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BERLYNAS PASKENDĘS LIEPSNOSE!
VOKIEČIAI SUSAUDE 27 LIETUVIUS ŠTAI, TASAI GARSUS VIENUOLYNAS

STOKHOLMAS, vas.. 16. 
—Švedų laikraštis Dtagbla- 
det šiandien pranešė, jog 
naciai nesėnai sušaudė 27 
Lietuvius, kurie buvo kalti
nami prieš-vokiška veikla, 
kaip tai sabotažu ir turėji
mu ginklų. Dagbladet tą

raščio Deutsche Zeitung 
Imosten.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad Lietuviai nebijo jokių 

j okupantų draudimų ir viso- 
i mis priemonėmis priešinasi 
okupantams ir tuo pabrėžia 
lietuvių tautos pageidavimą 
—lietuvių tautai laisvės ir

IMMP

žinią paėmė iš vokiečių laik Lietuvai nepriklausomybės.

PRALAUŽĖ NACIŲCASSIMO LINIJAS
Pripažįsta, kad naciai užėmė Carroceto

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 16.—Amerikos 
kanuolės pradėjo koncen
truotą bombardavimą vie
nuolyno kalno ir nacių Cas
sino linija keliose z vietose 
pralaužta. U.S. , artilerija 
pradėjo apšaudyti Monas- 
tery kalną po to*, kaip lėk
tuvai sunaikino istorišką 
Šv. Benedikto vienuolyną, 
kurį' naciai buvo pavertę į 
tvirtovę.

Vokiečiai pėstininkai ma
tomai dar laiko svarbųjį 
kalną virš puolamo Ca38ina

kontratakos privertė juos 
pasitraukti.

Karo laivai ir vėl apšau
do vokiečių pozicijas aplink 
sąjungininkui linijas, o Wel- 
lington lėktuvai nakties me
tu bombavo vokiečius.

1
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Ji PADEGE 2,8011 TONU BOMBŲ
Rekordinė ataka ant vieno taikinio

LONDONAS, vas. 16. — Užbaigus ataką Berlynas 
Tarp 800 ir 900 britų bom- atrodė lyg liepsnų jūra. 
bėrių vakar naktį numetė Žvalgybiniai lakūnai sakė 
auvirš 2,800 tonų bombų ant gaisras labai didelis, ir dū-

Benediktinų vienuolynas, stovįs ant kalno, vadinamo Montecassino, Italijoj, kur šiuo 
metu eina didelės kovos. Kaip žinios praneša, vokiečiai tam vienuolyne įsteigę labai 
gerą žvalgybą ir įsistiprinę. Dėlto aliantai, iki Šiol vengę jį bombarduoti, pagalios, į- 
sakę vienuoliams išsikelti, ir subombardavo. Vienuolynas pastatytas 17-me šimtmety- 

šiaip Romos fronte veikia Je ir 3ame randasi Labai daug senienų ir didelės vertės meno turtų. Sakoma, šis vie-

Berlynou Tai buvo iki šiol 
didžiausia aitaka ant vieno 
taikinio. Ataka tęsėsi 30 
minučių.

Britai laukė dvi savaites 
suduoti mirštančiai Vokie
tijos sostinei didelį smūgį. 
Paskutinė didelė ataka ant 
to miesto įvyko sausio 30d.

Manoma vakar nakties 
atakoje dalyvavo didžiausia 
orinė armada, kokia by ka
da skrido virš Vokietijos, iš 
viso apie 1,000 didelių bom
belių ir suvirs 200 mažesnių 
lėktuvų.

mai kyla net iki 4 mylių 
aukštumos.

Kaip tik pirm tos atakos, 
mažesni daliniai Lancaster 
lėktuvų puolė Frankfort-on- 
Oder, 50 mylių į rytus nuo 
Berlyno, o Mosųuito lėktu
vai bombavo taikinius v aka 
rinėj 'Vokietijoj ir OL? idi- 
joj. ' .

švedų raportas sakė vi
sas autobusų, tramvajr ir 
požeminis judėjimas sus ab 
dytas. .

Visose nakties operacijo
se dingo 43 britų lėktuvai.

tik patrolės, kurios kartas 
nuo karto susiremia Cister
na ir Carroceto apylinkėse.

Aštuntos armijos fronte, 
vokiečiai pradėjo ataką, ir 
pėstininkais ir lengvais tan
kais puolė indėnus karius. 
Ta ataka buvo atmušta.

nuolynas buvęs lopšys Benediktinų Ordeno, kurį yra įsteigęs pats šv. Benediktas 543 
metais po Kristaus gimimo. (NCWS-Draugas)

ŠEN. WALSH REIKALAUJA LAISVOS LIETUVOS

Reikia supliekti japonu 
armiją—MacArthur

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, vas. 16. 
—Pranešęs apie Green salų 
užėmimą, Gen. MacArthur 

ne

miesto.
Vokiečių aukštos koma n-į GripSlTOlITl

dos pranešimas sakė Cas naryp7jj R|T|Prik IRC IUS Parei&kg» Japonija 
sino vienuolyno griuvėsiai polYdll fllIienRICLIUi galį bfltį nugalgta vien tik 

jėgoinkorporuoti į vokiečių ap
sigynimo frontą.”

Kovos Cassino mieste da
rosi vis aršesnės. Amerikie
čiai kariai, kurie okupavo 
trečdalį to miesto, naikina rie įgkeigtį ’už tolį pat 
vieną po kito namus, ku-| 8kaiaų (amerikiečių, dabar 
riuos naciai buvo pavertę į belaisvėje. Amerikie

čių tarpe bus sužeistų irmažas tvirtoves.
Sąjungininkų bosnberiams 

pagelbslant pėstinin k a m s 
Romos ir penktosios armi
jos frontuose, Invader lėk
tuvai atakavo geležinkelius 
Romos priemiesčiuose.

Paryžiaus radio sakė Ro
mos apylinkė vakar buvusi 
ir vėl atakuota, ir kad va
kar Castel Gandolfo ir vėl 
buvo bombuota.

Invazijos pozicijoje vaka
ruose, štabas pripažino pra
radimą Carroceto (Aprilia) 
miesto, 10 mylių į šiaurę 
nuo Anzio. Carroceto dabar 
randasi vokiečių rankose. nedavS vyriausybei paskelb- 
Per didžiuosius muitas vie- « Ur« prW a4ies valsty

NEW YORKAS, vas. 16. laivyno ir aviacijos 
—Švedijos laivas Gripsholm mis. 
šiandien išplaukė į Lisabd- Green salos randasi tarpe 
ną su daugiau negu 1,000 Baugainville ir Cape St 
ašies valstybių piliečių, ku- George, N. Britanijos salo* 

je, ir jų užėmimas užbloka
vo japonus Solomonuoee. 
Anot Gen. MacArthur, So- 
lomonų vajų jau galima 
skaityti baigtu.

Paklaustas ar Japonija 
gali būti nugalėta blokada 
ar bombavimu, Gen. Mac
Arthur pabrėžė, jog priešo 
stipriausia jėga yra armija, 
ir mes turime todėl turėti

sergančių Amerikos karių.
Apsikeitimą įvykdys Por

tugalijos užsienių reikalų 
ministerija, padedant švei
carams ir Raudonąjam Kry 
žiui. Gripsholm į abi puses 
veža visokių reikmenų ir 
pašto belaisviems ir inter
nuotiems. *

Argentinos armija 
užvaldė vyriausybę

MONTEVIDEO, vas. 16. 
—Argentinos militari štai

keturis ^*8 ir perėmė valdžią iš 
kart ėjo U mokų i rankas. iPrez- Gen' Pedro Ramirez' 
Sąjungininkai buvo paaistū MONTEVIDEO, via. 16. 
mėję Iki 4 myliu į šiaurę •_ Argerf inos nacionalistai 
nuo Carroceto, iki Campo- išnešė perversmą vyriausy- 
leone pakraščių, 16 mylių bė’e, priversdami užsienių 
žemiau Romoa. bet nacių „įkalu rnim.trą ir du kitus 

oficialus atsistatydinti. Na
cionalistai buvo priešingi

nas fabrikas ten

KAlENDORItS
Vasario 17 d.: šv. šeimy

nos bėrimas į Egiptą; se
novės: Salvė ir Viltė.

Vasario 18 d.: šv. Kon
stancija ir šv. Simeonas; 
senovės: Gandis ir Anga.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau. Vaka

re bus sniego ir šalta.

Suomiai sako jie nepranešė naciams
- apie taikos derybas su Rusija
STOKHOLMAS, vas. 16. j niui Ps^sįkiyį, jog ji apsii- 

—Suomijos vyriausybė ofi
cialiai šiahdien užgynė ra
portą, būk ji apsikeitusi no
tomis su Vokietija kaslink 
taikos derybų su Rusija.
Helsingforso pareiš k i m a s 
taipgi užgynė, kad Juho K.
Paasikivi, kuris dabar yra 
Stokholme, vykęs Maskvon 
užvesti taikos derybas, ir 
kad-Eljas Errko, buvęs suo
mių ministrų pirmininką^ 
apleidęs Stokholmą.

didelę armiją nugalėjimui 
japonų. Jis sakė pergalė 
priklauso niuo visų jėgų 
bendros veiklos, o ne nuo 
vienos kurios jėgos.

Amerikiečiams ir neuse- 
landiečiams užėmus Green 
salas, Salomonuose sugauta 
22,000 japonai, kuriems grę 
šia pražūtis. Tuo laimėjimu 
MacArthur dabar turi pozi
ciją iš kurios gali pulti Ra- 
baulą, didžiausią priešo ba
zę Naujos Britanijos saloje, 
kurią sąjungininkų lėktuvai 
puola dieną ir naktį per pra
eitas šešias savaites.

nesenai įvykdytam nutrau
kimui santykių su ašies val
stybėm. ;

Užsienių reikalų minis
tras Alberto Gilbert, kuris 
sakoma norėięs paskelbti 
karą prieš Vokietiją įrody
mui vyriausybės nuoširdų-

WORCESTER, Maas.. vas. 
16.—Savo kalboje lietuvių 
susirinkime praeitą sekma
dienį, U.S. Senatorius Da
vid I. Walsh reikalavo, kad 
Lietuva būtų laisva nuo Ru
sijos agresijos, lygiai taip 
pat kaip ir nuo Vokietijos 
agresijos.

Susirinkime dalyvavo su- 
virš 1,500 lietuvių, kurie 
priėmė rezoliuciją, kuria 
smerkiama nacių okupacija 
ir Rusijos pretenzijos į Lie
tuvą.

Kiti kalbėtojai buvo mie
sto Mayoras Bennett, “ Drau 
go’ ’ redaktorius Leonardas 
Šimutis; Kapt. Edvardas K.
Mikalauskas; Kun. A. Pet- 
 -Jt

NEIŠDALINA SIUNTŲ
LONDONAS, vas. 16. —

• Vokiečių DNB agentūra 
transliavo Tokyo pranešimą 
kad pirmieji siuntiniai ame- 

irikiečiams karo belaisviams
IŠ STOKHOLMO ŠLan-.j pasiekė Japoniją per 

dlen nepasirodė dsaglac ži- yiadivontoką, bet japonai 
nlq apie snombĮ-rasy taikos ,nedaodl isdaU„tii už
derybas. Trys Suomi jos at-.. .ži4urų etgimaei>. su japo-
stovai pasilieka Švedijoje. Inai, gtovyUtoee Amerikoje

Rusai ruošiasi pribaigt apsuptus nacius
Dideli mūšiai Čudskoįe ežero krante
MASKVA, vas. 16.—Li-: I pietus nuo Gdovo, ryti- 

kučiai 10 nacių divizijų,! niam Cudakoje ežero kran- 
eugautų Dniepro užlenkime,1 te vyksta didelės kovos. Į 
iki šiol apdaužyti rusų ka-1 pietus ir pietryčius nuo

mauti visas rusų siūlomas 
sąlygas išskiriant tą dėl 
100,000 nacių šiaurinėj Suo
mijoj. *>l'

Suomiai bijo, jog beban- 
dant tas šešias divizijas ati 
duoti Rusijai Suomija vir
stų į kovos lauką.

News Chronicle praneši
mu, Geb. Eduard Dietl, vo
kiečių kariuomenės Suomi
joje vadas, pasiuntęs Hitle
riui skubų prašymą leisti 
evakuoti kariuomenę.

Manoma rii'ai statys 
griežtas sąlygas

MASKVA, vas. 16.—Rusi
ja nedarė jokių oficialių 
komentarų apie raportus', 
kad Suomija ieškanti taikos 
sąlygų.

Rusai yra gavę pilnus ra 
portus apie Leningrado ap
šaudymą iš suomių kanuo- 
lių. ir kitą jų dalyvumą ka-Į 
re. Rusai tad skaito šuo-Į 
mius tokiais pat priešais 
kaip vokiečius, ir todėl, ma
noma, rusų sąlygos Suomi
jai nebus lengvos.

Nuskandino 21,000 
tonų japonų laivų

CHUNGKING, vas. 16.—

"links dėl nariu 
kareiviu Suomi ioie

LONDONAS, vas. 16. — 
Viena* čia girdimas gandas 
n*ko vienintSHa suotniu-ru- 
m neišriš+as klausimas vra 
disnorirHa naciu kareiviu 
kurie dabar randasi Suomi- 
■1©1e. Fusila reik ai aula. kad 
SuruuHa neduotu Hems na-

Naujoj1 eilėj atakų, Ameri
kos bomberiai puolė japonų 
susisiekimo linijas ir mili- bė<H1 bet perduotu iuos ru 
tarinius įrengimus praneft-
zų Indo-Kinijoj. Iš visi jie 

mo, rado armijos karinin-j nuskandino 21,000 tonų ja
kus savo ministerijoj. | ponų laivų.

Nėra naujų žinių 
apie taikos derybas

rių ir artilerijos, dabar ma
to kitą pavojų prieš akis. 
Pra,nešimai iš fronto sako

Gdovo yra dideli miškai. Vo
kiečiai padarė tvirtovę iš 
kiekvieno kaimelio, kuris

“dideli skaičiai lėktuvų’T randasi prie kelio.
koncentroujami ‘ ‘pas k u t i- 
niai mirties atakai” ant 
likusių vokiečių.

Rusai iki šiol pribaigė be
veik pusę tos apsuptos na
cių kariuomenės.

Leningrado apyli n k ė j e, 
trys rusų daliniai žygiuoja 
į vokiečių laikomą strategi- 

Pskovo ge-
Pranešimas iš Stokholmo 

mkė SnomHo* vyria navM nį Staraja Ru 
pranešusi taikos pasiunti-1 ležinkelį. •

Vienas rusų dalinys ran
dasi 30 mylių nuo Pskovo, 
kuris skaitomas įėjimu į 
Estiją ir Latviją. ,

Žygiuodami iš užimto Lu
ga miesto, rusai eina į pie
tus Dno link, ir į pietvaka
rius pagal geležinkelį ve
dantį tiesiog J Pskovą. To
liau vakaruose, trečias ru
sų dalinys užėmė dar “ke
liai” apgyventas vietas.

raitis, šv. Kazimiero para
pijos klebonas; Kun. K. Va- 
sys, Aušros Vartų parapijos 
klebonas; Juzė Daužvardie- 
nė, Lietuvos konsulo Čika
goje žmona, ir Lt. Izabelė 
Vaitkums, armijos slaugė 
nesenai grįžusi iš Australi
jos.

Senatorius Wftlsb sakė 
šventasis Sostas ir Atlanto 
čarteris paskelbė pagrindi
nius principus pastoviai ir 
.teisingai taikai. Jis taipgi 
pareišįcė, jog negalima pra
eiti nepabrėžus lietuvių nu
sistatymą priešintus rusų ir 
vokiečių dominacijai, ir ko
voti už laisvę ir nepriklau
somybę, nežiūrint kaip bran 
giai tas kainuotų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Prastas 

oras davė mciams progos 

atsipeikėti. Nebuvo prane

šimo apie šių dienų atakas.

IŠ ALŽYRO — Cassino 
kalno viršūnėje stovi tik 
viena 10 pėdų storumo sie
na. Vokiečiai užėmė Aprilia 
miestą, bet mūsų lėktuvai 
atakuoja jų pozicijas užpa
kaly jų linijų.

IŠ PEARL HARBOR — 

Adm. Nimitz pranešė, jog 
Liberator bomberiai puolė 
Panapei salą, Caroline salo
se, ir penkis kitus Marshall 
salyne atolius.

IŠ ŠVEDIJOS — Orinės 

atakos signalas ir vėl su

skambėjo Helsinkyje tą

nakt.

Iš WASHINGTONO — 

Ghejitas karo kdmėjir - vs, 

anot Gen. George C. Mar
shall, priklauso nno visiško 

sutikimo tarpe Amerikos ir 

Anglijos kariuomenių.

IŠ WA8HINGT0N0. — 

Amerikos darbo federacPos 

pirmininkas Green kalbėjo 

J Senato komitetą, Ir smer

kė darbininkų mobilizaciją, 

sakydamas toks {statymas 

nepadės karo pastangoms.

I
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WHOLESALĘ
FURNITURE

BROKER
everything •» ti* R*“ ** 

Furniture
Visagalis, amžinasis Die- somybės, be jokio* fcaimynų 

ve, kuris nori kad mūsų lais “globos”; 
vųjų veiksmų darbai būtų Remti visur Amerikos ir 
padorūs, bet neverti vąru Anglijos demokratijų žygius 
siekti tobulybės, tik leidi į- karą laimėti, nes tik demo 
statymus, kurių: laikytis ar kratijų karo laimėjimu ir 
nesilaikyti pareina nuo mū- Atlanto Carterio dvasioje 
sų valios, paveik mūsų. tau- tvarkant pasaulį, mažosios 
tos žmonių širdis ilgėtis Am Europos tautos gali tikėtis 
žinojo Grožio, paveik jų pro- laimingesnės ateities; 
tą pažinti tiesą, paveik jų Viąęnųs jėgomis remti A- 
valią pasiprieėinti pagundai. merikos Lietuvių Tarybą,

Be Tavęs, Dieve, mes e- k^įpo vienintelės autorite in- 
same bejėgiai; be Tą vęs nė-; gO8 jr Amerikos lietuvių pa
ra galimybės mūsų taukai iš gįtikėjimą turinčios įstaigos 
naujo prisikelti laisvam gy- darbus Lietuvai iš'&ievinti 
vepimui. Įr demokratijų karo perga-

Daug baimių pergyvena priartinti.
žmogus, bet nieko jis tiek -------------------
nebijo, kaip Dievo buvimą The Lithuanians ot Pitts- 
žemėje. Dievo buvimą žemė- burgh, Pa. and vicinity, as- 
je baimė reiškęs ir lietuvių sembled on the 13th day ot 
tarpe. Ar ne dėl to, kartais, February, 1944 in the Lith- 
mūsų tauta atsidūrė dabar uanian Citizen’s Hall, 1723 
mirties pavojuje? Ar ne dėl Jane St., S. S. Pittsburgh, 
tos baimės Vytauto Didžio- Fa*, to oommemorate the 
jo ainių Tėvynė sukruvin- twenty-sixth anniversary of 
te, alkana, paniekinta neša the Declaration of the In- 
šiandieną vergijos jungą ir dependence of the Republic 
dreba dėl savo ateities! Liehuania, have resolv-

Visete, amžina®. Die- the American.
ve pamiršk lietuv,ų smogis- Lithuanians ud oJ
tąsias silpnybes, paaihk sar
gyboje musų bočių zemee, aK
grasink laisvę Lietuvai Te- deW(tedly
VyUGl. ai/HofViai* nn t Vi o Ha+tlo-fiolr

miiic Rosi

Federalio teismo teisėjas Rockforde, IU., šias dvi jaunavedžių poras uždarė į kalė
jimą dešimčiai dienų. Abi poros, išsiimdamos leidimus, nuslėpė savo tikrą amžių. Vi
si keturi yra vaikai po 16-17 metų^amžiaus. (Acme-Draugas telephoto)

nARGllTIZ
vnCTtfTKTTS!T.Ta AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1833 MVasario 13 d. nemažai 
northsaidiečių lankėsi Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo iškilmėse. Cįia pride
du minėjimo programą. Žmo 
nių buvo gana daug- Suko- 
lektuota $235.00 Lietuvos 
reikalams. Nuobodžiauti šį 
sykį nereikėjo. Apvaikščio- 
jimas buvo bendras, bolše
vikus išskyrus. Būčiau visgi 
nuomonės, kad panašūs mi
nėjimai būtų rengiami kiek 
vienoj didesnėj1 ko’onijoj bei 
parapijoj kaip antai South 
Side, North Side, West End 
bei Esplen ir Homęstead.

gį KITOMIS DIENOMIS - uuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nno 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Weatem Avę„ Chicago, IIL

Telefonas -r GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL OANal 6122

PIRKITE KARO BONUS PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenae 

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

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offlee TeL YARds 4787 
Nams TeL PBOspect 1930 f

Rezoliucijos ęn the high Rea?, or ąt the
Pittaburgho miesto ir a- home

pylinkių lietuviai, skaičiuje front*« 811(1 
800 žmonių, vasario 13 d., I Whereas; Hundred of 
1944 m. susirinkę Lietuviu ‘ thousands of ęitizens of 
Piliečių svetainėj, 1725 Jane Lithuanian deacent look up 
St., Pittsburgh, Pa. į Lietu- Į to you Mr. President, as the 
vos nepriklausomybės 26 greatest Champion of free- 
metų sukakties paminėjimą, dcm in our time for the be 
nutarė: , ! ųefit of the oonųnoų man

Pasveikinti visua^ paverg- and small nations; and 
tosios Lie uvos lietuvius Wherea$; the American- 
taip narsiai kovojančius su Lithuanians have not fqr- 
ži auria nacių ojcupacija, su- gotten their old country in 
trukdžiusia ne tik atsteigi- Europe and had watched 
mą laisvos ir nepriklaus*> with a natūrai feeling of 
mos Lietuvos valstybes, bet simp’e human pride the 
ir nešančios vergiją milijo- steadily progreso there in 
nams pasaulio žmonių; every field of human en-

Išreikšti užuojautą vi- deavor until the smothering 
šiems lietuviams kuo nors of independent life in Lith 
nukentėjusiems nuo rusų ir uania by cruel agressora, 
vokiečių okupacijos, o ypač and ,
kenčiantiems neapsakomas Whereas; the American- 
kančias Sibiro ištrėmime >r Lithuanians are d e e p 1 y 
Vokietijos koncentracijas griteful ta you, Mr. Pres- 
s ovykiose; iderat for the American Go-

Proteatuoti prieš Sovietų vernment’s unflinching de- 
Rusijos valdžios pastangas termination not to recog- 
vėi pavergti Lietuvą ir griež nize acts of agression in 
tai atmesti apgaulingus bol- Lithuania as eapressed by 
ševikų planus, po priedan- reeponsibie officialf of th« 
ga siūlomos “autonomijos”, American (jovjenųnejit; au<J 
įsitvirtinti Lietuvoje, kur Whereas; We are furthei 
aiški didžiuma žmonių nori convinced that the cruahin; 
pilnos laisvės ir nepriklau- of the enemies by the Uaitec

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 y. v, 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

___ REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Kel. REPaMie 7868 ,

MERGINŲ6958 So. Talman Ave. 
TeL GROvehilI 0617 . 
e Tel. HEMiock 4848

DR. VAITUSH, OPT
* LBTUVW Nuo 17 Ud 60 metų amž. 

Kiaušinius atrinkti fa- daužyti 
PATYSUMO NEREIKIA 

PULKO AR PAUNIO LUKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
VYKITE CITY PROVISION CO.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CANaI 9267
Rea. Tel. -. PROspect 6659

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

2428 West Marųuette Road

DANTISTAS
<645 So. Ashland Avenue

arti 47Ųi Street ;/ 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadieni pagal stitartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St 

Rasidencija: 6690 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 r. ryto iki 3p.p. 

8 iki 9 vai. vakare.

Palengvina akiu įtempimą kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
anaicimo. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, Qau<iam< akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
PcUeęgia teisingai akinius. Visuo1 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia mas 
Kausiąs matosi. Speciali atyda *4 
kreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Ofiso Tel. VIRglnia 9036 
Residencijos Tel.: BEVerly 8244EJCTRA! EXTBAI

Permainytas
V AUSTUOS REGISTRUOTAS 

AUMTORIUS

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

PBRMHTON PARKA*

Su Income taksais ir kitada rei-

OYDYTOJAS B CUKJBGAS 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vąL: 1—-8 Ir 4—8 £9 P.l

Trečiadlenląls pagal sutartį

GYDYTOJAS B CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 85th Street 

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

šventadieniais—11-12.

V ALANUOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, ė Ne- 

dėlioj panai sutarti.
Daugely atsitikimų akys atttabo-

Sįt&ui&uaia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo nj£o-

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

756 VVest 35th Stree"
4712 South Ashland Ar.

name TAROS U73

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos ąkyrius iž priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
hŲateess), kreipkitės pris manęs. 
Apsiimu iigydytL

MONABCH UQCOH 
3529 So Halsted St LIETUVIAI DAKTARAI

t v więu v TsvTsar<-4yą

OR. CHARUS SKAI
Didžiausia Lietuviu 
Jeveiry Krautuvė

GYDYTOJAS U CHIRURGAS
4729 8o. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARd" 05|d 

Jei neatsiliepia laukite —
Res. TaL: Mlhvay <889 

OFISO VALANDOS:
'(uo io iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ųd 4 
ral. popiet ir auo 7 iki 8:30 vm. vak.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
REITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREĮPKĮTCS PRIE 1C0SŲ

TAUPYKITE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Ave. 

OFT6O VALANDOS: 
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9

Trččiadieniaia ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Pahluodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk aĮBggSMĮ 
SinillH fluLktlIH

BOkU Malonūs 

SAVO AKIMSI
DABAR Niurni Matarljoln Už Dar žemomis Kainomlsi 

Atvykite J mflsų jardę Ir aptlto-ėkite sta- 
ką h- ankštą rflX| LENTŲ—MILLW0RK

H — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
M Mf garažų, porčių, vMką, skiepą Ir fletų.

GYDYTOJAS IR GRIRURGAfi 
4146 Archer Avenae 

Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rm. ToL LAFayetto 9094 

Jeigu NeatoSieptoma— 
žąukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.j 
v/Penktjto- 8:3P • :9Q v*tSeitad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadleniala pagal sunitarimą.

KA1N AS!
Turime didelį 

ir gerą msh
ruikuną Muzikalidkų Instrumen
tų, Muziknliikų Kpygų, Styru, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laik rodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Paėoynaa 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
strumemtus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
JEWKLRY — WATCHMAKmt 

» MUSIC

4216 ARCHES AVENUE'
Fkepe: MFAVERTM W

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4264 Archer Avenue

LIGONIUS PRIJMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik ausitariua

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PUTRAS P. KEZON
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 1
1446 S. 46th Court, Cicero 
Antradieidais, Ketvirtadieniais 

• Ir Penktadieniais 
Vai.: 10-13 ryte, M, 7-9 P. M.

3147 S. Hąlsted Sį., Chleage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVINAS, 

General Manager

. cabr-moody lumbęb CO,
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL, VICTORY 1272 
Vslandesi Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomig <Jieqamie — apų 7 vaL ryto f# 6^9 vaivados popiet,

Dr. John J. SmetniM 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikijūną dR^ kad jo nebran-
1751 W. 47th SkMl l,TL5*7A’,1'L*

M IiM k a.
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Ketvirtadienis, vas. 17, 1944 DIENRASTK DRAUOAS, CHICAOO. H

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

DARBŲ SKYRIUS
HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P WANTFI» 
ADVERTISING DEPARTMENT 

187 No. Dearborn Street 
Te). RANdolph M88-M8S

SVARBUS PRANEŠIMAS
War

atymal reikalauja kad daoKO- 
ias darbininku turi įsigyti Pa> 

llnoMRvtmo RaAt< (ata temeni of 
availabllity) nuo dabartinės dar
bo tatalma — ar nuo Wnr Man- 
power CDmmlaston — pirm pra
dedant dirbti
Persiūk rinkit
|r ar Jums 
tlmo

U kitoje įstaigoje, 
ar Jft* galit gauti 

reikalinga paltuoaa-
ra&ta*. JOs sutaupysit 

lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

DIRBTUVĖS DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AM2.
Patvrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys lif
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA

404 E. North U’ater St.

TRIJŲ MERGINŲ — Ofl« Klerku. 
Men lAmoklnnlm j u. operuoti Gra- 
photvoe motina*. Gera mokanti*.

PRUITT 485 N. IaSalIe St. '

VYRU
NAKTINIAMS DARBAM

SU AR BE PATYRIMO 
PRIE

DRILL PRESS 
ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 
DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
STIGER

PRECISION PRODUCTS
INC.

4416 W. 20TH ST. — CICERO
(Arti Donglas “L”, 22nd lr 

Cicero gatvekarly linijų).

MERGINŲ
REIKIA

TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Dieną ir naktį darbams 
Atatftaukit 

Room S48

MORRISON HOTEL

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
• DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darba, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP VVANTED — VYRAI

PILNO LAIKO
ARBA TIK

DALINIO LAIKO
Vyrams ar merginoms pastovūs, 
Svarūs. lengvi darbai. Trumpoms 
vąlandoms arba dalinio laiko. Die
nomis ar naktimis darbai. Gera 
mokestis. Bonai ir pelno pasidali
nimas Karo darbai dabar. Visuo
met dirbam, niekuomet neuždaro-

KARO DARBININKŲ
Vyrų

1.—PAPRARTU DARBININKŲ 
9 —TRftYf YTRIIT
8.—TOTJNTERS IR CHECKERS 
4.—AUTOMATIC SCRFVV 

MACH. OPERATORIŲ
7*00^ty£įt 5.—TOOL TR GAGE DESIGNERS
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį g —INSPEKTORIŲ

THE VVESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY

Employment Ofisas —
21st prie Jefferson St.

(3 blokai j rytus nuo Halsted)

Moterų

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks Jūsų amžius, Įdomus 
darbas laukia Jus Čionai.

PLASTIO BINDING CORP.
788 S. HHERMAN

REIKIA

VYRŲ
Prie darbu warehonsčje. 80c 
i vai. pradedant. Laikas ir 
pusė viri 40 vai. Atsišaukit i

Morton Salt Co.
Elston ir Blackhawk St.

. Lion

Manufacturing Co.
. VYRŲ 

REIKIA
MACHINE SHOP 

DARBININKŲ 
DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 

HANDY VYRŲ 
ATSIŠAUKIT

1 i
2640 Belmont Avė.

K

i
I

DIE SETTERS
AR VYRŲ

Mekaniškai Palinkusių
Kurie nori išsilavinti prie

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojaus 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit i Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

Victor Gaskei Co. 
5750 ROOSEVELT RD.
Ar pašaukit MR. NICHOLS 

AUSTIN 6180

PLATER
Vyro su ntckle plating patyrHhu. 

AtslSaukit |
PnrTTT 435 N. TaSalle Rt.

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
8801 W. POTOMAC AVĖ.

MAIDS
FOR GI.EANLNG

Meals and good pay. Pleasant 
worklng condttlons. 48 hours a week. 
Apply any week day or phone 
BOUlevard 1040.

EVANGEIdCAL HOSPITAL 
5481 S. Morgan St.

OPERATORES
JO* galite uždirbti nuo 140 Iki $60

L savaitę siuvant kūdikiams training 
elnaltea ir polo marškinius. Va
landos 8 ryto Iki 4:20 pp. ar nuo 

B iki 8 vai. vakarais.
APCO MFG. CO.

810 S. Green Srd Floor

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

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

2S55 Blue Island Avė. I

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų
• Pakuotoįų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“Ameriea’s Smari Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

SVARBUS 
KARO DARBAI 

SVEIKIEMS VYRAMS 
IKI 65 METŲ

PAPRASTU DARBININKU 
ŠLAVĖJU HAND TRUCKERS 
HEAT TREAT PAGELBININKŲ 
PLATERS PAGELB. IR KITŲ

Visi darbai viduje 
Puikios darbo sąlygos 

Naujos modeminės dirbtuvės 
60 vai. darbo — 70 vai. mok. 

10% naktimis bonai

FOOTE BROS.

Gear Machine 

Corp.
5219 S. ĮVestern Blvd.

BUS BOYS
AtslSaukit J Cotonnade Kambarį. 
EDOEWATER BEACH HCFTEL 

________ 5848 Bberldan Rd,________

ORDERIU PILDYTOJO 
IR PAKUOTOJO

Gera Mokestis 
Gero. Darbo Sąlygos

SWISS AMERICAN FOOD CO. 
681 W. Ratdolph Bt.

VAIKINO AR SUŽEISTO VETERA
NO vairuoti karą. lengviem* Iš ve
žiojimam*. Taipgi prfprastų darbl- 
blnlnkų maliavos dirbtuvėje. V. J 
DOLAN A

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atelftanldt
218 E. 71at St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
8:80 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

. Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

v COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa dieną; Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

Po sunkaus dienos darbo 
Imkim | rankas “Drangą’* 
Jis suteiks mums poilsio |- 
vairiomis žiniomis Ii viso 
pasaulio.

PIRKITE KARO BONUS’

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darką Amata 

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbiu komunikacijos Įrengimų. 
Aukščiausia mokestia laike moki
nimo kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smari Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

Moterų Inspektorkų 
REIKIA

Pageidaujamos Darbo 
Sąlygos. • 

ATSIŠAUKIT

The Harvey 
Metai Corporation

1625 WEST 74th ST.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusio, 887.50 J mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkltla prie Houeekeeper.

BDOSWATBR BEACH HOTEL 
Rd.

co.. 1880 N laramie TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMSMELSKITĖS UŽ TAIKĄ
Platinkite įdomiausią dien

raštį “Draugą”.

VYRŲ REIKIA
DĖL

SVARBIOS
PRAMONĖS

Pastovūs Per Ištisas Metus 
Darbai Dabar ir 

Po Karo

PATYRIMO 
NEREIKIA 

48 VAL. f SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSĖ 

VIRS 40 VAL. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GRUPĖS APDRAUDA 
VELTUI KAVA 
LAIKE PIETŲ

Savaitinė Mokestis Kurią Parsi
nešk Namo Lygi, arba Didesnė 
Negu Kur Kitur Mokama Šioje 
Apylinkėje uš Panašų Darbą.

Atsišaukit Bile Kada Tarp 
8:30 ir -5:00 pp.

CENTRAL WAXED 

PAPER COMPANY
5659,West ?Taylor Street

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS 

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

1. —INSPEKTORIŲ
2. —ASSEMBLERS
S—MASINU OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių) >

GERAS
Užmokesti*
Darbo sąlygos 
Valgis Oenteene 
Ligoninės Ir 
Apdraiulos Pienas

Matvkit Mr. Danlcek
EMPIAJYMF.NT OFISAS 

ATDARAS
Pirmad. tfitlaaj Šeštad.

8 ryto Iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HELP VVANTED — MOTERYS

8 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

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

MUNDELEIN COLLEGE 
Rriargate S800

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IM 1 PP.

AR
1 PP. nu 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:80 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos Ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių 
moderninėj airbtuvi 

iftk&l.asmenį

karo darbu 
uvėj. Atsišaukite

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlawn Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atetftauktt 8:30 ryto iki 6 pp. 

kasdien tr Antrad Ir Ketvirtad. 
nuo 8:30 ryto iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4787 W. DIVISION ST.

Laikas ir puse mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius lr 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

IVarehouse Foremanri
38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

DARBAI NAKTIMIS 
VYRŲ — PRIE MAPAV1MO

8 vai. i nakti 
MOTERŲ MAZGOJIMUI 

IR DŽENITORKŲ
■ M'"6% •’Yal. į naktį

Gera mokestis, pfiikios darbo 
• sąlygos

MICHIGAN BOULEVARD 
BUILDING 

30 N. Michigan 
Atsišaukit

. Bailiuko Ofisan

VYRŲ IR MOTERŲ 
DIRBTUVES DARBAMS

100% karo darbai, patyrimo 
nereikia. Atnišauklt J

ILG ELECTRIC 
VENTILATING CO. 
2850 N. Pulaski R<l.

VYRŲ IR MOTERŲ
PRIE DŽENTTORIAUS DARBŲ

Pilnam ar dalininm laikui 
At-d šaukit

HANNA ENGINEERING WORKS 
1765 EI-STON AVĖ.

★★★***
★ For Sale I
★ For Help!
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1969 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TET,.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHTTANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

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.

IŠ LOS ANGELES 

CALIFORNIA

Turėjome misijas, kurios 
prasidėjo nuo 1 d. sausio 
mėnesio, šių metų, o užsi
baigė vasario m. 6 dieną.

Visi žino, kad sunkiausi 
yra ta dirva, kurioje žagrė 
(plūgas) pirmą kartą pra
deda savo darbą. Los Ange
les dirva netiktai dirvonais 
buvo apleista, bet daug čia 
priaugo kaktusų ir erškė
čių spigliuotų, Misijonierius 
tėvas Jonas Kidykas, S.J., 
turėjo per keturias savai
tes tiktai kaktusus ir erš
kėčius rauti lankant lietu- Rekordai rodo, kad di- 
viškas šeimas ir vos susku- džiausiąs žemės nuslinkimas 
bo 150 šeimų aplankyti, o įvyko 1903 metais prie
antra tiek paliko neaplan . Fr»nk’° miestelio, Alberta 

---------------------provincijoje, Kanadoje. De-
Naciai nori miliona vyniaedeSimt milijonų tonų 

žemių ir akmenų slinko taip

kytų, tiktai per vieną pas
kutinę savaitę galėja pa
mokslus skelbti kasdien ry
tais ir vakarais.

Kaip ūkininkas suaręs dir 
vą ir pasėjęs sėklą nepama
to vaisiaus, turi kantriai il
gokai laukti kol sėkla su- 
digs, paaugs ir pribręs, taip 
ir misijonierius negali tuo
jau pamatyti aavo darbo 
vaisiaus, bet visgi tokioj ne
palankioj dirvoj pamatėme 
daug gražaus vaisiaus. Ne- 
taiažai žmonių priėjo prie 
išpažinties ir prie Švč. Sa
kramento, dar buvo sutvar
kytos moterystės ir pakriks 

1 tyti vaikai.
Sunku šiandien įvertinti 

tėvo Kidyko darbą. Jo pa
mokslai ilgai paliks klausy
tojų atmintyje, ir dauguma 
klausytojų įvykdys jo pa^ 
mokinimus savo gyvenime.

Galima suprast: kaip į- 
vertino mano paraęįjonai 
tėvo Kidyko pramokslus, kad 
skaitlingai susirinko į at- 
^svieikinimo puotą ir pst- 
aukojo 135 dolerius jaunuo
liams lietuviams, kurie į- 
vairiuose kraštuose ruošia
si į misijonierius. Tėvas Ki
dykas nenorėjo priimti tos 
aukos, paskirdamas tucs pi
nigus mūsų parapijos reika
lams; tiktai mums griežtai 
užprotestavus turėjo paim
ti tuos pinigus. Mes pasiti
kime Dievo Apvaizdai, kad 
ir kitą kartą atsiųs mums 
tą patį tėvą Kidyką arba 
kitą lietuvį misijonierių kad 
dar užbaigti rauti erškėčius 
ir usnis iš Los Angeles lie
tuvių dirvos, kurioje katali
kiškosios akcijos (plūgas) 
žagrė iki šių Laikų nepalietė.ą

Dėkingi mes esame lr bū
sime tėvui Kidykui ir tam 
geraširdžiui žmogui, kurs 
apmokėjo kelionės išlaidas. 
Melsimės visados už mūsų 
geradarius, kurie mums dau 
giau davė negu aukso kal
nus ir orendžių plotus. Te
gul Visagalis atmoka jums 
šimteriopai.

Misijų laiminčiai J. K. Mi
lius padarė gražią krutamų- 
jų paveikslų filmą.

Gedulo pamaldos už a. a. 
Aleksandro Baltučio sielą 
atlaikytos Šv. Kazimiero baž 
nyčioje Los Angeles, Calif. 
vasario m. 12 dieną. Koresp.

Didžiausias žemės 

slinkimas

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
iėara

Vienas kitą raginldm nž- 
sisakyti “Draugą”. Jei jis 
taa patinka, patiks ir kitamTAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS ir bus nž tai dėkingas.

italų darbininkų
BERNAS, vas. 16—Siap 

tojo socialistų laikraščio 
Avanti pranešimu, vokiečių 
aukštoji komanda reikalau
ja 1,000,000 italų darbams 
Vokietijoje.

greitai, kad dalį to miesto 
miegančių gyventojų neti
kėtai užklupo ir užpylė. Tik 
būrys kalnakasių, dirbusių 
po žeme, išliko gyvi.

PLATINKITE 'DRAUGĄ”
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Stndr&d&ebianta tr korespondentams raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir n«prisi<>očl*<na tam tiMlul raito Miklų. Redakcija 
paaUatko tau teta* tal«vU tr trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač 
korespondencijas sulig savo auoMSros. Korespondentų ura Some ra Syti 
trumpai ir stiklai t jei galima, rūkomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus paUuaymul. ir ven<lant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
kkrsspuadeasūus laUtraMid nededamos.

Bstered m se«qkd«Sn» Matter March BI, 1016 tt Chteago, Ui. 
Under the Act of March 3, 1876.

Kieno naudai oatemusl
Iš Londono ateina, žinios, kad sovietų valdžia pasiūlė 

naują planą Lenkijos ir Rusijos sienų klausimu. Sovie
tų valdžia dabar jau siūlo griežtai laikytis Curzono Li
nijos, atsisakydama grąžinti lenkams Galiciją su Lwo- 
w. Maskva pirmiau žadėjo duoti lenkams už Lenkijos 
žemes, gulinčias į rytus nuo Curzono linijos, Rytprū
sius su kai kuriomis. kitomis vokiečių žemėmis.. Bet 
dabar Maskva sako, kad lenkai turį gauti tiktai dalį 
Rytprūsių, o kitos dalies Rusija sau reikalauja.

Pagal minimą planą Rytprūsiai būtų perskelti maž
daug pusiau: lenkams tektų pietinė dalie Iki lenkų 
pajūrio, kartu su Dancigu, o sovietams tektų visas plo
tas, pravedus liniją nuo Baltijos jūros už 40 mailių že
miau Karaliaučiaus iki Eitkūnų. Stalinas nori turėti 
Karaliaučiaus uostą prie Baltijos jūros.

Dar Rytprūsiai nepaimti, o jau siūloma dalybos. Rei
kia manyti, kad šis Maskvos planas gerokai sustiprins 
vokiečiuose moralę kovoti iki galo, nes naciai Šį daly
ką naudos propagandai ir vokiečiams sakys: va, jau 
Stalinas nori turėti Karaliaučių.

Maskva skubėdama su savo planais ir norėdama da
lintis dar neužimtomis žemėmis kenkia Jungtinių tautų 
reikalams, sunkina karo padėtį. Apie Prūsijos likimą 
turėtų būti sprendžiama sąjungininkams karą laimėjus. 
Ir Šį dalyką turėtų spręsti ne vien Maskva, bet visos 
Jungtinės Tautos, arba bent šios koalicijos svarbiau
sieji nariai.

Sovietų Rusija turi nepaprastai didelius plotus že
mės, o vis dar nori daugiau. Juk Rusija savo žemės 
plotu yra didesnė tris kartus už Jungtines Amerikos 
Valstybes, ir beveik šešiasdešimt tris kartus didesnė 
Rusija savo žemės plotais už Vokietiją.

Turkijos klausimos

tarto pirmininko padėjėjas sudarysią, lenkų administra
ciją toms sritims, kurios išsivaduos iš vokiečių oku
pacijos.

O Maskva dabar suorganizavo kitą tarybą Lenkijo
je, iš tų asmenų, kurie šoka pagal Stalino muziką, ku
rie tarnauja Stalinui, o ne savo kraštui. Toks Mask
vos žingsnis gadina Jungtinių Tautų politinius ir stra
teginius reikalus. Toks Maskvos ges'oe patarnauja ge
rokai Hitleriui, nes Lenkijoje gali kilti pilietinis karas.

Stalinui, matyti, viski nerūpi Lenkijos laisvė ir ne
priklausomybė, todėl jis nesiskaito su lenkų tautos 
norais. Matyti, Stalinui rūpi kuo plačiausiai išplėsti 
komunizmas, o ne žmonių gerovė ir laisvė.

Prancūzų patriotei nenori komunisto Alžyre
Oversea* žinių agentūra vasario 11 dienos biulete

nyje paduoda įdomią žinią vieno savo korespondento. 
Iš Alžyro, Afrikoje, korespondentas rašo. kad prancū
zų komunistų partijos vadas Maurice Thorez negauna 
leidinio iš Prancūzų Komiteto pareigūnų atvykti į Al
žyrą iš Maskvos. Overseas žinių agentūros korespon
dentas mano, kad dėl šio įvykio gali kilti aštrus kon
fliktą* tarp prancūzų komunistų ir Tautos Vadavimo 
Komiteto. Tarp prancūzų komunistų ir Tautos Vada
vimo Komiteto santykiai nuolat aštrėja.

Komunistai negavo vietos generolo De Gaulle kabi
nete ir yra labai susirūpinę. Vadavimo Komitetas ne
nori, kad Thorez Alžyran atvykęs dar labiau juos su
kiršintų prieš de-gaullistus.

Thorez yra pabėgęs iš kariuomenės. Korespondentas 
rašo, kad Thiorez buvo mobilizuotas 1639 metais, jis 
dingo iš savo pulko prieš kelias dienas, kai Daladier 
nutarė suimti komunistų vadus, Rusijai pasirašius su
tartį su Vokietija, prieš prasidedant karui. Toliau ko
respondentas sako, kad Thorez gyveno Maskvoje nuo 
to laiko, kai Prancūzija krito kare.

Kai kurie prancūzai komunistai buvo pabėgę pas Hit
lerį ir iš Vokietijos sakydavo kalbas per radiją Pran
cūzijos kariuomenei, patardami jai pasiduoti. Jie rašy
davo atsišaukimus į Prancūzijos darbininkus, raginda
mi juos streikuoti bei sabotažuoti Prancūzijos karo pra
monę ir reikalauti taikos su Vokietija. O vokiečių lėk
tuvai barstydavo tuos atsišaukimus Prancūzijoje einant 
karui. Tada Hitleris ir Stalinas buvo draugai.

Įdomu žinoti kur tada buvo ponas Thorez, kai jo 
draugai Vokietijoje veikė prieš savo kraštą? Dabar jis 
yra Maskvoje ir nori važiuoti į Alžyrą pas prancūzus 
patriotus, bet tikri prancūzai tokio vyro nenori. Ir labai 
suprantama. Tokiems ponams kaip Thorez nerūpi pran
cūzų Laisvė ir nepriklausomybė, bet jų noras Prancūzi
joje įvesti bolševikų netvarką, kur žmogus palieka tik 
daiktu ir kokiu tai pastumdėliu.

Suomijos reikalai

Atsimenam..

Kun. Alf. Lipniokas
Apie jį gautas iš Londono 

pranešimas, kad yra miręs 
nacių, koncentracijos stovy
kloje. Kun. A. Lipnickas bu
vo kilęs iš Taikomų kaimo, 
Pumpėnų parapijos, Panevė
žio apskrities, iš gausios ka
talikiškos šeimos: iš viso jų 
buvo 9 broliai. Kun. A. Lip
nickas — gabus Lietuvos 
jaunimo vadas — yra lan
kęsis ir Amerikoje. Oa, Bri
dgeporte, gyvena jo giminai
tė Ona Lipnickienė. Jos ir 
kitų žuvusio kunigo gerbė
jų rūpesčiu už a. la. kum A. 
Lipnicko sielą šv. Jurgio 
bažn. bus šv. Mišios atlai
kytos vasario 19 d. ir kovo 
8 d.

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMA

Rašo PROF. K. PAKŠTAS
Šitą savaimingą masinį palinkima į kultūrą madniu da

lyku lietuviams padarė jų nacionalinis, politinis renesan
sas, prasidėjęs 1883 m. Lietuvos liaudies ir inteligentijos 
kova su Rusija dėl savo teisių sutapo siu kova dėl kul
tūros, dėl geresnio ekonominio gyvenimo, dėl mokyklų ir 
kooperatyvų, dėl laikraščių, knygų ir teatro, dėl visko 
kas humaniška, gražu, teisinga. Tad kultūra ir koopera
cija tapo patriotizmo sinonimu.

Trys lietuviai — kooperatyvas... Nebus čia vietos aiš
kinti apie herojišką periodą kovų dėl kooperatyvų carų 
imperijos ribose. Nors lietuvių kooperatyvai jaunesni ir 
ne taip gausūs, kaip Danijos, bet vis dėlto jie yra mo
derniosios Lietuvos tikras pasididžiavimas. 1939 m. Lie
tuvoje buvo 1,332 kredito, vartotojų, manufaktūros ir 
draudimo kooperatyvų su 119,326 nariais. Bet didžiausį 
nuopelną ūkininkams turi Pieno Centro kooperatyvai su 
savo 2,159 nugriebimo punktais (skimming stations) ir 
su 91,000 narių.

Ir kooperatyvinės pastangos dar neprilygino Lietuvos 
ūkininko prie Vakarų Europos ir Š. Amerikos ūkininkų 
gerovės. Bet jau dabar po 20 metų nepriklausomos veik
los Lietuvos ūkininkai žino, kad labai toli jie pralenkė 
Rusijos, Lenkijos ir Balkanų kraštų ūkininkus.

Kad bent kiek suprasti, kur mūsų ūkininkas stovi kitų 
tautų tarpe, manau bus pravartu patiekti keletą palygi
nimų Pirmiausia palyginsime, kiek vienam gyventojui 
produkuojama duoninių javų (kviečių ir rugių) 1939 m. 
ir bulvių 1937 m. daviniais.

rr

Turkija buvo glostoma sąjungininkų per keturis ir 
pusę metų. Bet dabar Turkija turi aštrią dilemą: stoti 
karoti sąjungininkų pusėje arba prarasti savo padėtį.

Turkijos tiesioginė dilema yra prisijungti dabar prie 
sąjungininkų arba rizikuoji patekti k vokiečių rankas. 
Turkai jaučia, kad karas būtų sunku jiems pakelti. Jie 
mano, kad Vokietija yra dar stipri Balkanuose dėl Tur
kijos. Turkai mano, kad jiems pavojinga atidaryti kon
tratakas prieš vokiečius dabar įstojus sąjungininkų 
pusėje. Jie yra paveikti vokiečių kalbų apie paslaptin
gus ginklus. Sąjungininkų pažanga Italijos fronte jiems 
nedaro įspūdžio. Jie, o ypač kariški vadai, paveikti 
moderniško karo baisenybių — destrukcijų.

Užsieniniai kariški stebėtojai abejoja ar Turkijos 
armija gali bū11 daugiau, nagu apsigynimo jėga.

Glostimo laikas baigės, dabar Turkija turi apsispręs
ti kurion pusėn ji stos. Jei Turkija stos sąjungininkų 
pusėn — ji gaus teisę sėsti prie taikos konferencijos 
stažo.

★
SlaHno tikslai

Lenkų vyriausybė ištrėmime neseniai paskelbė, kad 
Lenkijoje slaptai įsikūrė "Vienybės Ihryba”, į kurią 
įeina visų demokratinių partijų atstovai, ir kad Len
kijoje yra lenkų valdžios įgaliotinis, turintis ministro 
firmini ūko padėjėjo titulą (vardą). Taryba ir miuis-

Kaskart vis daugiau kalbama, kad suomiai baigsią 
karą. Tokį įsitikinimą reiškia Washingtono valdžios 
sluoksniai.

Yra manoma kad suomiams pavyks atsikratyti vo
kiečių ir baigti karą su rusais. Suomiams rūpi ne tik 
taika su rusais padaryti, bet jie nori ir vokiečius iš
prašyti iš savo krašto.

Greičiausia, kad suomių valdžia turės priimti sovietų 
sąlygas, neB jiems nėra kitos išeities. Suomiai žino, kad, 
galbūt, netrukus, sovietų karo jėgos Juos pultų vien 
smarkumu.

Suomija nebūtų įstojusi į karą, jei sovietų valdžia 
nebūtų reiškusi pretenzijų į joe žemę ir nepriklauso
mybę.

Įdomios skaitlinės
“A” Kortelių turėtojai turi susidomėti sekančiomis 

skaitlinėmis, kurios išaiškins kodėl gazolino tankas ne
pilnas.

Kiekvienas amerikietis kareivis užjūryje reikalauja 
60 galionų petroleum gaminių savaitėje. Kiekvienas 
transportas kareivių nukerta čia gazolino reikmenis. 
Daugiau kaip 60,000,000 galionų gazolino, kuro alie
jaus, Lubrikantų ir kitų refinery gaminių eina kiekvie
ną dieną kovojančioms jėgoms.

šešiasdešimt penki procentai viso pakrovimo užima 
tie daiktai, kurie ateind iš aliejaus šulinio.

Oro keras reikalauja pusantro tono gazolino nuga
benti 1,000 svarų bombą į taikinio vietą, ir daugiausia 
bomba yra sudaryta TNT arba kiti sprogimai padaryti 
iš potroleum.

Palaikyti vieną Laivyno Helleat lėktuvą ore virš 
Marshall salų vieną valandą reikalinga gazolino dau
giau, negu nuvažiuoti automobiliu iš Chicagos į Los 
Angeles per tris ir pusę dienos.

Ostlandas", kurio 
sienos pradeda 
braškėti...

(LKFSB) Ploto atžvilgiu 
vokiečių sudarytas Reichs- 
komissariat Ostland (ketu
ri Generalbezirtoai) iš pra
džių apėmė 500,000 kvadr. 
km. su 18,000,000 gyvento
jų. Ryšium su pereitų me
tų įvykiais karo fronte, Ge- 
neralbezirkas Baltgudija li
kę smarkiai apkarpyta ir 
dar karpoma. Ūkiškai topo- 
"Įrafindu U vietos) požiūriu 

Ostliandą vokiečiai dalino į 
du ruožu: žemės ūkio sritį, 
į kurią įėjo trys Baltijos 
valstybės ir miškingąją sri
tį — Baltgudiją. Kaip žino
me, 1942 m. pavasarį “Ge- 
neralbezirk Lltauen” (taip 
vokiečiai vadina dabartinę 
Lietuvą) liko kiek praplės
ta, įjungiant dų naujus vais 
čius: Dieveniškių ir Šalči
ninkų (Ašmenos apskr.) ir 
sukuriant naują Svyrių aps. 
Tuo pačiu metu, buvę Lydos 
apskr. Savakinių, Naujadva- 
rio ir OStrinos valsčiai liko 
priskirti prie Bialystoko a- 
pygardos. Pirmaisiais aps
kričių viršininkais Vilnijo
je buvo (iš dalies, tebeina 
pareigas ir dabar): Ašme
nos apskr. — Valys, Svyrių
— Chmieliauskas, Vilniaus
— Kalendra, Švenčionių — 
Kukutis, Trakų — Drauge
lis, Vilniaus miesto burmis
tras — Dabulevičius.

(LKFSB) Europos balt- 
gudžiai smarkiai susiskaldę. 
DaJis yra linkusių bendrv- 
darbiouti^ su vo k i e č i a i s. 
Jiems vadovauja Jermačen- 
ko. Tai baltgudiškas Kubi
liūnas. Bet labai daug balt- 
gudšių — pa t rijo tini o nusi
statymo ir yna vadovauja
mi slaptojo politinio centro. 
Jie nori bendradarbiauti su 
ukrainiečiais, lietuviais, len
kais.

P. Tumasonis

Kviečiai ir rugiai: Bulvės:
.... 352 svarai 182 svarai

440 svarai 1716 svarai
... 814 svarai 2200 svarai
.. 726 svarai 2000 svarai
... 616 svarai 1950 svarai
... 623 svarai 2530 svarai
... 792 svarai 836 svarai

(Bus daugiau)

Lietuva bus laisva
Dvidešimts sešerių metų Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktuvių, 
vasario 16 d., 1944 m., proga.

(Tęsinys)
Vilkui pasitraukus, meška užims vietą,
Mūs broliai ir sesers turės buitį kietą.
Bet viltį turėkim. Lietuvis ryžtingas,
Kovose už laisvę jis yra galingas.
Su carais kovojo, nevergaus teutonams,
Nė rusams mongolams, arba kitiems ponams. 
Neišplėš jam priešai nieko iš krūtinės,
Nei jo ryžtingumo, nei valios plieninės.
Jis grumsis už laisvę, už teises, savybę,
Už nepriklausomybę ir šventą teisybę.
Gelbės jam Dievulis teikdamas sveikumo,
Veltos kuo kiečiausios, kantrybės, judrumo.
Jį stiprins jo broliai svetur begyveną,
Teikdami jo kūnui ir jo dvasiai peną.
Padės jam pasaulis, kur yra teisybės 
Daugiau, negu pikto — aklos veidmainybės.
Kraujo prisimaukęs ir kaulais užspringęs 
Slibinas gaus galą ir gulės sustingęs.
Tada aušra laisvės patekės mūs šaliai —
Dievas laimins tautai ir naujai jos daliai.
Ir klojimuos kuliant daina ein begalo,
Ir pypkutį rūkant prisėdus prie stato.
Ir mažytį supant pintiniam lopšely 
Dainos garsas plaukia kiadp aukso laively.
Kad ir ašarėlė vilgo jo blakstieną,
Lietuvis dainuoja, niūniuoja visviena.
Bažnyčioj jis gieda, kad net sienos dunda,
Ir kiečiausiam žmogui sąžinė išbunda.
Jis iŠ širdies gelmių karštą maldą lieja,
Garbina Aukščiausią savo Geradėją.
Mergelės dainuoja ausdamos drobele®,
Ar šienelį grėbiant, einant į marteles.
Ar k.emelį šluojant, ar piršlelių laukiant,
Brolelį išlydint ir linelius braukiant.
Ir, štai, šią žavingą ir dainingą šalį 
Priešai susimetę naikina kiek gali.

LIETUVOS .ytojus, kaip žinom, tamsėja,
Nes rusai mongolai su Judais artėja.
Lietuva ir vėl virs arena kautynių 
Dviejų mūsų priešų iš senų gadynių.

Remkite ii platinkite "Draugą", nes Jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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TORONTO UETUVIŲ GYVENIMAS
Sausio mėn. 23 d. lietuvių 

parapijos klebonas V. Mac- 
giwney laikė pamaldas už

-g sielą a. a. Lietuvos prezi
dento A. Smetonos. Altorius 
buvo parėdytas gyvomis gė
lėmis. Iš vieno šono alto
riaus buvo nuleista Lietu
vos trispalvė vėliava,, iš ki
to — Didžiosios Britanijos 
vėliava. Abi vėliavos ir šian 
die pasiliko iškeltos palei 
altorių. Klebonas sakė, kad 
vėliavos bus laikomos, kol 
Lietuva atgaus nepriklauso
mybę.

Žmonių buvo pilna, bažny
čia,. Parapijos chorui užgie
dojus “Pulkim ant kelių”, 
buvo matyt, kaip ne vienam 
lietuviui, giliai paskendu-

*Y šiam maldoje, iš didelio su
sijaudinimo nuriedėjo gaili 
ašara, prisiminus buvusią 
nepriklausomą Lietuvą, ku
ri žiaurių priešų liko pamin
ta, ir nuteriota.

Nors neilgą, bet labai gra
žų ir turiningą pamokslą pa
sakė klebonas prisiminda- 

j mas laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą ir prezidentą Ant. 
Smetoną, kuris visą savo 
gyvenimą pašventė ir dirbo
Lietuvei naudai.

Šv. Mišioms pasibaigus, 
choras užgiedojo "Lietuva, 
tėvynė mūsų’’. Žmonė3 bu
vo tiesiog nustebinti. -Tai 
pirmas atsitikimas, kad gie- 
dotų Lietuvos himną baž
nyčioj. Nebuvo nei vieno, 
kuris nebūtų verkęs. Visi 
verkė. _ ,

Už tokį kilnų ir sumanų 
paminėjimą, visi parapijonai 
reiškia gilią padėką savo 
klebonui.

> ------------ę
Anksčiau buvo rašyta, 

kad šv. Jono Palaipinė drau 
gija paėmė s?,u už pareigą 
suorganizuoti Toronto lietu
vių jaunimą ir tą visą dar
bą pavedė valdybai ir pa
rengimų komisijai.

Sausio mėn. 23 d. drau
gijos valdyba turėjo posė
dį. Buvo svarstyta daug ge
rų sumanymų. Išrinkta lai
kina jaunimo valdyba, į ku
rią įeina šie jaunuoliai: Si
mas Bonikis; Adelė Karaliū- 
naitė ir Margarita Paruke- 
vičiūtė. Nutari* ia. už poros 
savaičių rengti šokius su už
kandžiu ir lengvais gėrimais. 
Kviesti viso Toronto lietu
vius jaunuolirus-es, kad mi
nėtas parengimas yra vi
siems dykai, susipažinimo 
dėlei.

Kadangi minėtam parėji
mui reikalinga, lėšų, pasiū
lyta, ir vienbalsiai priimta, 
parinkti aukų pas geros va
lios lietuvius ir šiaip gerus 
jaunimo simpatikus. Pir
miausia iš valdybos atsira
do savanorių, kurie tuojau 
ant vietos aukojo. Tai buvo 
šie asmenys, aukoję po do
lerį: M. Dervinis, B. Balčiū
nas, J. ir V. Samulevičiai, 
Matjošaičiai, A. Ciriūnas, 
Grubevičiai, P. Motiejūnas, 
Radvilai, F. Karaliūnas, J. 
Banylis, Vilkeliai, J. Sialiu- 
lionis, A. Augutis, P. Kai
rys $1.50. Po 50c: J. Urbo
nas, P. Padolskis, S. Bar- 
dauskas, E. Narušis, S. But
kienė, A. Lastauskienė, P. 
Urbonienė. Aukojo ir dau
giau, bet neteko visų pa
vardžių sužinoti. Vėliau vi
sų bus paskelbtos pavardės. 
Tuo tarpu atsiprašau.

Visais jaunimo reikalais, 
t. y. organizavime, rūpintis, 
duoti patarimus, sukelt fi
nansų, dalyvauti posėdžiuos, 
padėti prie rengiamų vaka
rėlių, pasilinksminimų ir t. 
t. pavesta Šv. Jono draugi
jos pirmininkui M. Dervi
niui ir sekretoriui S. Bal
čiūnui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO. P.TJNOIS

KELIAS I ROMĄ — APPIAN WAY

Vienas seniausių pasaulyje kelių, pravestas rytmečių. Kelio vardas Appius paeina 
nuo Appius Claudius Caesus, kurs 312 metų prieš Kristų buvo Romos cenzorius. Tuo 
keliu pirmą sykį į Romą yra ėjęs ir šv. Povilas ir susitikęs draugus — tikinčiuosius. 
Dabar ant to kelio, ir nacių užnugaryje, Ne ttuno-Anzio apylinkėje, britai ir amerikie
čiai kovoja su vokiečiais už demokratiją ir paliuosavimą visų pavergtų tautų. (NCWC- 
Draugas)

Vasario 5 d. į lietuvių pa
rapijos svetainę prisirinko

lietuvių jaunuolių apie 60 
vaikinų ir merginų, tarp 16- 

' 20 metų amžiaus. Tai dar 
ne visi, nes daugelis nega
vo pakvietimų. Kiti kurie 
gavo bet iš priežasties dir
bo karo industrijoj, negalė
jo ateiti.

Svetainė, kuri tik kelios 
dienos prieš tai buvo visa 
naujai išdažyta, prie to pa
tys jaunuoliai papuoš spal
vuotu popierių ir gražiomis 
iškarpomis, išrodė labai gra
ži. Visi jaunuoliai vieningai 
darbavos. A. Karaliūnaitė, 
kaipo šeimininkė, kuri, ma
tyt, daugiausiai, beveik vie
na, per visą dieną dirbo ir 
valė. Dirbo prie papuošimo 
ir M. Parukevičiūtė, slaugė 
A. Matjošaitytė, St. Matjo
šaitis, pats jaunimo pirmi-

n’.nkas Simas Bonikis ir dau 
jtelis kitų.

Labai gražiai vakaro tvar 
ką vedė jaunimo pirm. Si-į 
mas Bonikis, kuriam padė
jo jo geras draugia Stasys 
Matjošaitis. Visus gražiai 
priiminėjo vienus su kitais | 
supažindino.

Visiems pašokus šv. Jo
no draugijos narės ir sim-; 
patikės, kurios ištisą vakarą 
dirbo virtuvėj, būtent A. 
Lastauskienė, E. Matjošai- 
tienė, V. Samulevičienė ir 
St. Dervinienė, pa.vaiširib 
jaunuolius skaniomis dešre
lėmis ir minkštais gėrimais.

Buvo daromas laimėjimas. 
Laimingieji buvo: E. žars- 
kūtė, P. Alksnis, Marcule- 
vičiūtė ir kit. Po to dar pa
sekus šeimininkės dar visus

‘pavaišino pyragaičiais ir 

kava.

Vakarą baigiant pirmi
ninkas S. Bonikis pranešė 
ir kvietė visus atsilankyti į 
sekantį susiėjimą, kuris į- 
vyks 18 d. kovo mėn.

Pasilinksminę ir maloniai 
atsisveikinę, patenkinti skir
stėsi į namus.

Korespondentas

Sirginėja min. Balutis
(LKFSB) Lietuvos minis- 

terio Londone, p. Balučio, 
sveikata nėra labai gera. 
Mūsų korespondentas iš Lon 
dono praneša, kad ministe- 
ris šių metų pradžioje turė
ję kurį laiką praleisti lovo
je, sirgdamas.

BERNADETOS GIESMĖ Harold Foster Iliustracijos 
FRANZ WERFEL

je tu rotJ:*

Klebonas atbildaupė Biiortų sun s buvo Sv. Petro bazilikoje Išėjo jis iš bažnyčios Širdyje jis jautė džiaugsmą

B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Mirė Gustaitės- 
Benko vyras

Po i rumpos ligos sausio 
27 d. mirė Jurgis Benko. Po 
bažnytinių apeigų iš St. Tho 
mas bažnyčios, Kišt Side, 
palaidotas Mt. Olivet kapi
nėse.

Prieš šešeris metus ve- 
lion's vedė jaunutę Agnietę 
Gustaitę, baigusią šv. Jur
gio parap. mokyklą ir Bles- 
sed Sacr&ment high school. 
Paliko mažą šeimynėlę: žmo 
ną ir du sūnelius, 3 ir 4 me
tų. Tik pereitą pavasarį pir
ko naują namą, naujoj ko
lonijoj; vos tik viena mylia 
nuo tų kapinių, kur š iandien 
ilsisi.

Velionis buvo čekų tau
tos. Prieš vedybas buvo pro
testantas. Perėjęs į katali
kus taip įsigilino į savo 
naują tikėjimą, kad vieną 
vakarą kas savaitė turėjo 
appo intment su Servitų mi-i 
sijonierium kun. Wheeler ir j 
per virš penkis metrus ėjo 
instrukcijoms bei pasikalbė
jimams. Kun. Wheeler ve-j 
licnį (pakrikštijo, suteikė 
Moterystės Sakramentą, a- 
bu sūneliu pakrikštijo, mir
ties valandoj prie a. a. Jur- 
g'o buvo ir laidotuvių šv. 
Mišias atlaikė.

Velionis buvo geras smui
kininkas, o pramonėje “pre- 
cision gauge inspector”, y- 
patingas savo rūšies ama
tas. Dirbo Chrysler Corp.

Voa praslinko metai, kaip 
mirtis išskyrė antrą asme
nį iš Gustaičių šeimos. Ir 
taip netoli nuo a. a. An
driaus Gustaičio kapo, su
piltas naujas kapas — jau
no žento.

Liūdi jo jauna žmona, 
maži vaikeliai ir visa Gus
taičių šeima. Amžiną atilsį!

D.

Ir iš mūs mažo? k Joni-

Keliomis dienomis prieš 
mirtį dar nupirko’ bonų už 
$100.

Daug maldų užprašoma už 
velionį. Vienos jų bus 6 d. 
vasario 10:30 vai. ryto.

Gilios užuojautos tėvams.
Rap.

Padėka*
Vakarienė, kurią šv. Pet

ro parapijos moterėlės su
rengė prieš Kalėdas, kad nu
pirkus seselių namui reik
menų, buvo labai sėkminga. 
Kadangi dėl įvairių priežas
čių negalėjau tą dieną as
meniškai padėkoti visiems 
ir visoms už gerą ir duosnią 
širdį, taigi šia proga reiš
kiu padėkos žodį visiems, 
kurie prisidėjo prie šito ge
ro tikslo: klebonui už pri
tarimą; parapijonams už at
silankymą ir už jų užjau
čiančią širdį; geroms mote
rėlėms už pagaminimą va
karienės. Ypatingai dėginga 
esu T. Balčaitienei ir E. Ba- 
rodičienei už triūsą ir pasi
darbavimą mūsų gerovei.

Lai Gerasis Dievas ištie
sia laiminančią ranką ant
visų!

S. A. M.

Jeigu man pasiūlytų tapti 
galingiausiu karalium žemė 
je, pasiūlytų gali ūnų rūmus 
gardžiausius valgius, gėri
mus ta sąlyga, kad neskai
tyčiau knygų, — aš nepano
rėčiau būti karalium.

Makolėjus
■ ■ .1.-^ . ■ -   ■■■! H

T Ai BENT PAUKŠTYTE

Mirties valandoje Bernadetos akys pasi
darė ypatingai šviesios ir žiūrėjo j vieną 
vietą tarsi ką matė. Ji prašė vienuo’ ių: — 
Melskitės už mane, melskitės.—Prašė, kad 
jai atleis ų vuus nusikaltimus. Kunigas jau 
buvo jai suteikęs paskutinius Sakramentus. 
Dar ji pajėgė paimti kryžių ir pabučiuoti 
visas penkias žaizdas. Bučiavo tarsi neno
rėdama nuo jų atsiskirti. Paskui pradėjo 
kalbėti: Sveika Marija... Šventoji Marija 
Dievo Motina, me’akis už mane vargšę nu
sidėjėlę, vargšę nusidėjėlę dabar ir mirties 
valandoje.—Nutilo, palenkė galvą ir mirė.

Klebonas Peiramalis klūpojo prie jos lo
vos:—Bernadeta, tavo gyvenimas tik prn 
sideda.—Jis apsistojo, peržegnojo Bernade
tą ir išėjo...

Slinko metai po mett} ir, štai. 1933 metai 
buvo Bernadetos garbės paskelbimas. Bu
ortų sūnus, dabar 77 metų amžiaus žmogus, 
kuris pirmas išgijo stebuklingai Liurdė tu
rėjo garbės būti iškilmėse, kada Popiežius

Pijus XI paskelbė Bernadetą šventą. Buor- kalbėjęs Sveika Marija. Galutinai, pasirė- 
ta3 buvo šv. Petro bazilikoje dvasiškių tar- męs ant lazdos užmigo, bet jo širdis jautė 
pe, garbės vietoje. Tose iškilmėse dalyvavo didel*. džiaugsmą...
20 kardinolų, beveik 100 vyskupų. Jų tarpe 
buvo ir Kartagenos vyskupas, stebuklingai 
šv. Bernadetos išgydytas... Kaip paprastai, 
tris sykius atėję pas šv. Tėvą kanonizacijos 
bylos vedėjai prašė Popiežių, kad jis pas
kelbtu palaimintą Bernadetą šventąja. Tre
čiu sykiu pakartojus prašymą, šv. Tevis 
pakto, paskelbė Bernadetą šventąja, įrašė 
ją fi šventųjų Knygas ir paskyrė jos šven
tei dieną... Džiaugsmo ašaros, šauksmai, 
plojimai susimiišė su galingąja Dievui pa
dėkos giesme: Te Deum Lšudamus. Iškil
mėms užsibaigus senelis Buertas išėjo iš

jos į kiriuomenę išvyko a- 
įpie 125 jaunuoliai kurių dar 
tik vienas šiomis dienomis 
žuvo. Tai Corp. R. S. Epiš
kus. Jo tėvai .B. J. Buškai 
gavo žinią telegrama. Tai 
buvo visų mylimas jaunikai
tis, labai t’kintis. Žuvo Pie
tų Pacifike. Buvo baigęs 
Benjiimin Franklin mokyk
lą. Į kariuomenę Įstojo sau
sio 8 d., 1942 m. Savo gau
tą uždarbį /siųsdavo tėvams, 
kad pirktų bonus. Tokiu bū
du kariuomenėj būdamas 
nupirko už $800 bonų. Ne
paprastas pavyzdys kitiems.

Eoris Marie - Spring, 28 
metų amžiaus, iš St. Louis, 
policijos uždaryta į kalėji
mą. Nuo 1941 metų ji yra 
vedus keturis sykius ir nei 
su vienu vyru negavus di- 
vorso. (Acme-Draugas tele
photo)

p™ copzr<<hr. uu, br Vas

GALAS

Iš šių trumpų aprašymų, mes šiek tiek, 
sužinojome apie Liurdą ir Bernadetos gy
venimą, bet tiek mažai ir gal nevisai teisin
gai. Norisi daugiau žinoti apie Stebuklų 
vie ą—Liurdą, apie šventą Bernadetą. Vys
kupas Būčys parašė didelę knygą, aiškiai 
ir tiksliai visą apsakydamas. Tą knygą 
“Darbininkas” 366 W. Broadway, So. Bos
ton, 27, Mase. dabar vėl išleidžia. Marijos 

bazilikos, ftalygai vėje jis atsisėdo prie sta- mylėtojai džiaugiasi, kad Dievo Motinos 
liuko ir žiūrėjo į aišku Romos dangų- Jo ^arbė bus išplatinti. Užsisakykite tą knygą 
lūpos kalbėjo Sveiką Mariją. Jo malonios šiandie- Jei prisiusite bent $8.00 gausite 

i kakys pažvelgė į gatvę. Mato pravažiuojan
čius vežimais, einančius žmones. Aukštai

tą didelę paveiksluotą knygą, o joje ir jūzų 
vsurdks bus Įrašytas į rėmėjų skaičių... Pri-

padaugėje skrajojo lėktuvas. Jis neaustojo, sidėkite prie kata likiškų knygų išplatinimo.
oosriUSt. IMS tt llklaf DUtribaUd b> Klac rwtar«a vltfc Ua Sook-ot-tha-Moatta Olak, ton.

Nuo Vasario 21 d. bus galima 

PILDYTI INCOME TAX BLANKAS

Dienraščio "Draugo" Ofise !
ATSINEŠKITE SEKANČIUS REKORDUS:

1. ) Blanką num. 1125, kuri buvo jums pasiųsta 
per paštą ir nurodo kiek mokėjote 1942 m.

2. ) Formą su num. W-2 ar V-2 kurią jūsų dirbtuvė 
jums išdavė — kuri parodo kiek gavote algos per 
pereitus metus ir kiek Victory Tax buvo sulaikę.

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Tax blankos.

4. ) Nuorašas nuo visų išmokėtų taksų per perei
tus 1943 metus.

5. ) Jei turite nuosavybių, tai atsineškite rendų ir 
kitų mokesčių ar išlaidų rekordus.

Reikia ty rekordų, kad pagreitinąs blankų pildymą! ||
--------- -- ---- i ■ /<

t
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirmininkai; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas. finansų rašti
ninkas.

Labdarių seimo 
dalyviai ir aukos

(Tęsinys)
(Bus daugiau).

Sv. Jurgio parapija. Lab
darių 5 kuopa $455.00 — Jo
nas Dimša, O. Kazlauskaitė, 
J. šaltėnienė, M. Urbienė, 
Uršulė Gudas. Federacijos 
26 skyrius $5.00 — Uršulė 
žemait'enė, Julius Šliogeris,. 
TT. Marijonų 10 skyrius 
$2.00 — Okonienė, Šlioge
ris. Gyvojo Rožančiaus dr- 
ja $5.00 — M. Vainauskie
nė, M. Jaunienė, M. Ambu- 
tienė, M. Saročkienė, M. Ur
bienė. Apaštalystės Maldos 
dr-ja $5.00 — Zuzana Gir
žaitienė, Bronė Linkienė, 
Magdalena Ukonienė, Mari
jona Prus enė. Šv. Pranciš
kaus Tret ininkų $5.00 — 
Stanislava Bučienė, Agnės 
Gilienė, K. Nedvaraitė, Alek 
sandra Savickienė. Mergai
čių Sodalicija $3.00 — Ona 
Kazlauskaitė, Estella Servil- 
la, Ona Antauekaitė. šv. Ka
zimiero Rėm. 2 skyrius $5 
— Ona Rakisk's, Joana, Ma- 
čeikienė, Ona Kazlauskaitė, 
Rozalija Kodienė, Antanina 
Juškienė, Kazimiera Banio
nienė, Julia Sainauskas; tai
pgi amžini nariai: Charles 
A. Achas, 2900 S. Popalar 
Ave., $100.00, Sabaliauskai 
$100.00. *

Viso $690.00, 8 draugijos. 
32 atstovai.

North Side, šv. Mykolo 
parapija, 6 kuopos auka $25. 
Šv. Cecilijos dr-ja $3.00 — 
M. Karsčkienė, M. Tamoše- 
vičius, J. Bardauskas. Dr- 
ja Šv. Mykolo Ark. $3.00 — 
Kazimieras Lukošaitis, Jo
nas Sriubas, Teofilis Mačys, 
Šv. Juozapo globėjo dr-jn 
$3.00 — Kaz. Rauskinas, K. 
Lukošaitis, Antanas Šūkis. 
Rožančiaus dr-ja $3.00 — 
Vilkienė, Martinkienė, Dau
girdienė; Stanislaviai ir Kas
tantas Norkai — amžini na
riai — $100.00.

Viso $137.00; dr-jos 5<De- 
legatų 13.

West Side, Aušros Vartų 
parapija: Labd. 7 kuopa, au

ČALIS ČAPLINAS SEDOJE

Sprlngslnlal
Matrasai

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

Ant visko sutaupysite 26% 
per VASARIO ir KOVO mėn.

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tais WEST ROOSEVELT BOAD

‘U. S. Maršalo ofise, Los Angeles, Calif., visų žinomo komedijmntė Charley Chaplin 
daromos pirštų nuotraukos. Senį į bėdą įtraukė viena mergina. Jis kaltinamas peržen
gimu baltosios vergijos įstatymą. Jam gręsia 23 m. kalėjimo ir $60,000 pinigais. Už
nugaryje stovi Čaplino advokatas. (Acme-Draugas telephoto)

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė* 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny

. gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avt« Chicago. III.

ka $115.00 — Ona Bartkus,
Antanas Bartkus, Joe Ok- 
sas. Apaštalystės Maldos 
$5.00 — Petrai) ienė, Budri 
kienė, Druktenienė. Varg
dienių Seserų Gildą $6.00 —
A. Pukelienė, M. Petkienė.
J. Kulikauskas. Aušros Var
tų Šv. P. M. Vyrų ir Moterų 
$5.00 — P. Žebrauskas, L.
Jusevičius, J. Ak Simonavi-
čus. ŠV; Kazimiero Akad. į Nuotrauka padaryta prieš įamerikiččių ii. važi ją į Marshall salyną. Neskaitlingi japo-
Rėmėjų 10 skyrius $3.00 nų laivai vingiuoja jūromis norėdami išvengti lėktuvų bombų. (Acme-Draugas teleph.) 
Veronika Juse vičienė, Ona 
Dačiolienė, Pranciška) Šlio
gerienė.

Viso $134.00. 5 dr-jos ir 
16 delegatų.

Brighton Park, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. pa
rapija: Labdarių 8 kuopa 
$200 — Kastas Zaromskis, 
Elena širvinskienė, N. Šir- 
vinskas, J. Klimas, P. Vaič- 
kauskas, A. Jasper ir visa 
eilė narių. šv. Teresės dr-ja 
$5.00 — Ona Žylienė; Mote
rų Są-gos 20 kp. $5.00 — E. 
Širvinskienė, E. Statkienė, 
J. Klapa tauskienė, L. Va- 
Lantinienė, V. Gedminienė. 
Šv. Pranciškaus Tre1 ininkų 
dr-ja $10.00 — P. Vaičkaus- 
kas, E. Chapienė, M. Tveri- 
jonienė, J. Barkauskienė, M 
Svenciskienė. TT. Marijonų 
Bendr. 35 skyr. $5.00 — M. 
Navickienė, T. Atroškienė,
J. Armonas, Pulcherija Vai- lingai vyks į Šv. Kazimiero
čekauskienė; Liet. Vyčių 36 
kp. $5.00 — K. Zaromskis; 
Gvard. l-mos Div. Šv. Ka
zimiero Karai. $3.00 — P. 

, Kvietkus, J. Grumbinas, P. 
Dargela, G. Pakeltis; Šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
2 ekyr. $5.00 — Gečienė, šir
vinskienė, Milašienė, Petkus, 
Sadauskienė, Balsys; Dr-stė 
Saldžiausios širdies V. Jė
zaus No. 1 $5.00 — N. Šir
vinskas, A. Žilis, Jr., Ig. Pet
kus, P. Vaikutis, K. Zaroms
kis. Merga ičiu| Sodalicija 
$3.00 — delegatės trys. Am
žini nariai —- Justinas Miac- 
kevich $100.00, 4192 S. Ar
cher Ave, Stanley Balzekas 
$100.00, 4030 S. Archer Av., 
Juozapas, Marija ir sūnus 
Ričardas $100.00, 3390 So. 
Archer Ave. J. F. Eudeikis

nrENRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

KARSTA BUVO JAPONŲ LAIVAMS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Haiin veikiami li Wm 0,Brien- <W-
1/uUĮJ TCII\l(llliu vauti jubiliejaus Mišiose šv.

Bridgeport. ARD 2 sky- įr bendrai eiti prie šv. Ko- dokienė, Monika Pillar, K. 
riaus “blynų balius su šo- mUnijos. Tą pačią dieną šv.' Gricius, E. Vaišnorienė ir A. 
kiais” bus Užgavėnių vaka- j.jrgį0 bažnyčioj! 7:30 vai Sodeikienė.

bus skyriau*? užprašy.os šv,į Labai ma’onu, kad sky- 
Mišios mirusių narių inten-; rius auga, ypatingai jauno- į

re, vasario 22 d., purapijos 
salėj. Komisijoj darbuojas 
Smagurienė.

Mūs skyriaus rėmėjos nu
tarė skaitlingai dalyvauki 
draugijos jubiliejaus vaka
rienėj, vasario 27 d., šv. Ka
zimiero Akademijos la.udito- 
rijoj. Tikietų galima gauti 
Gudų krautuvėj ir pas na
res.

Skyrius išrinko atstoves 
į Tėvų Marijonui Bendradar
bių draugijos seimą ir pa
skyrė auką.

Kovo 5 d. rėmėjos skait-. ir pakvietė rėmėjas pasi-

vienuolyno koplyčią pasitik-

$25.00, Rapolas Milašis, 
4142 S. Artesian Ave., $75. 
Vincentas ir Gertrūda Spi- 
rauskai $100.00, 4623 S. Ca
lifornia Ave. Antanas ir 
Marcelė PakeRis. 4417 So. 
Ariesian Ave. $100.00; Stan
ley ir Elzbieta Vienažindžiai. 
2441 West 43 St., $100.00; 
Vincentas ir Ona Paukščiai, 
2714 W. 47 St., $100.00; Mrs. 
Rozalija Lekavičienė, 342 
W. 47 St., Mateušas Joku- 
bauskis, 4551 S. Fairfield 
Ave., * $100.00, Joe. ir Mika
lina Janušauskai, 4601 So. 
Washtenaw Ave. $100.00; 
Balnis Jonas $25.00.

Viso $1,371.00; draugijų 
10; delegatų 54.

(Bus daugiau)

cija.
Kovo 19 d., parapijos sa

lėj bus jubiliejinis skyriaus 
bankietas. Komisijon išrink
ta: Jonaitienė, Vaicekaus
kienė ir Kaziu,uskaitė. Joms 
pagelbės Z. Giržaitienė. Tą 
dieną 7:30 vai. Mišiose na
rės "in corpore” eis prie šv 
Komunijos.

Atsilankęs į pastarąjį su
sirinkimą kun. Prunskis pa
tiekė draugijai pamokinimų

darbuoti pirmam parapijos 
piknike, gegužės 21 d.

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
Mineralines, sulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 45th Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

J?

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

MASSOGl

minienė, M. Bartkūnienė, S. 
Paulienė, O. Antusienė, Pr. 
Uksienė, Hattie Goraynski, 
M. Janušauskienė, R. Reka
šienė, P. Rekašiūtė, M. Bu
kauskienė, J. Balsienė, D. 
Gudleikienė, B. Kudienė, V. 
Ribinokienė, M. Navickienė, 
M. Grincaitė ir trys nauji, 
įsirašė: Eleonora Sabaliaus
kienė, Marijona Drulienė, 
Malvina Mičiulienė; Petras 
ir Marijona Doršai antrą; 
$10.00 įmokėjo amžinos na
rystės. Taip pat paaiškėjo,- 
kad dvi amžinos narės — 
Julius ir Petronėlė Dubins- 
kai ir Antanas ir Teklė 
Poškai įteikė po $100.00 
dvasios vadui kun. P. Ma
linauskui pasveikinti seimą, 
ir tuo būdu tapo gildos am
žinais nariais. Ačiū visiems 
už mažas ir stambias aukas. 
Vargdienių Seserys, nepa 
mirš savo geradarių prisi
minti maldose.

Pastarame susirinkime įr 
sirašė skyriun šios naujos 
narės: A. Ruchas, V. Galec- 
kas, M. Bružienė, A. Kinde
rienė, A. Kinderis, M. Pui

Viso nariui mokesčių šia
me susirinkime įplaukė 54 
doleriai.

mis narėmis. Valdyba XXX i

Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

Pastarame susirinkime, 
vasario 8 dieną metinius 
mokesčius užsimokėjo se
kantieji: M. šveikauskis, M. 
Jurkienė, O. Vilimienė, M. 
Varkalienė, T. Atroškienė, 
E. Čepienė, St. Jucienė, St. 
Šimkienė, B. Kazimieraitie- 
nė, A. Kilienė, O. Jasprarie- 

MKRltftnė, ^ Mila
šienė, M. Mikšienė, Y. Ged-

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS ""Vtta
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles ,

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, 't“
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Meili Kalendorių
* -

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

7 - — ★ —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
— it —

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
— ★ —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
— * —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEITŲ I

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTI!) MA- 
TBKIOIAS NATUKAIAM UIS 
■PALVOM O ANT Ų PUOTOMS.

NAUJO*
k vai m DANTŲ

PIM1TUMVelvalone
$12.50

na $39.50 II* KIEKVIENĄ

NaataMaoda. B. NaturaMa (pai
ra* Nablunka. Vl»oj tely *tnonw« dantų 
ptaitaa. Parmatomuu oryatal olaar pl.ltoa 

tankumo, mnltarda, Patra- 
i laruatuataa. Matertoiaa lahai pa- 
| (analini. Viena. dtaaaa talaymai 
talmaa. Apafcaieiavlmas veltui.

[ Darome p’eltaa įspaustas ir 
■autas tik IA lalanluotaj detUsių

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

17M 8. Ashland Antį Fl. Mon. •2BI
Atdara BM S Iki s. Sidtnrt. na. S Iki «. 

KALBAME IJCTUVltKAI

8M* W. t*th Nt Snd Fl. Luw. S*08 
80 N. Dearborn Rm. 80*. Mia. »M» 

▼tdurmlmtflo tai. (—S. Aatradiaal Ir 
k«trtrtaAlaa| aua • Ud f.
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ft mūs klūbo veiki*
Cfemro. — Lietuviu Įm- 

jmamrat Pcfctikaę Klūbo 
MpiiintuPM buvo vąsarie 
a A ftuiriošftm taiyo skait 
ii&Bas. Gia oajuiūmiu tik ke- 
lotą svarbesnių nutarti ų. I

VeikAa^ięji komisiją an- 
vq raporte tarp kitko ifttor- 
mavo, kad yra sumaniusi 
rengti bunco party balan- 
džio 26 4., Liųoaybės svetai
nėj- Sumanymas užgirtas. 
Tai bua kaip ir metinis pa
rengimas. Įžanga 30c.

Komitetas iš Lietuvos 26 
metų> nepriklausomybės pal
minėj imo raportavo, kas bu
vo svarstoma vasario 4 d. 
susirinkime. Nutarta pami
nėjime skaitlingai d&lyyąų-

Irri neMbos 
tari paripijoao

Įown IM«- r- Vasa
rio l|į *- *• Leonas Na
vickas iškilmingai no treiu 
iy. Vikių, ir pamokslo, jš- 
lydėtąs iš bažnyčios ir pą- 
laidotas Av. Kazimiero ka- 
pinėoe. 4

Velionis buvo vienas pir
mųjų uolių parapijonų ir 
Organizatorių Sv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos- Ameri
koj išgyveno 36 matus, il
giausiai Twn of Lake, kur 
SU savo žmona Petronėle iš
augino pavyzdingą šeimą: 
sūnų Joną ir tris dukteris: 
Ona Navickąjtė, dabar Nor
kienė, yra žinoma daininin
kė, uolūs veikėjai parapijoj 
ir draugijose. j

Nuliūdimo valančioji, nete
kusiems savo brangaus tė
vo, reiškiu nuožirdžios v&- 
uojąutgs visai Navickų šei
mai- "Prailgo” Rap.

VATIKANE BARO FB4EGLAUDA

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERN»KOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South Mth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2108

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mtoų Mttrnkvimas yra greitas, mandagus Ir 
• Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.Linksmais veidais Anglijos ir Amerikos b kreiviai, pabėgę iš naąių nelaisvės, Itali

joj, radę saugią prieglaudą Vatikano valstybėje. Viršuj viduryje (kairėj) Sv. Tėvo 
gvardijos maršalas, o jo dešinėje Hugh Montgomery, Did. Britanijos atstovas prie Sv. 
Sosto. (NCWC-Praugas)

Politikos atstovui rapor
tavo, kad visiems žinomas 
A. B. Petkus ksjndidatuojja 
i miestelio urėdus — aseso
rius, demokratų tikietų. Per 
eilę metų mes pageidavom 
lietuvį turėti miestelio ta
ryboj. Dabar yra proga rei- 
kfllavimą pasiekti, tik rei
kia visas savo jėgas vienin
gai suburti jur balandžio 4 
d- balsuoti už Petkų.

K. Bikniua vardu Dikšie- 
nės, klūbui dėkojo už sutei
kimą gėlių vainiko mirus jos 
vyrui K. Dikšiui įr skait
lingą klūįięčių atsilankymą 
j šermenis jr, laidotuves. 
Pridavė ir Dikštfei^ cĮnpktes 
klūbui- Klūbas apgailei&atr- 
> netekęs gero darbuotojo.

Kiti ryikaJai palikti to
liau t— po rinkimų. A. T.

TROOST MONUMENT C0Mp4XV 
(Įsteigta 1889 m.)

Dėkui dienraščiui “Drau
gui” už s tra i pan in s apie va
karą. .

Sunkiausi darbą atliko vi
sos narės vieningume. La
bai linksma dirbti su tokio
mis veikliomis narėmis. Ko
misijoj buvo: Raštutienė, Pi 
nailtienė, Karanauakienė ir 
J. Urba. Jos daug savo lai
ko praleido rengiant vaka-

PLATINKITE DRAUGĄ

vakarienė
Tow* of Mk*- — Labda

rių Są-gos 1 knopa rengia 
kugelio vakarienę ir (prog
ramą vasario 20 d-, parap. 
svetAŠnėj., 6 vąL yąk. Įžan
ga 55c.

Vakarienėj, kalbės kun. A. 
Linkus, centro pirm. A. Va- 
k^ČiuS; Programą išpildys 
Moterų Są-gcs 21 kuopos 
choras, vadovaujant A. Me- 
trikienei. Amžiniems na
riams bus įteikti diplomai. 
Viri kviečiami atsilankyti ir 
paremti vakarą baigimui se
nelių prieglaudos.

Darbščioji * pirm. Elena 
Gedvilienė daug darbuojasi

M&rąuetto Park. — ARD
8 skyriaus narės atėjiO įj tal
ką ir stropiai dirbo pasise
kimui vakaro sausio 27 d.

Mes gerai suprantame, 
kad priruošimui vaidinimo 
reikia daųg iaiko ir triūso. 
"Pajūryo Aukos" pasekmės 
mūsų parapijoj labai džiugi
nančios. Nuoširdžiai dėko
jame Ateitininkų drjugęyei 
už gražų veikalų ir lietu
viškus šokius. Be to, artis- 
tąi broliai Kazys ir Bronius 
Vešotai Irgi visus palinks-

MAUZOLEJAI

Pąsltįkėjhno

KREIPK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
KIT AGENTŲ KOMISĄ

PBMONAMZjOD MBMOKIA1S A9 NO ADIHTIONAL COWT1 
P4JITĮ0UIAR F^OPUf PREFBJB PACHANKIS FRODUOTION8 

DI8TRIBUTORS OP THB FaĮcOUS IfONTEULO ORANITE
3ew«ttU Start lfto°»«™< Bet m Rm WorU.

BUY U. S. WAR BONDS WITH TH® SAVINGS 
HRBUPnrras nūn «■>

JOHN W. PACHANKIS
— THB LITHUANIAN MONUlfiJNT MAN —

Member of the Litiuuudan ębanjtber of Conuąeroę

davė daugeliui mūeų Lietųviaiųt 
kUentamS pilną patenkinime. 

Didyaįs Ofisas lr Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

I2li>0RHIS CSANCKUS
©y*.; 1426 Weat 34tU Street, 

tel. VARds 2i>28. *

Mirė vaa. 16 d., 1944 m.,
6:46 v»l. vak, sulaukęs puaea 
amžiaus. >

Upnęa Lietuvoje. KUo 1A 
Raseinių apskričio lr parapi
jos.

i’allko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną. (po tčvaia Grtga- 
levičiutėy; 2 sūnus Bruno (U. 
8. Mavyj lr marčių rauline, 
lr Leo (O. S. Army) lr mar
ei* l*ophle. lr antikę betone; 2 
tvugcraas Marijonų Kavaliaus
kienę lr |os vyrą Martinų, lr 
Petręnolę Grlbė-uattlenę ir jos 
vyrų Antanų ir j*ų Seimas; 2 
Švogerlus jonų Grigalavičių ir 
Jo moterį Onų ir jų Seimų, lr 
teflonų Grigalavičių; lr daug 
kitų giminių, draugų ir pąžįe- 
ttupų. L.i«tuvole paliko brolį 
lr seserį ir kitas gimines.

Karias paSarvotas Mateikos 
koplyčioje, <ISJ9 Hp. bituanica 
AV». bldotuvčs įvyks ftefttadka- 
nį, vasario 19 d-. 1944 m. IS 
IČųplyčioa 1:60 vai. ryto bua 
atlydėtas i Sv. Jurgio parapi
jos balnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
alėtų. Ho pjmaKlų bus nulydėtas 
j Sv. Kazljnlero kapines.

NuoMrdSlai kviečiame visus 
gimines, draugup lr patintamus 
dalyvauti Alos© laidotuvėse.

MODERNI Išvidinė PARODA: RĘZEDENCUA:
4535 W. Washiagto« Blvd. 5919 South Troy Rtnri 

TcL ESTebrook 3645 TeL REPubllc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; fettąd. ir Sękm. 9“9 v*1

MMTAM Mm * HriHva: «n N- "STO avr
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6146

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARI. WWANA LAIDOTUVIŲ fRTAlGA

PRUZIN FUNERAL HOME
tierlAosiM pettaraaviniąB — Moterie (mtenuuije. 

»-HONE 9900 1117 ROOSĘVELT STRĘ

Bl&CK OR MĄJMHO1— 9?
AMBULANCE
Patarnavimas

Mbm Ir Makt|
NARIAI
Chicagos
Uetarią
laidotuvių
Direktorių

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Eudeikis I. UULĘVIČJŲS
4MSSO. CALPOBMA Ą.V®. * FfeNS U4F. MULAIDOTUVIV DIREKTORIUS 

AMPUIANCB DIENU IR N4JSTJl MRMOri AS«M—Miracle Whip does węrk wondert 
A wite salads! A tp^ue copabipptjoa o< oid-feahiooed 
š toiad drasaisg and Ane mayonnaise, Miracle Whip is 
/ by iar Amtoc^> AMorite saito drtssing.

♦** < t * • S S S * #

Laidos. dlfi-ktoNal: Mateika 
ir Lvųuaimkas, — tel. YARtįa 4605.07 S. Hermita 

Aveoua
Yards 1741-2 L J. ZOLP

MAŽEIKA
6319 LITUANIKA AVĮL

EVAHAUSZAS
Phone YARDS 1138—31

STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI x
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PBOfl| DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO BATOMS

4330-34 S- CeUfomia 
Avųaua 

Lafayette 0727
LACHAYICZ IR SUNAI

Ž»U WESI 2S«d PLAjCB rbom: CANAL MIS
10756 MICHIGAN AVĖ. COMMODORJB 5745

PUIAMAN 1376Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

TAUPYKITE Kfeų iaWoje. Jūsų Indėliai rūpestingai glebo >- 
mi ir Ugi |6,000.00 apdrausti per federal Savinga and Loan In- 

AMTVPV sur&nce Oorp. Jūaų pinigai greitai iimokpm) ant pareikalavimo.
SJĘN1AU4IA » mUAU4JA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

BHhriU — 47 Metai Sėkminga Fatarnavtoiol —

KEISTUTO SAVINOS LOAK ASSOCIATION
L CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 3230 SO. HALSTED ST,

k BUKAUSKAS
16861 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9641Radio Programai WGE8

(IMK) k.)
Pirmadieniaia b* Ketvirtad. 

8 vai. vak. ANTANAS M. PHILLIPS
• .... , t

9967 UTUAN1CA AVĖ, Phone YAB

WOLK STŪMIO
1945 VVest 3?* Street
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Gaidys gali šokti gatvėkaryje
Casey Jonės, 70 metų am

žiaus, gyvenąs adresu 5118 
S. Wabash Avė., turįs išmo
kintą gaidį, kurį jis vadina 
“Doctor Casey”. Tasai gai
dys jam pelno duoną, nes, 
užgrojus armonikėlių, gai-l 
dys šoka, o žiūrovai pinigus 
meta. Vakar betgi Casey 
Jonės atsidūrė teisme. Jį pa
traukė viena mergina, kuri 
skundėsi, jog gatvėkary, 
gaidžiui šokant, Jonės gro
damas armonikėlį, ją užka
binėjęs.

“Kaip ten ištikrųjų bu
vo?” — paklausė teisėjas 
Casey Jonės.

“Buvo taip”, — atsakė 
Jonės. — “įlipęs į strytkarį 
aš patiesiau ant grindų po- 
pierį savo “daktarui Casey”, 
ir pradėjau armonikėKu gro
ti. Gaidys ant popierio pra
dėjo šokti, o žiūrovai man 
davė aukų. Tai viskas.”

Žymūs Lietuviški 

Radio Programai
Leidžiami per 15 m.

JOS F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

9:30 P. M.
WHFC 1450 K. Ketvlrtad. 

vakarais 7:00 P. M.

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parlor Setų. Dinettes. Dining 
Room Setų, Karpetų, Klijankių, 
Matrasų, jūs nepadarvste klai
dos atsilankę i Budriko Krau
tuve. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

500 P4RTOR SETU. 
pas’-5’,^’’^’>i. kaino* nuo 

$39.50 ir ank.
250 pn’npnoM SFTTŲ 
po $49.50 ir auk.

375 STTTnm P0UCUES 
no $22.95 ir ank. 

SPRTVGcstnttat mat’PKSAI 
TR ROX c^ptNGS 

do $22.00 
GELEMN*^ TOVOS 

po $7.00 
eonu S^rMGSAI 

no $7.00
VATINIAI ><ATRASAI 

po $7.00
VAIKU VE^tmrlIAI 

po $14.50 
BABV STT>nTLERS 

po $5.95
MOORES A^nT.rNRAI PEČIAI 

$49.50

GASTNIAT P^IAI
po $59.50 «

PECIAT SU GESTT TR ANGLI
MIS BIPvnATOWS

po $99.50

COOIVP atop MnnrrRNIS- 
KOS T EnAUNftS

$69.50

5000 REKORDU ANGLIŠKŲ 
po 15c

RANKINIAI I.ATRRODCLIAI 
po $8.95

MJKSTNfcS RAŠOMOS 
PLUNKSNOS

po $1.95

DETMONTTNTAI MEDAI
po $9.95 ir auk.

Jewelry Krautuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir šeStadieniais iki

9:30 vai. vakare.

Dėl Išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKIU 
Calumet 7237

' A “Atrodo, kad čia viskas 
gerai”, išklausęs tarė teisė
jas ir bylą panaikino.

Casey Jone9 nežinojo nei 
kaip dėkoti teisėjui už tai, 
kad bylą išsprendė jo nau
dai ir kuo greičiausiai nusi
skubino į gyvulių globos ly
gą atsiimti savo “Dr. Ca
sey”, kuris buvo ten paim
tas iki pasibaigs byla.

Rabinai šaukias lenkų 
. pagalbos

Du žymūs žydų rabinai, 
kuriems pavyko pabėgti iš 
nazių okupuotos Lenkijos, 
atvyko į Chicago prašyti 
lenkų organizacijos nuken
tėjusiems nuo karo lenkams 
šelpti pagelbos • Yeshivah 
Chaim Berlin vardo 
mokslo akademijai, kuri 
randasi Brooklyn, N. Y., ir 
kuriose raudasi kelioliką 
šimtų studentų į rabinus.

Vienas tų rabinų Samuel 
Weiss prieš karą yra buvęs 
kandidatas į Lenkijos parla
mentą. Kitas Mozės Mayden- 
baum ^pabėgęs iš Lenkijos 
kai kurį laiką gyveno Pary
žiuje. Čia jie kalbės Chicago 
Rabinų Sąjungos suruošta
me iritinge.

Nepaklausė banditų — 
pašautas'

Paul Weixler, 35 m. am
žiaus, 3518 N. Osceola Avė., 
sunkiai pašautas plėšikų sa- 
liune adresu 7429 Addison 
St., kuomet jis, užuot pildy
ti jų įsakymus, vieną ban
ditų griebė už pakarpos. Po 
šovimo banditai nieko nepa
grobę pabėgo vogtu auto
mobiliu. Pašautasis yra be-, 
kerys ir trijų dukterų tė
vas. •

Ši vieta plėšikų buvo tre
čia stotis. Už 20 minutų tie 
patys banditai apiplėšė dar 
Stadium degtinės krautuvę. 
5424 Fullerton Avė.

Rinkoje mažiau mėsos
War Meat Board’o regio

nalinis of:3&5 praneša, kad 
iš priežasties didelių pūgų, 
kurios siautė per keletą pa
starųjų dienų, žymiai suma
žėjo federalių inspektorių 
peržiūrėtos rinkoje mėsos. 
Savaitės bėgiu skerdyklose 
buvo paruošta 412 milionu 
svarų mėsos, 10 milionu sva
ru mažiau, negu savaitę 
prieš tai. Kiaulienos mėsos 
buvo paruošta 255 milionai 
svarų — penkiais milionais 
svarų mažiau nei savaitę 
prieš tai. Jautienos buvo pa
gaminta 132 milionai sva
rų — 4 milionais mažiau, ne
gu savaitę prieš tai. Veršie
nos pagaminta 1 milioną 
svarų mažiau.

Pūgos trukdė geležinke
liams ir trakams pristatyti 
gyvojo inventoriaus.

. Seniausia
Seniausia Amerikos in

dustrijos šaka yra anglies ir 
medžio gamyba. Toji gamy
ba ir šiandien pelninga.

Ketvirtadienis, vas. 17, 1944

Kuponai gazui bus 
gaunami tik iš centro

Dėl dažnai pasitaikančių 
vagysčių lokaliuose OPA 
borduose, iš kurių daugiau
siai grobiama gazo (gazoli
no) automobiliams kuponai, 
Paul A. H. Schultz, veikian
tysis OPA direktorius Chi
cago regionui, skelbia, jog 
ateity automobilių savinin
kai kuponus gaus tiktai iš 
centralinio OPA ofiso. Pra
šymus kuponų tačiau galė
sią paduoti lokaliniam bar
dui, kuris juos perduos cent
rui.

Milžiniškas kaVo laivas Oklahoma, kuris japonų užpuolime an't Pearl Harbor buvo 
sužalotas ir pusiau nuskendęs, jau iškeltas į viršų ir nuvilktas į laivų taisymo uostą 
Neužilgo jis vėl nardys jūromis ir, be abejonės, gerokai atkeršys japonams. (Acme- 
Draugas telephoto)

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVE ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Marijanapolio kolegijos auklėtinis 

kur tai Afrikoje

Transit Lines, Ine., 
išmoka $100,000

Tokią sumą pinigų iš 
! Transit Lines, Ine., priteista 
1 buvusiam poliemonui Jack 
Schneiderman, 37 m. am
žiaus, , 1123 N. Christiana 
Avė., Superior teisme, teisė
jo John F. Bolton kameroje.

šių metų lapkričio mėnesį 
sakomas poliemonas buvo 
sužeistas. Ant jo automobi- 
,lio užvažiavo minėtos kom
panijos busas. Poliemonas 
buvo taip sužeistas, kad de
šinėj! ranka ir koja supara-
lyžuotos visam amžiui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KARO LAIVAS OKLAHOMA RUOŠIAMAS KOVOMS

Kario algos permala 
motinai ir kūdikiui
Mrs. Eleonore Stefanski, 

21 m. amžiaus, verkdama 
skundėsi Brooklyn, N. Y. po
licijai, kad vyro, kuris yra 
karo tarnyboj ir šiuo metu 
randasi užjūryje, algos ne
užtenka jai ir jos 11 mėne
sių kūdikiui. Dėlto ji savo 
kūdikį buvo pametus Rau
donojo Kryžiaus rūmuose.

“Aš myliu savo kūdikį, 
bet negaliu jo iš savęs išlai
kyti iš vyro gaunamos al
gos”, verkė ji, kai policija 
surado, kas buvo pametęs 
kūdikį.

$22,750 už sužeidimų
Du buvę miesto policmo- 

nai: Peter MacGuire, 6634 
N. Francisco Avė., ir Wil- 
liam B. Sullivan, iš Marengo, 
gavo teismo pripažintą čekį 
$22,750 sumai iš saliuno ad
resu 1122 Leland Avė. ir 
byla visai nutraukta prieš 
kitus tris saliunus.

Abu poliemonai buvo pa
šauti jau bausto kalėjimu 
piktadario George Baker, 
kuomet tam galiūne norėjo 
jį areštuoti. Poliemonai bu
vo patraukę į teismą saliu
nus už peržengimą vadina
mo Dram Shop Act, tai yra 
pardavimą svaiginamųjų gė
rimų jau nusigėrusiems as
menims.

PIRKITE KARO BONUS!

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Edvardas Pranaitis gimė 
1924 metais, vasario 2 dieną, 
Westville, III. Yra baigęs Šv. 
Kkzimiero lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą ir tre
jus metus mokės Mariana- 
polio kolegijoje, Conn. Jis 
priklausė prie Šv. Kazimiero 
parapijos choro, Gary.

Edvardas Pranaitis 
* * *

Edwardas dirbo plieno iš
dirbimo fabriko raštinėje. 
Yra ALRK Susivienijimo 
narys, .priklausė prie 129 
kuopos, Gary.

Jis išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę 1943 metais, va
sario 2 dieną. Jis dabar yra 
kur tai Afrikoje.

Edvardas turėjo tris me
tus, kai jo tėvas Jonas mirė,

ir jis turėjo 7 metus, kai jo 
motutė Elena mirė.

Našlaitį Edvardą jzaėmė 
auginti ir auklėti jo giminai
čiai Ona ir Alex Rukai. Jie 
gražiai jį išauklėjo kaip sa
vo sūnų ir mokslan išleido. 
Jis gyveno šiuo adresu: 1461 
West 15th Avė., Gary, Ind.

Edvardo brolis taip pat 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Jis turi seserį 
pranciškietę, kuri vadinasi 
sesuo M. Tomasina, o kita 
sesutė gyvena Chicagoje ir 
mokosi į slauges (nurses).

Rūkų sūnus Justinas yra jauni ir seniai, todėl va-
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Jis buvo karo lauke ištiktas 
malerijos ir dabar randasi 
ligoninėj. Jis yra kapitonas.

Kareiviams reikia 
kariškų dainų

Majoras generolas George 
F. Lull, vienas narių kariuo
menės gydytojų štabo, Ame
rikos Gydytojų Sąjungos su
važiavime, įvykusiam Chica
goj, pareiškė, kad kariuo
menės moralei palaikyti rei
kalinga smagių kariškų dai
nų. Jis sako, kad laiškuose 
iš namų neturi būti karei
viui rašoma “Aš negaliu il
giau be tavęs būti”, “Kada 
tu galėsi pargrįžti namo” ir 
tam panašiai. Tokie išsireiš
kimai slopina kareivio dva
sią. Jam reikia rašyti drąsi
nantieji, dvasią keliantieji 
laiškai.

Pavogė kiaušiniu ir 
sviesto

Humboldt Produce Co.j 
3636 Armitage Avė., vakar 
policijai pranešė, kad iš jos 
sandelio plėšikai pavogė 41 
dėžę kiaušinių, 190 svarų 
sviesto ir be to dar 85,000 
racionavimo stempų.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

II:-
m;ra v
r,i1Leap

Nuo 1932 metų buvo įė
jus mada kiekvieną Leap 
Year metą, vasario 29 d. 
ruošti vadinamą “Leap Year 
Day”, kurioje merginos 
“propozindavo” vaikinam* 
vedybų reikaluose.

šįmet yra “Leap Year”, 
bet kadangi karas išrinko 
kone visus vedybinio am
žiaus vyrus ir namie liko

sario 29 d. praeis taip, kaip 
ir visos kitos — paprastai.

Iš teatru $60,000 kovai 
su paralyžium

Prieš kiek laiko Chicago 
teatruose pertraukose buvo 
daroma rinkliava fondui ko
vai su vaikų paralyžium. Iš- 
vedžiotojams į dėžutes mes
ta nikeliai ir dešimtukai. Da
bar pranešama, > kad Infan- 
tile Paralysis Fund jau ga
vo pirmąjį instalmentą — 
čekį $60,000 sumai. Sakoma, 
šįmet žmonės tam reikalui 
yra veik dvigubai daugiau 
suaukoję.

Karo metu reikia tikėti
WiUiam H. Kraft, 28 me

tų, gyvenąs 7846 Saginaw 
Avė., federaliam teisėjui pri
sipažino, jog ne tik neturįs 
jokio tikėjimo, bet netikįs 
net į karą ir dėlto nepaisęs 
bordo šauk lino į kariuome
nę. Už tokį netikėjimą teisė
jas jį pasiuntė į kalėjimą 
trims metams, kad išmoktų 
tikėti bent valdžios autorite
tu. z

Nesušąlą
Maži lašeliai vandens ore 

krenta nesušalę, kai esti 20 

laipsnių žemiau zero Fah- 

renheit.

/ mus
X Sv. Kazimiero Akade

mija savo auditorijoj vakar 
buvo suruošus spalvingą Va 
aario 16 paminėjimą. Prog
ramą išpildė akademikės. 
Kalbas pasakė kun. J. Pruns- 
kis ir kun. B. Urba.

X. Cermak-Leavitt Biznie
rių Sąjunga praneša, kad 
sausio 27 d. tos sąjungos 
suruoštame specialiame va
juje Ketvirtosios Karo Pa
skolos bonų parduota už 
$39,500.

X Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį minint St. 
Agnės salėj, visa eilė lietu
vių patriotų per “Draugo” 
atstovą vieni atnaujino dien 
raščio prenumeratas, kiti 
užsiprenumeravo ištisam me 
tui.

X Vladas Nefas, senas 
West Side biznierius, švęs
damas 60 metų amžiaus su
kaktį, gavo dtaug sveikini
mų ir dovanų nuo savo duk
ters Genovaitės ir visos ei
lės draugų.

X Mary Miniotienė iš So 
Chicago šiuo metu atosto
gauja Fountain, Mich., paa 
draugę Baybok. Norėdama 
žinoti, kas dedasi Chicagoj 
ir apylinkėj, užsiprenumera
vo “Draugą”. Taip, atosto
gos esti mielos, bet žinios 
iš savo miesto yra dar mie
lesnės.

X Julė Pocienė, savinin
kė rest orano adresu 4656 
S. Western Avė., minėdama 
vardadienį vasario 16 d. ga
vo daug sveikinimų ir pa* 
gyrimų nuo savo kostume- 
rių už gerą ir sveiką mais
to gaminimą.

X Apaštalystės Maldoj 
draugija, Ciceroj, pastara
me susirinkime nutarė įtai 
syti spalvuotą langą šv. An 
Klano bažnyčioje. Gražus pa 
vyzdis kitoms draugijoms. 
Komisijon prasitarti: su kle
bonu tuo reikalu įėjo: A 
Stulginskas, K. Sriubienė, 
O. Reikauskienė ir V. Pert-a
rauskienė.

X Joe Kohout, pirminin
kas bordo 40-21 praneša, 
kad tos apylinkės valgomų
jų daiktų (bučernių ir gro- 
sernių) savininkų susirinki
mas šaukiamas vasario 17 
d., American Hali, 1438 W. 
18 St., 8 vai. Susirinkime 
krautuvininkai bus supažin
dinami su naujais ženkle
liais (token), kurie bus var
tojami vietoj štampų.

X Pvt. J. Zalevas, Town 
of Lake veikėjo J. Zalevo 
sūnus, šiuo metu su Ameri
kos kariuomene randasi Sar
dinijoj. Rašo, kad pragyve
nimas ir įvairūs daiktai 
daug pigesni, negu Ameri
koj. Pavyzdžiui, laikrodėlis 
kainuoja 700-1000 lirų (už 
dolerį) gaunama 100). Rašo, 
kad viskas gertai, tik var
gas su kalba. Ypatingai su 
merginomis negalima, susi
kalbėti. Kareiviai nemoka i- 
tališkai merginos — angliš
kai.
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