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...“and that government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Voi. xxvm

UZ 1 KUPONUS DUOS TIK 2 GALIONUS GAZOLINO
IZOLIUOSIME AIRIJA: CHURCHILL
Tas daroma išsaugojimui aliantų armijų

LONDONAS, kavo 14. — kietijos ir, Japonijos atsto-
Ministrų Pirmininkas Chur
chill šiandien pranešė Par- 
liamentui, kad Anglija ir 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės planuoja “izoliuoti” 
pietinę Airiją nuo pasaulio, 
kad uždaryti duris ašies 
šnipams, kurie kitaip galė
tų! stebėti sąjungininku ga
lutinus prisiruošimus Euro
pos invazijai.

Churchill nepranešė ko
kiais būdais ta izoliacija 
bus vykdoma. Iš jo žodžių 
duodasi suprasti, kad siena 
tarpe šiaurinės Airijos ir 
pietinės Airijos bus uždary
ta, kaip jau uždraustas su
sisiekimas tarpe Anglijos ir 
Airijos. Gal net turima gal
voje nevisuotina blokada 
ant pietinės Airijos, kur 
Prezidentas Eatnon De Va
lera atsisakė .uždaryti Vo-

Rumunija nori taikos
LONDONAS, kovo 14. — 

Britų spaudos pranešimai iš 
Turkijos sakė Princas Bar
tu Stirbey, buvęs Rumuni
jos premjeras, vartodamas 
specialų britų vyriausybės 
išduotą pasą, atvyksta iš 
Ankara perduoti rumunų 
taikos pasiūlymą eąjunginin 
kų autoritetams Cairo mie
ste.

Diplomatiniai rateliai kol 
kas nieko nesako aipie tą 
raportuojamą misiją, nors 
priduodama reikšmės fak
tui, kad britai leido Stirbey 
Įeiti į sąjungininkų terito- 
rijąu

Anot pranešimų, Stirbey 
pradėjęs savo misiją tris 
savaites atgal, kuomet jis 
kalbėjęsis su neutraliais ir 
sąjungininkų diplomą tais 
Ankaroj^. Manoma jis Cairo 
matysis su Lord * Moyne, 
Anglijos ministerių, ir Ru
sijos ambasadorium.

vybe®.
Churchill sakė jeigu są

jungininkų kariuomenėm į- 
vyktų katastrofa, kuri būtų 
susekta kaipo rezultatas 
Vokietijos ir Japonijos at
stovų palaikymo Dubline, 
susidarytų nemalcnumų tar 
pe pietinės Airijos ir Angli
jos.

Anot jo, iniciatyva šiame 
reikale buvo Amerikos, ka
dangi dėl ašies atstovų Dub 
line susidaro pavojus ameri
kiečiams kariams Airijoje. 
Visuomet, tačiau, buvč vei
kiama išvien au Anglijos 
vyriausybe, kuri davė Ame
rikos prašymui savo pilną 
paramą.

Churchill taipgi sakė yra 
skaudu imtis tokių žygių, 
bet jie reikalingi sąjungi
ninkų kariuomenių apsau
gai.

BRITU LĖKTUVAI
PUOLĖ FRANKFORTA

LONDONAS, kovo 14. — 
Amerikos aviacijos štabas 
pranešė, kad du daliniai 
Thunderbolt naikintuvų 
šiandien išnešė ofensyvas 
prieš dvi šiaurinės Prancū
zijos dalis.

Nesimato, kad rusai- 
suomiai susitaikytų

STOKHOLMAS, kovo 14. 
—žinios iš Helsinkio sako 
Rusija įispėio Suomiją pri
imti originale® paliaubų są
lygas be jokio atidėliojimo, 
arba nukentėti atmetimo 
pasėkas.

* KALENDORIUS
Kova 15 d.: Sv. Longinas 

Ir šv. Zacharijus; senovės: 
Ruklis ir Gydeikė.

Kovo 16 d.: šv. Abraho- 
iflM Ir šv. Ru pertas; seno
vės: Vaidotas ir Bitonė.

ORAS
Lietus, gali mainytis 

sniegą, šalčiau.
i

PASTO MAIŠAI PALAIKO MARINŲ MORALĘ

Nepraėjus nė savaitei po marinų išlipimų Cape Gloucestery, jiems'atvyko ir paš
tas. Cia matoma kaip šimtai maišų geriausių “/moralės palaikytojų” sortuojami tuoj 
už priešakinių linijų. (Marine Corps Photo. Acme-Draugas.)

U.S. lėktuvai puolė 
4 naciu submarinus

WASHINGTON, kovo 14. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad jo lėktuvai, pakilę 
nuo lėktuvnešių, birželio ir 
spalių mėnesiuose atakavo 
keturis nacių submarinus. 
Try® jų manoma nuskandin 
ti, o ketvirtas buvo sužalo
ta®. -1

Dvidešimts du to skvad- 
rono nariai gavo atžymšji
mo ordinus už tą žygi, ka
dangi jie išnešė ataką ne
žiūrint didelio šaudymo iš

LONDONAS, kovo 14. — submarinų.
Aviacijos ministerijos šian- --------------------
dien pranežė, kad britų bom p lįHiiusi niinU 
bėrių daliniai vakar naktį IcMUYul ŲtlUI“
puolė svarbiąsias priešo su
sisiekimo linijas okupuotoj 
Prancūzįjoj, ir karo fabri
kus Frankfurte vakarinėj 
Vokietijoj.

Halifax bomberiai ataka
vo Le Mans produkcijos 
centrą, okupuotoj Prancūzi
joj, apie 112 mylių į pietva
karius nuo Paryžiau®. Svar
biausias taikinys buvo gele
žinkelių tinklas, kuris sulo
šta svarbią rolę nacių trans- 
portacijoje. /

Tuo pat metu Mosųuito 
bomberiai puolė Frankforto 
industrinį centrą ir kitus 
neišvardintus taikinius vaka 
rinėj Vokietijoj.

7 Estijos miestus
STOKHOLMAS, kovo 14. 

—Vokiečių kontroliuojamas 
Skandinavų radio pranešė, 
kad per praeitas 24 valan-

RUSAI PERSIKĖLE PER BUG UPE
Atrodo, naciai ruošiasi evakuoti Odessg

LONDONAS, kovo 14. — 
Vokiečių radio pranešimu, 
rusai kariai jau persikėlė 
per Bug upę vakarinėj Uk
rainoj, ir įsteigė kelias po
zicijas 1 pavakarius nuo 
Umano.

LONDONAS, kovo 14. — 
Pranešimas iš Istanbulo sa
kė visi laivai Rumunijos Juo 
dosios jūros uostuose buvo 
skubiai pasiųsti Odesson. 
Istanbul žinia, pagrįsta, ra
portais iš Sofia, intimavo

Iš to daroma išvadų, kad 
visa nacių pietinė linija 
greit subyrės dėl 1944 m. 
“Dunkirko,“ kuris patrauk 
tų koVos linijas atgal į Ru
muniją. 'trr .

Sekdami Premjero Stali
no vakar dieųos pranešimą 
apie Kerzono užėmimą, 90 
mylių j rytus nuo Odessos, 
vokiečių aukštos komandos 
komunikatas sakė ta bazė 
buvusi evakuoti po to kaip 
visi militariniai įrengimai

kad vokiečiai ruošiasi 
vais evakuoti Odessą.

lai- buvo sunaikinti, “pagal nu
matytą išsijungimo planą.“

Italija tikisi kitų 
aliantu pripažinimo

NEAPOLIS, kovo 14. — 
Oficialūs Italijos vyriausy-

das Rusijos lėktuvai bomba- bės sluoksniai pareiškė, “di-
vo septynis Estijos miestus. 
Anot pranešimo, bombos 
krito ant Dorpat, Varu, Vil- 
jadi, Pamu, Paite, Rakvero 
ir Tapa.

Agentūrai citavo Helsinkio 
laikraštį Uusi Suomi, kuris 
sakė 350 asmenų buvo už
mušta, 600 sužeista, ir 1,320 
namų sunaikinta paskuti
nėje atakoje ant Rėvai (Tal- 
linn), Estijos sostinė®.

dėlę viltį,” kad Amerika ir 
Anglija paseksiančios Rusi
jos pavyzdį. Vakar praneš
ta, kad Rusija ®utiko su Ita-

Manoma Prezidentas 
reikalaus tėvų ėmimo
WASHINGTON, kovo 14. 

—Manomai Prez. Roosevėl- 
tas prašys vietinius draft 
board’us padidinti tėvų ėmi
mą karinei tarnybai, kad 
tuo išsaugoti svarbias karo 
pramones, kuriom dėl drafto

lija apsikeisti diplomatais, ir taip trūksta reikalingų
Kiek žinoma, Rusija darė 
tai neatsiklaususi Washing- 
tono ar Londono.

Kaltina nacius už pavoju Romai
WASHINGTON; kovo 14. istoriniuose pastatuose, o

—Atsiliepdamas į Popie
žiaus Pijau.® XII atsišauki
mą į sąjungininkų ir ašies 
vadus išsaugoti Romą nuo 
sunaikinimo, užsienių reika
lų sekretorius Cordell Hull 
sakė sąjungininkai “kiek 
išgalėdami aaugo visas šven 
tove® ir istorinius pamin-

sąjungininkų militariniai va 
dai turi pirmoj vietoj rūpin
tis kariniais reikalais.

Sekretorius nedarė jokio 
prižado, kad katalikybės 
sostinė bus išsaugotas bet 
sakė “mes esame tiek' pat

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Prez. Rooseveltas patvirti

no sekr. Hull pareiškimą 

apie Amerikos norą išsau

goti tikybinius ir istorinius 

paminklus.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas pranešė, kad Ame 
rikos 1,500 tonų submarinas 
“Corvina” dingo. Tai dvide
šimtas submarinas praras
tas šio karo metu.

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos lėktuvai Iš naujo 

Mar
suinteresuoti religinių pa
minklų išsaugojimu kaip ir atakavo Caroline ir

klus,” bet jeigu karo keliai kitos vyriausybės ir pavieni i shall salas. Išsorogdinta
veda Roman, tai kaltė tenka 
vokiečiams.

Hull vakar sakė vokiečiai

asmenys.” Anot Hull, jeigu priešo anranici tos krovinys

kariai yra įsistiprinę italų! keliamas.

vokiečiai nebūtų ten įsistip
rinę, tas klausimas nebūtų

ir sukelti keli dideli gaisrai.
IŠ ROMOS — Orinėje ata

koj žuvo red. Virgilio Gayda.

darbininkų.
Pranašaujama, kad Roose 

veltas “paaiškins” savo 
vas. 25 d. memorandumą, 
kuriuo jis reikalavo pertik- 
rinimą atidėjimų iš karinės 
tarnybos dėl darbut Anot 
kitų oficialų, tas Prezidento 
pareiškimas paskatino kitu® 
board’us vieton tėvų kariuo 
menėn siųsti kai kuriuos 
reikalingus darbininkus.

italai belaisviai nori 
alaus, arba nedirba

LONDONAS, kovo 14. — 
Italai karo belaisviai vienoj 
pietinės Anglijos stovyklo
je atsisakė dirbti laukuose, 
kirsti malkas ar by ką kitą, 
kol jiems nebu® grąžinta 
kasdieninė puspaintė alaus.

Pirkite Karo Bonus

. «-A: -i * .

ĮSAKYMAS ĮEINA GALION KOVO 22d
Tuo sulyginama kuponų vertė visoj šaly

Chester Bowles sakė nebu-VVASHINGTON, kovo 14. 
—OPA įsakymu, nuo kovo 
22 ct “A” kuponai bus geri 
tik dviem, vietoj trim, ga
lionam gazolinos. Tas įsaky
mas taikomas vakarinėm ir 
vidurvakarinėm valstybėm, 
kadangi rytinėse valstybėse 
tų kuponų vertė jau senai 
sumažinta.

Tuo pat kartu “B” prie- 
dinis gazolino kiekis Pacifi
ko pakraščiui sumažinimas 
iš 460 į 400 mylių mėnesiui.

OPA administra torius

vo norima daryti tokius su
mažinimu®, bet stojame į 
kritingą laikotarpį, kuomet 
labai daug gazolinos bus 
reikalinga kariniems reika
lams.

“A” kuponų vertė.® pakei
timas reiškia, kad kuomet 
“A-ll” kuponai įeis galion 
kovo 22 d., jie turės užtekti 
trim mėnesiam, vieton dvie
jų, kas reiškia maždaug du 
galionus j savaitę nevaržo
mam važinėjimui.

Tik patrolės veikia 
. Italijos frontuose

NEAPOLIS, kovo 14. — 
Štabo pranešimas sakė oras 
Italijos pragiedrėjęs, bet 
didelis dumblą® neduoda nė 
vienai pusei imti® didesnių 
žygių. Patrolės, tačiau, vei
kia kaip veikusios, ir vakar 
įvyko keli aštrūs susirėmi
mai prie Minturno ir Cassi
no penktos armijos fronte.

Vokiečiai pradėjo gan 
stiprią trišakę ataką {prieš 
indėnus karius aštunto® ar
mijos fronte, bet vėliau pa
sitraukė. Sąjungininkų arti
lerija ir Šautuvai atmušė 
kitas nacių atakas.

Sąjungininkų daliniai ban 
dė nacių linijas aplink Cis
terna ir Littoria, žemiau 
Romos. Amerikiečiai suėmė 
13 nacių. Britai išmušė na
cių kulkosvaidžių lizdą ir 
atmušė vokiečių bandymą 
persikelti per Moletta upę.

Manoma žemė už savaitė® 
sukietės užtektinai dides- 
niem armijų veiksmam.

Hull ragina suomius 
pasitraukti iš karo

* WASHINGTON, kovo 14.
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull spaudos konferen
cijoje sakė “Amerikos žmo
nės ir vyriausybė nuošir
džiai tiki, kad pasitarimai 
tarpe Suomi jo® ir Ruaijos 
prives prie Suomijos atsis
kyrimą nuo Vokietijos ir 
pasitraukimo iš karo.“

Yra ženklų, tačiau, kad
Amerika susirūpinusi dėl 
galimybės, kad Suomija gali 
atmesti vėliausią. Rusijos 
notą.

Senatas priėmė karių 
balsavimo bylių

WASHINGTON, kovo 14. 
—Senatas šiandien 47 bal
sais prieė 31 priėmė kom
promiso bylių karių bal mo
vimo reikalu, kurį sudėtinė 
Senato-Atstovų konferenci
ja paruošė praeitą savaitę. 
Bylius dabar eina į Atstovų 
butą, kur, pranašaujama, 
taipgi bus priimtas.

Japonams Bougainville 
darosi vis karščiau

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, kovo 14.— 
Japonų eilėms Bougainville 
saloje praretėjus dėl nevy
kusio® atakos ant amerikie
čių linija®, kurios metu ame 
rikiečiai kariai išmušė 1,000 
jų, atrodo, kad japonams 
ten einama prie laipto galo.

Anot raportų, Amerikos 
lėktuvai, nuolat 
bombas ant žygiuojančių 
japonų eilių, sulošė svarbią 
rolę tos atakos atmušime, 
šioje atakoje ant Torokina 
linijos japonai prarado bent 
vieną iš kas keturių vyrų.

Priešas smarkiai nuken
tėjo ir kituose frontuose. 
Amerikiečiai užėmė dar dvi 
strategines Admiralty salas. 
Japonai labai mažai tesi
priešino. Mūsų lėktuvai iŠ 
Solomonų dar kartą ataka
vo Rabaul bazę, N. Britain 
saloje, šį kartą numesdami 
117 tonui bombų. Lėktuvai 
taipgi puolė Wewak bazę, 
Naujos Gvinėjos saloje.

Didieji U.5. lėktuvai 
atakavo Wake sala

PEARL HARBOR. kovo 
14.—Adm.. Chester W. Ni- 
mitz šiandien pranešė, kad 
armijos ir laivyno bombe
riai šeštadieny penkioliktą 
kartą atakavo Wake salą. 
Penkiasdešimts tonų bombų, 
numesta ant tos mažo® Ba
lytės, kuri randasi 620 my
lių j šiaurę nuo Marshall 
salų ir 2.300 mylių į vaka
rus nuo Hawaii.

Jis tailpgi pranešė, kad 
1 kiti Amerikos bomberiai 
puolė Nauru salą ir tris ja
ponų bazes rytinėse Mar
shall salose.

Kasdien į vandenį 
įleidžiama 12 laivų

WASHINGTON, kovo 14. 
—Laivyno sekretorius Knox 
pranešė, kad beveik 12 nau
jų laivų įleidžiama į vande
nį kasdieną.

- A.
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SN1EGĄS LABAI APSUNKINA VEIKSMUS ITALIJOJ

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line ef 

Furniture

Karalių Karalius Lietuvą, lenaų veucejų
ryuens cit. ju. ikGGftn&rewtcx, 

Balandžio 2 d., Sv. Kad-j ir “Amerika” red. J. Lauč-
miero mokyklos salėj bus įa
rodomi judamieji paveikslai, Karo pabota už
labai tinkami gavėnios me- ^rl $13,000, Raud. Kryžiui 
tui, būtent “King of King»”Į‘suaukota apie $10$ ir Lie- 
tKaralius Karalių), Paveiks tuvoe reikalams — $200. 
luoae parodomas Kristaus Spaudos peržvalgė.jas
gyvenimas ir kančia. ____________
Pakviesto, i progm™, Į^jj

Jaunas smuikininkas Ta- i ■ .
das Kuligovskis pakviestas LIClUYį 
Bostono Lietuvių Jauname- (LKFSB) Švedų spauda, 
čių Tautinių šokių grupes į prisimindami neseniai iš
jos rengiamą meno vakarą leistą knygą ‘‘Ar jie 4uri 
lįal&ndžio 23 d. Kvietimą teisę gyventi”, pabrėžia,, 
jaunas menininkas yra pri- kad Baltijos valstybėms ne
ėmęs. gali būti ši teisė atimta.
_ , . Rooseveltas ir Churchillis
8e«MW awidal pažadėjo laisvę visoms tau-

Kovo 19 d. Šv. Jurgio pa- toms. ‘‘Argi Baltijos valsty- 
rapijoe salėj bus pramoga bės būtų išskirtos? Mes ne- 
— kauliukais žaidimas. Pra- norime tam tikėti. Priešin- 
moga prasidės 4 vai. popiet, gai, mes manome, kad Bal- 
Kiekvienam ’vertėtų atsilan- tijos tautų laisvės klausi- 
kyti, nes visas pelnas ski- mas bus išbandymas lais- 
r i amas vietos parapijos mo- vės visam pasauliui. Jei šis 
kyklos mokytojų seserų pra- kruvinas karas gali kokius 
nciškiečių naudai. padarinius atnešti, tai visų
,, x . . i - pirmas ir svarbiausias da-Lfofcoviat kitataučių ’ .! lykas bus garantuoti laisvę 

rr-urrųB . nepriklausomybę mažoms
Vietos ukrainiečių laikraš- tautoms’*, — rašo švedų 

tis ^Amerika” kovo 2 d. laikraštis.

Factory Bcprreentsttra

SHOWROOMS IN 
MEKCHANDISE MART
For appointment cail — 

REPUBLIC 8051

Britų Aštuntosios Armijos fronte Italijoj veiksniams pastaruoju! laiku labai kenkia 
sniego pūgos. Kai kuriose vietose tiek pri-versta sniego, kad norint tankais pasistum
ti pirmyn, pirmiausiai reikia sniegas nukasti. (Acme-Draugas telephoto) IBARGlMf

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.Kap šventė Kalėdas 

Lietuvoje
(LKFSB) Švedų spauda 

praneša, kad Kalėdos Bal
tijos kraštuose praėjo liūd
noje karo'nuotaikoje. Tik 
saugumo policijos tarnauto
jai, SS nariai ir našlėj, ku
rių vyrai kri o fronte, ga
vo ekstra maisto porcijas. 
Visų kitų Kalėdų vaišės tu
rėjo būti skurdžios, kaip ir 
kasdienis valgis. Karo naš
lėms per Naujus Metus bu
vo žadėta duoti kojinių. Pri
vilegijuotų asmenų vaikai tu 
rėjo gauti didesnius kiekius 
sūdytos žuvies, biskvitų. 
Darbininkai, kaip vyrai, taip 
įr moterys, buvo nepaten
kinti, kad karo fabrikuose 
jiie turėjo^ dirbti net KūčiiOr 
se ir Kalėdų naktj. Jie bent 
gi pareikalavo, kad fabri
kuose būtų įrengtos eglu
tės ir būtų duota valandė
lė laisvalaikio pamokslui iš
klausyti. Vokiečiai turėjo 
nusileisti ir iš bažnyčios per 
radiją buvo duotos pamal- 
dos.

(LKFSB) Kauno gen. ko
misaras įsakė sunešti visus 
sovietų žemėlapius su rusiš
kais parašais. Vilniaus sri
tyje buvo paskelbtas ir ter
minas: žemėlapius sunešti 
prieš sausio *15 d.

j SEKMADIENIAIS — nuo 1
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
i tadieniais nno 1 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiao adresas:
6755 S. Westem Avė- Chicago, DL

Telefonas — GROvehiU 2242

(LKFSB) Pramonės įstai
gų direktoriai paskelbti e- 
sančiais atsakomingais. už 
bet kokį gamybos sumažėji
mą, net jei tas įvyktų dėl 
streiko, ar dėl darbingubmo 
sumažėjimo nuo nepakanka
mo maisto. Esą, jų pareiga 
prižiūrėti, kad darbininkai 
gautų papildomas maisto 
normas.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6132

(LKFSB) Panevėžio gy
ventojas P. Mažeika nubaus 
tas penkeriems metams ka
lėjimo už tai, kad pereitų 
metų vasarą pardavė tris 
vagonus kviečių, kurie bu
vo skirti vokiečių armijai.

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 3 Od 4 ir noo 8 iki 8 vaL vah.

Nedėliomis pagal sutartį , 
OHfce TeL TARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

__ S24J West 66th Place
Tel. REPubUc 7868 zTeL YARdš 2246

TeL CANaI 0257
Rež. Tek: PROspeet 6659DR. VAITUSH, OPT,

LIETUVIS DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street 
Vai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadieni pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 We»t Marąuette Road

Optometrically Aklą SpeetaUstas 
Palengvina .iriu įterapin-y kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai-

EXTRA! EXTRA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1—1 Ir 8—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

GIDITOJAfi B CHIRURGAI + 
B AKINIUS PRTTAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

se atsitikimuose egzaminavimai da
lomas su elektra parodančia me
ilausiąs klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nue pietų • Ne

dalioj pagal sutartį.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tek Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkeli savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antraiu.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 West 35th Stree'4712 South Ashland Av.

MONARCH LIQUOR
3529 Se. Halsted St.

Phone YĄHDS 0064

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie atanęs. 
Apsiimu išgydyti.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROapect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4726 So. Ashland Av< 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARdš 0554 

Jei neatsiliepia laukite—
Res. Tel.: MIDiray 2880 

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

Didžiausia Lietuvių 
Jeweky Krautuve GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So, Kedzie AvenueJEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMUINO

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 

> išskiriant trečiad. ir sekmad.
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius ■■■■■■
kitokius auk-
sinius daiktus I -——
už PRIEINA- 
MAS JUMS 
KAIN AS!
Turime didelį 

! ir gerą Rggi-
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų. Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių įteiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
strumentųs. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
JEWELRY — tVATCRMAKER 

— MUSIC

4316 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Ofiso TeL___ VIRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofise TeL LAFayeUe 3216 , 
Rez. TeL LAYayette 0004 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDde 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:90 vak. 
šeštad. • vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 
4264 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

PATARNAVIMA8 GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

8147 8. Halsted SL, Chicagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Z lr šeštadieniais
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

AND MųUJS U JI 1M ■ U k Ud L b
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ___________________________

4192 Archer Avė. Virginia 1141- » . v C
JUSTIN MAC!afiJWlCH, Pres. and Mgr.

(•in 10 parteni <iye«r- 
in., in Mt//« įtini- 
mėlio sA«(
•ueh amaalng Įnm>er» 
(*, fceei.
drop «/ umJ /•( «nd 
laka U regularlj M 
jMir meal deatrr.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe

te ' . -J
7 -1* |

0. ' * 'j J
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Trečiadienis, kovo 15, flHf’f MBNftARTlS DRATTGAS. CHTČArtO TT,f.Tw>T^

CLASSIFIED A N D "H E L P W A N T E D" A D S

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS* HELP WAMTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tb». RANdoiph U4S8-24M

SVARBUS PRANEUMAS
War Manpnwer OommlariM m» 

Matymai rpikalimja kad riaiuro 
mas darbininką turi (atarti V* 
Unoflarlmo Raštų (statement o* 
availahillty) nuo dabartinės dar
bo (staUroa — ar nuo War Man- 
power Oommtasion — pirm pra
dedant dirbti kitoje Isialyoje. 
Persltlkrinkit ar Jfw galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palluosa- 
rlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
tar darbo įstaigoms daug laika

KELP WANTED — VYRAI HELP UANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WAKTED — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

AUTO. SCREW SET UP 
Patyrusių prie B. & S. maiinų

TURRET LATHE OPERS 
MILLING MACHINE OPR. 

TOOL IR CUTTER 
GRINDERS

Patyrusiu prie elose toleranoe
PATYRUSIU MAŠINOMS 

TAISYTI VYRU 
SHIPPING IR RECEIVING 

KLERKŲ
Atsišaukit 8:30 ryto aki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYVVELL
4737 W. DIVISION ST.

KEPEJŲ IR 
KEPĖJAMS PAGELB.
MATYK1T MR. SHTDLER 

KROGER GROCERY & BAKERY 
COMPANY

8201 S. Vincennes Ave.

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

PLATINKITE “DRAUGĄ’

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KABO DARBAM
PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

2924 W. Slst St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central

Steel Wire Co.
*

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRTNDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonfi
Atslftauklt darbo dienomis nuo 8 ryto 
iki 6 pp. arba Šeštad. Iki 12 pietų.

i 2742 W. 36th PLACE
Atsineškit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

VYRŲ 
NUOLATINIAI DARBAI

Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportaciją

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia

40 VAL. SAVAITĖJE 
PET.NO DALINIMO PLENAS

VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 
UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ «

DEARBORN CHEMICAL CO. 

1029 W. 35th ST.

DIRBTUVĖS

DARBAI

VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI»

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

PYRAGŲ APCUKRUOTOJŲ 

ir pakuotoji;
MATYKIT MR. SHTDLER

KROGER GROCERY A BAKERY 
8201 S. Vincennes Ave.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. >87.60 J mėneaj 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltS. pria Housekeeper.
EDOHWATER BEACH HOTEL 

BS4P Sberldan Rd.

LUMBER HANDLERS 
PAPR. DARBININKŲ IR 
TROKŲ VAIRUOTOJŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atslftauklt prie J. Byrne.

KING MIDAS LUMBER 
2221 S. Ashland Ave.

NEPATYRUSIU

STIPRIŲ

100% KARO DARBAI

MAŠINŲ PAGELBINIKŲ PRESS RŪME 

ROLLING MILL PAGELBINIKŲ

(Tari turėt svorio nemažiau 150 svarų
Apsiimanti dirbti bile kuriam šifte)

Puikios Darbo Sąlygos 

Naujoj Dirbtuvėj

GERA MOKESTIS
t

Laikas ir Puse Virė 40 Valandų 

48 Valandos į Savaitę

GRUPĖS APDRAUDA 
2EMOS KAINOS CAFETERIJA

ATSIŠAUKIT I EMPLOYMENT OFISĄ

REVERE COPPER AND BRASS, 
INCORPORATED

ORDNANCE DIVISION 

6630 W. Fullerton

WAREHOUSE VYRŲ
Gvarantuota 48 vai, ) savaitę, lalkps 
Ir pusft virš 40 vai. Minlmum rata 
76c J vul. Atslftauklt } Warehouse 
ofisą.

KROGER STORES 
82S5 S. Vincennes Ave.

LION MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!
PLATING ROOM 

PAGELBININKŲ

★
GENERAL MACHINE 

SHOP PAGELBININKŲ

★
RECEIVING IR SHIPPING 

ROOM PAGELBININKŲ

★
Ateikit ru gimimo rekordu ar 

prirodymu pilietybės

2640 Belmont Ave.
VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
Warehouee vyrų lr Orderių Pakuo 
tojų plumblng lr heatlng aupply
Įstaigoje.

COLUMBIA PIPE A SUPPLY CO. 
S«10 S. MORGAN ST.

MEKANIKAMS ATYDA!
Svarbūs darbai pataisyme skalbiamų 
mašinų. Moderniškoj dirbtuvėj. Pui
kios darbo sąlygoš su po karo atei
timi. Patyrimas pageidaujamas, bet 
nereikalinga. Mes išmokinsiu’, jus.

C. E. SUNDBERG CO. 
7738 S, Halsted St.

Nuo 9 ryto Iki 6 pp. ar pašaukit: 
RAD. 2700 dėl vakarinio pasitarimo.

VYRŲ
Dirbti orygen Ir aoetylene dirbtuvė
je. Patyrimo nereikia. Pradinė rata 
75c J vai. 48 vai. savaitėje. A tari - 
Saukite. ~

AIR REDUCTION SALES CO. 
8100 S. Homan

MERGINU 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje.

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

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas. 

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm SeStad.
8:80 ryto Iki, 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:,30 
vakare iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp. ■

GERA PROGA

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

Be patyrimo. Lengvi darbai šva
rioj moderniškoj dirbtuvėj. 100% 
karo darbai.

SOLAR MFG. CORP.
4501 S. Western Blvd.

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

SU ŠTOKU
Geroj vietoj, priešais Crane kom
panijos dirbtuvę. Sąlygas sužino
ti kreipkitės adresu

4147 S. KEDZIE AVE.

PAIEŠKO KAMBARIO

REIKALINGA šiltas lr šviesus kam
barys privatinėje šeimoje. ŠV. Anta
no parapijoje, Clceroje. Gyvens mo
tini Ir suaugusi duktė. Praneškite 
adresu: i I <|g

A. GUSTAITI EVft,
300.'? N. KABLOV AVE.

PARSIDUODA 
10 AKARŲ ŪKE

Dalinai miškais apaugę, arti mies
telio 60 mylių I plietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie

GEORGE S. JAYE 
ROSELAWN, IND. PHONE 19.

Specialūs teismai 
Lietuvos gydytojams

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok} darbą, kurį 
norite lr pajėgsite dirbti.

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help I
★ For Rent!
★ For Service!
W For Results I 
- ADVERTISE -
In Amertart Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— EBTABUBHED 1MB —

CAEL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

THL—RANDOLPH 9488

LITHlIANIAN-DftAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★

*» SSSR pretenzijos 
sunkina lietuviu kova

SKAUČIŲ DARBO LICDYMAS

Amerikos skaučių atstovė Dorothy Clark (kairėje) įtei
kia prez. RoBSeveltui liūdymą (čekį) 15,430,000 darbo va
landų, kurias skautės išdirbo karo pramonėje nuo Ame
rikos įstojimo į karą, tai yra japonų užpuolimo ant Pearl 
Harbor. (Acme-Draugas teletphoto)

Ką sako faktai apie bolševiko sąžinės 
laisvę okupuotoje Lietuvoje

- (LKFSB) Lietuviai labai 
nusistatę prieš nacius ir
siekdami laisvės yra pasi- 

(LKFSB) Lietuvoje įstei- su j;jis kovoti> net ir 
giamas specialus teismas. dabar daugelyje vietų vc2. 
kuris spręs bylas medicinos dami prieS vokie{ius p^j. 
personalo, kaltinamo nusi- i zanų Ta<sįau LM.UVOB
žengimais prieš savo profe-, gyventojųj pasipriešinimui 
sijos dorovę (etiką) ir draus llabai kUudo bolševikų pa.

skelbimas, kad ir Lietuva 
priskaitoma prie Sovietų 
tarp tų 16 respublikų. Vil
niuje įvyko didelė manifes
tacija, kurioje pasisakyta 
prieš Lietuvos jungimą su 
Rusija. Kalbėjo burmistras 
Dabuilevičius, valdini n k a s 
Bivainis ir vienas iš daly
vių Lietuvos laisvės kovose 
(1918-1919 m.). Vilniaus dar 
bininkijos vardu priimta re- 

I zoliucija, gintis nuo bolše
vikų. Vilniaus teatre įvyko 
lietuvių inteligentų, susirin
kimas, kuriame išneštas pro 
testas prieš Lietuvos jungi
mą prie sovietų. Susirinki
me kalbėjo prof. Mykolai
tis, istorikas prof. Puzinas, 
teisių docentas Čepas ir te
atru direktorius Alantas.

Šitokie dalykai skaldo lie
tuvių ir kiltų, panašioj pa
dėty esančių, tautų jėgas. 
Vokiečiai tuo tik džiaugia 
si, gal net prie to skatina 
bet atsakomybė už tą visą 
krinta ant tų, kurie užuost, 
išeidami iš Atlanto Čarte
rio nuostatų, skelbę laisvę 
pavergtoms tautoms, garsi
na apie nauja okupaciją, ir 
tai dar bolševikų kurių žiau 
rūmą liudija, masiniai kapai 
Lietuvoje ir keliasdešimts 
tūkstančių tremtinių Sibire

mę.

Aptemdymas Kaune
(LKFSB) Saugantis oro 

puolimų, Kaunas aptemdy
tas. Oficialios okupantų į- 
staigos nusiskundžia, kad. 
esą, padaroma nemažai nu
sikaltimų, prieš aptemdymo 
taisykles ir kad nusikaltė
liai ateityje bus griežtai 
baudžiami.

Naciai nubaudė 
P. Dailydę

(LKFSB) Kaime gyvenan 
tis P. Dailydė buvo nubaus
tas trims metams kalėjimo 
ir atimta iš jo prekybos tei 
sė už tai, kad jisai prekia 
vo duonos kortelėmis.

Nauji mokesčiai 
Lietuvoje

(LKFSB) Nuo pereitų 
metų pabaigos Lietuvoje už
dėti specialūs karo taksai 
ant visų svaiginamųjų gėri
mų, išskyrus alų, suvarto
jamą Lietuvoje. Pravedama 
registracija iki šiol turėtų 
atsargų svaiginamųjų gėri 
mų.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ PIRKITE KARO BONUS!

• (Tęsinys)
TIKYBINIŲ ORGANI
ZACIJŲ NAIKINIMAS
. Lietuvoje gražiai veikė ti
kybinės ir katalikų sociali
nės, kultūrinės, labdarybės 
orgaųizacijos. Kai kurios jų 
turėjo prieglaudas sene
liams, vaikams, kitos išlai
kė mokyklas, ligonines, ben
dro lavinimosi kursus ir t.t. 
GPU valdininkas Guzevičius 
panaikino visas tas organi
zacijas, kurios buvo sukur
tos prieš 1940 m. birž. 15 
d., tai yra prieš bolševikų 
okupaciją, paskyrė jų įstai 
goms administratorius, atė
mė nuosavybę. Nieko negel
bėjo raštai ir prašymai. Pa 
imti visi organizacijų 8 r-' 
chyvai, raštai. Visi, kurie 
dirbo religinėse organizaci
jose, Vidaus Komisaro Gu- 
zevičiaus raštu Nr. 0054 
1940 m. lapkr. 28 d. buvo 
įskaitomi į <priešrevoliucinį 
elementą. Kad turėjus pa
grindo kaltinti, jo buvo pa
vesta rinkti iš archyvo prieš 
asmenis medžiagą, vieną or
ganizaciją kiršinti prieš ki
tą ir t.t. 1941 m. sausio 21 
d. Guzevičius išleido slaptą 
raštą Nr. 2-92, kuriuo palie
pė surašyti visus dvasinin
kus, pažymėti jų politinę į- 
taką žmonėse, sužinoti vi
sus vidinius nesusipratimus 
tarp religinių organizacijų, 
apgalvoti, kaip būtų galima 
panaudoti tuos skirtumus, 
sudalyti visų bažnyčių ir 
koplyčių sąrašą ir prie jų 
gyvenančių dvasininkų įta
ką žmonėms. Visa tai turė

jo būti atlikta prieš 3941 
m. sausio 30 dienos.
TIKYBINIŲ RAŠTŲ 
NAIKINIMAS

Kas metai prieš bolševi
kų laikus Lietuvoje buvo 
spaudžiama 300-400 nauju 
tikybinių knygų. Vienuoli
jos ir kitos organizacijos 
leido savo laikraščius. Bol
ševikai sustabdė tikybinių 
knygų spaudimą ir panai
kino katalikiškus laikraš
čius. Tai pavaizduoja ma
žos maldaknygės “Tėve mū
sų” likimas. Toji maldakny
gė buvo pradėta spausti 
pirm atėmimo valdžion spau
stuvių. Naujam spaustuvės 
vedėjui buvo leista tęsti tos 
maldaknygės spausdinimą 
ir/ visgi, nepaisant Kauno 
arkivyskupo žygių per J. E. 
vysk. Brizgį, naujai atspaus 
tą maldaknygę nuvežė į po
pierio fabriką ir sumalė. 
Bolševikai surinko iš spaus
tuvių, iš knygų parduotu
vių visas religines knygas 
ir pavertė popiera. Viešieji 
knygynai, mokyklų knygy
nai ir visi kiti turėjo būti 
“apvalyti” nuo tikybinio tu
rinio knygų. GPU agentai 
uoliai lankėsi, rinko, naiki
no, o kur patys nebeįsten
gė — įsakė tai padaryti mo
kytojams.

Mirė novelislas
Orl&ndo, Fla. — Joseph C. 

Lincoln, vienas žymiausių 
Amerikos rašytojų-novelistų, 
šiomis dienomis mirė. Buvo 
74 m. amžiaus.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
už plgennj nuoAhnt) — be liomUinn 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS. Raitininkas
**---------------- --- —------ _A
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Karalius, Stalinas ir komunistai
DIDŽIOJI DIPLOMATINft SENSACIJA

Šiomis dienomis įvyko viena didžiausių sensacijų dip
lomatijoje.

Sovietų Rusijos ir gen. Badoglio (Italijos) vyriau
sybės pasikeitė ambasadoriais.

Tuo būdu Maskva yra pirmoji iš Jungtinių Tautų 
davusi pripažinimą karaliaus Viktoro Emmanuelio ir 
gen. Badoglio vyriausybei.

Šis Stalino žygis, kaip ir daugelis kitų jo žygių, pa
darytas be pasitarimo su Londono ir Vašingtono vy
riausybėmis.
ANTAUSIS ITALIJOS KOMUNISTAMS

Neapoly kovo 5 d. Italijos komunistai demonstravo 
ir sakė karštus ąpyčius prieš karaliaus Emmanuelio 
ir gen. Badoglio valdžią. Jie smerkė visus tuos, kurie 
tą valdžią bet kokiu būdu remia. Teko ir premjerui 
Churchillui, kuris, kalbėdamas Anglijos parlamente, 
pasisakė už gen. Badoglio vyriausybę. Komunistų va
dai ir karalių ir Badoglio išvadino fašistais ir Musso- 
linio bernais bei pastumdėliais.

Bet, štai, nepaisant Italijos komunistui ir, išviso, kai
riųjų politinių grupių didelio ^triukšmo ir griežto nu
sistatymo prieš tuos “fašistus”, Stalinas užbėga už 
akių visoms kitoms jungtinėms tautoms ir pats pirmas 
pripažįsta “fašisto” Emmanuelio ir “fašisto” Badoglio 
valdžią. <

šiuo savo gestu Stalinas lyg kokia mazgote drėbte
lėjo į veidą Italijos ir kitų kraštų komunistams.
AR ILGAM? I < 1 ' \ V

Diplomatiniai ryšiai tarp Sovietų Rusijos ir Italijos 
buvo nutraukti 1941 m., birželio 22 d., kuomet Mussb- 
linis paskelbė karą Rusijai.

Kaip ilgai tęsės šie “nuoširdūs” diplomatiniai san
tykiai tarp maršalo Stalino ir generolo Badoglio, tuo 
tarpu sunku pasakyti. Tai daug pareis nuo karo eigos. 
Netolima praeitis parodė, kad Maskvai duoti pažadus, 
ką nors pripažinti, sutartis pasirašyti nėra sunkus da
lykas. Bet kai reikia duotą žodį išpildyti, sutarčių lai
kytis, tuomet pasidaro visai kitas reikalas.t
KO REIKTŲ LAUKTI?

Reikia vis tik laukti ir tikėtis, kad tai išeis į gerą. 
Jei Maskva taip jau labai “yra linkusi” bendradar
biauti Italiją atstatant ir Prancūziją laisvinant, ji tu
rės palinkti bendradarbiauti su visomis jungtinėmis 
tautomis ir Baltijos valstybių, Lenkijos ir Suomijos 
laisvę ir nepriklausomybę atsteigiant. Ligšiol Stalinas 
viems, be kitų jungtinių tautų žinios, daro pareiški
mus Rytų Europos ateities klausimu ir savinasi tai, 
kas Rusijai niekuomet nepriklausė ir nepriklauso.

★

Baltijos valstybės - karo laukas
Karo frontas yra stumiamas arčiau Baltijos valsty

bių. Estija jau yra pasiekta, šiomis dienomis jos sos
tinė Talinas buvo smarkiai bombarduojama lėktuvais. 
Miestai padegtas. Pranešama, kad gaisro liepsnos bu
vo matomos per 150 mailių.

Talinas bombarduojamas, nes naciai ten turi sutrau
kę daug militarlnių jėgų ir taip pat karo pramonė ten 
buvo varoma plačiu mastu. ALL. —...— — .A. — -.-

Galima laukti, kad netrukus bus daužomi Lietuvos 
ir Latvijos miestai. Netrukus ir dviejų didžiųjų milži
niškos armijos ausinėms mūsų tėvų žemėj ir Latvijoj. 
Baltijos kraštas gali būti paverstas griūvėsiais. Daug 
civilinių žmonių gali būti išžudyta, sužeista, paliegė
liais paversta.

Tai mes primename dėlto, kad būti prisirengusiais 
tuoj po šio karo eiti Lietuvos žmonėms į talką, nes 
daug jų bas be pastogės, be duonos, be medikalinės 
priežiūros. Atstatyti sugriautą, kraštą, tai milžiniško 
didumo darbas.

Tą visą turėdami galvoje būkime gerai susiorganiza
vę r prisirengę.

Rumunai nori taikos
Ne tik Suomija, bet, kaip vakar pranešta, ir Rumu

nija siekia atskiros taikos su sąjungininkais. Jos at
stovai būk jau kalbėjęsi su anglais Ankaroje. Vengrija 
taip jau norėtų ištrūkti iš nacių žnyplių.

Mažesniųjų nacių bendradarbių taikos siekimas vis 
tik yra reikšmingas. Tai pasako, kad joms jau nusi
bodo nacių “globa” ir kad jos jau nebedaro sau jokių 
iliuzijų, kad Vokietija laimėtų. Jos, arčiau pažindamos 
nacius iš vidaus, numato, kad Vokietija bais sutriuš
kinta. Todėl jos siekia taikos ir, kol dar nevėlu, nori 
savo kailį išlaikyti sveiku.

Reikia neužmiršti, kad prieš baigiantis pirmam pa
saulio karui, mažosios Vokietijos talkininkės taip pat 
pirmosios padarė atskirą taiką su alijantais. Bet, šį 
kartą, kol dar neskelbiama konkrečios taikos sąlygos 
tarp Rumunijos ir sąjungininkų, jokių išvadų daryti 
netenka.

★
Būkime duosnūs

Aukoti Amerikos Raudonajam Kryžiui yra mūsų 
svarbi pareiga. Jie dirba milžiniškus darbus kiek karo, 
tiek namų fronte. Jis ištiesia savo gailestingą ranką 
visur, kur tik yra reikalinga pagalba. Per šį> kovo mė
nesį turi būti suaukota šiai garbingai organizacijai du 
šimtai milijonų dolerių, kad ji galėtų vykdyti savo 
darbų programą visa pilnuma.

Atsižvelgdami į tai, kad karo pastangose Amerikos 
Raudonasis Kryžius vaidina vieną iš svarbiausių rolių, 
būkime jam duosnūs, aukokime jam,ne trupinėlius, bet 
tiek, kiek mūsų ištekliai leidžia.

★
Besirūpindami visais kitais reikalais, ąeužmirškime 

platinti ir stiprinti lietuvių katalikų spaudą, kuri vi
sais atžvilgiais vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį.

J
Trečiadienis kovo 15

Eidami išpažinties prašo
me Dievo atleisti mums nuo 
dėmes. Dievas žada mums 
padaryti tą malonę, bet s/ta.- 
to sąlygą, išreikštą mūs pa
čių lūpomis kasdieninėje mū
sų maldoje: Atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes at
leidžiam savo kaltininkams 
(Mt. 6, 12).

Santaika išnyksta iš žmo
nių dėlto, kad visa, būdami 
silpni, vienas kitą .užgauna, 
o užgautieji atkeršyja to
kiais pat nemalonumais, kar 
tais šiek tiek didesniais. 
Kaip dvi priežastys santai
ką ardo, taip dviejų priemo
nių reikia santaikai atsta
tyti ir palaikyti. Atstaty
mo priemonės turi būti prie
šingos griovimo priežastims. 
Bet atstatant reikia pradė
ti iš antrojo galo, būtent, 
pirmiau reikia dovanoti kal
tę tam, kas mus užgavęs y- 
ra. Šv. Petras klausė, ar iki 
septynių sykių reik dovano
ti, o V. Jėzus atsakė Iki sep- 
tynlBsdešimts septynių (Mt 
18, 22), t y. be skaitliaus.

Antroji santaikos atstaty
mo ir palaikymo priemonė* 
yra neįžeisti kitų. Mylėk sa
vo artimą, kaip pats save 
(Mt. 19, 19) ir nedaryk jam 
to, ko nenori, kad kas tau 
darytų. Ypatingai rūpėjo V. 
Jėzui ta savytarpė Jo mo
kytinių meilė: Įsakymą nau
ją duodu j8Stos: Mylėkitės 
kits kitą, kaip aš mylėjau 
jas, kad žmonės iš to pažin
tu jog jt>s mano mokyti
niai esate (Jon. 13, 34). Kailpr 
gražu būtų, jei mes tą įvyk
dytume ! Nenuleiskime ran
kų dėlto, kad iki šiol nepa-

APŽVALGA
Veik vienu kartu gavome du lietuvių biuleteniu an

glų kalba — “Gurrent News on the Lithuanian Situa- 
tion” ir “Lithuanian Bulletin”. Pirmąjį leidžia Lietu
vos pasiuntinybė, antrąjį — Lietuvių Tautinė Taryba. 
Abu leidinėliai turiningi.

★
Gina Lietuvos laisvę

Prieš kiek laiko “The Washington Post” išspausdino 
P. Winklerio straipsnį, kuris pažeidžia laisvės besie
kiančias Baltijos tautas. Į jo straipsnį tame pat laik
raštyje atsiliepė J. Rajeckas, pabrėždamas lietuvių 
šimtmetinę kovą prieš teutonus vokiečius, lietuvių ne
norą priklausyti Sovietams ir pažymėdamas, kad išei
dami iš tarptautinės teisės dėsnių, iš teisingumo prin
cipų, turėdami prieš akis Atlanto Charterio ir Keturių 
laisvių pareiškimus, lietuviai laukia laisvės ir nepri
klausomybės. «

★
Naudojasi komunistę taktika

“Amerika” rašo:
“Nuo pat Lietuvos patekimo po bolševikų letena

Amerikos lietuvių katalikų visuomenė kreipėsi į vi
sus laisves Lietuvos trokštančius lietuvius su vieny
bės ir bendradarbiavimo prašymu. Visus lietuvius

. jungiančion Amerikos Lietuvių Tarybon kviestos vi
sos grupės.

Nuo bendro darbo atkrito vadinamieji tautininkai, 
kurie paskutiniu metu daug riksmo parodo: jie tiek 

. pasidarė įžūlūs, kad jokios gėdos nebeturi netiesai 
skelbti, štai “Dirvos” paskutiniame numeryje rašo
ma, kad katalikai sabotažuoja pastangas Lietuvos 
laisvei atgauti... Ne taip aąpiai “Dirvoje” lietuviai
katalikai išvadinti internacionalistais ir t.t. ir Lt.

Tautininkai turėtų žinoti, kad katalikai jau seniai 
dirbo ir dirba Lietuvos atstatymui vienybėje su ki
tomis grupėmis. Jie turėtų žinoti, kad Lietuvos Ne
priklausomybės atgavima,? nėra jų koks monopolis. 
Galop, įžūlus netiesos skelbimas negi ilgai tarnaus 
garsiai šūkaujantiems. Iki šiol insinuacijomis' švais
tymosi privilegiją turėjo komunistai...”

AUKŠTOSE PAREIGOSE

Teresė M. Crowley iš New 
York, N. Y., buvusi leite- 
nantė Coast Guard Womens 
Reserves, pakelta į Lieute- 
nant Commander ir paskir
ta karo mokykloj moterų 
SPARS kursų vedėja. Prieš 
įstodama įi karinę tarnybą 
ji buvo katalikių moterų biz 
nierių ir profesionalių klū
bo, vadinamo Caroll Club, 
direktorė. £NCWC-Draugas)'

GAVĖNIOS 1 
MINTYS

Rafte Vysk. P. Bočys, lf.LC.

Trečiadienis, kovo 15, 1944

NEPAPRASTAS LANGAS KARIUOMENĖS KOPLYČIOJ

Norfolk, Vai, jūrininkų apmokymo stovyklos koplyčio
je, šiomis dienomis įdėtas spalvuotas langas su Karalienė 
Pergalės (Our Lady of Victory) atvaizdu. Rankose ji lai
ko modelį karo laivo destrojerioeskorto klasės. Iš šalių 
jūrininkas ir marinas, karo laivai ir priešlėktuvinės ka
nuolės. Horizonte — dangus ir jūra: žemiau jūriniai lėk
tuvai ir mažesnės laivyno valtys, o aukščiau angelai-Che- 
rubinai. Po kojomis jūrų pabaisa (smakas), simbolizuojąs 
priešą norintį sunaikinti mūs laivyną. Lango dezaineriu 
yra boetonietis Wilbur Bumham. (NCWC-Drauga»)

priemonėm įvykdyti. Ne
manykime, kad mes tų jė
gų turime permažai. Mūs 
galimybės neribotos. Iš V. 
Dievos mes galime jėgų pa
sisemti tiek kiek tik nori
me. Taigi turėkime vilties 
ir drąsos.

Malonu žmogui savo trio- 
bą išsivalius, savo rūbus gra 
žiai susitaisius, dar malo
niau sąžinę sutvarkius. Pa
darykim tą gerai atlikdami 
išpažintį, o po išpažinties 
imkime naują gražų taikos 
ir meilės gyvenimą gyventi.

Chile suareštavo 
du naciu šnipus

VALPARAISO, Chile, 
kovo 13.—Pasėkoje investi- 
gacijos apie šnipų veiklą, 
Chile policija suareštavo 
Maximo Kutzner, Vokie
tijos pilietį, kuris turėjo 
prie savęs $9,000 pinigais. 
Santiago mieste policija su
ėmė Juan Moller, vokietį. Jo 
namuose rastas pajėgingas 
radio siuntėjas.

PIRKITE KARO BONUS!

' ' ........................ ■■===:
FjflDMp Yra Gertanslas brikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Nūn, Materijolą Ui Dar lemomis Kainomis!

1

sisekė. Visi kilnūs uždavi
niai ilgai nepasiseka. Atve
jų atvejais juos reikia pra
dėti iš naujo.

Iš tiesų nepaprastų pas
tangų ir didelio širdies kil
numo reikia šitom dviem

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiūrėkite sta
bą ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ m NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčių,. viškų, skiepą ir fletų. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
lcaalink perstatymo namą,

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTVVTNAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų 

■ ■ ■■■■ *

— •.........................- ■-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 

springsala, 
arba jūsų \

senas setas
ar matrasas
perdirbtas Ir
padarytas 
kaip naujas.

SUmIIk Couch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėa

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY



IR APYLINKĖSE Patarimas kas Ink 
karo tauj vajaus

Jau žydi gėlės ir
NULIŪDIMO VALANDOJEIš šv. Vania draugijos

M pakyrimo žinau, kad 1 
daugelis lietuvių pirkę ka- 1 
ro boaua nėra jų užregis* 1 
travę Lietuvių Karo Bonų 1 
Komitete. Kiekvienam fahri- 1 
ke, kur tik dirba lietuviai Į 
tari pirkti karo bonus ir iki J 
iiam laikui didžiuma turi 1 
pa kelis. Bet, aedaiyvauda- 
mi tarpe lietuvių didžiuma 
uei nežino, kad yra lietuvių < 
komitetą* ir kad reikia ja- i 
me užsiregistruoti. j

Aš patariu Lietuvių Karo 
Bonų Komitetui padaryt va
jų suregiatravimui bonus 
lietuvių pirktų kiekvienoj 
darbo vietoj. Suregistravi- , 
mų galima atlikti tenai dir
bantieji lietuviai, ar lietu
vės, kurie žino apie tai, ii 
priduoti lietuvių komitetui

VVestem Electric, prie 4'i 
St. tą dalyką gah atlikti se- . 
kančios lietanraitės: Monika : 
Kan tesiras, viena atstovių | 
Raudono Kryžiaus toj vie
toj; Elizabeth (Betty) Ka
marauskas, inspektorė tele
fonų ir telegrafo skyr. (Ji 
turi didelį ūkį Michigan val
stijoj),. Pat. Strumskia, daug 
veikus lietuvių tarpe. J. J.

Marųaešte Park. — Kovo 
12 d. 175 nariai bendrai ėjo 
prie Dievo stalo. Puikus j- 1 
spūdis. Naujas klebonas kun. 
Jurgis A. Paškauskas svei
kino visus parapijonus ir 
ypatingai Šv. Vardo dr-jos 
narius.

Pirm. A. Kaminskas per 
šv. Mišias giedojo solo: per 
Offertorium “Ava Maria”, ‘ 
o per komuniją “Panis An- 
gehcus”. Jam tenka garbė 1 
už įvedimą ir lavinimą na
rių giedoti po šv. Mišių “Ta
ve Dieve garbiname”, prita- : 
riant vargonais R King.

Po Mišių buvo bendri pus
ryčiai ir susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. A. Kaminskas. 
Kun. S. Petrauskas mūsų 
dvasios vadas perstatė nau
ją kleboną, kuria žadėjo dr- 
jai paramą. Nariai kleboną 
priėmė gausiu aplodismen
tų.

Rašt. S. Cibulskis perskai
tė protokolą. Pažymėtina, 
kad dr. J. J. Simonaitis pa
aukojo $20 vasario mėn. pus 
ryčių išlaidas padengti. Ko
vo mėn. išlaidas padengs 
D. Slėnis ir A. Petkus.

Naujų narių prisirašė: M. 
Gedvil, M. Gedvil, Jr., J. A- 
zukas (apfiekorius), J. Al
dams, J. Barchas, J. Shim-. 
kus, W. Kraus, P. Roehes, Į 
G. Kairia, J. Alekesunas, J. 
Juška, G. Svirlaba, Z. Bist
ras, D. Biazina, C. Mate- 
vich, dr. V. Seifcz, J. Sapit, 
F. Zaynor ir L. Roehes.

A. Lawrence išdavė ra
portą iš Catholic Salvage 
biuro. Pranešta, kad tiktai

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestem Avew Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mirė kovo 12 d., 1944 m.,
8:15 vai. vak., aulauk-ts pusės 
taiku.

Gimus Lietuvoje. Kilo ii 
Alytau, apskr.. Metelių par., 
PujeSėnų kaimo. Amerikoje 1A- 
gyveno 50 matus.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus — Louia (U. S. Ar
my), Antanų ir jo moterj Oną, 
ir Franclikų ir jo moterį. Nel- 
lie ir jų aūnų Richard; duk
terj Anna Mae Norgel ir jps 
aūnų Boy; 2 ivogerkas Stella 
Vaitkus ir Martha Karosa Ir 
jų ieirnas: puaaeaerį Mary 
Stankus ir Jos šeimų; Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pails
tam lį.

Kūnas randasi pašarvotas J. 
Liulevičiaus koplyčioje. 4348 S. 
California Avė. Laidotuvės Į- 
vyks penktadienį, kovo 17 d. 
lė koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Panelės parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos ui velionio 
Melą.. Po pamaldų bus nulydė
tas į Švento Kazimiero kapi
nea

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iniiiiiiiiiiiitmtminnnrminiiiiiriiiniiiiiiii
PAMINKLAI

Rūsyje lakė dezertyrą
Mfaahlagtoa, Dt G. — Mrs. 

Dolores Bender, 23 m. am
žiaus, dabar pasiėmė žinion 
federaliai agentai. Kariuo
menės policija surado, kad 
paslėpus kareivį-dezertyrą. 
ji savo namų skiepe laikė

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nuliūdę: Kanai, Duktė, M ar
ėtus, Anūkai, švogerkos, Pus- 
seseęė in kilos tiimtatf..

Laid. 'direktorius — Anta
nas B. Petkus, tel. GROvehlll 
0142.

PERSKAITĘ “DRAUGI 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PIRKITE KARO BONUS
, (Tamsus debesis jaukiąja 
Aušros Vartų parapijos kle
bono kelią, kuomet gavo ži
nią pirmadienį, kad jo dėdė 
Brazys įųjrė. Kun. J. Dam
brauskas išvyko į laidotu
ves. Grįš trečiadienio vaka-

KBEIPRITRS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMIKĄ.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
ŪŽTAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 
KRBdPKirRS PRZB MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sokratoriua M Iždininkai

MCBSONALIZBD MBMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTt 
PARTICULAR PEOPLE PREFSZ5 PACHANKIS PHODOOTIOBS

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MDMEIJ.O GRANITE

^BUY "u.%. ^AR^BONDS^nSh ?3b
KJBEIPKITtt PRIE —

SUVTR8 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JUSV 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materialo ir Darba.

JOHN W,į Į ; j Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri-
t R iii J davė daugaliui mūsų Lietiiviamf

klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
u*. MONUMENT CO.

TCV&MS lUBUDNSNB
DIDYSIS OflM <1 Dbtont: BT W. WE8TEBN AVE. 

(Netoli Oraarf Avė.)

Novena — Aušros Vartų 
parapijoje prie šv. Juoza
po yra skaitlingai lankoma. 
Mūsų lietuviai jau nuo senų 
laikų turi ypatingą pamal
dumą į šv. Juozapą,

Bankietas — šv. Juozapo 
dienai, kovo 19, yra spar
čiai ruošiamos. Prašom vi
sų, kurie dar tikietų neįai- 
gijo, nelauktų paskutinės 
dienoa. Šis bankietas bus 
vienas šauniausių metų bė
gyje. Kas atsilanko ir pa
stebi, tai laukia ateinančių 
metų- Jei kas nebuvo per
nai, prašomi atsilankyti šį
met ir patirti. Tikietai jau 
pardavinėjami. Po bankiete 
bus ^įvairi programa.

Koresp.

—the lithuanian monument man — 
Member of tbe Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPoblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 0-6 vaL

INCORPORATED .

3241 S> Halsted St
Tet Calumet 7237

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Didele Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY Irt MUZIKOS 

KRAUTUVE
po viena stogo, baltame name 

per Sl-os metas.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
ką, nora jūs gyventumėte ir pa
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Otonai rasit tokių rakandą ko
kių niekur kitur nerasite.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriauslee privuedmu — Moterie patarn—įn

IONB MM 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktJ1751W. «tb Stieet NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Mes Turime 
Koplyčias

bose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS K MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

MAŽEIKA \
3819 LITUANICA AVE. Phone YABDS 1196-31

EVANAUSKASFRANK CIBAS
Army parašu liniuką*)

MitO kovo 12 d., 1944 ui., 
1:22 vai. popiet, sulaukęs 20 
melų amžiaus.

Gimus- Chioago, lUtuoia

LACHAVVICZ m SUNAI
2814 VVEST 28rd PLACE
10756 K MK«GAN AVE

URAULB BABMBNIKNB
(po tėvais Dambravlute)

Gyveno: 7134 k. Talman Avė. 
Mirė kovo 12 d., 1941 m.,

10:26 vai. vak., sulaukus pa
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo ii 
Kauno redybos, Utenos apskr., 
Vajasickių paiap., Mlikihiiklų
kaimo. Amerikoj išgyveno 3u 
tuotų.

Valiko dldelbuno n.ullūdlme: 
sūnų Kdvasdų; pusbrolius — 
Ralph l’uėlls Ir jo moterį, ir 
Louis fcUtuuuus ir Jo Šeimy
nų. ir daug kitų giminių? 

draugų Ir pažįstamų.
Kilnus pašarvotų* Antano B. 

Petkaus koplyčioje, 1812 So. 
W>fltern Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadienį, 
kovo 16 d.. 1944 m.. Ifi ko
plyčios i: 30 valandų ryto bus 
atlydėta į Gimimą ivsndlaustos 
Panelės Marijos par. bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už veliones siela. F* 
pamaldų bu* nulydėta į ivento 
Kazimiero kapines,

Nuoilrdžlai kviečiame visus

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1270Paliko dideliam o nuliūdime: 
tėvelį Frank, kilusį ii Kėdai
nių apakr., Butkiskių parar
ia- motinų Amlilų, kilusi Ii Nau
miesčio parap., Pipnikio km. 
Tkipgi seserį Amilių; tetų An- 
ustazijų Stdkjtncnę Ir Jos vy
rų Augustų ir Jų sūnų Augus
tų ir Jo moterį Charlotte; ls 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

Kūnas paiarvotas namuose: 
2627 W. 4Urd dlreet. Įšildo tu
vis įvyks penktadieni, kovo 13 
d., 1944 m. « namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekelto 
Prasidėjimo ivenčlsusloa Pa
nelės parapijos bažnyčių, ka
sto ja įvyk* oedulingos pamal
dos ui veltsnio sielų, Po pa
maldų bus nulydėtas į Švęsto 
Kazimiero kapinea

L BUKAUSKAS 1
imsi sa mcuaair avė. psom pcu-man Ma

ftl minkšta kėdė yra linguojanti 
b* padaryta stipriai Ir ftulyg va
liausio stiliaus. Dabar pasi
duoda aš ...... »19J5
Lengvata išmokėjimais po >1.20 
j mėnesį ir dar dovana dykai.

ANTANAS M. PHILLIPS
8897 UTUANICA AVE. Phoae YA14330-34 Sk California 

Avtnue 

Lafayette 0727
I.UULEVICIUS

4348 80. CALIFORNIA AVE. F

P. I* RIDIKASBudriko LoMBaraoo Radio
Valandos:

W. Ik P. C. 1460 K. Kotvorgo 
vakara 7:M P. M 

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios
vakara 9:30 P. IL

Koplyčioa VELTUI Viaoae 
Chicagos Dalyse

Nuofttrdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugus Ir pažįstsmua 
dalyvauti ilose laktotvira.

Telepbone TARPS 1419
Radio Proaramaš WGBS 

(1100 k.)
Plrmadtantals br Ketvirtad. 

S vai. vak.

dalyvauti ilose laidotuvėm. 
NullOde: Sftnue, Pusbroliai

Ir vFum kitos Giminės.
Laid. direktorius: Antanas B.

Petkus, teL OaOvehUl 01U.
Phone YARDS 0781

VB ■
1 ?>]
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
TT už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

N
Žymus lietuvis sportininkas Dėdės Šamo

kariuomenėje
sportininkų, kuris buvo išvy
kęs Lietuvon. Jis dalyvavo 
krepšiasvaidžio (basketball) 
rungtynėse su geriausia Lie
tuvos komanda. Kada prasi
dėjo sporto rungtynės Lietu
voje, dalyvaujant Amerikos 
lietuvių sportininkams, visas 
Kaimas ūžė, ir plaukimo 
rungtynėse Lt, Geralts lai
mėjo atsižymėjimą.

Lt. Geralts grįžęs iš Lie
tuvos gražiai atsiliepė apie 
Lietuvą: “Pirmą kartą gyve
nime man buvo tokia laimė. 
Mums gražų įspūdį paliko 
Lietuvos Kūno Kultūros Rū-

BRANGI AUKA Baisu, moterų kojos didėjančios
Dr. W. J. Stickel, Naciona- bar negali dėvėti, nes jie 

lės Chiropodistų Sąjungos joms permaži dėl padidėjimo 
sekretorius, metinio suvažia-1 kojos. Apsiavus jais, jei ne 
vimo, Chicagoje, , įžanginėje kulnį griaužia, tai pirštus 
kalboje pareiškė, kad dabar spaudžia.
moterų kojos didėjančios 
nuo nuolatinio stovėjimo vie-

Kraujo auka, kuri aukojama Raud. Kryžiui, yra begalo 
brangi auka. Ji brangesnė už pinigą. Šiame atvaizde ma
tome marinų įrengtą požemį vienoj Pacifiko salų, kur ga
benami sužeistieji frontuose. Kraujo perliejimas dauge
liui kareivių išgelbsti gyvybę. Pinigas to negalėtų ten

mai. Tai labai reikšminga padaryti. Aukokite kraujo Raud. Kryžiui.
Lietuvos įstaiga. Lietuvos 
žmonės meilūs, jie gražiai 
moka priimti svečius”. Lt.
Geralts taip pat aplankė sa
vo tėvelių gimtinę, Lazdijus,
Suvalkijoje.

Po didelės kelionės Lt. Ge
ralts stojo į Marųuette uni
versitetą ir baigė gegužės 
31, 1942. Į Navai Air mokyk
lą įstojo liepos mėnesį 1942 
m. Kariuomenės mokslo me
tu buvo Milwaukee, Wis.,
Iowa, Glenview ir Corpus

Kas Girdėt^
Chicagoje >

*

D Bataliono gėlės 
prezidentienei

Amerikos kariuomenės D 
Batalionas šiuo metu randa
si kur nors Italijoj. Batalio
no karių tarpe yra ir Lt.

Christi, Texas. 1943 metais, Rugso> kuris prieš pa- 
spalių mėnesį, baigė mokslą, gauk8jant į kariuomenę dir- 
gavo “wings” ir Lieutenanto vienoje g61ių krautuvėje

LT. FRANK P. GERALTS- 
GERALTAUSKAS

Lt. Frank P. Geralts-Ge- 
raltauskas, sūnus Juozapo ir 
Liudvikos Geraltauskų, 7029 
S. Artesian avė., kurie senai 
gyvena Marųuette Parko ko
lonijoje, yra geri katalikai 
ir “Draugo” skaitytojai, ir 
daug prisideda prie parapi
jos organizacijų darbuotės, 
užaugino pavyzdingą šei
mynėlę. Apart Lt. Geralts, 
užaugino vieną dukrelę, Jo
sephine Kraus,, kuri dabar 
gyvena Akron, Ohio.

Lt Geralts gimė sausio
30, 1920, Chicago, Dl. 1934 laipsnį Marine Air Corps. ir šiitadaržyje. Išvykęs į ku
rnėtais baigė Gim. Pan. šv. Dabar randasi North Ca- riuomenę jis nepamiršo savo 
pradinę mokyklą. Paskui rolina, Cherry Point, kaipo
įstojo į šv. Ritos aukštesnę fighter planes pilot. | Jau prisįuntė 23 užsakymus
mokyklą ir 1938 m. baigė su Linkime jaunam Lt. Ge- nuo kareivių, kad šen ir ten 
atsižymėjimais. Baigiant mo- ralts sėkmingai atlikti savo pasiųstų gėlių kareivių mo
kyklą Lt. Geralts buvo vie-| tarnybą kariuomenėje ir vėl tinoms arba mylimoms, 
nas iš Amerikos lietuvių ' sveikam grįžti pas tėvelius.

Šiomis dienomis krautuvė 
gavo didelį užsakymą: 184 
D Bataliono kareiviai susi-

Suvažiavimas pataria mo
terims išmokti korektingai

nam, ar kitam darbe. O to stovėti, kad išvengus kojų 
darbo, kaip žinome, netruks-1 didėjimo. O kurių kojos jau
ta nei moterims. Kurios se- taip padidėjusios, kad nebe-
niau sėdėjo namuose, dabar' gali senų čeverykų dėvėti, 
veik visos “stovi” dirbtuvėse1 turi išmokti, kaip numesti 
prie įvairių darbų. kūno svorį, kad tuo būdu

Bloga žinia auto
mobilistams •

Chicagoj ir visuose vaka
ruose automobilistai greito
je ateityje gali tikėtis naujų 
žinių apie gavimą gazolino. 
Iki šiol automobiliai su “A” 
raide į savaitę gaudavo po 
tris galionus gazolino. Tas 
kiekis gali būti sumažintas 
iki vieno galiono.

Col. Bryan Houston, OPA 
administratorius gazolino ra- 
cionavime, dabar yra Wa- 
shington’e ir praneša, kad 
prieš balandžio 1 d. OPA ga
li įvesti naujus patvarkymus

gero darbdavio ir iki šiol | gazolino vartojime.

/ mus

Dr. Stickel sako, kad 10,- 
000 kelių didmiesčių mote
rys savo klozetuose turi po 
kelias poras gerų čeverykų, 
pirktų prieš karą, kurių da-

ir kojos sumažėtų. Kitaip sa
kant, jei negalima čeverykų 
prie kojų pritaikyti, tai rei
kia kojas taisyti, 
tiktų čeverykams.

kad jos

Lenku jaunimas duoda mums pavyzdį
• • <•

Lenkų Jaunimo Susivieny- mui miliono dolerių fondo 
mas Chicagoj praeitą sek- lenkų karių-veteranų šslpi- 
madienį sušaukė masinį mi- mui ir pagelbėjimui, atstaty- 
tingą Slowckio Salėje, kur ti karo nuteriotam kraštui, 
priėmė stiprią rezoliuciją, Visi pasižadėjo darbuotis, 
kad, sutriuškinus nazius, bū- Mitinge kalbėjo Lt. Bruno 
tų atsteigta Lenkijos nepri- Godlevskia, kuris šiame ka- 
k lauš omą valstybė. re yra netekęs abiejų rankų,

Mitinge dalyvavęs Chica
go lenkų jaunimas sukėlė di-

ir princas Algirdas Czarto- 
riskis, pabėgęs iš Vokietijos,

X Primename visiem^ 
kad šiandie yra paskutinė 
blankoms taksams nuo paja
mų (income) išpildyti. Tą 
pareigą turi atlikti kiekvie
nas dirbantis žmogus, vedęs 
ar pavienis, nežiūrint luo
mo ir profesijos.

X Kun. P. Gašlūnas, nau
jas No. Side klebonas, tuo* 
jau užsiprenumeravo “Drau
gą” ir pareiškė, kad “Drau
gas” man visad buvo ir bus 
prietelius ir noriu, kad bū
tų visų mano parapijonų 
draugas.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
misijų atminimui daugelis 
katalikų užsiprenumeravo 
dienr. “Draugą” ir savait. 
“Laivą”. Tiedu laikraščiai 
tuose namuose atstovaus 
misijonierių per ištisus me
tus. Gražus pavyzdys vi
siems katalikams.

džiausiąs ovacijas Lenkų kur buvo pasiųstas nazių 
Katalikų Susivienymo Ame- koncentracijos etovyklon, ir 
rikoje Chicago rajono direk- iki šiol veikęs Lenkijos Rau- 
toriui, Frank Wozniak, kuo- donajame Kryžiuje, Brazili- 
met jis išdėstė planą sukeli-joj.

Didelė nelaimė Daugiau langeliu mo-
Paprastai, kuomet vaikas kpęriamt nriimft jau gali pasėdėti, tėvai jam KeSCIalTIS piHITUI 

nuperka tam tikrą aukštą Federaliam mime, Carter 
kėdę, o kai jis pradeda jau H. Harrison, vidaus mokės* 
pavaikščioti, tėvai jam nų- čių kolektoriais, įsakymu, 
perka supamąją kėdę.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj,
3916 Archer Avė.
Programą išpildys 

“Margučio” artistų grupe. 
Visus nuoširdžiai kviečia—

LABDARIAI

Galva gavo daktarą
Illinois valstybėje yra 

miestelis vardu Galva, turįs 
3,500 gyventojų. Iki šiol 
miestelis turėjo keletą gydy
tojų. Amerikai įstojus į ka
rą, vienas paskui kitą dakta
rai išėjo į kariuomenę ir 
miestelis buvo palikęs be 
vieno daktaro. Dabar Galvos 
gyventojai nudžiugo, nes iš 
Peoria persikėlė į Galvą dr. 
Ruth E. Dunham.

Pittsburgh, Pa. — Netoli 
to miesto Vincent Valens 
farmoje viena višta padėjo 
kiaušinį sveriantį devynias 
uncijas. Kiaušinis veik tri
gubai didesnis, negu papras
ti kiaušiniai.

* P-F

Pradėjo kampaniją
Valstybės gynėjas Cook 

apskrityje Thomas J. Court
ney, demokratų partijos 
kandidatas į Illinois valsty- 

dėję užsakė krautuvėje gė- i'1®8 gubernatorius, pradėjo
lių prezidentienei Velykoms. 
Kokios turi būti tos gėlės, 
palieka pačiai krautuvei pa-

kampaniją — prakalbų mar
šrutą. Pirmą politinę kalbą 
pasakė Hazrisburg, III., kovo

rinkti. Gana to. kad siunti-I13 d- Su J“° sykiu važiuoja
nys bus didelis ir kad gėlės 
musų krašto garbingajai lei- 
dei bus puikios.

Negyvėliai spaustuvėje
Pranešus policijai, kad 

spaustuvėje adresu 817 W. 
Monroe St., yra miręs nakti
nis sargas, atvykę detekty-

kiti du kandidatai: Paul H. 
Dauglas — kandidatas į 
kongresmonus ir Scott W. 
Lucas — iš naujo kandida
tuojąs į senatorius.

Dėl šių vaikams patogumų 
dabar didelis nuliūdimas An- 
drew N. Johnson namuose,
Evanstone. Tą pačią dieną aukšt0 žm0“ms tenka 
vienas vaikutis, kritęs iš laukti savo eilės.

X Juozas Bankevičius, aš 
tuoniolikietis, pavyzdingas 
katalikiškos spaudos rėmė
jas, besiartinant vardinėms 
užprašė šv. Mišias prašyda
mas Dievo sveikatos, kad 
galėtų dar toliau darbuotis 
katalikų tarpe.

X Gertrūda Mozeris, ci- 
cerietė, išvyko į Los Ange
les, Calif., trumpų atostogų. 
Gertrūda yra sesuo kun. dr. 
Damazo Mozerio ir Juozo 
Mozerio, Keistuto spulkos 
sekretoriaus, ir duktė veik
lios Mozerienės, kuri yra

Al

vakar atidaryti dar šeši lan
geliai taksams už pajamas
(income) priimti, nes prie l ~ "aug 'nuveikus cirerr 
keturių langelių ant SeSto apylinkgje.

aukštosios kėdės, užsimušė, 
o vyresnis, virsdamas iš su
pamosios kėdės, taip sutren
kė galvą, kad neišlaikė ir 
mirė.

Vandalai mokykloje
Mannheim vardo pradžios 

mokykloje, prie Mannheim 
ir Grand gatvių, vandalai at
liko didelę destrukciją: su
draskė vadovėlius, sudaužė 
spintas, durų stiklus ir kito
kių jeibių pridarė. Nuosto
lių padarė už $900. Priežas
tis nežinoma.

Paštas su čekiais ir per
laidomis taippat labai gau
sus. Pavyzdžiui, praeitą pir
madienį laiškanešiai atnešė 
kolektoriaus ofisan 160,000 
laiškų.

šiandien paskutinė diena 
atlikimui federalinės prievo
lės, tai yra užsimokėjimui 
taksų už pajamas.. Paskuti
nė valanda — 9 vakaro.

Didelės Raud. Kryžiui 
aukos

International Harvester Co. 
vai bežiūrėdami spaustuvę Rįud j*,
kitam kambaryje rado kitą .$300,000 sumai. Bendix Avi- 
negyvą darbininką. Abu bu- ation Corporation ^p^ pa. 
vo seni žmonės ir mirę Sir- >juntg {ek{ $150,000 sumai.'80’ Miiwaukee' St. Paul ir 
dies liga.

Milwaukee geležinkelis mi
nėjo 60 metų sukaktį nuo to 
laiko, kada oficialiai pradė
jo vežioti paštą tarp Chica-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ T
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS ‘

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai gfobo ja* 
mi Ir ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance CJorp. Jūsų pinigai greitai ifimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR 2YMIAU8I4 LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF.L. CAUTMET 4118 Jog. M. Mozeris, Sec’y, S2S« 80. HALSTED ST.

šio mėnuo — Raud. Kry- į MinneaP°lis- 

žiaus mėnuo sukėlimui dvy
likos milionų
fondo.

Paštininkas suimtas
Raymond Johnson, 49 m., 

1904 N. Lawndale Avė., se
nas laiškų išnešiotojas, šio
mis dienomis pašto inspek
torių suimtas ir perduotas 
grand džiūrei. Vogę a iš laiš
kų pinigus. Jo namuose pa
darius kratą rasta daug su
laikytų laiškų.

X Apie J. Parulį rašant 
‘Drauge” No. 58 įvyko klai
da. Atspausdinta, kad jis 
yra pirmas Marianapolio ko
legijos A.B. laipsnio alum- 
nas, o turėjo būti M.A. laips
nio alumnast

X Albertas Gricius, 2034 
S. Union Avė., tarnaująs ka
riuomenėj pranešė savo mo
tinai, kad karo ligoninėj tu
rėjo pasiduoti sunkiai ope
racijai. ®

X Kovo 19 dieną daugely 
vietų bus švenčiamos Juoza- 
pinės, bet Aušros Vartų pa
rapijos salėj (West Side), 
kias mėlt buvo švenčiamos 
gražiai ir iškilmingai, bet 
šįmet bus dar gražiau. Vest- 
saidiečiai, ar rengiatės prie 
jų, jei dar ne, tai paskubink 
kuo greičiau įsigyti sau ti- 
kietą, ir užtikrink sau vie
tą, nes tikimasi, kad bur 
labai daug svečių.

dolerių karo
Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos
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Turės atsakyti gyvybe H
Paul Leroy Williams, 25 

m. amžiaus, plėšikas, per 
holdapą nužudęs vieną krau- 
tuvninką Chicagoj, nuteistas 
mirti elektrikinėje kedėje. 
Keletą sykių advokatai dėjo 
pastangų išgelbėti jo gyvy
bę, bet buvo veltui. Paskuti
nė viltis buvo gubernato
riaus su si m y Įėjimas. Bet ir 
čia nusivylė, fiį rytą jia turi 
mirti.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES
18th ST. IR UNION AVĖ.

GRAND ATIDARYMAS
Įvyks SekmadienĮ/Kovo (March) 19 dieną, 1944
Atidarymui Ruošiamai Stropiai. Banketas Bus Turiningas Menu. Graži Programa. Dai
nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje Šokiai, Švelni, Janamoa Kutenanti Muzika.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.50

9




