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LĖKTUVNEŠIS NUSKANDINO 6 VOKIEČIU LAIVUS
Popiežius protestuoja 

dėl areštu Vatikano
kolegijoj Romoje

BERNAS, vas. 9. — Jo 
Švenienybė Popiežius Pijus 
XII instruktavo savo užsie? 
nių reiklių sekretorių, Kar
dinolą Maglione, smarkiai 
prcttestuoti vokiečiams už 
prasižengimą prieš Šv. Po
vilo Pcmtifikalinės Kolegi
jos Romoje neliečiamybę, 
anot gerai informuoto Mila
no šaltinio.

Vokietijos ambasadorius 
Vatikanui, grafas Emst von 
Wedzsacker, buvęs pašauk
tas į Vatikano sekretoriatą, 
kur įvykęs pustrečios va
landas pasikalbėjimas su 
Magtione. Autorizuoti sluok 
sniai sakė. pasikalbėjimas 
buvęs “karštas.”

Anot žinių, fašistų polici
ja vasario 3 ir 4 dd. kolegi
joje suareštavo 82 asmenis. 
Tam skaičiuj buvo 28 žydai, 
kurie pss’slėpę ten išsisuk
ti iš vokiečių “priverstino 
darbo tarnybos,” ar net ko 
norint žiauresnio.

Sekretoriaitas reikal a v o, 
kad vokiečiai okupantai pa
leistų visus kolegijoj sua
reštuotus asmenis.

KRITUSIAIS JAPONAIS NU KLOTAS SALOS PAKRAŠTYS

Namur salicrje Amerikos marinai, pereina griuvėsius tvi rtovių, kuriose buvo įsistiprinę japonai. Salvės kanuolių 
'j- rš karo laivų, lietus bombų iš karo lėktuvų geležį sulanks tė, betoną i u trupino, o jų gynėjai-japonai lavonai^ nukloti

visu pakraščiu. Tolumoje dar matosi rūkstą dūmai iš deg ančių griūvėsiu. (Acme-Draugas telephoto)---------------------------------------------------------------------------------------------------- ,---------

Rumunijos orovincijoi 
ivesias karo stovis

STOKHOLMAS, vas. 9 — 
Švedijoj gaunami raportai 
iš Berlyno sako Rumunijos 
Premjeras lon Antonescu 
įsakė įvesti karo stovi Tran 
sistria provincijoje, kuria 
Rumunva. ieijo vokiečiams 
įsiveržus į Rusiją, ir kuriai 
rusu kariuomenė dabar 
gręsia.

CHiCAGOJt BUS Stttt ATAKUOJA KITAS HARSHfttL SALAS
CHICAGO, vas. 9. — Oro _ .. , - , . x- i .pranašautojas G. L. Cana- Japonija apleido tukstonČlUS SOVO kanų

day šiandien sakė į šią pu
sę ateina dideli šalčiai iš 
šiaurių. Anot jo pranešimo, 
temperatūra ketvirtadieny 
pakilsianti iki maždaug 35 
laipsnių, bet iki nakties nu- 
kris&nti iki kokių 5 virš 
zero. šeštadieniui ir sekma
dieniui numanoma zero šal
čiai.

Smarkūs vėjai 
sniego.

atnešę

Amerikiečiai kopiasi į Cassino kalną
Bomberiai puola nacius Cisterna mieste

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 9.—Amerikos 
Mitchell bomberiai numetė 
tonus bombų ant nacių po
licijų Cisterna mieste, že
miau Romos, bandydami 
sužaloti tą centrą, apie kurį 
sukasi nacių linija einanti 
aplink sąjungininkų pozici
ją Italijos krante.

Vokiečių komunikatas sa
kė naciai ipasivarę kelias 
mylias Į sąjungininkų pozi
cijas, ir atmetė stiprias tan 
kų lydimas sąjungininkų 
kontratakas.

Sąjungininkų štabo pra
nešime sakoma mūsų karei 
viai kaujasi su vokiečiais 
Romos fronte gyvam patro- 
lių veikime. Nacių kanuolės 
vis c|ar apšaudo tą strate
ginę apylinkę.

Anot štabo pranešimo, 
sąiungimnkai toliau sukon- 
solidavo savo pozicitas.

PEARL HARBOR, vas. 9. 
—Kovos už Miarshall saly
ną išsiplėtojo, kaip nurodo
ma šios dienos pranešime, 
jog amerikiečiai baigė svar 
baus Kwajalein atolio užė
mimą, ir šiuo laiku puola 
japonų pozicijas Jaluit ir 
kituose to salyno atoliuose, 
matomai pirm nėgu įvyks 
jų ^invazijai

Pranešimas apie naujas 
atakas sekė Adm. Nimitz 
komunikatą, kuriame jis 
sakė organizuota opozicija 
Kwąjalein atoly visiškai 
baigtai

Vėliausios atakos buvo 
atliktos vasario 6 ir 7 die
nom s. Pranešimas minėjo 
tik Jaluit atolį, kur lėktuvai

nuskandino kelis mažus prie 
šo laivus. Jaluit, Maleolap, 
Wo»tje ir Mille atoliai suda
ro rytinę japonų apsigyni
mo sieną centriniam Pacifi
ke.

Kwajalein laimėjimas nu
lėmė likimą tūkstančiams 
japonų kitose Marshall sa
lose. Jš visko matosi, kad 
Japonija juos jau apleido, o 
amerikiečių karo laivai ir 
lėktuvai neduoda jokios pro 
gos juos pagelbėti ar su
šelpti.

Kwajalein užėmimas ėmė 
aštuon’as dienas. Armijos 
septintos divizijos ir mari
nų ketvirtojo dalinio nuos-
tuoliai siekė 1.516: 286 žu-<
vę, 1,148 sužeisti, 82 dingę.

VĖLIAUSIOS žinios

18 LONDONO — Nacių 
radio ir spauda liepia suo
miams tvirtai laikytis, o ru 
sų Pravda dar kartą įspėjo 
Suomiją kuogreičiausiai pa
sitraukti iš karo.

IŠ LONDONO — Ameri
kos lėktuvai skrido apie 100 
mylių gilyn į Prancūziją 
pulti nacių taikinius.

IŠ WASHINGTONO. —

Puolė "Atlanto sieną” Vatikanas ir toliau 
tris kart viena diena
LONDONAS, vas. 9. — 

Amerikos Marauder lėktu- 
Cassino fronte, amerikie- vai skrido atgal atakuoti

Naciai anksčiau sakėsi jį nuskandinę
Vokiečiai nesitikėjo tokios atakos

VVASHINGTON, vas. 9 — 
Amerikos lėktuvnešis U.S.S.

Amerikos lėktuvnešio lėk
tuvai puolė priešo laivus ir

Ranger, atsakydamas į aš'es bent šešis jų nuskandino,
melagingus pranešimus būk 
nacių submarinas jį nuskan
dinęs, išnešė drąsią a" aką

k tu.3 sužalojo, ir atakos 
metu numušė du ašies lėk
tuvus. Tas laivas buvo pri-

priešo valdomuose vandeny skirtas prie britų laivyno 
se netoli Norvegijos, kurios! dalinio tuo metu ir nežiūrint
metu nuskandinti bent 40>- 
000 tonų Vokietijos laivų.

Laivynas šiandien prane
šė, apie ataką, kurią atliko 
“nesant1®” lėktuvnešis, ku
ris išplauktojo ištisai ir iš
ilgai Atlanto saugodamas 
konvojus, veždamas lėktu
vus ir lakūnus į kovos fron
tus, ir sukšdamas svarbią 
rolę šiaurinės Afrikos inva
zijoje.

Anot laivyno pranešimo, 
ataka Norvegijos vandenyse 
buvo atlikta praeitą spalių 
mėnesį, šešis mėnesius po 
Hilierio pranešimo, kad Ran 
ger buvęs nuskandintas. 
Hitleris už tiai net apdeko- 
ravo submarino komandie- 
rių, Leit. Otto von Bulcnv.

to, kad lėktuvnešis priplau
kė taip arti kranto, kad 
bomberiai būtų galėję jį 
atakuoti, atakoj teprarasta 
tik trys jo lėktuvai.

Puol'mas buvo atliktas 
dviem atvė jais. Pirmam bu
vo numesta 16,000 svarų 
bombų, o antram skridime 
15,000 svarų bombų.

Kapt. Gordon Rowe, ku
ris tuo laiku komandiriavo 
Ranger, sakė atakoje buvo 
užmušta daug vokiečių. 
Anot jo, amerikiečiai lakū
nai atakavo neatsižvelgiant 
į didelę ugnį iš nacių pr’eš- 
lėktuvinių patrankų. Ataka 
buvo skubiai atlikta ir lai
vas tuomet plaukė tolyn, 
pirm negu vokiečiai suprato 
kas dedasi.

Amerika duos didesnę NUMĖTĖ 124 TONUS 
BOMBŲ ANT RABAULOdalį UNRRA šalpos

WASHINGTON, vas. 9.— 
Užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjas Acheson 
šianden pranešė, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės 
duosiančios apie du trečda> 
lius jungtinių tautų fondo 
vykdymui pokarinės šalpos 
Europoje. Jię pranešė Sena
to užsienių reikalų komite
tui, kad Amerikos $1,350,

Laukiama Prez. Roosevelto 000,000 auka UNRRA suda-
pareišikmo kaslink prancū
zų tautinio komiteto, kuris 
lyg d) joe jiems teisę valdyti 
išlaisvintas Prancūzijos že
mes.

rys didžiausią dali t kimos 
dviejų bilionų dolerių su
mos.

PIRKITE KARO BONUS!

LONDONAS, vas. 9. — 
Nacių kontroliuojamas Vi-

šelps fašizmo aukas °hy ?„d“. rasai.
’ doja 19 divizijų naujoj ofen

Rusai uždaro spąstus Krivoj Roge
Iš užimto Nikopolio skuba į Kerzoną

sų prasilaužimai buvo eli-j

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, vas. 9.— 
Sąjungininkai lakūnai, tęs
dami savo neperstojrcnčias 
atakas ant buvusios didžiu
lės japonų Rabaul bazės, 
numušė 13, o gal net 23, 
priešo lėktuvus taikė ialta- 
kos, kurioje numesta 124 
tonai bombų ant Naujos Bri 
tanijos bazės.

Didieji keturmctorinimi ir 
mažesni vidutinieji bombe
riai susijungė dieniniai ata
kai -ant Lakūnai aerodromo 
Rabaule, kur jie numetė 
bombas ant pakilimo aikš
čių, lėktuvų taisymo pasta
tų ir kitų svarbių įrengimų. 
Bombos sukėlė gaisrus ir 
sprogimus, ir pakilimo aikš 
tės išardytos.

Gen. MacArthur komuni
katas Bake mūsų nuostoliai 
buvo maži.

KALENDORIUS
Vasario 10 d.: šv. Scho

lastika; senovės: Skaibutls 
ir Mngėla.

Vasario 11 d.: Šv. Pane
lės Liurdo; senovės: Algir
das ir šviesutis.

ORAP
Dalinai ūkanota ir trupu

tį šilčiau, šiąnakt atšals.

čiai kariai jau beveik užsi- 
kopė Cassino kalnu, nežiū
rint didelio priešo apšaudv- 
mo. Ameri.kieč:ai pradėjo ta 
<ataka antradienio ryte, ir 
vienu kartu prisiartino iki 
75 jardus nuo Benediktinie- 
čiv> vienuolyno'to kulno vir
šūnėje.

Itaoortai iš fronto sako 
amerikieč'ai užėmė dar kelis 
didelius
mieste ir t”io praplėtė savo 
okunaciia tame mieste 

šiam kruvinam sektorv

nacių įrengmus ‘ ‘Atlanto 
sienoje” šiaurinėje Prancū
zijoje, drauge su britų lėk
tuvais. Tai buvo trečia ata
ka per mažiau negu 24 va
landas.* •

Nakties metu britų nak
tiniai lėktuvai atakavo tai
kinius Vokietijoj 5r Prancū
zijoj, j V tarpe Rhone lėktu- 
vų motorų fabriką Limoges 
mieste. Visi britų lėktuvai 
saugiai grįžo.

Visose vakar dienos ope-

LONDONAS, vas. 9. — 
Vatikano radio perdavė ofi
cialaus Vatikano laikraščio 
Osservatore Romano prane
šimą, kuriuo sakoma šven
tasis Sostas ?r toliau duos 
prieglaudą ir sušelps asme
nis nukentėjusius nuo fa
šizmo.

šyvoj prieš nacių linijas į 
šiaurę nuo Nevelio^ Baltgu- 
dijoje.

didelės artilerijos baražoe 
krenta, iš abiejų pusių.

racijose sąjungininkai pra
rado 12 didelių bomberių,

140,000 BRITU YRA 
JAPONŲ BELAISVĖJ

LONDONAS, vas. 9. —
Užsienių reikalų sekretorius 
Anhony Eden šiandien pra 
nešė Parliamentui, jog ap'e 
140,000 Anglijos piliečių 
yra jiaiponų belaisvėje.

MASKVA, vas. 9. —Su
triuškinę nacių gynimąsi 
Nikopoly, Dniepro užlenki
me, rusai kariai artinosi 
prie Krivoj Rogo geležes 
centro iš trijų pusių, ir žy
giuoja pirmyn į Juodosios 
jūros uostus Kerzoną ir Ni
kolajevą. Heleris Krivoj 
Roge gal pakartojo savo 
didžiausią klaidą—lankė per 
ilgai pirm negu pasiraukė.

Vokiečiu komunikatas ra
portavo dideles apsigvnimo 
kautynes nuo Luga, šiaurė* 

1 je, iki Nikopolio, ir sakė ru-

minuoti.
Krvoj Roge vokiečiai turi 

daug pėstininkų, tankų iri
artilerijos. Kol kas nėra i LIETUVIS NOMINUOTAS
jokio ženklo, jog jie mano 
iš ten pasitraukti, nors 
jiems gręsia apsupimas.

Rusų armijos laikraštis 
sakė 10 apsuptų nacių divi
zijų prie Čerkasy šuo laiku 
pribaigiamos.

Praradimas Krivoj Rogo 
suduotų didelį smūgį nacių 
karo mašinerijai, kadangi 
netektų metalui reikalingų 
karo reikmenų gamybai. 
Nikopolį praradę vokiečiai 
neteko manganeso metato, 
kur s reikalingas sukietinti 
plieną. Krivoj Rogas randa
si apie 60 mylių į šiaurva
karius nuo Nikopolio.

CICERO, III., vas 9—Va
kar dienos primary rinki
muose iš viso balsavo ma
žiau negu 5,000 asmenų. 
Tarpe demokratų kandida
tų, kurie buvo nominuoti 
balandžio 4 dienos rinki
mams, yra ir lietuvis laido
tuvių direktorius Antanas 
Petkus, kuris kandidatuoja 
į assessor poziciją.

STOKHOLMAS, vaa. 9.— 
Laikraščio ’Tidningeų pra
nešimu, Šveduos ministeris 
Rusijai Vilhelm Assorssom 
grįžta iš Maskvos pasitari
mui au savo vyriausybe.

1
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
=

Ketvirtadienis, 10, 1944

Ruošias Vasario 
Šešioliktai

Detroito lietuviai iškil
ni ogiai minės Lietuviui Die
ną vaa. 13 d., 4:30 vai. ipo
piet, Lietuvių svetainėj. Pro 
grama bus patriotinė. Taip
gi nuo lietuvių bus U. S. val
džiai įteikta War Bonds iš
parduota kvota nupirkimui 
ambulance-plane. Visi ragi
nami šose iškilmėse daly
vauti. i

Kalbės Vasario 16-tą

jinti bainyč ą ir aptaisyti,» žiauraus japono bačkis vis- 
aplopyti seserų namą. Se-' gi baisus. Kiekvienas littu- 
niau uždirbi tūkstantini^ vio kiaujo lašas yni Laisvės
metuose klūbui buvo tik 
juokui. Reikėtų grįžti prie 
vaisingo našaus darbo, ži
noma būtų gerai, kad jau
nosios mūsų parapijos mo 
terys išbustų ir pradėtų dar 
buobs. Toj jcukioj vakarie
nėj da’yvavo ir kun. A. Jur
gutis su savo šeimininke Jo
sephine Mosaitis. Pakvies
tas pakalbėti žemaitiškai, 
kun. Jurgutis labai nuošir
džiai ackainavo

kovų sūkuryje, šiandieną ji į^F 
vėl pavergta. Me3, amerikie 
čiai, negalime būti abejin
gi aavo liautos žmonių kan
čiai ir priespaudai, mes tu
rinis juos gelbėti ir ginti 
nuo Stalino ir Hitlerio užsi
mojimo likviduoti lietuvių 
tautą. Praeitą sekmadienį
mūsų klebonas ragino visus

priklausomybės pugelbimr TOŽluot 13 d .
sukaktį. Pr«4 M met u Lie Pjv.bur^h,, kur bus eureng

tas Lietuvos nepriklausomy
bės* paminėjimas ir prašė

laidas Lietuvai.

Bridgeville
A einantįi se k m a d i e n

Pittcfcurgho ir Apylinkės lie
tuvi! i minės Lietuvos

►».

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Everything ln tfcr Mae •! U

tuvos , Taryba, susirinkus 
Vilniuj,,., pareiškė vi£i?m pa
sauliui, kad Lietuva yra 

klūbšečių ^ava ir nepriklausoma val.-
vefclą, jas pagyrė, panagi- Džiaugės mūsų tau

t\ Luaikračivsu vergijos par

Sausio 30 d. Antanas R. 
Smolek (Smaliukas) Helena 
C. Žaliagiriūtė Šv. Antano 
bažnyčioj kleb. kun. I. F. 
tforeišis surišo Moterystės 
Sakramentu. Jaunavedžiai 
yra gerų lietuvių vaikai. 
Jaunoji buvo veikli l'etuvai- 
i ė, .darbavosi prie Vyčių, 
bažnytiniam chore, kuris 
savo narsi gražini bažnyčią 
išpuošė ir pagiedojo, varg. 
J. A. Blažio vadovybėj. Ves
tuvių bankietas įvyko Lie
tuvių salėje. Banketas bu
vo labai skaitlingas. Jauna
vedžiams linkime sėkmingo 
ir laimiegc gyvenimo.

Chas žvirgždas vas. 16 d. 
minės savo 26 m. gimtadie
nį. Taigi sykiu su Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vėm. Svekiname jaunikaitį. 
Jo motina Anele Žvirgzdinie- 
nė sėkmingai pardavinėja 
War Bonds lietuvių vardu.

Koresp.

Adv. Alex Conrad — As 
sistant Prosecuting Attor
ney. Jaunas, energingas lie 
tuvis advokatas, kuris sa
vo profesijoj jau keliolika 
metų progresuoja. Per tą 
laikotarpį ir lietuviams kuo 
galėjo patarnavo. Minint 
Liet. nepriklausomybės 26 

IX sukaktuves, vas. 13' d., 
Lietuvių salėj pasakys an
gliškai kalbą ir nupieš lie
tuvių darbuotę.

Oetroitiečių žiniai
“Draugo” pavieniais nu

meriais įsigytu galima šio
se vietose: Pas biznierių
John Brazaitis, 8331 Lane 
Avė. Pas John Paplinską, 
1558 Hubbard Avė.

Kuriems tos vietos yra 
arti, gali be jokio vargo 
gauti dienraštį su įdomio
mis žiniomis iš Detroit ir 
viso pasaulio.

PITTSBURGHLIETUVIU žinios
North Side

Vasario 6 d. mūsų gerai 
jasi žinomas moterų klubas 
-urengė šeimynišką Užgavė
nių vakarienę parapijos sve- 
tainiukėj. Kiekviena marė 
gilėjo atsivesti savo drau
gę arba draugą ir kartu pa
sisvečiuoti. Viskas buvo vel
tui. Susirinko gražus mote-A
rų būrelis ir tik keletas vy

rų. Valgių buvo pagamina 
sočiai. Pasivialgius klube pii 
mininkė J. Šimkienė papra- 
šė kleboną tarti žodį kitą 
klūbietėms ir pasisakyt1 ko 
jis norį ir tikisi nuo klubo 
mofterų ateityje. Klebonas 

i padėkojo klūbietėms už gra
žų darbą praeityje ir pra
šė jųjų ir toliau darbuotis 
bažnyčios naudai, ypač šį

met, kuomet norima atnau-

DMAUOIASI “PRIBU1ŠAVAIS” METAIS

*Virginia ‘ Gentry iš Glen d ale, Calif., džiauginsi šiais 
‘‘pribuišavais” metais (leip year). Ji čia rodo laiškus ir 
telegramą, kuriais piršosi kareiviui Dalias Fischer iš 
McCoy stovyklos. Vėliau, kareiviui gavus “furlough”, ji 
nuvyko pas kareivio tėvus į Minneąpolis, Minn., kad su
situokus. (Acme-Draugas telephoto)

no, padrąsino darbuotis 
toliau. Kun Joigučio atsi
lankymas ir nuoširdūs žo
džiai pakėlė dalyvių ūpą.

ir v•> 
čius.

Northsaidiečiai ruošiasi 
vykti į Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą vas. 13 
d. Piliečių svetainėje, S. S. 
trečią valandą po pietų. Vis 
gi stinga ūpo, įdomavimos 
ir t.t

Laisvę atgavusi spar
čiais žingsniais ji vijos' kul
tūringiausias pasaulio tau 
tas. Į trumpą savo nepri 
klausomo gyvenimo laiko
tarpį lietuviai padarė tą 
kas kitoms Tautoms ėmė pa
daryt' šimtmečius. Bet, štai 
atėjo antras pasaulinis ka 
ras. Lietuva atsidūrė dvie
jų pramuštgalvių intrigų ir

per sumą (kuri bus atlai
kytu Lietuvos intencija) 
karštai pasimelsti už išlais
vinimą pavergtos tėvynės.

Mūsų geros moterėlės: 
Pletienė su Mickūnene iš 
lėto taisosi. Plėtienė jau 
grįžo iš ligoninės, o Mickū- 
nienė irgi jaučiasi sveikes
nė.

Šiomis dienomis kleboni-
jiem atsilankė Pivaronienė su VAITUSH, OPT. 
Malokiene rr abi užprašė šv.
Mišias už & a Agnės Kress 
vėlę. Pivaronienė, kuri dau
giausia pasidarbavo bombe
rio nupirkimui, atrodo pilna 
energijos moteris ir sveikų 
tautinių pažiūrų. Manding 
Pivaroaienei yra lemta su
lošti žymią rolę tautinėje 
Pittsburgho lietuvių veiklo
je-

Šiomis dienomis buvo par į 
važiavęs iš kari uomenės Kel 
minskutis. Atrodo gerai ka ( 
rio uniformoje. Mamytė 
džiaugiasi, susilaukusi sū
naus. Kiiriuomenėije tarnau
ja trys broliai Kelminskai.

Ava.
TaL GROvettU 6617

K
/ 4,

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
t-actory ttepreaantative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART

Kor appointment call — 
REPU8UC SCSI

Praeitą šeštadienį pas kle 
boną užbėgo porai minučių 
Povilas Dargia, radio vedė
jas rr Sus-mo .vice pirmi
ninko vietai aspirantas. Ką 
tik buvo grįžęs iš Chicago 
ir gerai nusiteikęs, nes Chi
cagoje jam teko išgirsti ra 
minančių žinių Lietuvos St

akių įtempimą kuris 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karių, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklon vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

4
VALANDOS: nuo 10 ryto iki' 1 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daagaly ataMIchaų akys

4712 South Ashland At.
Pbode TARDS IMS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į
žvilgi u. Pasaulis geidžia Į karo aviacijos skyrius ii priešas- 
Lietuvai laisvės, su tuo tu j g-JJJn,
rėš sutikti 
ciais.

ir rusai su na Apsiimu išgydyti.

I

Atostogų p3S tėvus par
vyko jaunutis marinas Vac
lovas Dumblis. Jis buvo sun 
kiai sužeistas Pacifiko ko
vose. Teko jį matyti bainy j 
čioje. Turi didelį gilų ran
dą dešii i a me veido šone.

r

EXTRAT EKTRAI

Didžiausia Lietuvių 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS D CHIRURGAS

01180 VALANDOS
Ir T—6 vakare 

Trečiad. Ir Nedėliomis

P.rmRloytae
vardas tr

(JetuvUka.
žydukas

REMKTTB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRA.UO4

E. KANTER, aa«
MONARCH LIQUOR 
3629 So Halsted St

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muakališkų Iustrumen-i 
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų,' 
Rekordų ir {vairių kitų mūri-1 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite! .

JOHN A KASS
I JKH’ELRY — WATČHMAKKR

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE] 
Phoae: LAFAYETTE 8617

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima Išsigelbėti nno visokių ligų.

1657 Wes1 45tti St. Kampas 5. Paulina SL
A F. CZESNA SavInlnkM

BPASS

& S/

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

2423 West Marąuette Road

MERGINŲ
IRMOTERŲ

Nno 17 Iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St 
WHITE CITY PROVISION CO.

J. P. VARKALA
Y AUSTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON-----------

Su Income taksais Ir kitais rel- 
ireipkitšs vMaalnitu 

antrašu.

DR. G. SERNER
UmjVB AKIV aTDTTOUf 

patyrimas 
ToL< Yards 1826

Pritaiko Akinius.

DR; STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

. Nedėliomis pagal sutarti 
Offlee Tel. YARds 4787 .
Namų Tel. PROspect 1980 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VTRginia ©086~
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso valu 1-^8 M 6—1:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Stree'

D

TeL CANal 6122

• DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
““ REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Piaee 

Tel. REPubllc 7868 ,
■■ »

Tel. CANal 0257
Rez. Tel. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
RerideneUa: 6009 8. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 8146

DR. V. A. JtMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rankru 
mis. >

LIETUVIAI DAKTARAI

lr Akinių Dlrbtuvl
IMI «a HALSTED ST.

Mtfc ttreet
ms M M <1 nuo 6 M k

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
aklą

•et Saugokit* )aa Įšildami Ueg- 
aamtauoU jas modemiSkianau
■et art a, karią tesėjimo ■•! 
gali sutelkti.

’AI PATYRIMO

Dr. John i Smetana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.
U01 So. Ashland A 

rietas l«-< 
OAEAIi

b
llM L SL tt tilt St m. 

ir muš. tilt k aa.
M K at.

Telefonai:
Ofiso—HEMIoek 5849
Reril.—HEMIoek 28|4

DR. PCTERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

* pagal sutartį. ! •

Ofiso Tel........... VIRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Aveaue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
-Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chlcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais
Yalandoa,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatriliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

>-

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayrtte 8210
Rei. TeL LAFayette 0094 ?

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: K£Dzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
'./Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
8ekmadieniais pagal susitarimą.-----

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nehr&n-'



M-

Ketvirtadienis, vas. 10, 1944 DiENRABTIS DRAUGAS, CHTCAGO, irnitLtJt.

* CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP U’ANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VATTTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolpii

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower OomrnlMdon nn 

«atyrnnl n'lktlaula kai! (langu 
mu darbininku turi Įsigyti Pa 
Uuoaavlmo Raštg (atatement of 
avallahllity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo Wnr Man- 
power Oommlaslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
Ir ar jums reikalinga palluosa- 
rlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT I

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central , 

Steel & Wire Co.

DCDEI ŠAMUI REIKIA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TOS GINKLUS PADIRBTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikia

Vyrų
riTRRTT PRTE 

NETSnTPBTOS SETTROS 
GERA MOKESTIS

50 vai. i savaite ir daurtan. Laiko 
ir pusės mokestis virš 40 valandų.

ALFRED JACORSHAGEN 
COMPANY 

4419 S. Ashland Avė.
REIKALINGAS 

COAL YARD FOREMAN
Patyręs, natikimas. Galite užimti 
gera apšildoma 4 kambarin apart- 
mentą čia pat. Proga prie geros 
komnanijns. Atsišaukite J ofisą 
šiandien, 12 vai. iki S pp.

H. LANG ft SON COAL CO. 
951h ir Vincennes Avė.

VYRŲ
Amžiaus 17 ki 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 

2129 W. 39th St 
WHITE CITY PRO VISION CO.

MAŠINISTO
PIRMOS KLASES

Prie mašinų užlaikvmo ir patai
symo darbu greitai augančioj Už
karo ištaigoj kur randasi geros po 
karo progos. Atsišaukit j

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

Turi mokėti skaityt ir rašyt 
Angliškai. Atsišaukit. 
Neidhoefer & Co.

2355 Blue Island Avė.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ

Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL — 
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

DEFENSE
MACHINE DIRBTUVĖJE 

IR FOUNDRftJE

Lathe Hands 
. Borlng MUI Oiprs. 
i Drlll Press Oprs.

Core Makers 
Floor Molderlų 
Marti. Molderlų

Milling Marti. Hands Foiaulry Clerk 
Plancr Hands Shipping Clerk
Darbininkų Dženltoriu

100% KARO DARBAI
Geriausi įrengimai; patogios 

darbo sąlygos: geriausia 
mokestis.

LINDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF

AMERICAN GEAR 
& MFG. CO.

5900 Ogden Blvd. Cicero, III.

MAZGOTOJŲ
Naktimis. 24 Iki 30 vai. J savaite, 
unijos mokestis. Atsišaukite J MA- 
Unljoa mokestis Atsišaukite ofisan: 

M A J E S T I C
* 22 W. MONROE RT.

DREBIŲ IŠDIRBftJAS reikalauja 2 
jaunų merginu dirbti dresių dirb
tuvėje. Atsišaukit Room 704.

MARK-ROBBINS CO.
325 W. Jackson.

MOULDERIŲ
Prie -Bre8o ir Aluminum 

Bench ir Mašinų
MANUFACTURERS BRASS 

FOUNDRY CO.
7750 Dante Avė.

____________ Bayport 1132___________

Proga Vyrams!
25 IKI 50 METŲ AMŽ.

ORDERIŲ RINKĖJŲ 
PAKUOTOJŲ 
STOCK VYRŲ

40 vai. j savaitę; laikas ir pusė už 
viršlaikį virš 40 vai. Atsišaukit į

JUDGE & DOLPH, LTD. 
700 W. Cermak Rd.

RAKANDŲ

FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai

Patyrusiem Vyram

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

(4th Floor)

WIEBOLDT‘S
Ashland & Monroe

Knygvedės
<•

Ligoninėje
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI

Walther Memorial
Hospital

1116 N. KEDZIE AVĖ. ___ ______ _______ _™«,

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—

* Moteriai Handlers
* Metai Cleaners
* Janitresses
* Sweepers
* Paint Helpers

GERA MOKESTIS 
6 Dienos į Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo salvgos. 

Puiki transportacija.
(T. C. Ruburbnn. Oottnge gat-
vškarls’s. lOSrd Rt. htwi llnllnl.

Jei dabar nesate užimtos su karo
darbais

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd SL

PILNO LAIKO
ARBA TIK

DALINIO LAIKO

HELP WANTED — MOTERY8

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Laikas ir pusė mokama virS 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius.
•

Patyrimo Nereikia 
ATSIŠAUKIT PRIE

MR. BEŲNKE 
W a re house Foreman 

38th St. & Central Pk. Avė.
SANTA FE RY.

VYRŲ

MOTERŲ

PARDAVIMUI

3 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sąlygos. Vienos 
Vyriausios Virėjos; Abelniems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
BrĮargatc 8800

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PĘ.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

Vyrams ar merginoms pastovūs,
švarūs, lengvi darbai. Trumpoms _ . . . .__ . , ,
vąlandoms arba dalinio laiko. Die- Pa,rba* lankstymas po p I e r I n I ų 
nomis ar naktimis darbai. Gera Re^u,1Ila1ris, a‘KO8
mokestis. Bonai ir pelno paaidali- fi,?° ar ,ial,ni° darbat Pa-
nimas. Karo darbai dabar. Visuo- ne „ oa' ‘^1* m'J’v
met dirbam, niekuomet neuždaro- niskai nuo 8:80 ryt* 3 PP- 
me. Matykit Timekeeper nuo 8 iki
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį

THE WESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY 

Employment Ofisas —
21st prie Jefferson St.

(3 blokai į rytus nuo Halsted)

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

j

★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help I
♦ For RentI
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca's Greatest 

Uthuanlan Daily Newspaper

PARSIDUODA — gerai' Išdirbta Oro- 
cernš. Gerai išdirbta* kaimyninis 
biznis. Kaina prle'nama. Tel. Boula- 
vftrd 0766 ar atsišaukit j—4600 S. 
yBLIA 8TRF.ET.

PARSIDUODA — 31.100 vertes din
ing room setas už 3376.00, Studlo 
eoueh už f29.00, Parlor setas už 
366.00, Miegamo kamb. setas Ir Ra
dio. Atsišaukit 3209 R. AUSTIN 
BLVD. po 4 pp. Tel. Cicero 1036.

RENDPOJASI

RENDUOJA8I — 4 kambarių fletaa 
su visais patogumais. Brighton Par
ke—geroj vletol. Renda pigi. Pa
šaukit LAFAYETTE 8761 tarp 7 lr 
10 vai. rytais.

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

VYRAI nt MOTERYS

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

~ KNYGVEDŽIO 

Ligoninėje
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI

ft
Walther Memorial 

Hospital
1116 N. KEDZIE AVĖ.

•
VYRŲ

Dirbti popieros dirbtuvėje. Patyrimo 
nereikta. Amžiaus 18 Iki S R. Persi
mainanti šlft&l, gera mokestis, už
tenkamai viršlaikio, pastoviu dar
bai. Atsišaukit J

Container Corp.
404 E. North Water St

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NFJREIKIA

100% KARO DARBAI

LABAI GERA MOKESTIS 
IR LAIKAS IR Pl'Sft VIRS 40 VAL.

MEIZNER RAINCOAT OORP.
> 412 S. Market St.

BUCERfi 
Malonios Darbo 

Sąlygos
ATSIŠAUKIT ARČIAUSIAM 

JEWEL FOOD STORE 
Ar 8321 S. Racine Avenne

MERGINŲ
Pagelbėti prie išdirbimo paveiks
lams' frėmų Ir skūrinių novelties. 
Malonus darbas, gera mokestis. 
Mes išmokinsim.

Pašaukit WEBster 3363. 
BEAUHARNAIS CO.

816 S. Wabash

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 387.50 J mėnasj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kralpkltfla prls Housekespar.

BDOEWATER BEACH HOTEL 
684* Sheridan .Rd.

REIKIA
DŽENITORKŲ

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo Ir abelno 

valymo darbų dirbtuvėje.
Jfls galit pasirinkti valandas 

pagal jflsų patogumo. 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

SIFTAI
Dirbkit 4—6—8 valandas 
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA 
GERA MOKESTIS 

60c j vai. sn Sc | valandą 
pakėlimo po 2 savaičių. 

Atsišaukit kasdien
’ 8:80 ryto Iki 4 pp.

CASPERS
Tin Plate Co.

4100 W. 42nd PLACE

Po sunkaus dienon darbo 
Imkim į rankas “Draugą” 
Jis sutelks mums poilsio f- 
vairiomis žiniomis 18 viso 
pasaulio.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metę Senumo

VALANDOMS:

5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną; Penktad. 

8:80 ryto iki 5 pp.

VYRŲ-MOTERŲ 
KARO DARBININKU

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

MOTERŲ:
INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mflsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Senlorlty Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

Rodoma susirūpinimo 
. dėl kovu Italijoje

Stambi auka
kolegijai paremti

Wegtfield, Masa. — Sau
sio 30 d. kun. J. Kuprevi
čius, MIC.,, čiai pasakė pa
mokslus ir padarė rinklia
vą Marianapolio Kolegijai 
paremti Veatfieldiečiai pa
sirodė duosnūs švietimo ir 
auklėjimo įstaigai, nes su
aukojo $165.70. Aukojo Be
kabtieji :

N. N. $10.00.
Po $2.00: Juozas ir Ona 

Vazonini, J. Janulevičius, 
Mrs. Amelia Kūles, Zuzana 
Jonaitis, Ona Traupis.

Po $1.00: Alena Jegala- 
vičiūtė, Jonas UVenskas, 
Paul Drovinski, Jackūnai, 
Charles Yankosky, Eleonora 
Blain, Frances Minkus, B. 
Atkočaitis, Nellie Adomai
tis, Anna Balukonįp, J. Gurt- 
kauskė, J. Naudžius, H. Je- 
gilavičiUs, Elena Biukvtė, 
PefTonė Jutkevičienė, Z!g- 
mas Jegalavičius, Carl Bos- 
nick. J. Mockus, J. Kasheta, 
K. Sedaravičius, J. Balulevi- 
čius, J. M. Žala, A. Wal- 
kowski, V. Gedminas, J. 
Tamauskias, D. Tamauskie- 
nė, M. Klusevičienė, J. Va
lius, L. Klusevičiūtė. Anna 
Brazaitis, - Miss AmėVa Kai

lis, Frances iKulįs, Valeria 
Jeeeleanecz. C. Mikelis. Ona 
Klėhabskaitė'. Anelė Jutkįe- 
vičiūtė, Ona Zvalionytė, Vin 
centą Melesius. A. Zvalicd 

nienė. 'Anna Kfisper, Ona 
Jutkiewich. Kiathrvn Adams, 
V. Barwiek. Ona Jutkevič’ū- 
tė. A. Salavick, Helen Sa- 
m<uįevich, Oną Gedimiuutė, 
K. Mazaitienėf

nė, Kičienė. WaHefr "Stro^no- 
viez. P. žibutieną, A. Raivi-

VYRAI IR MOTERY8

VYRŲ AR MOTERŲ
Kišenių siuvėju prie kotu ar kelnln. 
Talogl Oneratorln prie specialus 
kelnbi mašinos. ,Union dirbtuvė.

Atsišaukit
418 S. Wells St 

FASHION CTDTHING OO.

lourkas. P. :Bemadišis. Sk- 
mon Glinskį. K. Jackevičius, 

WASHINGTON, vas. 9.— V. Bernadišienė. J. Gado- 
Pašvęsdamas visą rytą ilgai mastas. J. Kišūnas. .Teesie 
konferfencijai su Admirolu Gatės. M. JntkevičiflML Si- 
William D. Leahy, jo Stabo mon .T. Melešius. A. Gimvi- 
viršininku, ir Rear Admiro- čius. Georve Orint. M. Vais
iu Wil8on Brown, Prez. Roo- kienė. Barbora Dnnvlienė. 

DOUGLAS PARK "L”. IKI DURŲ a®veltas parodė susirūpini-1 Smulkesniais sukoio sei
mą del sąjungininkų posicU kastieji: Atkočaitis. P Mi- 
jos padėties Romos frontą, keliūtė. J. Balukonia J. Si- 
Sakoma pasitarime kalbė- mnnowicz. Mrs. G. Peloruia, 
trasi ir apie- karinę padėtį Fleanor Orin*. M. Jegelevi-

Atsineškite pilietybės prirodymus. 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

Matykit Mr. Danleek pasitarimui.

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

GARSINKITĖS “DRAUGE*

MERGINOS — MOTERYS
VYRAI — VAIKINAI

Nažlflrlnt koks Jūsų amžius. (domus 
darbas laukta Jus čionai.

PLAHTTC BIKDTKO OORP.
733 8. SHERMAN

Vienas kitą ragintam už
sisakyti "Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir ldtam 
ir bus už tai dėkingas.

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVT DARBAI 
. lOO'/r KARO DARBAI

Dykai ligoninės lr gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 2181 St.

DZENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų lr moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktimis ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 
Matykite Mr, Hmldt, B-tą vai. vak. 

CONTINENTAL CO. BLOG. 
310 8. MICHIGAN

PIRKITE KARO BONUS!

Biznis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei
REIKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
WAREHOUSE DARBŲ 

Taipgi Moterų
TYPISTS IR 

STENOGRAFIŲ 
Gen pradinė mokestis 

40 vai. darbo 
Laikas ir pnaė nž virilalkj

Crerar Adams & Co.
3550 S. MORGAN 
Tel. YARD8 4590 

Klauskit Mr. A. Kapota

kitose pasaulio dalyse.

Studijuoja reikalavimg 
karaliaus abdikacijai
LONDONAS, vas. 9. — 

Užsienių reikalų sekretorius 
Eden sakė Anglija šiuo tai
ku studijuoja Italijos poli
tinių partijų reikalavimą, 
kad Italijos Karalius Victor 
Emmanuel sbdikuotų. Eden 
nepranešė, kokio n
m
kaiv"

į

taikysi^

čius. Frank Corach.
Klebonui kun. V. Puido

kui ir visiems aukotojams 
nuoširdž’ai dėkui.

Kolegijos vadovybė

FRONT RAGE 
EARS

I
• >
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DRAUGAS
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Maskva eina paskiru keliu
LAUŽO KONFERENCIJŲ NUTARIMUS

“The New York Times” vasario 8 d. laidoj įdėjo ve
damąjį straipsny, kuriame nušviečia paskutiniuosius So
vietų Rusijos žygius, ardančius jungtinių tautų' vienin
gumą.

Sis įtakingas dienraštis primena, kad truputį suvirš 
trys .mėnesiai praėjo, kiaiL savo susirinkime Maskvoje 
Amerikoj, Anglijos ir Rusijos užsienių reikalų sekre
toriai susitarė artimai bendradarbiauti karui vesti rei
kaluose ir pasaulio tankai atstatyti. Taip pat primena, 
kad toje konferencijoj buvo iškilmingai pažadėta remti 
Atlanto Čarterio tikslus ir principus. Tai reiškia — ben
dromis milikarinėmis jėgonm siekti pergalės ir įsteig
ti generalinę tarptautinę organizaciją, pagrįstą visų 
taiką mylinčių tautų, didelių ir mažų, suverenine ly
gybe. -
KAS BUVO NUTARTA

Trijų valstybių užsienių reikalų sekretorių konferen
cijoj buvo nutarta glaudžiai kooperuoti “tyrinėjant Eu
ropos klausimus, kylančius kare eigai vystantis Tam 
tikslui sutarta sudaryki Europos reikalams svarstyti 
komisiją su buveine Londone, kart darytų bendras re
komendacijos trijų valstybių vyriausybėms. Panašiu 
būdu nutarta sudaryti ir kitos reikalingos komisijos. 
Pažymėtina, kad tie Maskvos konferencijos nutarimai 
buvo užgirtii Prez. Roosevelto, Premiero Churchillio ir 
Stalino konferencijoj Teherane.
SU NUTARIMAIS IR PAŽARAIS KREMLIUS 
NESISKAITO

Viršminėtcs komisijos buvo sudarytos ir jau prisi
rengusios darbui.

Bet, kaip teisingai ražo “The Nevv York Times*', į- 
vyks.a kaip tik priešinga:. Po Teherano konferencijos 
Maskva demonstratyviai atmeta trijų valstybių koo- 
peravimo idėją. Ji pati viena*, aavo iniciatyva, savo me
todais ir programa užsimojo išspręsti Rytų Europos 
klausimą, nepasitariant nei su Londonu, nei su Va
šingtonu. N. Y. Times sako:

Kremlius turi savo planus. Amerikos ir Anglijos ko- 
operavimas pokariniame Europos rekonstrukcijoe dar
be jai nėra pakeliui. Savo kaimynams, o palaipsniui ir 
visai Europai, ji nori užrioglinti komunistinę diktatū
rą. Kad Kremlius prie to eina, aišku iš Jo visų veiks
mų. Visai neseniai Stalinas metė baslį j vieningą An
glijos Amerikos karo ir taikos vežfmą, paskelbiant me
lagystę, būk anglai veda derybas au naciais dėl sepa- 
ratinės taikos. Dabar jis pradėjo ataką prieš Šventąjį 
Tėvą, kuris yra demokratijų bendradarbiavimo šali
ninkas ir dėl to Stalinas bijo, kad Jo šventenybė ne- 

, stovėtų ant kelio jo planams. JT® ir daug kitų priemo
nių naudoja, kad tik trukdyti demokratinių valstybių 
vieningumui ir prasimušti kelią savo nepriklausomiems 
veiksmams, nepaisydamas, kad tie jo veiksmai gali pa
sėti sėklą trečiam ptasaulio karui.

KALBĖS LIETUVIŲ DIE
NOS PROGRAMOJE

“Ji atsisakė patiekti lteropm komisijai, fslelgtai 
tokiems tikslams, kaip Lenkijos ar Baltijos valstybių 
rekonstrukcijos proMemsam spręsti, nes DMMojl Bri
tanija br Jungtinės Valstybės pripažįsta Jų nepriklau
somybę”. . . I . «

Toliau N. Y. Times rašo, kad Maskva atmetė ir 
Anglijos ir Amerikos pasisiūlymą tarpininkauti spren- 
džiant Lenk1 jos klausimą. Vietoj to, Kremlius paskyrė 
savo užsienių reikalų vice komisarą Maskvos dominuo
jamos Ukrainos “respublikos’’ užsienių reikalų komi
saru. kurio žmona (Wanda Wasilewska> vadovauja pa
našiam režimui, siūlomam Lenkijai. Tuo būdu Sovietų 
Rusija, atmetusi Anglijos ir Jungtinių Amerikos Val
stybių bendradarbiavimą, organizuoja aavo nepriklau
somą sąjungą Europoje. (
KĄ APIE TAI MANO PREZ. ROOSEVELTAS?

Anot “New York Times” redaktoriaus teigmo, net 
patsai ‘‘Prezidentas Rooseveltas pripažįsta, lmd kai ku
rie pasknliniriji rusų veiksmai jį stebina”. Todėl atrodo, 
kad jau atėję3 laikas paklausti rusų, ar Miaskvos kon
ferencijos nutarimai dar galioja, ar ne?

Vargu Amerika susilauks atsakymo į šį klausimą.

Penkeri melai kaip mirė Pijus XI
Didysis katalikų akcijos ir misijų popiežius Pijus XI 

yra miręs 1939 m. vasario mėn. 10 d., įtaigi lygiai prieš 
penkeris metus. Išrinktas popiežiumi 1922 m. Pijus XI 
Bažnyčią valdė laikotarpiu, kada po Didžiojo karo at- 
sisteigė naujas gyvenimas, kūrėsi nauji tarptautiniai 
santykiai. Pijus XI sudarė su visa eile valstybių kon
kordatui (tarpt, sutartis), jų tarpe ir su Lietuva; ypa»- 
tingai daug pastangų dėjo įtraukdamas pasauliečius į 

*apašLalavimo darbą, būdamas visa sieja atsidavęs ka
talikų akcijai. Pijus XI daug rūpesčio parodė darbinin
kijos re/kahie. Jo išleistoji enciklika “Quadragessimo 
Anuo’ ’ (popiežiaus raštas paminint 40 m. nuo Leono XIII 
žodžio darbininkijos reikalais) pabrėžė šeimyninio at
lyginimo reikalingumą, tai yra, darbininkas turi būti 
tiek atlyginamas, kad jis galėtų save ir savo šeimą iš
laikyti. Popiežius griežtai sudraudžia išnaudojančius 
kapitalistus ir užtara darbininkijos reikalus. Pijus XI 
pasakė labai stiprų ir griežtą žodį prieš nacių ir komu
nistų neteisybes, tuo reikalu išleisdamas net specialias 
enciklikas. Nepaprasto susidomėjimo v’isame pasaulyje 
sukėlė išsprendimas, vadinamo, Romos klausimo — su- 
normavimas ilgai užsitęsusio ginčo tarp Bažnyčios ir 
valstybės Italijoje.

. • *Pijus XI yna vienintelis iš paskutiniųjų laikų popie
žių, kuris ynai buvęs Lietuvoje, net du kartu: 1920 m. 
sausio 29 d. atvyko į Kauną, apsistojo sės. benediktinių 
vienuolyne, lankėsi kun. seminarijoje, kalbėjo į klie
rikas, o sausio 21 d. išvažiavo į Rygą. Tų pačių metų 
kovo 18 d. arkiv. Ratti buvo sustojęs Kaišedoryse, va
žiuodamas į Latviją, į, konsekraciją vysk. Springovi- 
čiaus. Apskritai tuo laikotarpiu jam būnant Apašta
liškuoju Vizitatoriumi. Lenkijoje, o vėliau — nunciju
mi — daugeliui Lietuvos atsakingų vyrų teko su busi
muoju popiežiumi tartis Lietuvos reikalais, {domu, kad 
lietuvis larkiv. Jurgis Miatulev.’čius yra vedęs rekolek
cijas būsima j am popiežiui Pijui XI. Gerai pažindamas 
Vilniaus vyskupą lietuvį Jurgį Matulevičių, Pijus XI 
nekartą užstojo jį prieš lenkų puolimus. Pjaus XI vieš*- 
patarimo metu Lietuvoje įsteigta sava bažnytinė pro
vincija, sudarytos penkios vyskupijos ir sudarytas kon
kordatas su Lietuva. Pijus XI aet yra parašęs specialų 
laišką Lietuvos vyskupams, kuriame ragina budėti auk
lėjant jaunimą, burti jį į organ’zacijtas, rūpintis auk
lėjimo klausimais. Tame laiške Šv. Tėvaa lietuvius pa
vadina mylimiausiais jam žmonėmis, lotyniškai: “Po
pulius iste nobis carrissinras”. Pijus XI buvo t:ek po
puliarus, kad jo atminties pagerbimui net Kauno žydai 
suaukavo 10,000 Htų ir didžioje Šv. Vincento a Paulo 
prieglaudoje įrengė Pijaus XI vardu salę.

★
Lietuvos teisės

Lietuvių tautininkų suvažiavimo New Yorke proga 
Lietuvos ministras Povilas Zade kis padarė stiprų ir 
teisingą pareiškimą, būtent: "Mes nesame galingi gink
lais, bet nėra. jėgos pasaulyje, kuri galėtų paglemžti 
mūsų teises į nepriklausomybę”.

Šio karo tikslas yra laiškiai pabrėžtas Atlanto Čar- 
teryje. Tarp kitų dalykų siekiama iškovoti teisę visoms 
tautoms, didelėms ar mažoms, į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą. Ta teisė priklauso ir Lietuvai.

Besirengiant prie Vasario 16-tos
“Amerika” pataria:

“Ketvirtosios Karo Paskolos vajus jau prasidėjo. 
Lietuviai amerikiečiai jame dalyvauja didžiausiu 
stropumu. Atrodo, Vasario 16 šve ai. ės minėjimai dau
gelyje retų bus panaudoti karo bonams dar plačiau 
paskleisti.

Mums atrodo, kad Vasario 16 minėjimuose labai 
tinka platinti karo bonus. Kur tik susirenka, didesnis 
būrys, ten ir platinkime bonus. Bet neužmirština, 
kad Vas* rid 16 turime yppač atsiminti ir Lietuvos 
žmones, ir Lietuvos nepriklausomybės bylą.

Vasario 16 šventės proga, visi pasklrkime 3avo au
ką Liet uvos gynimo reikalams, ir nusiųskime ją A- 
merikos Lietuvių Tarybai, Amerikos lietuvių organi
zuotos visuomenės bendrai atstovybei.”

L-j.

Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas Chicago
je, kalbės Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 26 
metų- sukaktuvių iškilmėse, 
kurios bus vas. 13 d., 2 vai. 
p.p., St. Agnės salėje, 3916 
Archer Ave., Chicagoj. Be 
jo, dar kalbės J. V. Senato
rius S. Lucas ir Kongres
manas M. Gorski.

Lietuvoje 409,000 
ūką

(LKFSB) Iš Londono pra 
neša mums, kad paskuti
niais statistikos daviniais, 
įskaitant Tar Vilniau® sritį, 
Lietuvoje yra 409,000 ūkių. 
Daugeliuose jų buvo įsikū-

Z z

rę vokiečiai. Gegužės 11 d. 
Re n te Inas grąžino ūkinin
kams 50 bolševikų laikais 
suvalstybintų ūkių. Ir tai 
vokiečiams užėmė beveik du 
metu sutvarkyti jų doku
mentus. Ir šioj srity būna 
visokių naciškos neteisybės 
pavyzdžių. Taip vienam ū- 
kininkui, Rimkevičiui iš 
Bartkūnų kaimo, Krekena
vos vai., Rentelnias grąžino 
nuosavybės dokumentus, bet 
parvažiavęs į savo ūkį rado 
jame įsotintą vokietį-kolo- 
niatą. Ir taip — lietuviui 
teko nuosavybės aktas, po
pie ris, o vokiečiui — jo ū- 
ki®.

Okupantai skriaudžia 
Lietuvos žmones

(LKFSB) Slaptieji Lietu
vos laikraščiai praneša, kad 
vien tik 1942 kalendoriniais 
metais iš Lietuvos vokie
čiai išsivežė jų mokamomis 
kainomis už 90 milijonų mar 
kių žemės ūkio produktų. 
Okupantai moka tik 60 pro
centų tų kainų, kurios yra 
Vokietijoje, tuo būdu — 40 
procentų pasilikdami sau. 
Jų įvežtieji į Letuvą žais
leliai: stiklo karoliai ir pa
našiai begalo brangu a. Pav., 
už medinį vokišką žaisliu
ką tenka mokėti tiek, kiek 
Liet uvoje gaunama oficia- 
Vomis kainomis pardavus 
rugių centnerį, arba už me
dinę vokišką lovutę reikia, 
sumokėti gautieji už du be
konu pinigai.

-t- Kauno komisaras pe
reitais metais pakėlęs mo
kestį! žydams už darbą iki 
3 markių per dieną. Lietu
viai darbininkai gauną už 
darbą į dieną po 4 markes, 
o darbininkės moterys — po 
2,50 markių.

SKELBKITES “DRAUGE”

PIRKITE KARO BONUS!

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Jei pripažinsime, kad aukščiausia pakilusios Vakarų^ 

Europos ir U. S. A. zonos civilizacijoj siekia net 100 
Laipsnų, Baltijos valstybės 88 laipsnius ir Sovietai tik 
62 laipsnius, tai šie laipsniai vis dėlto labai nepakanka
mai pabrėžia materialinio ir politinio gyvenimo skirtu
mus. 1933 m. keli Baltijos valstybių profesoriai ilgokai 
važinėjome po Sovietų platų kraštą. Mes konstatavome, 
kad mūsų kelionė yra labai įdomi ir duoda mums daug 
naujų žinių. Sovietų geografinė draugija mus du lietu
viu pagerbė išrinkdama savo nariais, kas yra reti, nors> 
nedidelė, garbė svetimšaliams. Matomai politinė Sovietų 
policija buvo labai geros nuomonės apie mus. Bet grįž
dami atgal mes tarp savęs kalbėjomės: “Kai|p nepapras- 
tai įdomi buvo mūs kelionė griež.ai skirtingos kultūros 
šaly, toj milžiniškoje laboratorijoj, kur naują civilizaciją 
kuria, darydami milžiniškus bandymus su žmonėmis, ne 
su triušiais ir ne su jūrų kiaulytėmis (Guinea piga). Ir 
kaip mums gera, kad mes turime lietuviškus pasus ir tu
rime mažutę šalį, kur galime išvažiuoti, išsigelbėti iš So-^ 
vietų laboratorijos”.

. • -'. ’ r,i .
Neblogiau už gerai informuotus rusus mes žinome, kas 

Sovietijoj per 25 metus padaryta. Daug ten atsirado nau
jų mokyklų, žmonės pramokyti raško, pastatyta daug 
naujų fabrikų, prakasta daug naujų auglio ir metalų 
kasyklų. Mes apžiūrėjom beveik visas naujas dideles elek
tros stotis ir matėm daug įdomių laboratorijų. Į daugelį 
gyvenimo smulkmenų mes įpigilinom tame krašte, kurio 
kalbą, literatūrą ir istoriją, vargus, džiaugsmus ir dai- X 
nas nuo jaunystės pažįstame. Bet mus vis dėlto stebina,

' kodėl rusų tauta (taip mažai brangina žmogaus laisvę, 
asmenybę, kodėl turtingoj gamtoje žmonės taip nema
tytai biednai gyvena?... Mums baisūs buvo jų restoranai, 
begalo vargingai ir nešvariai apsirėdę jų žmonės, smir
dančiu prakaitu dvokė jų tramvajai ir geležinkelių stotys 
ir ofisai. Chaosas viešpatavo jų knygynuose ir biuruose. 
Nors jų armija, jos dvasia ir apmokymas mums atrodė 
pasiekę gana aukštą lygį. Sugrįžęs Lietuvon buvau klau- 
sinėjamas draugų apie Rusijos pažangą ir galybę ir aiš
kiai jiems pasakiau, kad Rusija labai galinga, puikiai ka
rui pasiruošusi ir žmones visiškai perdirbusi: tie žmonės 
tai savoti’ški vienuoliai, galį prasimaitinti duona, agurku 
ir kopūstais. Riebių ir gardžių daiktų retai ragauja, jų 
nesi vaizduoja ir todėl nereikalauja. Nors žmonės jura mo
ka' skaityti, bet jų išsilavinimas ir pažiūros į pasaulį da
bar labiau primityviškos, negu 1916-17 m., nes dabar ne
girdėtai aštri cenzūra puikiai apsaugo Sovietijos pilietį' 
mbo pažiūrų platumo, nuomonių skirtingumo. Išaugo nau
ja nematytų pasauly žmonių veislė, kurios gyvenimo pir
muoju tikslu yra geras apsiginklavimas, mšlitarizmas, 
prastas valgis, prastas butas, prasti rūbai, visuotinas 
nubieduėjimas. ši veislė laisvės nesupranta be stiprios 
cenzūros, be daugybes koncentracijos stovyklų, kalėjimų 
ir slaptos policijos kiekvienuose namuose, beveik kiek
viename bu'te. Tai žmogus-bitė, skruzdėlė. Greta pavir
šutinės tvarkos, Sovietų avily eina negirdėtai žiauri ko
va tarp naujų bičių ir senojo žmogaus likučių. Kovoje 
naikinamo® ištisos tautos ir provincijos. Tad mes Balti
jos mažosios tautos labiausia juk ir bijome šito milžiniš
ko žmonių triuškintojo: mūsų būdas švelnus, mes esam 
pripratę branginti kasdieninio gyvenimo menkas gėry
bes ir patogumus ir mūs labai maža, kad galėtume kas 
met likvidacijai aukoti (tūkstančius žmonių.

(Daugiau bus)
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Naujos invazijos vietoj, fronto užnugaryje, Italijoj, pra
sideda lemiamos kovos. Amerikieč'ai ir britai skuba stip
rinai stavo pozicijas, kad atmušus sukoncentruotas dideles 
vokiečiu jėgas. (Acme-Draugas teiephoto}

X-



Ketvirtadienis, vas. 10, 1044

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

K a i o D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, CMcngo

LIGONIO PRIEŽIŪRA (13)

Kai kada ligoniui yra sun 
koka nuryti vaistus. Lgo- 
nio prižiūrėtojos yra parei
ga ue tik paskirtu lai tu pa
duoti ligoniui vaistus, bet 
taipgi ir palengvinti vaistų 
nuryj'mą.

Duodant ligoniui piliules 
arba tabletes, visupirma rei 
kia suvilgyti jo burną ir 
gerklę. Tegul ligonis nury 
Ja gurkšnį vandens, tai pas
kui bus lengviau nuryti pi
liulę. ' ‘

Kartas pasitaiko tokių 
individų, kad jie viską gali 
lengvai nuryti, bet piliulės 
negali nuryti ir tiek. Man 
teko matyti tokių, kad ry
jant paliulę pu3ę kvortos 
vandens išgėrė, o piliulė vis 
tebebuvo burnoje. Tokiu at
veju reikia sykiu su piliule 
duoti duonos kąsnį pa čiau
moti, Tuomet piliulę nurys.

Duodant vaistus miltelių 
(proškų, powder) pavidale, 
nereikia mitelius pilti ant 
liežuvio; nes jei miltelius 
ant liežuvio bepilant kartais 
patektų į plaučius, tai ligo
nį gali užtroškinti. Geriau
sia tokius va'stus supilti į 
šaukštą ir užpilus vandens 
suvilgyt i, ir tik tuomet juos 
duoti ligoniui. Po ranka rei
kia turėti vandens stiklinę, 
kad neskaniuosius vaistus 
V genis galėtų tučtuojau nu
plauti žemyn.

Didžiuma skystų vaistų 
yra sutaisoma su maloniais 
prieskoniais, tačiau ne vi
sus pavyksta prieskoniais 
užmaskuoti. Ypatingai ne
lengva yra užmaskuoti kok
tu vaistų kvapą. Prie tokių 
vaistų priklauso ricina (cas- 
tor oil), rybatranaa (cod li- 
ver oil), visokie liaukų 
(glands) ekstraktai, ir t.t.

Duodant ligoniui riciną, 
geriausia yra išplakus su

orandžių skystimu ir stikli
nės kraštus ištrynus su o- 
randžiio žieve. Apie “cod ii- 
ver oil” netenka kalbėti, nes 
tas šlykštus vaistės jau iš
eina iš mados... yra daug 
geresnių be smarvės vaistų 
kur e atstoja “cod liver oil’ ’. I 

Kai kada ligonis gali iš- 
vemti vai* us, tad duodant 
vaistus reikia turėti po ran
ka indą.

Jei ligonis kiekvienu sy
kius vaistus išvemta, tai 
apie tai reikia pranešti dak-1 
ta rui. Tuomet prisieina ki
tokiomis metodomis vaistus 
administruoti.

a .
Daktaro atsakymai į 
klausimus •

Atsakymas M. A. — Ne
bijok, odos lupimasis nuo 
rankų ir nuo kojų nereiškia 
lytišką ligą. Toji liga vadi
nama “mycoses” yra pagy
doma stropiai pildant, dak
taro nurodymus.

Atsakymas T. C. — Plau
čių mankšta (lung exercise) 
yra didis nonsensas! Ge- 
riaus'a tai būti tyrame ore 
ir alsuoti natūraliai negal
vojant apie alsavimą.

Atsakymas M. S. — Jei 
tamsta labai daug valgai, 
ir daug geri,, ir vis liesas 
esi, tai galbūt kad turi cuk
rinę ligą, o gal k a sp ninę 
kirmėlę viduriuose... Nueik 
pas daktarą ir nunešk jam 
savo šlapumo egza minavi
mui.

Atsakymas J. G. — Džio
va sergančiam yra geriau 

įgyventi Arizonoje negu Flo
ridoje. Ar apsimoka dėl svei 
katos kraustytis iš Ch/cago 
į šiltesnius kraštus, tai tik 
jūsų šeimynos daktaras ga
li patarti.

Atsakymas A. P. — Hodg 
kinsinę ligą žmonės vadina 
“kraujo vėžys”. Toji liga 
nėra pagydoma.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. D J JNfHS

NAUJAS LĖKTUVNEŠIS T1CONDEROGA

Newport News, Va., laivų dirbtuvėje šiomis dienomis nuleistas į jūrą naujas lėk- 
tuviiešis. Nuotrauka padaryta jį “krikštijant“. (Acme-Draugas telephoto)
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Filatelistai naudingi kraštui
Gruodžio 7 d. 1943 m. bu

vo paskutinė diena dvylikos 
atmintinų pašto ženklų seri
jai išleisti. Tie pašto ženk
lai yra trumpai, vadinami 
“Overrun Contries”, tai yra 
išleisti pagerbimui Europos 
valstybių, kurias Vokietija 
yra okupavus ir kurios įei
na ji Jungtinių Tautų ryšį, 
būtent: Lenkija, Čekoslova
kija, Austrija, Belgija, Pran- 
cūz ja, Danija, Olandija, Nor 
vegija, Luksemburgas, Grai
kija, Jugoslavija, ir Albani
ja. 7

U. S. Pašto Departamen
tas praneša, kad filatelistai 
(pašto ženklų kolektoriai-r** • , * X.
rinkėjai) tų ženklų yra iš- 
pirkę už $348,338.25, būtent 
išpirko 6.966,757 atskirus 
ženklus ir 1,993,898 ant pir
mos dienos vokų (First Day 
Covers).

Imant kiekvienos valsty
bės ženklus, daugiausiai 'iš
pirkta Lenkijos, būtent 1,- 
053,011 ženklų ir Albanijos 
— 478,055 ženklai.

Amerikoj yra tiek daug 
filatelistų, kad Pašto Depar
tamente, Washingtone, įsteig 
tas net atskiras filatelijos 
skyrius, kuris perima savo

žinion tobuliausiai išleistus 
dantavimo (perforacijos) ir 
kitais atžvilgiais pašto ženk
lus ir juos pardavinėja fila
telistams. Dideliuose mas
tuose, pavyzdžiui Chicago, 
centra’inėse pašto įstaigose 
taipgi yra. filatelijos skyriai, 
kur parduodami ženklai tik
tai filatelistams.

Visi žymieji Amerikos 
žmonės, pav. prez. Roosevel
tas, H. Fordas, James Far- 
ley ir k. yra dideli filatelis
tai, Prieš karą prez. Roose
velto dienos laikas buvo taip 
sutvarkytas, kad kasdien tu
rėdavo vieną valandą laiko 
ir filatelijai, jt. y. peržiūrė
jimui gautų pašto ženklų ir 
jų sutvarkymui į albumus.

Amerikos lietuvių tarpe 
taip pat yra filatelistų, tik, 
kadangi neorganizuoti, dėlto 
nežinia, kas kokių valstybių 
ženklus renka. Lietuvos paš
to ženklų turtingiausius rin
kinius, kiek žinoma, tpri ir 
yra specialistai: W. E. Nor
ton (Norkus! — Philadel- 
phia, Pa.; dr. J. Buchness 
(Bučnis) — Baltimore, Md., 
dr. A. Račkus — Chioago, 
III., ir I. S. Sakalas, “Drau
go” redakcijos narys, Chi-

"Laisvės Kovotojas" 
apie nrirtj Kone. 
stovyklose

(LKFSB) Lietuvoje pat 
riotų slaptai leidžiamasai 
laikraštis “Laisvės Kovoto
jas” dar kartą patvrtini, 
kad iš kovo 17 d. suimtųjų 
lietuvių, mirė Vokietijos 
koncentracijos stovyklose 
tarėjai Germanas ir Puo
džius, buv. jėzuitų gimnaz. 
direktorius K. Bauba ir dar 
keletas. Kaip žinome, tarė
jas Germanas-Meškauskas 
iš pradžių turėjo d:delį vo
kiečių pasitikėjimą, bet vė
liau ir jį ištikusi mirtis.

cago, III. Gražų taip pat rin
kinį turi ir dabartinis Tėvų 
Marijonų provincijolas kun. 
J. Jančius.

I. Sakalas, be Lietuvos, 
dar renka U. S. atmintinus 
(commemoratives) — nevar
totus ir tų ženklų pirmosios 
dienos vokus. Be to, turi di
delį rinkinį Lietuvos vokų.

Stampininkas

Klausimai ir Atsakymai
Vožnas propesoriau!
Prašau ant savo sūraus 

delno ištlumočyti man šią 
rokundą.

Artėjant lėks name, kai j 
prisideda kempein mitingai,) 
tai plekatuose, o dažnai iri 
mūs gazietose, visada bai-i 
giama: “Bus alaus, snap
so ir sendvyčių”. Delko Taip 
daroma? Pilietis

Ištlumočijimas. Paaitera- 
vus pas didžiausius politi
nius ekspertus, sužinojau 
štai ką. Kandidatai, kurių 
kempein mitinguose būna a- 
laus ir šnapso, dažniausiai 
pralaimi lekšinuose. Kodėl 
taip, labai aišku: girtam 
žmogui visuomet iš vieno i 
darosi du. Tad ir apsvaigu
siam piliečiui, nuėjus bai- I 
suoti, iš vienos pavardės ba- 
liote pasidaro dy\ Renkant 
iš jų vieną, dažniausiai kry
žiukas pastatomas prie kito 
kandidato — aukščiau, ar 
žemiau jo favorito.

{ klebonijas dažnai užei
na visokių vargšelių pašal
pos prašyti. Sykį pas vieną 
geros širdies kleboną užė
jo vienas t.sJcių vargšelių ir, 
gavęs kvoteruką, šia/p pa
dėkojo :

— Ačiū už aukelę. \ Pra
šysiu sveikatos praboščiui, 
Ponui Dievui ir Motinai 
Švenčiausiai.

Kita rokunda. Neseniai 
Chioago Tribūne mačiau į- 
dšą tokį kartūną (pikčerį). 
Laukas. Per jį vngiuoja u- 
pė-bala, kuria brenda asi
las (demokratų partijos sim
bolis). Nuo pirmo terminą 
iki šiol bebrisdamas varg
šas asilėlis taip jau nusika
mavęs, kad sustojęs ir, ro
dos, sakyte-sako: givap!

* U6AA *
8ACKm ATTACK.

Bernadeta slaugo karo sužeistuosius Jos žvilgsnis suramino —Pagelbėk man,—prašė JI išgriuvo prie Bernadetos kojų

' ligonis Sesuo Marija

.Niekas karo ligoninėje nežinojo, kad Sesuo 
Marija Bernadeta buvo Liurdo palaimintoji 
mergaitė. Tačiau ligonys prašė, kad Sesuo Ma
rija Bernadeta juos slaugytų. Jos švelnus ap
siėjimas, malonus būdas, jos žvilgsnis, rodos, 
atgaivindavo ligonis. Vieną vakarą Sesuo Mari
ja Bernadeta ir Sesuo Marija buvo vienos slau
gių kambaryje#— Ai tave senai pažįstu, — ta
rė Sesuo Marija, — ir tave labai gerbiu. Liur- 
de aš buvau tavo mokytoja ir dabar turėčiau 
tave pamokyti, kaip slaugyti sužeistuosius, bet 
tau tas nereikalinga. Sesuo Marija Bernadeta, 
kaip tu visa išmokai?—

— Bet aš nieko ypatingo nepadarau, — at
sakė Bernadeta.

— Taigi tame ir visa paslaptis, kad nieko 
ypatingo, rodos, nedarai, o taip paveiki į žmo
nių sielas, — atsakė Sesuo Marija.

Tos dienos laikraščiai pranešė, kad imperato-| 
rius ištremtas, bet įvyko nauji mūšiai, daug 
sužeistųjų atvežta į ligoninę. Vėliau karas pasi
baigė, bet vienuolės tik apie metų pabaigą su
grįžo į savo vienuolyną.

Vieną vakarą Sesuo Marija atėjo | Berna
detos kambarėlį. Jos veidas buvo išblyškęs, tarsi 
po ilgos ligos. — Pagelbėk man, Sesuo Marija 
Bernadeta, pagelbėk man, — prašė Sesuo Ma
rija, — aš niekam nesakiau apie tavo regėji
mus Liurde. Bet dabar žinau, kad neleistina 
man ilgiau abejoti, kad Vyskupo paskirtoji ko
misija pareiškė savo užtikrinimą. Kad tu man 
duotumei nors kokį ženklą, kas pagelbėtų man 
įtikėti... — Bernadeta pakraipė galvą ir tarė: 
— Nemanau, Sesuo Marija, kad aš tamstai ga
liu pagelbėti. — Ji atsisėdo ant lovos ir nesiju-

vą, maloniai nusišypsojo ir tarė: — Gal paro
dysiu tau, Sesuo Marija, ženklą. — Bernadeta 
pakėlė truputį savo abitą. Ant jos kojos buvo 
baisi žaizda. Senesnioji vienuolė sudrebėjo; ji 
mėgino kalbėti, bet negalėjo ištarti žodžio. Pa
mažu ji sukniubo prie Bernadetos kojų.

“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, 27, Mass., išleidžia Vyskupo Bučio knygą: 
— ŠVČ. PANELES MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE. — Tai bus didelė paveiksluota knyga, 
kurioje aprašyta visi Dievo Motinos apsireiški
mai Liurde, stebuklai ir Bernadetos gyvenimas. 
Šitą knygą visi katalikai turėtų įsigyti. Jei pri
siusite bent $5.00 “Darbininkas” jums prisius 
tą knygą, kurioje ir jūsų vardas bus įrašytas 
į rėmėjų skaičių. ■■dino, bet po valandėlės Bernadeta pakėlė gal-

Dt»«uica coWrt»M, IMI, br JUM rMMM SruUoaU, U& oocrrtsbt, IMI Tbe ]Pkla< Pnn OKrttuUd by Ki&c Matam BrsdioaU m oo-opuatioa Um Book-of-Ua-UoBtb Club, 1*0.

Lietuvis nominuotas 
Cicero rinkiniuose

Antanas B. Petkus

Cicero miestelio primary 
rinkimuose praeitą antrad., 
vas. 8 d., 1944, lietuvis An
tanas B. Petkus, Cicero pro- 
fesijonalas, laimėjo Demo
kratų partijos nominaciją į 
Assesoriaus pareigas. Kan
didatas A. B. Petkus drąsiai 
žiūri į ateinančius rinkimus, 
bai. 4 d., 1944 m.

Primary rinkimuose A. Pet-
šios dumblynės gale padėti kw) 3 728 balaų jejį
prezidento lekšino meta. Ką b kurie buy0 „udž. 
-i reiškia? Pilietis tj prank Chri8tenscn Re.

Ištlumočijimas. Tai labai publikonų nominuotas kan- 
nevykęs ir, atvirai sakant, didatas į tas pačias Cicero 

Town Assesor pareigas. 
Abiejų partijų statyti kan

didatai į kitas Cicero mies
to pareigas gavo palygini
mai panašų skaičių balsų, 
kaip matote A. Petkaus ir

durnas respublikonų demo
kratų partijos pajuokim/as. 
Jei nuo pirmo termino as 
las būtų ėjęs sau krantu bi
jodamas dumblo ir nuovar
gio, tai visi mes, gal, ir šian
die būiumėm pasinėrę dum- įF. Christensen’o kandidatū- 
ble, o prosperity vis dar bū- rose. XXX.
tų “around the corner”. A-

aT/gs'a spaceruoti ne vien kandidačių tikrinimą. Pir- 
sauau, ale dar doleriais iš- mam pašaukime numatoma 
gracevotu keliu. paimti 6,000 neištekėjusių,

persiskyrusių ar 
našlių.

bevaikių

le kai asilas nuo pirmo ter
mino nepaisė dumblo, tai A- 
merkoj pasidarė visiems 
gera. Sluonis (respublikonų 
partijos simbolis) nelabai 
mėgsta dumblą. Jis labai

ALŽYRAS, vas. 9.—Šian
dien pradėta mobilizavimas 
prancūzių moterų pagelbi- 
niems darbams su pėstinin
kais, avacija ar laivynu. 
Militarinė taryba pradėjo
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Didžioji lietuvių šventė artėja
Kaip kasmet, taip ir Ae> 

met, Chicago lietuviai mi 
n°8 lietuvių tautos šventę —
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktu Šiemet 
ypatingai svarbu mums lie
tuviams pasirodyti, kad mes 
brangiame savo tėvynės 
nepriklausomybę, ir jos rei
kalaujame savo užguitai Tė
vynei.

Lietuva okupantų pries
paudoje, broliai ir seserys 
Lietuvoje negali tos reikš
mingos sukakties p r o.g a 
džiaugtis, bet mes, gyven
dami laisvoje Amer'koje, ga 
lime ir turime atitinkamai 
tą dieną atšvęsti.

Šių metų minėjimas į- 
vyksta ateinantį sekmadie
nį, vasario 13 d., St. Agnės 
auditorijoj, 3916 Archer A- 
venue ((prie Rockwell St.).
Pradžia 2 valandą po p'eTų

Programoje dalyvaus U.

S. senatorius Scott W. Lu- 
oae, Lietuvos dabartinę pa
dėtį apihudins Lietuvos kon
sulas Petras Daužvardis. Ki
ti kalbėtojai bus dr. P. Gri
gaitis, ‘‘Naujienų” redakto
rius, ir kun. K. Barauskas 
žymus žurnalistas ir kalbė
tojas. Taipg'i užkviesti kon- 
gresmanas Martin Gorski ir 
Chicago majoras Edward J. 
Kelly.

Muzikalę dali programos' 
išpildys dainininkai vadovys 
tėj prof. Antano Pociaus. 
Ateitininkų draugovės šokė- 
kėjai primins susiri nkusiem? 
jaunąsias dienas Lie! uvoje 
savo tautiniais šokiais.

Bilietai nebrangūs — "tik 
35c. Juos galima gauti dnr 
l“Drauge”> “Narriflenų” ir 
“Sandaros” redakcijose ir 
pas komiteto narius.

Kvieslys

šitaip veikiama, kai nėr triukšmadariu
Kei^'učio Klubo mėnesi- , č'ų kariuomenėj. Komisijoj 

nis susirinkimas įvyko va- yra: K. Zaromskis, P. Pet- 
sario 6 d. Susirinkimas bu-; kūna3, F. Margevičia, L. S. 
vo vienas didžiausių, ne3 Dagis, Kay Poremskis ir A.
daugelis atvyko užsimokėti 
mokesčius.

Sug odojus “Star Spangl- 
ed Banner”, susirinkimas a- 
tidarytas pirm. N. Klimo. 
Prie finansų stalo L. Kli
mavičia, A. Mažeikis ir L. 
Dagis dirbo nuo 10 vai. ry
to. Be to, buvo ir ekstra 
stalas, kad nariai užsimo
kėtų mokesč ius be ilgo lau
kimo. Prie šio stalo darba
vos D. Jakavičienė, W. Shar
ka, F. Puleikis.

Nutarimai buvo gana. il
gi. Rašt. L. S. Dagis skaitė 
virš pusę valandos. Vienbal
siai priimti.

Komisija pranešė, kad 9 
d. sausio parengimas pelno 
davė $274.28. Dėkui komisi
jai už pasidarbavimą ir na
riams už paramą.

Nauja narė Jessie Pris- 
montas priimta į klubą. Per 
statė Frank Mockus.

Komisijos rapori as iš ‘ ‘On 
to Victory in 1944” vakaro, 
kuris rengamas balandžio 
23 d., Dariaus-Girėnas sve
tainėj. Orkestras jau yra pa
samdytas ir tikiet’i pada
ryti ; jau daug išplatinta.

Mažeikis. Tikietų galima 
pas juos arba nuo choro ir 
klubo narių įsigyti.

Pranešta, kad Honor Roll 
jau baigiamas. M. Kaspa
raitis turii padirbęs labai 
puikų fremą. tik reikia “fi- 
nishing touchea”. Valdyba 
su komisija (N. Klimas, dr. 
Dundulis ir J. ShoTeman) 
tęs darbą toliau. Dedikaci
jai bus surengtas vakaras 
po kito sus rinkimo.

Ligonių lankytojais 
rinkti: Frank Shutkus

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JAPONŲ PASTATAI APIPILAMI LIEPSNOMIS

■t

F f i®

Vienas marinų Namur saloje liepsnosvaidžiu naikina japonų pastatus. Kwajalein atdlyje invazijos metu mari
nai daugiausiai vaitojo liepsnosvaidžius prieš pasitikusiu s juos japonus. (Acme-Draugas telephoto)
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Rusija daro planus 
'Laisvai* Lenkijai

LONDONAS, vas. 7. — 
Čia girdėtas Maskvos radio 
pranešimas intimavo, jog 
Rusija planuoja užgirti Len 
to jos valstybę nepriklauso
mą nuo Lenkijos vyriausy
bės Londone, su kuria jai 
būtų patogu savaip išrišti 
sienų klausimus. Praneši
mas sakė rusų kariuomenėm 
išvarant vokiečius, “atsis
tos nauja :r demokratinė 
Lenkija,” ir tuo bus suda
rytos palankios sąlygos ko
operacijai tarpe Ukrainos 
ir Lenkijos žmonių.

Įprastu būdu, Maskvos 
pranešimas sakė Lenkijos 
vyriausybė Londone, “daž
nai parodžius imperialisti
nes, profašistines tenden
cijas” ir “dėl: o neįmanoma 
draugiškai su ja susitarti.”

mą, kurį vos t'k praleidom.
Taipgi turiu mintyje karo 
bonus, kurie ant vietos par- BridCĮepOrfC
davinėjami. Tą darbą atlie
ka raštininkė L. S. Dagis. 
Pranešė, kad šį susirinkimą 
parduotai už $1,800.00 bonų. 
Sekantieji nariai pirko:

Už $500.00 George Pui-

iš-
ir

Walter Sharka. J. Dimša rev-

"Cupid Frolfc”

Šv. Jurgio parapijos soda- 
lietės rengia nepaprastą ėr 
įvairų šokių vakarą, vadi
namą “Cupid Frolic”, šeš
tadienį, vasario 12 d., partar-

v. « « a « a PU08 sale;e. Šokiams griesshis; už $200.00: Peter Pet- • ... . „ . ,, _ . „ 1 garsus Mickey Pnndell s or-hums ir Mrs. Pocius; uz , ,
’ i k QRrT*fl.H

$100.00: Helen ir Kazimer 
Kazlauskas, Watter Sharka,

Vakaras prasidės 
8:30 vai. Amerikos karinėj

jis bus linksmas,-*ir, gal, rijoje, šaunus vaidinimas
‘Ojicid“ bus labai darbštus.

Rengimo Komisija

Three Bright Girk” 
vėl scenoje

Šv. Kazimiero Akademi
jos Alumnieč'ų veikalas, 
“Three Bright Girls”, kuris 
Visais atžvilgiais pasisekė 
atvaidinti sausio 30 d., akia-

rr

publikos patenkinimas, vei
kalo gražumas šaukia at
kartojimo, ypač tų, kurie jo 
dar nematė.

Kviečia Akimnietės

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLA8TIC MA- 
TRKIOLAS NATUKAI.es UlIM 
SPALVOS DANTŲ rUCITOMS.

NAUJOSRVtias
DANTŲ

PIJtITOSVelvafone
$12.50

Kl $39.50 UŽ KIEKVIENA

Z

tarnyboje vyrai uniformosej aadi;orijoje, v5l
bus įleidž’ami dykai. taa atfcart6ta, 8ekmWienĮ.

Neužmirškite to vakaro. 
Visiems užtikriname, kad

vasario 13 d., 8:15 valandą 
vakare, akademijos audAo-

William ir Martha Petro
šius, Mrs. Josephine Tvar- 
kunas, Leon Klimavičia,

. Antanas Salasev'ch; už $50: 
zignavo iž pareigų dėl Ii- Kiaurakia John Pau.
g08, lauskis, Willie ir Eva Jas-

Nutarta surengti dvaha- J25 00; Anton Tj.
vimų ateinančią vsnarą. ĮJczkua Peter Riskus Anna 
kom'aiją įėjo: J. Kondrožka, ,p FmJlk Me8tinlk Minni
P. Petkūnas ir A. K. Valu-
kas.

Nutarta surengti metinį

Misker, James Yuška, Tillie 
Petraitis.

Taipg'. išplatinta daug ti- į

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik failo*. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite

vakarą ateinantį rudenį. Pa- kietų Lietuvos Nepriklauso- 
likta valdybai paimi1 i sve-Į mybės sukakties paminėji- 
tainę. mo, kuris įvyks sekmadienį,

Klubo susirinkimai dabar vasario 13 d., St. Agnęe sve-
yra vieni pavyzdingiausių. 
Po visų lermų, kur uos su
keldavo būrelis mėgstančių 
suirutes, netvarką, dabar

tainėj.
Visi darbai gražŪ3, pat

riotiški ir lietuv’ški.
Klubas ištikrųjų eina pir

myn! Sekantis susirinkimas 
bus kovo 5 d. Visi nariai

tyku, ramu, net malonu a- 
Programoj bus dainų, juo- teiti ir pašvęsti keletą va-
kų ir kitų pamarginimų. Va- landų bei pažiūrėti, kokius vėl dalyvaukite, kad klubas
karas rengiamas na'id’i klū gražius darbus nariai atli?- turėtų stiprumo tol’au taip
bo ir choro narių, tarnauji”n- ka. Mintyje turiu parengi- gražiai veikti Rap.

IŠ JCROS IŠGRAIBSTYTI VOKIEČIAI

Amerikos ks.ro laivai, Atlante nuskandinę tris vokiečių karo la vas su labai reika
linga naciams karo medžiaga, išgraibstė iš vandens įgulos narius, kurie nuotraukoj 
maršuoja į nelaisvę. (Acme-Draugas telephoto)

lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaly 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan> 
falų.

• • *

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

IR
AUKŠ
ČIAU

I
ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

DABAR Yra Gertanftlaa Laikas Pirkti Pirmo* RAMee 
Namų Materijolą Ui Dar temomia Kabiomis I 

Atvykite | mflaų jardą Ir apBfirtldte ata
ką Ir ankAtą rflA| LENTŲ—MILI.WORK 
— 8TOGU IR NAMU MATERUOLA — 
dėl garažų, porėtų vi Akų, nklepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSU EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITWINAfl, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
Valaadna: Sekmadieniais nuo 8 vaL ryto Ud 12 vaL pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
E BETAS IB MANDAGUS 

PAIABNAVIVAS 
KRSaPKTTftS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINI 
DIVIDENTV 
RATA.. .. 4%
1751 W. 47th Street

Neatsiduoda. B* skoolo. Natūralia spal
vos Nsblunka. Visoj žaly tloonioo dantų 
plonos Permatomos crystal cloar plaltoa

Ptaakanoa sunkumo, sanitare-, Paten
kintam* t arun t uotai. MatertohtH labai pn-

| gamtini. Vienos dieno* 
trlama. AgukaltlavlnuM reltuL

Darome p'eitaa įspaustas Ir 
tik lė laLsniuotų deutlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17*4 8. Ashland 2ml Kl. Mon. *351

Atdara auo S Iki A AeMad. nuo S lld 4. 
KAI.UAMK I.IKTUV1AKAI

••45 W ŽAtl, St 2n<l Kl. Lnw JUOS 
M N. Dearborn Rm. 80A. Hia. *04* 

Vtdunrilučlj vai *—(. Antradieni Ir 
ketvirtadieni noo I IB I

7

W()IK STUUIO
I94r> WpsI 35* Street

tapte 1MOST 

Monmv 

K <»MI I I I i

Al»\ \\< EI) PHorOi.KAI’HY 

I oU I-ST PUŠNIUI E l’Rli FS 

PltOS'F I U AV EITF .'*13

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 

• SAVO GIMINĖMS!

SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

KAINA — TIKTAI 25 ŲENTAI

Slųaldte jūsų užnakymua šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8. III.

£

>

NATUKAI.es
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ASSOCIATED LITHUANIAN POLITICAL CLUBS OF COOK COUNTYSužieduotuvės žymių 
scenos mėgėju

O jie yra Juozas Švedas 
ir Joanš Makauskaitė.

Dar mums North Sįde gy
venant, kuomet gana daž
nai užaiundivome vaidini
mais, šie jaunuoliai, visuo
met paimdavo svarbiausias 
roles, nes abu yra labai ta
lentingi. Bevadindami daž
nai meiliškas roles ir patys 
įsimylėjo viens į kitą.

Atrodo, kad iš jų bus lai
minga pora. Abn yra vienos 
idėjos, t. y. scenos mylėto
jai. Jiems visuomet bus ma
lonus tas dalykas ir jie dar
buosis toje šakoje. Tas bus 
malonu jiems pr'siminti vi
sam jų gyvenime, šį patyri
mą aš galiu paliudyti iš sa
vo gyvenimo.

Jių vestuvių varpai sus
kambės, rodos, vasario 19 
d. šliūbas bus Šv. Antano 
bažnyčioje, Ciceroje, o ves
tuvių puota Šv. Mykolo pait- 
rapijos svetainėje, nes Juo
zas yra No. Sidės pažiba. 
Jis visur p'nnutinis darbuo
tojas, kaip parapijos, taip 
ir draugijų darbuose. Šv. 
Vardo draugijoj jau kelinti 
metai pavyzdingai eina pir
mininko pareigas. Gražiai 
lietuv'škai kalba ir yra ma
lonaus būdo jaunuolius,

Juozo tėvai prieš metus 
iškilmingai šventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. Yra pavyzdingi No. Side 
parapijonai. »

Joana Makauskaitė prieš 
karą buvo su savo mamyte 
nuvykusi Lietuvon. Nors ne
ilgi/ terf gyteno,Mfcet Eie-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jflsų finansiškam stoviui prieinamas.

gerą Parlor Se- 

«tą. kadijų Ir 

Kraštavę sykiu

3241 So. Halsted St

Ši organizacija suorganizuota sausio 10 d., 1944 m. Nariais šios organizacijos yra 
Chicaga Lietuvių Politinės Organizao jos. Šiame atvaizde tos organizacijos steigiamo 
susirinkimo dalyviai ir pastovi šių melų valdyba.

Birmoje eilėje iš kairė* į dešinę: Stanley Grabus,-Treasurer; Charles Aucunas, Ex- 
ecutive Committee Member; John Vilkišrus, Recording Sec’y; Anton P. Stasiulis, B. J. 
Jakaitis, President; Floyd Dowiat, Vice President; Dora Petrol, Trustęe; Justin Tarvid,] 
Financial Secretary; Vera Pocius, Executive Committee Member; Charles F. Werbick, 
Ezecutive Committee Member. ' - ■ l

Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Louis Antanavich, John Gaižutis, Justina Gaižu
tis, Suzanna Antanavich, Paul Petraitis, Joe Gay, Charles Pocius, Konstantas Vaicu- 
nas, John Rappold, Ezecutive Committee Chažnnan; Juozas Antanaitis.

, Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: Anton Radis, Julius Klikunas, Frank Naujokas, Jo
seph Balchunas, John Petrol, Dominik Biblinis.

Radlo Programai leidžiami 
Badrtho Krautavėa per 14 metą

Pirkite Karo Bonus

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI I

eXnB y- Sušaudė 22 prancūzus 
t ve kėja, už atakas ant 3 narių
ie. Sekre-
ina Frau- BERNAS, vas. 7.—Anot 
iždininko, Gazette de Lausanne prane- 
^ado, kun. ^mo Prancūzijos pasie

nio, naciai laisvai parinko 
skaitlinga'22 prancūzus ir sušaudė 
fvuoja. juos atkeršijimui už (trijų 

Raport. nacių užpuolimą sausio 14 
__  d., Lyon mieste. ,

tuvą labai pamylėjo. Grį
žus ji Ameriką pasidarė dar 
didesnė patriotė.

Tiigi, jūs, mano lošėjai, 
linkiu: būkite laimingi ir 
pavyzdingi naujame gyveni- 

Emilija M.

JONAS LINKUS
Pasitikėjimokuris mirė sausio 29 d., 1944 

m. ir tabo palaidotas vasario 
1 d., 1944 m., o dabar ilsis 
Sv. Kazimiero kapinėje amži
nai nutilęs ir negalėdamas a- 
tidėkotl tiem., kurie sutelkė 
jam paskutinį patarnivimą ir 
palydė), jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgai
lėdami tą jo liOdną prasifia- 
Unimą ii mūsą tarpo, dėko
jame radau dvasiškiems tė
veliams: kun. kleb. Juozapui 
Dambrauskui, kuris atlaikė į- 
spfidingas pamaldas už jo 
sielą ir pasakė pritaikintą Pa
moksią bažnyčioje lr kapi
nėse; ir taipgi kun. J. Au- 
gttnul ir kun. J. Dambraus
kui už atkalbėjimą rožui- 

ėteua ftsymenyseu
Dėkojame šv. Mišių ir gė

lių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direk

toriams Lachawlcz lr Sūnams, 
kurie save geru Ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžlnastį, o mums 
palengvino perkąsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Taipgi dėkoja
me grabnt šlama Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų ar-joa na
riams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo va'aa- 
doje ir pagailos, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse imosėms O tau, mrliniM 
vyre ir tėveli, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramy
bę ir atilsį.

KuMdc liefca: Moteris An- 
tanina, Du .te Elens ir Anū
kės Elena ir Sylvia.

Iš Motinų Kareiviu 
Klūbo veiklos .

PER8ONAUZKD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST1 
PARTICULAR PEOPLK PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OP THB FAMOUS MONTEUbO GRANITE 
Ainst MeaotUol—Mok Endnrtaag—Strangest—Best Ia Tha Wori<L 

BUY U. S. WAR BONDS W£TH THE SAVINGS 
KRELPKITSS PRIE —

Town of Lake. — Karei
vių Motinų Klūbo jEiusirDr 
kimas įvyko vasario 6 d. 
Draugija kat mėnuo užpra
šo šv. Mišias intencija, kad 
visi kariai grįžtų namo svei
ki, ir “in corpore” eina prie 
šv. Komunijos. Po r sam ipia- 
rapijos salėj sueina bend
riems pusryčiams, kūrinos 
paruošia veikėja S. Mickū- 
atoni.

Labdarių Sąjungos direk
torių svarbus susirinkimas 
įvyks vasario 10 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Kryžiaus parap. 
svetainėj, Town of .Lake. 
Malonėkite visi direktoriai 
ir oeatra valdyba susirink
ti. ( - Valdyba

JOHN W. PACHANKISApie šimtas negrų pereitą 
antradienį išėjo iš savo kam
barių, trijų aukštų aparta
mente, 5442 Prairie avė., kai 
kilo gaisras nuo cigaretės. 
Sakoma, kad nuostolių buvo 
$6,500.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: ' REZIDENCIJA:
4835 W. VVashington Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8646 TeL BEPubUc 4298 
VALANDOS: Kaadlen 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai

JUOZAPAS VVOVERIS
Gyv.: 4842 We»t 14th Street. 

Cioern, Illinois.

Mirė trečiad.. vasario 9 d., 
1944 rtl, 12:S0 vai. ryte, su
laukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Kvėdarnos pa
rapijos, Pajurukas miestelio.

Amerikoje Išgyveno 43 m.
Palike dideliame nuliūdime: 

moterj Oną (po tėvais Andru- 
tattėj; ž sūnus Juozapą ir Vla
dislovą (U. 8. Navy) ir jų
tetartas; sesers dukterį Stefani
ją Daugintienę lr jos š imą; 3 
pusseseres Uršulę fterp tienę, 
Suzaną Dubi ausklenę lr Anas
taziją Petronienę lr ją šeimas; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų Lietuvoje paliks 
seserį Jievą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 14lė So. 
601 h Avė., Cicerą, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 13 d. U koplyčios 10 
vai. ryto kūnas bus nulydėtas J 
ftv, Kazimiero kapines.

NuoMrdžiai kvioė ame viaifs 
gimines, d į augus ir paž'štamus 
dalyvauti šias,' laidotuvės:.

NnliMę; Mot <rfe, Ktasl, M M-- 
čios, Anūkai, Sexas l>tik|ė, 
l'tiMiMVėi ir k t.w blinliH'-.

PLATINKITE “DRAUGĄ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ii AB Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ fSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriaoatoa patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 11U ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Otoną ir Naktj
SUVIRS 200 PAMINKLU 

hrabmi randasi pas mus jusu
PASIRINKIMUI

1 j i (Geriausio Materiolo ir Darbo

F»H Mūaų MENO ŠEDEVRAI priI f j J davė daugeliai mūsų Lietuviam.1 !1 f*' klientams pilną patenkinimą.

INdyato (Misas Ir DhhtevC
VENETIAN ;

mMPMutyu. MONUMENT CO.
T1VAM8 MARUONAMb

DIDYSIS Oflsae Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEKN AVE 

(Netoli Graod Ava)

PHONE: SKV3LEY 610C

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
DirektoriųSBilAUSIOS R MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
Mes Turime 

Koplyčias
Visose Miesto

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ
Phone YARDS 4008

J. UULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. F

laildotuvų dlmk1oria« Anta
nas B. Petkus, tel. Cicero 2109. 4605-07 1 Hermitage 

Avenne
Yards 1741-2

L J. ZOLPREMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGA DABARTINtMS SENOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

4330-34 S. Califori 
Avenne 

Lafayette 0727
MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVE. Pilone YARDS 1188—88

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
LACHAWICZ IR SUNAI

2814 WBST 2Srd PLACE Phones: CANAL 2616

10366 S. MICHIGAN AVR. COMMODORE 6768

PULLMAN 1870

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suraaee Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR UVMIAUSiA LIETUVIŲ FINANSINE įSTAIOA

L BUKAUSKAS
MMl SO. MICHIGAN AVE. Krone PULLMAN SS61

Pirmadieniais lr Ketvirtad.

t vai. vak.KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
L CALUMET 4110 Jos. M. Mocerto, Sec’y. 8289 SO. HALSTED ST,

1 a. •* « • • • EA"*INC
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, TLLTNOTS Ketvirtadienis, vas. 10, 1944

Chicagos pašto viršininko raštas

Prašoma, kad žmonės oro paštui 
dotiį lengvą popierį ir voką

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen va
sario 8 dieną išleido raštą, 
kuriame nurodo, kad oro 
paštas vis didėja, kai tuo 
tarpu transportacijos prie
monės yra sumažinamos, 
kad užtikrinti kariškoms 
medžiagoms ir asmenims ne- 
pavėlavimą.

Yra įsakoma, kad vietoje 
oro pašto daugiau vietos 
rastų asmenys. Todėl tenka 
kooperuoti, kad būtų suma
žinamas kiek galima oro 
pašto srovis. Kad tai įvyk
dyti, pašto viršininkas ragi
na naudoti pašto orui leng
vus vokus ir popierį arba 
naudoti tokį popierį, kuria 
sudarytų laišką ir voką. 
Lengvą popierį oro paštui 
galima gauti vaistinėse arba 
departamentų krautuvėse.

Pavyzdys kaip galima su
taupyti svorį ir vietą: 150,- 
000 paprastų vieno lapo laiš
kų vokose sveria apie 2,575 
svarus ir reikalauja vietos 
37 pašto maišams, o tuo tar
pu tas pats skaičiuss laiškų 
lengvo svorio oro pašto pa- 
vydalo arba kombinacija vo
ko ir laiško sveria apie 1,500

Eina į teisiną ir dėl 
tokiu dalyku

Seattle. — Prieš gyvulių 
ligoninės valdytoją čia buvo 
iškelta byla dėl katės mir- 
ties. Buvusi katės savininkė 
kaltina ligoninės valdytoją, 
kad nebuvo užtektinai rūpi
namasi jos kate ir, girdi, 
ne jos katės kūnas buvo at
gabentas. Moteriškė nori 
gauti $2,875 atlygihimo už 
katę.

svarų ir reikalauja naudoti 
vietos dvidešimt dviems paš
to maišams. Jei naudojama 
oro paštui lengvas popieris 
ir vokas, tada sutaupoma 
1,075 svarai ir vieta penkio
likai maišų.

Pašto viršininkas prašo, 
kad būtų naudojama lengvas 
popieris ir vokas arba kom
binuotai vokas ir laiškas oro 
pašto reikale.

Tokiu dalyku neturi
gyvenime

Aštuoniasdešimt keturių 
metų amžiaus vyras, buvęs 
farmeris, iš Wauconda, UI., 
nuėjo į malkinyčią, užpaka- 
lyje savo namų, ir šovė sau 
į galvą, virš širdies ir į pil
vą su .32 oaliber revolveriu. 
Tai įvyko pereitą antradie
nį.

Nežiūrint, kad viena kul
ka įlindo į jo smegenis, vy
ras paliko su sąmone. Jis vėl 
grįžo į namą ir pasakė savo 
žmonai, kuri turi 65 metus 
amžiaus, kad jis nutarė at
imti sau gyvybę, kad jis ne
įstengia valgyti ir miegoti. 
Jis buvo nuvežtas į ligoninę, 
Waukegane, kur nustojo są
monės. Jo padėtis pereito 
antradienio vakare buvo 
kritiška.

Visgi liūdnas įvykis. To
kių įvykių nebus, jei žmogus 
gyvenime turės aukštesnių 
tikslų, jei žmogus sieks 
aukštesnio tikslo — Dievo.

DIDVYRIO ORDINAI ŽMONAI Baisi gyvenimo tragedija

Atsivėrė žemė ir prarijo mergytę
k,

U. S. dovanos Kinijai
James M. Cleary, United 

China Relief komiteto vedė
jas Cook kauntėje, pereitą 
antradienį pranešė, kad 
Jungtinė Kinijos pašalpa į 
Kiniją pasiuntė pereitais 
metais $8,612,155 gelbstint

čia jau nepaprasti 
vagys

Iš radio krautuvės, 3137 
Lincoln avė., vagys paėmė 
penkioliką radijų, septynis 
automatiškus grojimo rekor
dus ir šešis budilninkus laik
rodžius. Apie tai pranešė 
krautuvės savininkas Joseph 
Eroska policijai.

Matyti šie vagys .mėgsta 
muziką ir garsu9.

Lt. Gerry H. Kisters iš Bloomington, Ind., už nepapras
tus pasižymėjimus kovose Tunisijoji, pripažinta du aukš
čiausi ordinai: Kongresinis Garbės ir Pirmojo Kareivio 
(DSC) medaliai. Iš dešinės į kairę: prez. Roosevelt, gen. 
George Marshall, didvyrio žmona užsega ordinus vyrui.

(Acme-Draugas telephoto)

Vaizdas iš karo fronto

Amerikietis, sužeistas 7-ius kartus, lai
mėjo du aukščiausius medalius

IŠSTATĖ SAVE PRIEŠUI KAIPO TAIKINIU, SUČIUPO 
DU KULKOSVAIDŽIUS; DEVINTAS GAVO ABU 
PASIŽYMĖJIMUS.

Washington, D. C. — Ant
ras leitenantas Gerry H. 
Kisters, 24 metų amžiaus, 
kavalerijos kareivis, iš 
Bloomington, Ind., vasario 
8 dieną tapo pirmas Armijos 
narys šiame kare, ir devin
tas vyras tautos istorijoje. 
Jis gavo du pasižymėjimo 
ženklus: Congressional Me
dai of Honor ir Distinguish- 
ed Service Cross.

Kisters buvo apdovanotas 
dviem aukščiausiais meda
liais už ypatingą heroizmą 
šiaurės Afrikos ir Sicilijos 
kovose.

Jam buvo įteikti pasižy
mėjimo ženklai dalyvaujant 
prezidentui Rooseveltui ir 
generolui George C. Mar- 
shall’ui, Armijos štabo vir
šininkui.

* W

Kisters Tunisijos kampani-

rį privertė pabėgti.
Kister tapo devintu ame

rikiečiu istorijoje, kuris lai
mėjo du aukščiausius kariš
kus pasižymėjimus. Vienin
teliai kit‘i asmenys, kurie 
turi abu pasižymėjimus, yra 
gen. Douglas MacArthur ir 
brig. gen, William J. “Wild 
Ęill” Donovan, director of 
the offiee of strategic Serv
ices.

Kisters dirbo kailiukų ša- 
poje, kurią tvarkė jo tėvas, 
o vėliau užvedė savo šapą.

Pittstpn. Pa. — Žemė at
sivėrė ir prarijo 3 metų am
žiaus mergytę pereitą antra
dienį, Pittstone.

Toji mergytė vadinasi 
June Ann Fuller, duktė jū
rininko. Ji buvo palaidota 
gyva žemės įdubime, apleis
tose kieto anglio kasyklose 
(mainose).

Mergaitės tetulė Mrs. 
Marie Mitchell papasakojo 
tragedijos istoriją.

•Jinai ir Jule Ann ir jos 
broliukas 5 metų amžiaus 
David ėjo šaligatviu reziden
cijos gatvėje po to, kai šį bei 
tą nusipirko grocemijos 
krautuvėje.

Mrs. Mitchell nulupė tan- 
geriną ir padavė Jule Ann, 

į ir vaikas buvo atsilikęs ke
letą žingsnių.

Tada žemė įlūžo.
“Aš pašokau atgal, pa

traukiau Jule su viena ranka 
ir pastūmiau David atgal su 
kita ranka”, — Mrs. Mit
chell pasakė.

“Bet taip greitai žemė kri
to, kad ji ištraukė Juliją nuo 
manęs. Ir aš negalėjau jos 
išgelbėti. Ji tuojau dingo.”

Tangerina, ištraukta iš 
Julijos rankos, nukrito ant 
šaligatvio, tai buvo ženklas, 
kur mergytė prieš tai sto
vėjo.

Miestas turi 18,000 gyven
tojų ir po miesto apačia yra 
anglies mainos. Laike kelių 
metų buvo nemažai įdubimų, 
kurie sulaužė namus ir pa
status.
• Gelbėtojai kasė žemę ir 
ieškojo dingusios mergytės.

Turkijoje laike savaitės 
du kartu žemė drebėjo

London. — Turkijoje, An
karos provincijoj pereitą 
antradienį vėl įvyko žemės 
drebėjimas, tai antras žemės 
drebėjimas savaitės bėgyje. 
Ankaros radijas pranešė, 
kad 'pereito antradienio že
mės drebėjime 103 asmenys 
žuvo ir daugiau kaip šimtas 
buvo sužeista. Užpereitą ant
radienį Turkijoje irgi žemė 
drebėjo.

Ankaros radijas sako, kad 
laike žemės drebėjimų išvi
so 2,381 asmuo žuvo ir apie 
3,000 buvo sužeista.

Gimė 17 svaru kūdikis
La Jolla, Calif. — Mrs. 

Lloyd Frady, iš Pacific 
Beach priemiesčio, gimė 
duktė, kuri sveria 17 svarų 
ir keturias uncijas. Apie tai 
pranešė Scripps Memorial 
ligoninė. Motina ir kūdikis 
yra neprastoje padėtyje.

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 201 
Jungtinių Amerikos kareivio 

joje dalyvavo kovoje ir atli- pavardę, kurie žuvo karo 
frontuose, žuvusių skaičiujeko žvalgybos darbą. Jis iš

statė priešo ugniai save kai-
_  . x i .» po taikinį, kad sužinojusP,nn«s atspausdintas 1»,k- k]jr vok,e{ių pitrankQg

aštuoni vyrai yra iš Chica
gos ir jos apylinkės.

auklėjime, medicinoje, vaikų raStia Anglijoje pasirodė J(g .įyeng. gužei(Jimo ,r pri;
globojime ir 
luose.

kituose reika- rugpiūčio mėnesį, 1642 me
tais.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių
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šliaužė gana arti prie dide
lės priešo patrankos ir su 
rankine granata nutildė pa
tranką, užmušdamas tris 
įguk>3 narius. Jis už tą veik
smą buvo apdovanotas D. S. 
C. ženklu.

Sicilijos kovoje KistersJ
buvo su žvalgybos vienetu ir 
užėjo sniperių lizdą ir du 
kulkosvaidžių lizdus akme
nyse, kalnuotoje vietoje. Ke
turi vokiečiai viename kul
kosvaidžio lizde buvo suim
ti nelaisvėn.

Kisters, tada buvo dar 
seržantas, belaisvius perda-

Nesusipratimas kilo dėl 
mėsos

Į Chicagos teismą atėjo 
viena moteris, turinti 26 me
tus amžiaus, ir pereitą ant
radienį jinai nusiskundė tei
sėjui, kad jos vyras būdavo 
nepatenkintas, kai ji grįžda
vo iš mėsos krautuvės su 
dideliu ryšuliu (paketu). 
Moteris pareiškė teisme, kad 
jos vyras jai išmetinėdavo, 
kad ji vedanti flirtą (rodo 
prielankumą) su bučeriu, 
jei gauna tiek daug mėaos, 
nes, girdi, kitokiu būdu ne-

vė vieneto leitenantui, ir galėtų gauti tiek daug mė- 
ėmė žygiuoti pirmyn į antrą sos. Moteris pareiškė, kad

4192 Archer Avė. Virginia 1141

kulkosvaidžio lizdą. Septy
nios kulkos palietė jo kojas

iir dešinę ranką.
« • ♦

vyras po to ją mušdavo. Mo
teriškė pdbakė, kad jinai jo
kio prielankumo nerodžiusi 
bučeriui.

Nepaisant žaizdų Kister 
tęsė savo žygiavimą į prie
šą ir paėmė antrą kulko- 

if « • li • v i • _ »i i i svaidį po to, kai užmušė trisVieningai dirbkime uz Lietuvos nepriklausomybę įgulos nariu* ir ketvirtą na-

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. Mississippi išsišakojimas 
(delta) tiekia tris valstijas: 
Louisiana, Mississippi ir Ar-

-4.1 i
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Kį sako apie Italija
Jackson v ii le, Fla. — Kai 

kas mano, kad po karo Ita
lijoje kils religinis persekio
jimas. Don Luigi Sturzo, 
italų populiarų* partijos 
įsteigėjas, kuris dabar yra 
ištrėmime, pareiškė, kad nė
ra pavojaus, kad po karo 
Italijoje kiltų religinis per
sekiojimas. Jis sako, kad di
dėjanti krikščionių demo
kratų įtaka įneš į Italijos 
gyvenimą pusiausvyrą ir 
bus išvengta nesusipratimų.

Don Luigi Sturzo mano, 
kad Italijoje komunizmas 
neįsigalės.

Don Luigi Sturzo pareiš
kė, kad italai pasauliečiai ir 
kunigai duoda šiandien ge
riausią visoje Italijoje pa
triotizmo ir pasišventimo 
pavyzdį.

Bus rodomos filmos

T?''"'

Edward M. Sheridan, 28 
merių amžiaus, perduotas fe- 
deralei grand džiurei už me
lą drafto •bordui. šaukiamas 
kariuomenėn jis bordui liu
dijo, jog turįs užlaikyti 
“Mary Ann Sheridan”. Pa
sirodė, tai buvo arklys. 
(Acme-Draugas telephoto)

Susitiko broliai
Į

Du broliai kareiviai, kurie 
nesimatė per du metus, susi
tiko Anglijoje. Jie yra corp. 
Hyman Lakowitz, 24 metų 
amžiaus, Afrikos, • Sicilijos 
ir Salerno veteranas, ir pvt.

Cincinnatl, O. — Kinijoje Harry, 19 metų, kuris yra 
bus rodoma filmos (motion ^aro tarnyboje šeši mėne-
pieture) iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių katalikų 
gyvenimo. Svarbu parodyti 
kiniečiams, kad katalikai 
yra didelė ir rimta jėga vie
šame gyvenime. Ne vienas 
kinietis turės didesnės pro
gos susidomėti katalikų baž
nyčia. •

Tos filmos bus rodomos 
Kinijos teatruose.

Tuo reikalu iš Kinijos yra 
atvykęs kunigas Charles L. 
Meeus į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad paruošus fil-
mas cirkuliacijai Kinijoje.

šiai. Jie yra sūnūs Mr. ir 
Mrs. Abe Lakowitz, 1911 
Springfield. Du kiti broliai 
kareiviai: pvt. William ir 
pvt. Nathan randasi šioje 
šalyje.

Atpažino
Carl Biedriski, 32 metų, 

1535 N. Bell, buvo sulaiky
tas pereitą trečiadienį poli
cijos po to, kai šešiolikos 
metų amžiaus mergaitė jį 
atpažino kaipo vyrą, kuris 
ją kriminališkai užpuolė pir
madienį, kai ji vyko darban.

X DKK susirinkimas ir 
pagrindinė braižiniais pai
liustruota paskaita iš rašo
mosios kalbos bus šį vaka
rą Dariaus-Girėnas salėj, 8 
vai. Kafbės šiomis dienomis 
iš Omaha, Nebr., grįžęs ko
mercinis artistas (meninin
kas skelbimų srityje) ir bu- A 
vęs lietuvių kalbos moky
tojas Marianapolio Kolegi
joj, J. Pilipauskas. Visiems 
nariams labai svarbu daly
vauti.

X J. Juozaitienė, 2136 
West 24 St., randasi Šv. Kry 
žiaus ligoninėj. Gi bažny
čioje eina dukters užsakai X 
ir ruošiamasi vestuvėms. Vi
sa šeima laukia, kad moti- - 
na greit pasveiktų.

X P. Daužvardis, Jr., kon 
šulo P. Daužvardžio sūnus, 
pirmininkas Lindbloom auk
štesnės mokyklos studentų 
tarybos, paskirtas Urminin
ku Arrangements Coromit- y 

tee Chicago Herald-Ameri- 
oam Youth Conference, kuri 
įvyks vasario 11 d., miesto 
salėje.

X J. ir M. Kupčiūnai iš 
No. Side šiomis dienomis 
gavo žinią nuo savo sūnaus 
Jono, kad iš karo lauko par
važiuoji! namo. Dabar jau 
randasi Texas valstybėje. 
Tėvai naktimis nemiega lauk 
darni. Taip pat ir Ona Va- 
lūnienė gavo žinią nuo sū
naus Juozo, kad grįžta iš 
karo lauko ir sako greitu 
laiku pasimatysią.

X Gudų krautuvėje ir pas'O 
J. Dimšą bridgeportiečiai 
gali įsigyti Vasario 16-tos 
minėjimo t'kietų, po 35c. 
Minėjimas bus sekmadienį, 
vasario 13 d., 2 vai. popiet,
St. Agnės Auditorijoj, prie 
39 ir Archer Avė. Kad ne
reiktų prie durų eilėj sto
vėti, geriausiai tikietus įsr- - 
gyti iš anksto.

X Antanina Švilpauskle- 
nė, Melrose Park veikėja ir 
rėmėja mūs švietimo įstai
gų, jau beveik visiškai pa- 
sveikoi, tačiau karts nuo 
karto aplanko savo gydyto
ją. Ji sirgo per kelis mėne
sius.

X Novena prie Šv. Pane
lės Liurde šv. Kryžiaus baž
nyčioje baigsis rytoj vaka
re. Novenos atminčiai tikin
tieji šį vakarą ir rytoj prie 
bažnyčios galės įsigyti mal
daknygių: “Didysis Ramy
bės šaltinis”, “Maldų šal
tinis”, “Dangiškasis Dva
ras” ir užsisakyti knygą a- 
pie Liurdo Stebūklus.

X Pvt. Albert Raubiskis. 
we9tsaidietis, šiomis dieno
mis parvyko atostogoms pas 
savo tėvus, gyv. 1957 West 
23rd Street. Jaunas karei
vis yra priskirtas prie anti- 
aireraft dalinio, Fort Blis9, • ’ 
Texas. Po 9 mėn. kariuome
nėje sakosi esąs patenkin
tas ir rengiasi vas. 11 d. 
grįžti atgal. Beje, Albertas 
turi ir brolį, Pranciškų, ku
ris jau apie metą ir pusę 
tarnauja prie merchant ma
rine. Geriausio pasisekimo!
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