta iš Oak Park — Ri- 
ver Forest krautuvių apylin
kės prieš pat pietus.

Mergaitė vadinasi Dolores 
Schoen, duktė Roy C.
Schoen, 7417 VVashington mokinė. St. John’s Lutheran
st., Forest Park. Mergaitė 
pareiškė, kad ji paspruko iš 
kidnaperio • (grobiko) nagų 
iššokdama iš jo automobilio, 
kai kidnaperis sustojo prie 
raudonos šviesos prie Lake 
ir Marion str., Oak Park.
{SAKE eiti kartu 

Mergaitė žiūrėjo į krautu

100 pėdų pietuose nuo Lake Pakelti i aukstesių laipsni 
st., kai vyras privažiavo ir
išlipo iŠ automobilio, ji pa
reiškė. Jis priėjo prie jos, ir 
pasak jos pasakojimo atsta
tė ginklą prieš jos šoną, ji 
mananti, kad tai buvo gink
las.

“Sesute, eik su manim”,— 
mergaitė pakartojo žodžius, 
kuriuos kidnaperis buvo iš
taręs.

“Aš buvau nusigandusi 
mirties”, — mergaitė pasa
kė. Aš pažiūrėjau į jį, ir jo 
kairiame veide buvo didelis 
randas. Jo kairioji akis bu
vo painusi — beveik uždary
ta. Ten nieko nebuvo aplin- 
kui ir aš bijojau rėkti, aš įė
jau į automobilį.”

Dolores pasakė, kad kai

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai plltmaf naoiimt) — be komMino 

PA8 -

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininku

mą ir važiavo šiaurėje nuo 
Harlem avė., į Lake st., kur 
jis pasuko į rytus. Prie Ma
rion st. kidneperis sustojo 
dėl raudonos šviesos, ji pa
sakė. Paskui mergaitė iššo
ko iš automobilio ir nubėgo 
į artimiausią krautuvę.

Dolores yra 5 pėdų ir 2 co- 
lių aukščio ir sveria 135 sva
rus, ji yra septinto skyriaus

mokykloje, Forest Park. Ji
praeitą pirmadienį nebuvo corp3 ir coast guard) sąra- 
mokykloje, nes jos brolis Į šą, kuriame pažymėta, kad 
Kenneth, 11 metų amžiaus, 116 jūrininkų mirė, 112 bu
sirgo kiaulytės liga (mumpa) 
— pareiškė mergaitės tėvas.

Ji pareiškė, kad kidnape
ris buvo apie 30 metų
žiaus, svėrė apie 160 svarų.

vo sužeista ir 43 dingę.

12 lietuvių gavo paaukštinimus
Praeitą sekmadienį Pal

mer House iškilmėse 12 lie
tuvių buvo pakelti į Kolum- 
bos Vyčių 4-tą laipsnį. Iš vi
so apie 430 Chicagos ir apy
linkės katalikų buvo priimta 
į Kolumbos Vyčių garbės 
laipsnį^.

Kun. K. Juozaitis, O. S. A., 
iš Rockford, III., buvo atvy
kęs paaukštinimui. Iš Chica
gos kunigai Juozas Mačiu
lionis, MIC., Juozas Damb
rauskas, MIC., VI. Urba, St. 
Valuckis, Pr. Lukošius, ir 
P. P. Cinikas, MIC., gavo 
Kolumbos Vyčių garbės laip
snius.

Iš karo frontų

Nuostoliai kovos 
laukuose

* X. ' * ’

150 amerikiečiu su
žeista karo frontuose
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį paskelbė 150 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.
. Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje dešimt vyrų 
yra iš Illinois valstijos, trys 
iš Iddiana, du iš Iowa, devy
ni iš Michigan, ir šeši iš 
Wisconsin.* » •

Vokiečiu nelaisvėje
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį paskelbė 167 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių pavardes, kurie 
yra Vokietijoje karo belais
viais.

Belaisvių skaičiuje devyni 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos, šeši iš jų iš Chicagos ir 
jos apylinkės, keturi iš In
diana, du iš Iowa. aštuoni iš 
Michigan
sin.

* • •

ir du išf Wiscon-

Trečiadienis, kovo 1, 1944

/ mus

Laivyno nuostoliai
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine

Paraginkite savo pažįsta- 
am- mus ir draugus, kad jie už

siprenumeruotų “Draugą”.

Antanas B. Petkus, kandi
datas į Cicero miesto aseso
rius, tapo 4-to laipsnio Ko
lumbos Vytis. Be jo buvo ir 
Frank Divio, Felix Waisno- 
ris, Antanas Karas, Antanas 
Gedvilas ir Pr. Gudjonis.

Motina, vaikai rasti be 
> sąmonės

Jauna motina ir jos du 
vaikai buvo rasti be sąmo
nės šeštadienį, keistose ap
linkybėse jų name. Praeito 
pirmadienio vakare jie paz- 
mažu sveiko Hinsdale ligoni
nėje nuo miego ligos (coma).

Svečias rado Mrs. Lester 
F. Borsom, 31 metų, jos duk
terį Mary, 8 metų, ir sūnų 
John, 7 metų, gulinčius ant 
grindų jų name, 102 S. Quin- 
cy st., Hinsdale. Jų gydyto
jas Dr. F. M. Brayshaw ne
galėjo išaiškinti jų ligos 
priežastį.

Mrs. Borsom’s vyras, ofi
so darbininkas, pareiškė 
Hinsdale policijai, kad jis 
nebuvo namie keletą dienų 
pirm negu buvo trys atrasti. 
Nukentėję neturėjo jokių su
žeidimo ženklų.

X Jaunieji šimučiai (Le
onardas ir Zita) džiaugiasi 
susilaukę pirmojo sūnaus 
vakar rytą. Motina ir sūnus 
(10 svarų) geroj padėty. Re
daktorius ir jo žmona Ange- A 
le taip jau džiaugiasi tapę 
“grandpa” ir “grandma”. 
Naujagimio tėvas — seržan
tas karo aviacijoj, atvyksta 
Chicagon penktadienį,

X Kun. A. Briška iš Flo
rida sekančiai rašo: “Atsi
dūriau tolimiausiam kampe
ly (Key West). Miestą ap- * 
žiūrėjau, daug žinių surin
kau. Grįžtų atgal į Miami, 
o paskui aplankysiu kitas 
įdomias vietas”. Renku me
džiagą kelionės aprašymu^ 
kurį patieksiu “Draugui”.

X Komp. A. Pocius su 
parapijos choru atsidėję ruo 
šias religinio turinio kon
certui, kuriame bus išpildy- 
ta kantata “Septyni pasku
tiniai Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus”. Koncertas įvyks 
veąbų sekmadienį, balandžio 
2 d.

X Seimą nešaukti. Tokį 
nutarimą padarė Lietuvos 
Vyčių Chicago apskritis su
sirinkime praeitą sekmadie- T 
nį. Seimas huvo numatytas 
šaukti Chicagoi. Dėl karo 
ir valdžios nrašymo nenau
doti susisiekimo priemonių, 
iei tos keliones nesirįša su 
pastangom karą laimėti, nu
tarta, prašyti centro valdy
bos, kad seimą atidėtų ki- Ir
tiems metams.

X Lietuvių organizuotas 
jaunimas: vyčiai, sodalietės, 
šv. Vardo draugijos skyriai 
šv. Kazimiero šventę švęs 
dvasine puota Šv. Antano 
bažnyčioje, Cioero, sekma
dienį, kovo 5 d., 9 vai. Mi
šiose. Po pamaldų parapijos * 
salėj bus bendri pusryčiai.
Po pusryčių bus padaryta 
ekskursija į Šv. Kazimiero 
kapus atminti mirusius nar 
rius- . z , .

X Leonardas Čepulis, sū
nus žinomų Town of Lake 
veikėjų Jono ir Jadvygos ,. 
Čepulių, šiomis dienomis par 
vyko namo ilgesniam poil
siui. Jis yra liuosnoris ma
rinas ir dalyvavęs kovose 
su japonais Pacifike.

X Domicėlė Vlzgardienė, 
gyvenanti adresu 6958 So. 
Artesian Avė., šiomis die
nomis susirgo. Draugės Ir )
pažįstamos prašomos ligo
nę aplankyti.

* * t

X Misijos 6v. Jurgio baž
nyčioj prasidės lietuvių kai-, 
ba kovo 5 d., 7:30 vai. va
kare. Misijas ves “Laivo” 
redaktorius, kun. A. Sandya, 
MIC.

X P. Daukšas, cicerietis, 
šiomis dienomis sunkiai su
sirgo. Išvežtas į Loretta li
goninę.

X P. Maskolaitis, po ant
ros sunkios operacijos, eina 
geryn. Jis randasi Wesley 
Memorial ligoninėj).
PIRKITE KARO BONUS!




