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...“and that government >f~] 

the people, by the people, 1 »r 
the people, shall not peri h

from the earth.”

—Abraham Linco n

voi. xxvm

LETUVOS GYVENTO JOiDiUJt BET KOVOJA
Naciai koncentruojasi Anzio fronte

Aliantai atmušė kelias mažas atakas
NEAPOLIS, vas. 25. —( šyva pragiedrės oras ir tuo 

Abiejų jusiu kariuomenės bus galima tikėtis mūsų
prie Anzio ir penktosios ar
mijos fronte prie Cassino 
ruošiasi dideliem mūšiam.

lėktuvų pagalbos.
Maži vokiečių daliniai ke

liais atvejais bandė įsiskver
Nuo te mūšio priklausys bti ji sąjungininkų linijas, 

“sąjungininkų pozicija že- bet kaskart buvo atmesti.
Vėliausi pranešimai sako 

vokiečiai koncentruoja savo
miau Romos ir Cassino. 

Anzio fronte atvyko dar
viena nacių divizijai,-tad iš tankus Aprilia mieste. Mū- 
viso ten yra 10. divizijų, o sų artilerija juos apšaudo,
Cassino fronte dar devy
nios. Iš visų ženklų atrodo, 
kad vokiečiai dar kartą puls 
sąjungininkus Anzio fron
te.

Dideli debesys trukdė mū 
sų lėktuvams. Kariai viliasi, 
kad drauge su vokiečių ofen

o vokiečių artilerija atsilie
pia. - -

Cassino apylinkėje šiuo 
laiku taipgi nėra nieko svar
besnio. Ten įvyko keisti oro 
sąlygų pasikeitimai. Trečia
dieny buvo net septyni coliai 
sniego.

Nacionalistai nuvertė i Senatas 72 prieš 14 
Argentinos vyriausybę perviršijo FDR veto

MONTEVIDEO, vas. 25. | VVASHINGTON, vas. 25. 
— Ultra-nacionalistinė Ar-j —Senatas šiandien dabaigė 
gentinos armijos klika, ku-1 visišką užmušimą Preziden- 
ri priešinosi nutraukimui to Roosevelto veto ant nau- 
santykių su ašies valstybė- jų taksų byliaus. Senatoriai

privertė Prezidentą 
Pe&ro Pablo Ramirez Atsi
statydinti ir perėmė valdžią 
į savo raakas. '. J“""

Hevoliucinė “junta” šešių 
generolų paskyrė Gen. Ede- 
Imiro Farrell Prezidentu. 
Farrell yra vienas tos “jun
ta” narys ir buvo vice-Pre- 
zident'i po Ramirez.

Pirmoji rezignacija sakė

72 balsais įprieš 14 pervirši
jo Prezidento veto ir tuo pa
darei tą bylių įstatymu.

Dėl įvykusių trukdymų 
naujieji taksai įsigalios ba
landžio 1 d., vietoje kovo 1 
d., tad prakasta vieno mė
nesio įeigos.

Tuo byliu numatoma $2,- 
315,000,000 naujų įeigų. Pre
zidentas buvo prašęs ĮO1/?

Ramirez atsistatydinąs “dėl bilionų dolerių naujais tak 
susidariusių aplinkybių,” sais- ir todėl uždėjo savo 
bet perversmo vykdytojai veto ant šio byliaus. Iš to 
reikalavo tą pareiškimą pa-j kilo Kongreso sukilimas 
keisti, ir antra rezignacija j prieš Prezidentą.
sakė Ramirez rezignuoja 
dėl “nesveikatos.”

Adm. Leon Scasso, žymus 
pro-nacis, sakoma paskir
tas vice prezidentu.

Gen. Luis Perlinger, vi
daus reikalų ministras Ra
mirez kabinete, vadovavo 
pervčrsmiii, kad neduoti 
prezidentui progos sakyti 
radio kalbą, kurioje sakoma 
jis norėjęs pareikšti savo 
norą sudaryti liberalinę vy
riausybę.

Intimuoja, jog naciai

IŠ WASHINGTONO. — 
Drafto direktorius Hershey 
pranešė Kongresui, jog apie 
pusę visų imamų vyrų ran
dami netinkamais karinei 
tarnybai.

KALENDORIUS
Vasario 26 d.: 3v. Valbur- 

gas; senovės: Stuoma ir Jo- 
rūnė. z

.Vasario 27 d.: šv. Nesto
ras; senovės: Ašmontas ir 
Skirmuntė. (Pirmas Gavė
nios sekm.).

Vasario 28 d.: šv. Gabrie
lius; senovės: Žygimantas ir
šilė. \ *

ORAS
Giedra ir šalčiau.

DAUŽOMI JAPONŲ ĮSISTIPRINIMAI

Nuotrauka iš 10,000 pėdų aukštumos rodo Ponape atolyje japonų fortifikacijas, iš 
kurių kyla dulkių ir dūmų dtulpai. Amerikos Liberatoriai (bomberiai) vienas paskui 
kitą jas griauna. (Acme-Draugas telephoto)

T‘T

NUSKANDINO 12 JAPONU LAIVU
Laivui ir lėktuvai suveržia blokadų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Tuo pat metu amerikie- 
pietvakarių Pacifike, vas. čiai lakūnai tęsė savo ata- 
25.—Amerikos karo laivams kas ant japonų Rabaul ir 
ir lėktuvams vis labiau su- Kavieng basiui, o karo laivai
veržiant Naujos Britanijos, 
Naujos Irelandijos ir Admi- 
ralty salas, Bismark salyne 
užsilikusiems japonams grę
sia mirtis ar pasidavimas.

Naujuose žygiuose Bis- 
marek jūroje ir vandenyse 
aplink Solomonus, Amerikos 
laivai nuskandino priešo 
karių transporto laivą, pre
kybinį laivą, devynis karei
vinius laivus ir vieną naikin 
tuvą, tuo beveik visiškai per 
kirsdami visus priešo karių 
pabėgimo kelius.

nakties metk^.. bombardavo 
Kavieng aerodromą ir įren
gimus Duke of York saloje.

Apie 300 japonų karių 
prigėrė, kuomet jų 3,500 to
nų transporto laivas buvo 
nuskandintas bebandant 
plaukti į šiaurę su iškelia
mais kariais. Tik 73 japonai 
buvo išgelbėti.

Rabaule, amerikiečiai bom 
bavo aštuonis laivus ir daug 
laivelių Keravia įlankoje. 
Tai buvo dvidešimta iš ei
lės ataka ant tos bazės.

LENKAI NEPRIIMA 
CURZON LINIJA

LONDONAS, vas. 25. — 
Sakoma Lenkijos vyriausy
bė ištrėmime šiandien pa
siuntusi britų užsienių sek
retoriui Eden savo pareiš
kimą, kuriuo atmetama ra
sų pasiūlijimas skaityti 
Curzon liniją Lenkijos-Rusi
jos rytine siena, ir išreiškę 
savo nepasitenkinimą Mi
nistrų Pirmininko Churchill 
pareiškimu, kad britai re
mia rusų reikalavimus.

atakavę Stokholmą :^ere
vas. 25. dingusio lėktuvoSTOKHOLMAS,

—Švedijai dar besvarstant 
protestą Maskvai dėl Švedi
jos miestų bombavimo an
tradienio naktį, švedų ko
munistų laikraštis Ny Dag 
sakė rusų užgynimas tos 
atakos nurodo, jog bombas 
veikiausiai numetė tie, ku
rie nori sukelti Švedijoje 
prieš-rusišką jausmą.

0SWEG0, N. Y., vas. 25. 
—Oswego pakraščių sargy
bos stotis pranešė, kad da
lis dingusio Liberator bom
berio rasta Ontario ežere, 
apie 700 pėdų nuo kranto į 
vakarus nuo artimo Pleas
ant Point. Lėktuvas su aš- 
tuoniais įgulos nariais din
go prieš savaitę laiko.

5,500 darbininkų 
Detroite streikuoja

DETROIT, vas. 25.—Pro
dukcija Briggs Manufactur- 
ing Co. fabrike ir Great 
Lakęs Steel Corp. fabrikuo
se beveik visai sustojo dėl 
5,500 darbininkų streiko.

NACIAI SAKO EVAKUAVE VITEBSKĄ
Pralaužtos kiečiausios vokiečių linijos

LONDONAS, vas. 25. — užšalusią Dniepro upę, kuri 
Vokiečių Transocėan žinių sudaro didelę dalį tos .ini- 
agentūros radio pranešimu, jos.
vokiečiai kariai evakuavo Berlyno pranešimas sakė 
didžiulę Vitebsko tvirtovę 
Baltgudijoje ir patvirtino 
ankstyvesnį pranešimą, kad 
rusai užėmė Rogačevą, apie 
150 mylių į pietus nuo Vi
tebsko.

Maskvos militariniai au-I
tore1 etai sakė nacių Roga- 
čevo-Vitebsko linija, viena 
tvirčiausių visam Rusijos 
fronte, yra sutriuškinta.
Rusai kariai žygiuoja per

naciai evakuavę Vitebską 
tik po aršių kovų.

Vienam iš dviejų dienos 
įsakymų, Maršalas Stalinas 
pranešė apie BogaČevo užė
mimą.

Čia esą obzervatoriai nu
mato, kad rusai, laimėję Ro
gačevą ir Vitebską, dabar 
varysis ji Minską, nepilnai 
100 mylių į vakarus nuo ar
timiausių rusų linijų.

VE L! AUSTOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONQ. — 

Amerikos vyriausybė studi

juoja Argentinoje įvykusį 
perversmą, kadangi čia įei
na ir pripažinimo reikalas. 
IŠ LONDONO — Generolai 

Eisenhower, Montgomery ir 
maršalas Tedder šiandien 

stebėjo amerikiečių invazi

jos pratybas “kur norint 

Anglijoje. ’

IŠ PEARL HARBOR — 
Adm. Nimitz pranešimas

Mirė Komp. S. Šimkus, Pulk. Petrulis
Daug lietuvių mirė nacių stovykloje
LISABONAS, Gruodžio 22 d.—Neiperseniai iš Lietuvos 

į neutrąlę Europos valstybę slaptai išvykęs lietuvis, kurio 
pavardė šiuo metu negali būti paskelbta, suteikė šių žinių 
apie būklę vokiečių okupuotoje Lietuvoje: .•>

Prieš jam iš Lietuvos išvykstant, miręs Telšių vysku
pas Justinas Staugaitis ir prof. (Liudas?) Ciplijauskas. 
Jau būdamas užsienyje sužinojęs, kad miręs atsargos 
pulkininkas Jonas Petraitis ir, 1943 m. spalių 15 d. po 
operacijos, miręs kompozitorius Stasys Šimkus. Rugsėjo 
25 dieną banditų nužudytas Kauno teatro režisierius J. 
Monkus-Monkevičius; banditų taip pat nužudytas artis
tas Chomskis. 1943 m. balandžiobirželio mėn. laikotar
pyje Stutthofo koncentracijos stovykloje (prie Dancigo) 
mirę šie lietuviai: Kauno gimnazijos direktorius Kazys 
Baubai, Marijampolės agronomas Ignas Budrys, Vilniaus 
miesto burmistro pavaduotojas atsargos majoras Bronius
Grigas, Marijampolės ber
niukų gimnazijos direkto-
rius Januševičius, Marijam
polės mergaičių gimnazijos 
direktorius Masaitis, atsar
gos majoras Stasys Puod
žius, Algirdas Tumėnas, 
Vytautas Tumėnas.

Didieji žmonių vargai 
Su maistu Lietuvoje yra

tiek bloga, kad gyventojai 
tiesiai badauja. Vienam as
meniui kas savaitė leidžia
ma prktis 3 svarai duonos,
du trečdaliai svaro miltų,•»
ketvirtis svaro cukraus ir 
keitvirtis druskos. Tik labai 
retai leidžiama nusipirkti 
labai mažą kiekį mėsos, 
sviesto ir kruopų. Vien iš 
tų .vadinamųjų “bado nor
mų” išmisti visiškai neįma
noma. Vienoje ligoninėje 
gydytojai nustatę, kad ligo- 
nys, gaudami tik tuos mais
to kiekius, po šešių mėnesių 
miršta badu. Gyventojai 
yra priversti ieškotis maisto

Japonai Marshalluose 
prarado 4,500 karių

NEW YORKAS, vas. 25.
—Tokyo radio šiandien pri
pažino, jog japonų garnizo-i vadinamoje juodojoje rin-
nai Kwajalein ir Roi salose,1 koje. Bet įtik nedaugelis to
Marshail salyne, susidedąiš 
apie 4,500 karių, buvo ame
rikiečių užmušti.

gali nusipirkti papildomo 
maisto, nes bausmės sugau
tiems perkant ar parduo

dant yra labai žiaurios — 
vokiečiai dažnai juos bau
džia mirtimi. Be to, juodo
sios rinkos kainos yra fan
tastiškai aukštos. Taip, sva 
ras sviesto, ir tai vasaros 
metu, kainuoja 25 vokiškos 
markės, arba 10 dolerių, 
skaitant prieš-k&riniu ofici
aliu keitimo kursu. Svaras 
cukraus kainoja apie 18 
markių, arba 7 dol., svaras 
lašinių—30 markių, arba 
12 dolerių. Gi daugumos 
gyventojų uždarbiai labai 
maži—nuo 80 iki 120 mar
kių mėnesiui.
Stipriai kovoja prieš nacius 

Tačiau, pasakotojo žod
žiais, šios sunkios gyvenimo 
sąlygos nenumuša lietuvių 
ūpo kovoti, tu okupantu ir 
visomis išgalėmis siekti Lie 
tuvos nepriklausomybės at
statymo. Ta .kryptimi ypa
tingai yra veiklus jauni
mas. Leidžiami šeši slapti 
laikraščiai, nukreipti prieš 
abu okupantus. TarpusnvS 
vienybė Lietuvoje esanti la
bai didelė, ko, esą, pasigen
dama užsienių lietuviuose.

Vėl puolė vokiečių lėktuvų fabrikus
Naciai sako atakuotas ir Fiume uostas

LONDONAS, vas. 25. — nėję Prancūzijoje.
Vokiečių kontroliuojamas Amerikos aviacijos
Romos radio sakė sąjungi
ninkų lėktuvai šiandien ata
kavo Italijos laivų bazę Fiu 
me.

LONDONAS, vas. 25. — 
Dideli skaičiai didžiųjų Ame 
rikos lėktuvų šeštą dieną iš 
eilės tęsė orinę ofensyvą 
prieš Vokietijos lėktuvų 
fabrikus Regensburge, Stutt 
garte ir kitur.

Vakar naktį apie 1,000

šta
bas sakė amerikiečiai va
kar numušė 156 nacių lėk
tuvus. Visose atakose ame
rikiečiai prarado 80 lėktų 
vų-

Britų pranešimas sakė 35 
jų lėktuvai negrįžo iš atakų,

Kitas pranešimas sakė iš 
visų Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų, kurie vakar puolė 
nacių taikinius Olandijoje, 
tik vienas Moscpuito negrįžo.

Sako nuskandipo britų 
laivę Anglijos kanale

LONDONAS, vas. 25. — 
Berlyno radio transliavo 
DNB agentūros pranešimą, 
kuriame sakoma vokiečių 
motoriniai torpedo laivai 
vakar naktį atakavo britų 
konvojų Anglijos kanale 
prie Great Yarmouth, tris 
laivus sutorpedsvę, ir bent 
vieną jų nuskandino.

britų lėktuvų iš Anglijos
»kį" «nertW«4hU "ataka™ Puo18 ,

te, o kiti daliniai iš ItalijosGetam salą tuo pat 
kaip puolė Saipan, Ir Tinlan 
salas, Marianos salyne 

IŠ FLORIDOS Čia mi
rė šiandien Senatorius Chas. 
McNary, Senato republiko
nų vadas. Buvo 69 m. amž. 
Ir senatorius nno 1917 m.

atakavo Steyrą, Austrijoje. 
Abu šie miestai dar degė 
nuo ketvirtadieny atliktos 
amerikiečių atakos.

h
LengveSnieji bombe risi 

šiandien puolė nacius Olan
dijoje, Belgijoje, ir šiauri-

Sakoma kovo 1 pradės 
, evakuoti Vietinę

Nori pratęsti taksy 
mokėjimą iki geg. 15

WASHINGTON, vas. 25. 
— Kongrese šiandien pra
dėta kampanija duoti taksų 
mokėtojams daugiau laiko 
taksų išrokavimui.

STOKHOLMAS, vas. 25. Indiana atstovas Landis 
—Morgon Tidningen stspau sakė jis ir keli kiti atstovų
dė pranešimą iš Budapešto, 
kuriame sakoma Vienos au
toritetai ruošiasi nuo kovo 
1 d. evakuoti buvusią Aus
trijos sostinę.

buto nariai pasiūlysią bylių 
pratęsimui mokesčio dienos. 
Anot jo, tos ekstra 60 dienų 
duotų žmonėms progos išpil
dyti taksų blankus.
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WISCONSIHO LIETUVIŲ ZtHIOS
Kenoshos Kronika

Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas jvyko Šv. 
Petro parapijos salėje, va
sario 20 d. Į sį parengimą 
sugirinko virš 200 žmonių. 
Buvo svečių iš Waukegau, 
Racine ir apylinkė?, žmonės 
iš praeities žino, kada Šv. 
Petro parapijos choras su 
klebonu ką daro, tai gerai 
padaro. Ir šis Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimas 
nebuvo išimtis.

Programą atidarė klebo
nas kun. Skrodenis, M. I. C., 
paaiškindamas dienos tikslą 
ir programą. Šv. Petro para
pijos choras, vadovybėj Pr. 
Bujanausko, padainavo A- 
merikos himną. Toliau iš ei
lė? sekė šios dainos: “Lietu-

Antroj programos dalyje 
klebonas pasakė kalbą apie 
Lietuvą ir Amerikos lietu
višką jaunimą. Mūsų klebo
nas yra gimęs ir augęs Ry-

Jam huvo suteiktas “Pres
ident cllatįon”. Motina^ jo 
sugrįžimo proga, vasario 13 
d. iškėlė pietus, kuriuose da- Lietuvių moterų 
lyvavo virš 50 svečių. Sgt. . ’ ,
Antanas Vitkus yra Šv. Var- CINKO ¥flX(KdS
do dr-jos narys ir Sv. Pet- Vasario 20 d. Lietuvių Mo 8ir°dymui

KU GIRDĖT WAUKEGANE
iš to galima suprasti, kad 
Ona Pranaitis tikrai deda 
pastangų choro gražiam pa-

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER

tinėse valstybėse, buvęs ke- ro VusŲęas bei terų choras turįjo puikų va-
hU metu Lietuvoj. Ji«i vi- <•*“ W<imto].«. karą - konoeifc, tr ajere-

----------- tę “šluotų Kapalius . Va-
Gavėaios metu trečiadie- karas buvo sėkmingas, nes

lętą metų Lietuvoj. Jisai vi 
sur ir visuomet rodę lietu
viškumą ne tik darbais, bet 
ir žodžiais. Po kalbos sekė 
dainos: “Jaunime drąsus*', 
“Pamylėjau vakar”; duetą 
— at. Seinas ir Antanas Lau 
rai is — “Leiskit į tėvynę” 
ir “Geriau dieną’’. Po to, 
suvaidinta trumpa komedija 
“Čigonės atsilankymas”. Ge 
rai lošė Stella Stulgaitis ir 
Rczalija-Mary Pawlak.

Po komedijos vėl sekė lie
tuviškos dainos. “Lietuva 
brangi”, “Blinda” ir “Gau
džia trimitas”; duetą buci

nių vakarais 7:30 vaj. tup sutraukė pusėtinai publikas.
Graudūs verksmai ir palai- Buvo svečių iš Chicago, Rė
minimas šv. Sakramentu, nosha ir dr. Jean 
Penktadienių vakarais 7:30 iš Detroit, Mich.
vai. — stacijos. Sekmadie- Choro pirmininkė Grinius gingai darbuotis, 
niais 2 vai. popiet bus Grau- atidarė programą trumpa į- Vaukeganietis
dūs verksmai ir palaimini- žangine kalba. Choro mo-_________ ____

po pręgramoę visi linkp- 
minos iki vėlumos prie sma
gios muzikos ir vaišių. Va
karas buvo labai įdomus ir 
tikrai ųiaįęnų matyti, kad 
moterys taip gražiai darbuo-

Gurskis jasi muzikoje ir scenęje.
Linkiu ir toliau taip ener-

mas Šv. Sakramentu. kytoje Ona Pranaitis, 
programą.

vedė PIRKITE KARO BONUS!

Gverythlmg ln th* Une ui 
EuruJlurt

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Pnctnry Representative

SHOWKQOM8 IN
MERCHANDISE MAKT 

**>< appointment call - 
RKEi eiJC GOSI

Vasario 15 d. po šv. Mi- Pirmoje daly pasirodė cho Res. 6958, So. T^man Avė. 
jšių palaidotas Juozukas Ve- ras ir padainavo pora- dai- TeI- 1 
keikis, 5 me'.ųi amž. Pa1 ai-J nų labai jausmingai ir gy- 
dotas šv. Jurgio kapinėse. į vai.

Bes. Tel. GBOvehUl 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

viais esame mes gimę”, “Ant!Seianas ir Marijona Bei- 
itaitė “Lakštingalėlė”, “Gy
venk, juokis ir mylėk”, “Ei
nu per dvarelį”, “Ginkim 
šalį Lietuvos”. Ant galo vi
sa publika Lietuva;, tėvynė 
mūsų.

Dėkojam visiems, choris
tams, kurie gražiai progra
mą išdildė. Ačiū komisijoms 
ir tiems, kurie dirbo, kad 
vakaras pasisektų.

Dėkojam visiems atsilan-

tėvelio dvaro”. Solo Violet 
Mockaite padainavo “Vai 
putė, putė šiaurus vėjelis”, 
“Kur paliko ta jaunystė”, 
“Šventė” ir “Broliukai ma
ro”; duetu sudainavo Luci- 
ja Seianas ir Marijona Mei- 
taitė “Aš už jūrų”, “Senas
bernas” ir “Jaunmo gies
—_ -»»me

Gavėnios metu visi yra 
paliuosuoti nrao pasninko.
Tačiau reikia kitu kokiu 
nors hūdu apsimarinimą da
ryti. Gavėnios laikas yra Dance 
maldos ir atgailos laikas už Jo mokytoja ir akompanis-

Toliau soliš.ė Ida Petkus 
įspūdingai- padainavo kele
tą dainų. Fred Beetschen. 
visiems žinomas šokėjas, pa
dainavo ir pašoko Military 

Harlem Sandman.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

2423 VVest Marųuette Boad
ir

sąvo nuodėmes.

duetą Juozas Barodica
ir Violet Mockaitė J'Vai da-l - ’• - . f <7.1 • x •
riiu, dariau lysele?”. Choras 
Birmą dali bsjgė su “Sėdžiu ku^m’’ kurie parSmS m6’

sų darbą ir atvyko j paren
gimą. Padėkos žodis varg, 
Pr. Bujahauskii, nes jis 
daug dėjo laiko ir jėgų, kad 

Viena moteris, 54 metų! paminėjimas ir programa 
amžiaus, mirė praeito ket- i būtų sėkmingi, gražūs, 
virtadienio vakare Ęvanstsnl Pagaliau dėkingumo žodis 
ligoninėje po šešių valandų, klebonui, kuris vedė progra 
kai ji paėmė skruzdžių nuo- Pasakė kalbą

po langeliu’

Negerai pasielgė

Rytoj popiet 2 vai. soda
lietės atliks adoraciją prieš 
Šy. Sakramęntą. Laikas nuo 
2-jų iki 3-čios valandos. Vi
sos prašomos tua Laiku bū
ti bažnyčioj. Kitų draugijų, 
būtent Tretininkų, Gyvojo 
Rožančiaus ir Apaštalystės 
Maldos adoracijos laikas y- 
ra nuo 3-jų iki 4-rių. Treti
ninkų susirinkimas popiet 
2:30 vai.

tė yra Miss Edythe Tewes.
Piano duetą paskambino'

Lorraine Bukantis ir Alice 
Unites.

Šį kartą pirmą syk pa
sirodė jauna dainininkė Do- 2« metų praktikavimu

J • ’ ' '' tora garantavimas
lores Uųites ir ji tikrai pa-j Optometrically Akių Specialistas
rodė turinti talentą. Po tol Palengvina akių Jtempimą, kuria 
, esti priežastimi galvos skaudėj inąę,buvo Du broliukai” duetas

.. RINBMa
DR. VAITUSH, OPT.

rAPGlTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - UJO kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1

iki 2 vai. popiet«• ,
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
RGUCIO ofiao adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefopąs — GROvehUl 2242

dų gavo name, Wilmette. Jos 
vyras pareiškė, kad moteris 
buvusi nusiminusį dėl ne-

* « r» •/ J«» v * •

sveikatos.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
EITAS IB MANDAGUS 

PAIABNAVIVAS
KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

Sgt. Antanas J. Vitkus, 
U.S.M.C., sūnus Jono ir O- 
nos Vitkų,, adresu 5117 — 
20th Avė., yra parvažiavęs 
namo pas tėvus 30 dienų. 
Jisai yra ištarnavęs 16 mė
nesių pietų Pacifike ir yra 
buvęs kovose Guadalcanal.

Čia Buitkus ir Weis3 (prijuo
kino publiką.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo “Šluotų Karalius’. 
Operetę sutaisė Ona Pranai
tis su pagalha choro narių 
Buitkus ir Węiss, kurios su
darė lietuviškus vaizdus. O- 
peretė gpąži, juokinga ir vi
sos atliko savo roles gerai. 
Choristės turėjo ir vyrų ro- 

ir les atlikti. Lošimas buvo 
ir | gražus ir dainos tikrai gra- 

skambėjo. Choras pa-

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių kariti, atitai
so ifumparegystę ir tollregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokykit* vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

DABAR

dėl
1944

SUPREME
I SAVINGS and LOAN 

ASSpCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui lr Itdlnjnkaa
dababuns 
DIVIDENTŲ4%
1751 W.47th Street

BATAw

PALENGVYKIT
• RHEUMATIZMO W
• NEURALGIJOS

• SKAUSMUS
TtL «u Dr. P«.r'» Olejo. Fheumalinno

• ir urvit.įgijo, tanku rit»«i
su uždegimu, iltinimu. kraujo Mike- 
pigiu ir ail|»e»neii ctrtmnacijoa lieiia- 
mote daly«r. Dauguma skaudžių mui-

• kulti kančių ir tkauamtr nuo popnM. 
rtonmatinno, nruntia, uin.kulintn mi 
garakautmo, ealvos skaudljinm, 
trmpimų. lindimu, .u.tdiužlgni 
užnvimų aktualiai galima pilrn^v 
virlnlmiai lik patrina*! a. Dr. P 
Olejo. Siu puikui ttmmenta. 
yeikia kad pameilinus kraujo

pi“

veikia kad paimtinus 
i tuiei.tua. tkatda 
Skauamu pa|tn(vjntaa ne. 
kia e.(r*iiati normalu aki'

nčiui
ntathsttt j

smagumą. Ptriltikrlnlrit 
tAtetaRČiai kitą darė p«r 

' MudeAiiiiti BehL

musu užtikrinto, evaranlijc
Ie«hMaw' ar jš*ų puaRat h
žmtl Iii. himimi* t( diena k 
taip padarite.
0R. RęTER FAHRN^Y R ' 

....... Dept.

Rytoj vakare 7:30 vai. 
bus iškilminga procesija 40 
vai. atlaidų užbaigimas. Bus 
daug. svečių kunigų iš apy
linkės ir kitų miestų. Pra
šome visus atsilankyti 
pasimelsti už kareivius 
kad Dievas duotų greičiau i žiai 
karas užsibaigtų. Lai mūsųisirodė tikrai išmokintas ir 
bažnytėlė tą vakarą būna

CTEZccErzaarcET

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 0 ▼, 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

• —dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys attlslaa ■mm be pirlviiii KAiiUM vi<iM ludtt

4712 South Ashland Ar, 
--------- iKAinrlm'

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 

1 blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

pilna. Choristė
=5= EKTRAI EXTRAI

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią UI Dar temomis Kataoudsl 

Atvykite I mfteų jardą lr apžiūrėkite sta. 

kg Ir aoltftą rūšį LENTŲ—MĮLLWOBK 

— STOGŲ « NAMŲ MATERIJOLĄ — 

dėl garažų, porėtų,, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo

<dr^M

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
' PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3030 SG. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

J

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIU 
DRĄJUGĄ

B. KANTRR, agv 

MONARCĘ LITUOK 
3529 Sę febted SL

TARM <054

J. P; VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ąve. 
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei

kalais kesipldišs virimbStu

sat

DR. G. SERNER-»**—« T z- »-“O
LIETLVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
H met* patyrimas

TaLi Yards 1820
Pritaiko Akinius.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

ARD
LOAN AS8OCIATIQN 

OF CHICAGO •

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auke&ilue ir Deiman- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JTJMS 
.KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen 
tų, Muzikališkų Knygų, Sty 
Rekordų Ir įvairių kit 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEUEI.RY — WATCHMAKEK 

— MUNC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8017

3t

er
Ofise* Ir dAkintų Dlrbtuvl 
0401 0O. HALGTED 01. 

kęsU* MĄ Krest

irau
r Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. LSmetana, Jr.
M01 10. AahUnd Avenne

VaLaMDOSt

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANai 6122

•DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
. REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tet REPubllc 7868 /

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

Nedėliomia pagal sutartį, 
Office TcL YABds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

* Ofiso Tel. VIRglnia 0086 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaLt 1—8 lr 0—8:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YARds 5921
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect

DR. R. I ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINTUS PRITAIKO
744 We«t 35th Street

Vai.: 1^-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadienįais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.
*- ■

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis. -

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, sauk SEEley 0484

DR. PETER j. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ųuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. lr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOCIDNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. 2-8, 7-9 P. M.* 

3147 8. Halsted St, Chicaga 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

✓ ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
- (2-tros lubos)
Ofiso Telefenas: YARde 0554

Jęi neatsiliepia šaukite—■ . .
Bea TŠL : MIDway 2880 >

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer. Ąveuue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rea Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 2868 

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

Seštad. 6 vai. iki 9:30 vųk. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą kad jo nehraa*/

•z
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* CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING*
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearborn Street 
Te». RANdolpb 94M-9499

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Maapower Oommlnston m. 
tatymal relkalnula ka<l danro 
roa< darblnbikn turi Isirrtl Pa 
llnossvlmo Raštą («l«tnwnt n* 
availablllty) nuo dabartinės dar
bo Jstalsnn — ar nuo War Man- 
po>wer CovnmlsBlon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Uis galit rauti 
Ir ar Jums reikalinga paltuosa- 
vtmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

NAKTIMIS MAFTTOTOJO — 
NTTOLATTNIAI

Abelnaa ofisu valymo darbas. 
Gera mokestis.

NATIONAL BOULEVARD BANK 
400 N. Mtrhlgan

BUS BOYS
Atsišaukit I Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sberldan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
Gera mokestis. Pastovūs darbai. 

CLEVELAND AND CHICAGO 
MOTOR EXPRESS CO.

1080 W. Washlngton Blvd.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 

1701 W. Wellington
(Atsišaukit prie PAULINA St. vartų)

100% Karo Darbai

MAŠINŲ MAINTENANCE 

VYRO

VISUOSE SIETUOSE
★

SET-UP VYRŲ PRIE LATHES 
VISUOSE SIETUOSE 

★
SET-UP VYRŲ PRIE 

GRIDLEY SINGLE SPINDLE 
VISUOSE SIETUOSE 

A
SET-UP VYRŲ DEL 

GRINDERS 

VISUOSE SIETUOSE 
★

48 vai. į savaitę minimum. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

Eųuitable Bearmg Co.
4631 Cott&ge Grove Avė.

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

;SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

Admiral Radio
Reikia'

VYRŲ

• Inspektorių

• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBOS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt“

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

SARGO 
DAUNIAM LAIKUI

Pastovus darbas moderniškoj karo 
dirbtuvėje. Atsišaukit asmeniškai 
8.30 iki 10 ryto ar nuo 2:30 Iki 
4 popiet.

VAN CLEEF BROS. 
7800 S. Woodlawn Avė.r

VYRŲ—prie lengvu porterio darbų. 
Vidurmiesčio muzikos krautuvėje. 
Pastovūs darbai. Pašaukit HARRI- 
SON 1858, Ext 31.

VYRŲ. Regullarė rata mokestles 
prie lengvų dirbtuvės darbu. Pato
gios darbo sąlygos. AMERICAN 
BRU8H CORP., 1113 N. Franklln St

Reikia Dženitoriaus
Dirbti vidurmiesčio ofisų 
name. $32.76 į savaitę pra-c

dedant. 48 vai. { savaitę.

Pastovūs darbai.

Atsišaukit Room 948

y 222 W. ADAMS ST.

VAIKDŲ _ VYRŲ

Abelnlems dirbtuvės darbams. Gera 
mokestis. Valandos nuo 8 iki 4:30. 
Šeštadieniais Iki 17. I/tlkas ir pusė 
už viršlaik) Apmokamos atostogos. 
Dykai hospltallzaclja.
RTANDARD FRUIT PRODUCTS CO. 

* 401 H. PAULINA ST.

! PIRKITE KARO BONUS!

I MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

i

HELP WANTED — VYRAI

BEEF BONERS
ATflIAAUKTT J 

WTMP PACKINO CO. 
1197 W. 47th Place

VYRŲ — PIOVBJŲ 
Prie lengvo apskrltaua plūkto darbų. 

Gera mokeetls. Atsišaukit 
814 8. FRANKI.IN PT.

MEKANIKŲ — VYRŲ
Pastovūs darbai dabar lr po karo. 
Lengvi bench darbai prie eoln ma
šinų. Galite uidlrbtl nuo 960 iki >75 
kas savaite dirbant nuo 62 Iki 66 
vai. Mokiniai pradeda nuo 80c iki 
>1.00 | vai. Patyrusioms mekanl- 
kams mokama daug daugiau.

THE PACE MFG. CO.
9909 8. Indiana Avė.

ABELN1 DIRBTUVĖS 
DARBAI

Uidirbkit $60 į savaitę. Dieną lr 

naktį šiftaL Turi būt drafto pa- 
liuosuoti.

PYRAMTD DIE RINKINO CORP. 
4440 N. EIjSTON AVĖ.

Išmokite
AUTOMATIC

SCREW MACHINE 
OPERAVIMĄ 

VYRAS AR VAIKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

SIFTAI 
ATSIŠAUKIT

Wilson-Jones Co.
3300 W. Franklin Blvd.

(Arti Kedsle gatvėkarlu: 5 blokai 
1 šiaurę nuo Lake St.)

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVES DARBININKŲ. Paty
rimo nereikia. 76c J valandų. Atsi
ftaukit | WEIjCH FRUIT PROD
UCTS CO., 4803 Gladys Avė.

Atdara Sekmad.
Employment Ofisas 

bus atdaras 
SEKMADIENĮ 

NUO 10 RYTO IKI 5 PP.
Mes priimam visokios rūšies dar
bininkus darbams Machine Shop 
ir Foundrėje.
ATEIKITE SEKMADIENĮ

Pasitarsime aks link progų 
pastovios ateities.

ARTI JŪSŲ NAMŲ
Jei gyvenate pietvakariniuose 

priemiesčiuose.
PAPRAST. DARBININKŲ

MOLDERIV 
IR COREMAKERS

LATRE HANDS
BORING MILL HANDS 

. DRILL PRESS OPERATORIŲ .
SARGŲ

Daug kitų darbų. Pastovūs* po karo. 
Geriausios darbo sąlygos.

Aukščiausia rata mokestles.

LTNDAHL FOUNDRY DTVIRION OF

AMERICAN GEAR 

& MFG. CO.
5800 OGDEN BLVD.

DflDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

VYRAI m MOTERYS

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACIJA 
(97th lr Kedsle. 79th Ir W«*stern) 

Atsišaukit tuojaua 

RHEEM
MANUFACTURING CO. 

7600 S. Kedzie

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Jdomlų karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:80 Iki 10 vai. ryto ar 
8:30 iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

Hi:iJ> WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

. . i
Gera Mokestis

Pilno ar Dalinio Laiko 
* « •

LAIKAS IR PUSĖ 
MOKAMA VIRS 8 VAU

Patyrimo Nereikia 
ATSIŠAUKIT PRIE

MR. BEHNKE 
Warehouse Foreman 

S8th St & Central Pk. Avė.
SANTA FE RY.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kur, 
norite ir pajėgsite dirbti.

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Helpl
★ For Rent I
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED UOt —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TELu—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUII

★ *★★★★★***

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.
HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Ud 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

AtaHanktt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

300 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. via* diena; Penktad. 
8:80 ryto Ud 5 pp.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

BENCH IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 8:30 ryto iki *6 pp. 

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

MINNEAPOLIS 
' HONEYWEIL

4737 W. DIVISION ST. 
OPERATORIŲ

Patyrusių prie power siuvimo 
mašinų.

VESTMENT DIRBTUVE 
PASTOVUS DARBAI 

23 NORTH FRANKLIN ST.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fteštad.
8:80 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipoif ASSEMBLERS * PACKERS

Prie svarbių karo darbų. Pradžioje $36.40 į savaitę. Du mokės- 
ties pakėlimai j 90 dienų. Darbai pastovūs su po karo apsauga. 

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACIJA

Mitchell Mfg. Co.
2525 Clybourn Avė. Lincoln 2800

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

* ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

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

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM 

★
MERIT DIRBTUVĖ

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

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgios kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero* III.

HELP WANTĖJO — MOTERYS

Admiral Radio
S TŪLO

• TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IflMOKTI
Radio Darbų Amata 

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikacijos Įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt“

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

MERGINŲ - MOTERŲ
The WALLACE

SUPPLIES MFG. CO.
Reikalauja

Abelnų Dirbtuvės 

Darbininkių
PRIE

SVARBIŲ AIRCRAFT DALIŲ

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS PRADINĖS RATOS 

SAVAIME PAKĖLIMAS 
Atsišaukit į 

Employment Ofisą

WALLACE
SUPPLIES MFG. CO.

3028 Lincoln Avė.
Matykit Mr. Longley

Miss Graham

TYPISTS
AND

GENERAL 
OFFICE HELP

Good Opportunity 
With Pdst War Security 

GOOD PAY 
Excellent transportation 
Near C. & N.W.R.R.; 
Lake St. “L”; & carlines

McMASTER- 

CARR SUPPLY 

COMPANY
640 W. LAKE ST.

SEE MR. HOLLAND
HAVMARHET 7241

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, >87.60 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prls Housekespsr.

EDGEWATBR BEACH HOTEL 
6949 Sberldan Rd.

MOTERŲ-IR MERGINŲ. Regullarė 
rata mokestles prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patogios darbo sąlygos. 
AMERICAN RRU8H CORP.,
N. Franklln Street.

MERGINŲ
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Abelnlems dirbtuvė* darbam*, gera 
mokesti*. fteėtadlsnlat* dirbti nerei
kta. Valandos nuo 8 Iki 4:30. Ap
mokamo* atostogos. Dykai honpita- 
1 išari Ja.
STANDARD FRUIT ERODUOTA OO. 

401 N. PAULINA OT.

Vienas kitą raginkfm už
sisakyti "Draugą”. Jei jis 
tan patinka, patiks ir kitam 
lr bus už tai dėkingas.

Jeigu surūgėlis matyti
41 MOTERŲ—prie dtsnltoriau* darbųpats save taip, kaip jį kiti naktimis vldurmlestyjs. Valando* 

mato. Jta tam netikėto. 11,1 1 •*» 5

MELSKITĖS Už TAIKĄ

ftventad. dirbti nereikia, 
kęsti*. 8WIOART A CO.

Gera mo
lu N. State

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

GARSINKITĖB “DRAUGE” PIRKITE KARO BONUS!

Prasidės R. Kryžiaus 
karo fondo vajus

Martin H. Kennelly, Rau
donojo Kryžiaus karo fondo 
kampanijos Chicagoje 1944 
metų generalis vedėjas, pra
eitą ketvirtadienį paskyrė 
17 chairmenų, vice-chairme- 
nų ir co-chairmenų, kad jie 
padėtų sukelti $12,000,000, 
kaipo Chicagos dalį, iš pa
skirtos $200,000,000 kvotos. 
Kampanija tiems pinigams 
sukelti prasidės kovo 1 die
ną.

Amerikos derlius*• t
Normaliais laikais Jungti

nės Amerikos Valstybės už
augina per metus 816.698,000 
bušelių kviečių, ir 40,601,000 
bušelių rugių.

in> ge.»

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau-

SKELBKITĖS “DRAUGE’

INCOME TAKSŲ REIKALU
Iki VASARIO 26 d. “DRAUGO” Raštinėje randai 

U. S. Vaidilos Atstovas — ANTANAS VALŪNAS 
(Walons), liečiant 1943 m. INCOME TAKSŲ reikale.

----------A----------
Iš priežasties komplikuotų taisyklių ir ilgumo 

laiko reikalinga pildyme taksų atskaitų, NEDAU
GIAU kaip 30 minučių yra skiriama vienam asmemri.

----------A---------- ’
Tad, kad suteikus kiekvienam patarnavimą, Jis 

paruošia klausymu formatą, iš kurios tikra Taksų 
Atskaita yra gaminama mfisų ofise.
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i/RAUGAS
TU E UTaUAMAN UAI1.Y MUEKD 

Z994 Soath Oakk.' AVf. , Chicago, IlHno’
Puulu»h«4 Daily, except Sundays, 

by tha
UTHVĄNfĄ^ CA/R1U1G I itKfcg SOCIETY 
A member of the Catholip Pre3s Association

96 .00 per year outside of Chicago; $7.00 pejr year in Chicagc 
Cicero; 3c per'copy.

Advertising in “Draugae” brings best resulta.

DRAUGAS
Beina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metama *...................................................................................... $7 00
Pusei metų .......................................................-...................... 4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................•... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ....................................................................................... $64)0
Pusei metų ................................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................ . 1.75
Dviem mėnesiams ........................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................................... .. .75

UfcMaoie:
Metams .............. .................................... ............. ................... $84»
Pusei metų ............... «....................................... ,. 4.60
Trims mėneęiajps .............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlslunčUma tam tikslui palto ienklų. Redakcija 
pasilaiko sai) teist taisyti tr tnimpiatl vilus prisiųstus raitus is ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų praiome ralyti 
trumpai lr a'lklal (Jei gajlma, raiomaja, ip0in(;le), paliekant didelius 
tarpus prtajsyraul, lr vengiant pbtemikos ar asmenllkumų. Pasenusias 
korespondencijos laikraitln nededamos.

Entered as second-Cla» Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1878.

Stasiui Šimkui mirus
šis karas Lietuvai padarė milžiniškų nuostolių ir 

daug kruvinų, tiesiog neužgydomų žaizdų. Pergyvenda
ma jau antrą diktatorišką okupaciją, ji ir laisvės ne
teko ir daug jos kilnių, išmokslintų sūnų ir dukterų 
netaiku au šiuo pasauliu turėjo atsiskirti. Daug žuvo 
ištrėmime, daug mirė ir pačioje Lietuvoje, nebegalė
dami pakelti sunkios okupantu naštos.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, 1943 m. spalių mėn. 
1$ d. miręs kompozitorius Stasys Šimkus.

Kas iš lietuvių nėra girdėjęs apie Stasį/ Šimkų? Juk 
tai populiariausias mūsų tautoje muzikas ir kompozi
torius, be kurio dainų neapsieina veik nė vienas mūsų
solistų ar chorų koncertas^ Jis puvo vienastiš lietuvių kuri per visą tą laikotarpį vaidino “turtuolio rolę’’. Jos 
kompozitorių, kuzis giliąf suprato Lietuvos liaudies dai- ----- - ....
nų dvąsią ir ja persėme savo kurinius- Nerasi balsin-
gesnio lietuvio, kuris nemokėtų atmintinai dainuoti Šim
kaus “Kur bakūžė samanota”, “Plaukia sau laivelis”,

"“Vakarinė daina” ir kitas.
Velionis gimė 1887 m. sausio 23 d. Motiškių kaime,

Seredžiaus valsčiuje. Dar 9 metus tebeidamas jis pra
dėjo mokintis muzikos pas vietos vargonininką, vėliau 
pas J. Naujalį Kaune. Turėdamas 13 metų amžiaus pra
dėjo vargonininkauti. 1905 m. įstojo į Vilniaus muzi
kos mokyklą. Lankė Varšuvos konservatoriją ir ją bai
gę 1908 m. Petrogrado konservatoriją baigė 1914 m.
1917 m. atvyko į Ameriką ir čia išgyveno penkerius 
metus. Čia lankė kolonijas Lietuvos šelpimo reikalais, 
vadovavo Birutės chorui Chicagoj. Grįžęs Lietuvon dar
bavosi prie muzikos mokyklų, dirigavo chorams, Klai
pėdoj suorganizavo simfonijos orkestrą.

Be daugybės dainų, a. au St. Šimkus yra parašęs ke
letą operečių (“Išeivis”, “Čigonai”), kūrė simfoniją, 
lietuvišką operą, surinko daugiau kai tūkstantį lietu
vių liaudies dainų. Jo nuopelnai mūsų tautos muzikai daug remiasi mūsų, lietuvių, ir tautinė ateitis, ir kul- (LĘFSB) Gavome žinių, 
ir dainai yra labai dideli. tūrinis augimas. Mes neabejojame, kad jų dąrbas yra ^ad 1943 m. pavasaryje Aš-

Velionies asmeny Lietuva netenka sėkmingo tautos daugiau vertas ir Dievo ir žmonių akyse, negu didž- 
dvasios gaivintojo, kultūrininko ir muziko — kompo- turčių stambios aukos bet kuriai ištaigai, nes tas dar- 
zitoriaus. Jo vietą užpildyti nebus lengva. bas yra dirbamas su gyvu krikščionišku įsisąmoninimu

★ ir lietuvišku užsidegimu.

Kovojanti Lietuva ■■ ■■■

Kai perskaitysite pirmame puslapyje dedamas iš Lie- - 
tuvos žinias, dar geriau suprasite, kokius didelius var
gus kenčia Lietuvos žmonės. Okupantai naciai badu 
juos marina.

Bet, nepaisant akaudii<» padėtiee ir visų neapako- Kalifornijos lietuvių halsaj 
mai didelių vargų, kaip matysite paduodamose žiniose, * -c -r ▼
Lietuvos žmonės dideliu ryžtingumu kovoja au žiap- Net tolimosios Kalifornijos lietuviai šiemet su gra
nais okupantais ir visomis savo išgalėmis siekia laja- žiu pasisekimu minėjo Lietuvos Nepriklausomybės pa- 
vos ir nepriklausomos Lietuvos atsteigimo. Ypač jau- skelbimo sukaktį. Jų minėjimo iškilmėse reikšmingas 
nimas tu. kryptimi yra veiklus. Leidžiami net šeši slap- kalbas pasakė Owen Norem, buvęs Amerikos atstovas 272?“ «^zu la~nariD* eši- 
ti lietuvių laikraščiai aiškiai pasako, kad Lietuvos žmo- Lietuvai, ir dr. J. Bielskis, Lietuvos garbės konsulas organizuoja p pri
nės labai drąsiai ir neailaidžiai veda kovą už savo tąi- Los Angeles mieste. niinos Mnriklauaonivb^T1^
“* į laisvą ir nepriklausą gyvenimą Laikyčių tu- Mum„ prisiųjrtoge Xn^, dieonUių iikarpom, „e antros raudonąją okupa- 
nnys gneitai yra nrakre^U. prie*nacius Ir pne* ko- „ HnJ to kra4to lietuvlų k
mnnistus. Kovojančiųjų v.enyM didfaus.a. Tos vieny- rezolluciją, kurla reikalaujama Prezidento Roose- rią apskrityse bei Naručio
bės, esą, pasigendama Amerikos ir kitur gyvenančiuose dlrytj gahmM p„UngM Lict.jwi eier0 apylinkėBe p^,,.

lietuv uoee. . vinti. Rezoliucijoj nurodyti pavojai, kad Lietuva, išsi- viau įsikūrusių būrių, kurių
Lietuvos žmonių vargai ir jų kovos dėl išsilaisvini- laisvinusi iš nacių okupacijos, gali patekti po kita mi- nusistatymai skirtingi nuo 

mo ir mus turėtų labiau uždegti vieningam darbui A- litarine okupacija, prieš kurią taip pat bus griežtai slaptosios lietuvių patrijoti-
merikos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui. pasipriešinta. nės veiklos.

DTENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
==

GAVĖNIOS 
MINTYS

Rašo Vysk. P. Buėys, M I C.

Šeštadienis 
26 vasario

25 metai krikščioniško ir lietuviško darbo
6V. K. Ą. K. SUKAKTIS

Mūsų skaitytojai jau yra gerai paiųfcriųųoti, kad ry
toj' {vyksta pažymėtinas bankietas gv. Kazimiero Aka
demijos auditorijoj, Chicagoj. Jis yra rengiamas gv.
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos sidabrinio 
jubiliejaus (proga. Mums, berods, nereiks raginti Chi
cagos lietuvių visuomenę vykti i ryt dienos puotą. Kiek
vienas sąmoningas lietuvis, kuris tik brangina mūsų sumynios Epraimo
PMjcąlo įstaigų dirbamą Švietimo, aukojimo ir kultu- girUloklįų išdidumo vainiką 
rinimo darbą, jaus pareigą dalyvauti jubiliejiniame ban- (i8. 28 3) 
kiete arba kitu būdu pasveikinti draugiją, per dvide
šimts penkerius metus taip gausiai rėmusią ankstesnę Tais skaudžiais žodžiais 
lietuvaičių mokyklą — g v. Kazimiero Akademiją. ugningas pranašas įsai jas

, žadino savo tautiečius, kad
Mes čia nekalbėsime apie tai, kokį vaidmenį vaidina girtavę. Nore jau

mūsų religiniame ir tautiniame gyvenime gv. Kaziuke- pustrečio tūkstančio su vir- 
ro Seserų kongregacija ir jų vedamos mokyklos, nes 
visįems sąmoningiems lietuviams tai yra gerai žino
ma. Tasai vaidmuo yra,didelis ir svarbus.

Žodį, kitą tenka pasakyti apie jų rėmėjų draugija.
KĄ ĮSTEIGĖM IR PASTATĖM, TAI PADARĖM 
SAVO JĖGOMIS \

Amerikoje yra daug privatinių mokyklų ir šiaip kul
tūrinių bei religinių įstaigų, kurios yra pastatytos ir 
užlaikomos turtuolių pinigais. Katalikai tokių stambių 
aukotojų savo (įstaigoms nedaug teturi. Jie patys, dė
dami centas prie cento, stato ir užlaiko bažnyčias, mo
kyklas, prieglaudas, ligonines ir t.t. Tuo labiau lietu
viai katalikai niekuomet nelaukė ir nelaukia, kad koks 
didelis turtuolis (kurių savo tarpe neturime) pastaty
tų jiems mokyklas ir jas užlaikytų. Ką ligšiol esame 
pastatę ir įsteigę, tą padarėme savomis aukomis, sa
vu darbu, glaudžiu bendradarbiavimu. Dėl to mes savo 
jptaigomis labiau džiaugiamės if didžiuojamės, nes 
kiekvienas iš mūsų esame' įmūriję į jas savo plytelę. 
RĖMĖJOS “TURTUOLIO ROLĖJE”

Jei pavartysime Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno isto
rijos lapus, jei atydžiai susipažinsime su šv. Kazimiero 
Akademijos įsisteigimu ir jos veikla, pamatysime, kad 
ji išaugo ir išsilaiko, žinoma, pirmoje vietoje seserų- 
yienuoiių didelių kruopštumu ir pasiaukojimu ir lie
tuvių katalikų smulkiomis aukomis. Kad tas rėmimo 
darbas būtų sistematingeanis, prieš 25 metus susior
ganizavo Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija,

šum metų praėjo nuo Izaijo 
laikų iki šiai dienai, nors 
jau Ęprainiečiai nebegyve
na savo žemėje, bet prana
šo žodžiai tebėra reikšmin
gi ir gyvi, kaip kad buvo 
anais senaisiais laikais. Tau 
tos ir šiaip žmonės tebe- 
trempia savo gražiuosius 
vainikus į svaigalų purvą. 
Bepig būtų, jei tiktai vaini
kai žūtų Deja., kad su jais 
žūva žmonių turtąs, sveika
ta, santaika ir pati žmogiš
kumo garbė. 2ūva ir sąžinė.

Neseni tie prieškariniai 
laikai, kada Lietuvos ar lie
tuvio vardas retai buvo ran
damas vakarų. Europos di
džiuose ir svarbiuose leidi
niuose. Užtfcę jį tenai aty
džiai skaitydavome ir saldu 
būdavo mums rasti pažymė
ta gerų mūsų tautos savy
bių. Bet k-ajp skaudų pasi
darydavo rasti tuose mums 
prielankiuose spausdiniuose 
apgailestavimų, kad mūsų 
žmonės perdaųglinkę į gir
tybę. šiandien skausmas di
desnis, nes lietuvis išgeria 
daugiau ir pasigeria daž
niau.

narės nenešė į vienuolyną vienkartines stambias aukas 
dešimtimis ar šimtais tūkstančių (kaip yra pas kitas 
tautas), bet lyg bitės, pasiskleidžiusios po visą mūsų 
visuomenę, rinko centelius, dėjo į krūvą ir juos klojo 
akademijai, kad ji galėtų ne tik išsilaikyti, bet taip jau rito varyklos darbo turi (per
plėšti savo darbą ir nešti didesnę garbę Dievui ir aukš- pilnai; ir tos dar nepajėgią 
čiau iškelti lietuvių tautos vardą.

Vienos tiktai alaus ir spl-

DIRBA DAUG IR NUOLAT
Rėmėjos dirba daug, dirba nuolat ir dėl to jų nuo

pelnai yrą tiek stambūs, kad mes nė nemėginame jų 
visų čia atpasakoti. Draugijos steigėja ir jos pirminin
kė per 25 poetus — Antanina Nausėdienė yra verta 
ypatingo paminėjimo ir pagarbos. Vadovauti lietuviš
kos katalikiškos įstaigos rėmimo darbui per šimtmečio 
ketvirtį ir nepavargti, reikėjo turėti ir ištvermės ir
pasiaukojimo dvasios. < ------------------

Šia jubiliejaus proga sveikindami Šv. Kazimiero A- Ginkluoti žydit if kiti! 
kademijos Rėmėjas, linkime joms visoms sveikatos ir ■ - ■ ■ ■ ■ . ■
ištvermės ir toliau tęsti kilnų darbą, ąnt Įjūrių laįoai DU f IBI LlBlUVOjG

šsštadienįs, vas. 26 4., 1944
■f y — u ri." "!"■»■

KODĖL LIETUVA TUM LIKTI 
NEPMKLAUSOMA

Rašo PROF. K. PAKŠTAS 
(Tęsinys)

9. BALTUOS ŽMONĖS NORI ILGIAU GYVENTI >
Nuo 1929 m. man tenka kai kada rašyti ir kalbėti apie 

žmonijos civilizacijos laipsnius pągal tuos niaferiaįinio 
gyvenimo y kriterijus, kurie leidžia save aptarti konkrečiu 
statistiniu koeficientu. Mąno metodas žymiai skiriasi nuo 
prof. E. Hunltingtono metodo tuomi, kad is 12 jo krite
rijų aš laikau bent dešimtį nepasiduodančiais išmatuoti 
statistiniu būdu. Tik mokslingumą (education) ir hygieną 
galima kiek patenkinamai išmatuoti, bet ne tautų gabu- A 
mus filosofijoj, literatūroj', mene, teisingume (honesty). 
Dažniai man teko pagalvoti apie vieną patį bendriausią 
kriterijų, kurią daugiausia pasakytų apie žmonių relia- 
tyvę gerovę ir laimę.

Kaunan atvykę svetimšaliai turistai ar diplomatai la
biausia pastebėdavo lietuvių genijų puikiuose (magnifi- 
cent) operos vaidinimuose, nemirtingo Čiurlionies gale
rijoj ir Kultūros Muziejuje, mokyklų ir literatūros augi
me. Svarbiausioje Kauno gatvėje Laisves Alėjoje jie matY 
tydavo daugiau knygynų kaip bet kurioje kitoje Euro
pos gatvėje. Bet socialinėse reformose susikoncentravęs 
žmogus gali patiekti klausimą: ar visos šitos aukštos 
materijos visiems lygiai suprantamos, visų vertinamos, 
visus patenkina ir džiaugsmu pripildo. Ir turime mes pri
sipažinti, kad tas aukštosios kultūros viršūnes Lietuvoje, 
kaip ir bet kur kitur pasauly, pasiekia tūkstančiai labiau
sia prasilavinusių žmonių, bet ne milijonai, ne plačiau
sios masės pradinio mokslo piliečių, kurie tuos dalykus 
tik paviršutiniškai vertina ir brangina. A

Labai daug tautų kasdieninio pasisveikinimo ar atsi
sveikinimo formulę reiškia sveikstąs linkėjimu. Lietuviai 
sąko: sveiki-gyyi, rusai — budte zdorovy, zdravstvuyte 
ir t.t. Daugelis priežodžių ir patarlių įvairiose kalbose 
traktuoja Byeikatą ir ilgą gyvenimą kaipo brangiausius 
žmogaus turtus, kuriems niekas kitas nesilygina. Tad iš 
šitos kertės žiūrėdamas į gyvenimą, aš priėjau išvados, 
kad gimusio žmogaus proga ilgiau gyventi, vėliausia mir
ti yra jo pats didžiausias troškimas. Mažas mirtingumas 
atspindi masių sveikatą, maisto gausumą ir gerumą, bu
to ir rūbų komfortą, švarumą ir sanitarinių priemonių 
prieinamumą, o žymia dalimi net žmonių prasilavinimą. 
Todėl žemiau ir patiekiu lentelę, rodančią natūralinį žmo
nių judėjimą.

patenkinti visų vidaus rin
kos reikalavimų. Kruvinai 
uždirbtus, užprakaituotus 
pinigus dar vis tebekeičia- 
ma į svaigalus, šitame dva
sios ir tautps savęs žudymo 
darbe pavyzdžiu mus drąsi
na ir takus mums pramina 
mūsų šviesuoliai, aukštuo
sius mokslus išėję.

menos apylinkėse buvo pa
sirodę ginkluoti žydų būriai. 
Turbūt tai daliniai jaunes
nių Lietuvos žydų, kurie, 
jausdami mirties pavojių, be
velijo slapBtytis miškuose. 
Bolševikų organiz u o j ta m i 
slaptieji kariški daliniai 
Lietuvoje neturi žymesnio 
pasisekimo, nes žiauri rau
donųjų okupacija visiems 
paliko kartaus atminimo, o 
neturint kaimo gyventojų 
prieiaųkiųno sunku raudo
niesiems kariniams dnli- 
niams pastoviai veikti. Lie
tuvos patrijotinls sąjūdis

330 amerikiečių su
žeista karo frontuose
. Washįng$on, D. p. — Ka
ro departamentas praeitą 
ketvirtadienį pranešė 330 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužei3ti Centro Pa
cifiko, Viduržemio ir pietva
karių Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje dvidešimt 
vyrų yra iš Illinois valstijos, 
aštuoni iš Indiana, du iš 
Iowa, penki iš Michigan, try
lika iš Wisconsin.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra private first class

Mirė
Los Angeles, Calif. — Va 

sario 20 d. mirė aprūpinta 
šventais sakramentais Ma
rijoną Tomašūnaitė-Vaisin, 
sulaukus 60 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Panevė
žio parap., Mažemių kaime. 
Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, sūnų Vacio—y 
vą, dukterį Eleną ir žentą 
Artūrą Snjithą. Nabašnin- 
kės brolis Povilas Tomašū-i
nas gyvena Lietuvoje, o se
suo Ona gyvena Chicago, III.

Korespi

Benjamin J. Žalas, jo moti
na Mrs. Helen B. Žalas gy- 
vena South Bend, Ind.



Šeštadienis, vas. 26 d., 1044

Lietuvos konsulo J. Budrio kalba
LIETUVOS GENERALINIO KONSULO J. BUDRIO 

ŽODIS, PASAKYTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĘ MININT, VASARIO 13 D. NEW YORKE, 

HEBSTER HALL SALĖJE

Broliai ir Sesės, lietuviai! TURĖJO NUGALĖTI 
šešioliktojo Vasario die- KLIŪTIS

na kokia tai buvo džįaug- TOjį jaįSVe t>uvo brangus 
smo dįena nepriklausomybės tarta8 kiekvienam. Virė pus- 
laikais Lietuvoje! Tai nebu- antr0 tūkatanči0 Lietuvos 
vo tik išoriniai, vien dėl a- ui tą uisvę atidavž
kių, švenčiama diena? ne!!savo gyvybe8, m likusiejį 
T« šventadienio atmosfera brollai, ir tėvai,
jautė kiekvienas vaikas, kiek nevergautų svetimiesiems, 
vienas senis, moksleivis vai- bū krait0 šeimi.
stietis ir miestelėnas. Tai nink»i. Kad niekuomet Ue- 
buvo Padėkos Diena ne tuvoe įeIbėje nebepasikartp- 
už gautas per paskutinius nei į^j,, nei kokioB ki. 
metus gerybes, bet lietuvis, tof> akerdynės ir kad ant
visa siela vėl ir vėl dėkojo 
Aukščiausiajam už a:gautą 
laisvę ir galimybes dirbti 
ir kurti savo tautos ir kraš
to gerovei.

DIBNRAfiTIS DRAUGAS. CHICAGO. H44N0JS 
■i ' ----------- ' -■ -u ■ ■

DAUGIAU JURININKAMS KATALIKŲ KAPELIONŲ

Laivyno kapelionų kolegiją, kuri randasi Williamsburg, Va 
vėl visa eilė kapelionų, kurių tarpe ir dešimts katalikų kunigų

šiomis dienomis baigė 
(NCWC-Draugaš)

— e .i t.ii. ■■■■..

tėvynei nrjsidėjėlįų, parsi
duodančių jėgą turintiems,

rybą vieningam vadavimo 
darbui. Ten žmonės deda

bet negalima pavergti yįaos viltis į Atlanto Cartęrį, J 

tautos, kuri buvo laisva —i principus dėl kurių vedamas'1

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. Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. N.

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

pasirinkimui, kainos nuo 
600 PARLOR SETŲ, 

$39.50 ir auk.

250 BEDROOM SETŲ 
po $49.50 ir auk.

37O STUDIO COUGHES 
po $22.95 ir auk. 

SPRiiSGSUMiAl MATRASAI 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 

GELrzIN ES LO VOS 
po $7.00 

COIL SPR1NGSAI 
po $7.00

VATINIAI MATRASAI
po $7.00

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 
po $14.50 

B AB i STROLLERS
po $5.95

MOORES ANGLINIAI PEČIAI
$49.50

GASINIAI PEČIAI 
po $59.50 

PEČIAI SU GESU IR ANGLI
MIS BUNGALOWS

po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LEDAUNES

$69.50

5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ 
po 15c

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 
po $8.95

AUKSINES RAŠOMOS 
PLUNKSNOS

po $1.95

PEĮMONTINIAI ŽIEDAI
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 Šeštadieniais iki

9:80 vaL vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI

Calumet 7237

visados išnyktų nuo Lietu
vos žemės Muravjovai ir 
Klingenbergeriai, nežiūrint 
ar jie būtų baltieji ar rau
donieji.

Lietuvos prisikėlimas bsu- 
dė akis visokiems imperia
listams. Jie pasauliui tvir
tino, kad Lietuva tai vokie
čių padaras. Tačiau mes vi
si gerai žinome, kad ir Ne
priklausomybės aktą pasira
šius, Taryba turėjo nugalė
ti daug kliūčių, kovoti su 
tais pačiais vokiečiais, kol 
de facto buvo atgauta lais
vė. Taigi, Lietuva nėra nei 
vokiečių, nei Versalio ar kie
no nors kito dirbtinas pa
daras, bet jos žmonių nepa
laužiama valia iškovota, pir 
mon eilėn tųjų pusantro 
tūkstančių žuvusiųjų jos 
sūnų* valia.
SUGRIAUNA IMPERIA
LISTŲ PRETENZIJAS

Dabartiniai imperialistai 
ir toliau stengiasi įrodyti 
savo neva teises į Lietuvą.

no pirmieji šio karo oku- LIETUVIAI KOVOJA 

pantai ir už tuos, mūsų pa-( Už LIETUVOS NEPRI- 

Čių pinigus, tur bū', varo KLAUSOMYBĘ 
prięš mus propagandą. At-' Ru,ų praneiinlai 
sirauda žmonių, gal už taos' Rad SĮai raudonojoje armi. 
pačius pinigus, rašančių jojf. lietuviai nar8iai „ at. 
spaudoje ar leidžiančių kny- kakliai koVbja vokie.

I • •
čius. Kodėl gi ne — lietu
viai yra narsūs kariai ir jię 
kovoja prieš dabartinį oku
pantą, bejtgi tas toli gražu 
neįrodo simpatijų bet ku
riam kitam okupantui. Kas 
liečia tuos neva lietuviškus 
raudonosios armijos dali
nius, tai reikia pasakyti, 
kad tai yra pačių rusų pul
kai, praskies i lietuviais. 
Užėmę Lietuvą, rusai suar-

gas, nukreiptas prieš Bal
tijos kraštų neprik’ąusomy- 
bę. Kai kurie tų autorių 
tvirtinu esą tų tautų na
riais. Nei vienas padorus 
sūnus nenorės, kad jo tė
vui vergautų svetimiems. 
Tokie autoriai yra lygiai 
:iek pat savo tautos nariai 
kiek tumoras yra kūno da
lis. Tai yra bolševikiška vo
tis ant sąvo tautos kūno. 

Eksporto duomenys taip

keletas išvežtųjų karininkų, 
kaip štai generolas Karve
lis, pulkininkai Šurkps, Mo
tieka, yra panaudojami pro
pagandai prieš Lietuvą. Jų 
vardu rašomi laiškai ir siun 
čiami kabeliai net j Londo
no laikraščius. Tuos kari
ninkus aš ir kiti pi (įsta kai- 
ipo lietuvius patriotas ir to
dėl netikiu, kad jie užgiria 
Sovietų užmačias į Lietuvą. 
Tai yra didžiausias įžeidi
mas tiems vyrams, ir jei jier
šiandien būtų čia mflsų rar-

anksčiau ar vėliau jį ir vėl 
sieks laisvės.

MAŽOS TAUTOS DEDA 
VILTIS I ATLANTO 
ČARTERĮ

Mažos tautos tiki Atlan
to Čarteriu ir tie, kurie ma
no paaukoti jas imperialis
tams, turi prisiminti Cham- 
berlaino žodžius, pasakytus 
po Miuncheno: ‘ ‘Peace in 
out Times”. Kur gi dabar 
toji taika ir prie ko privedė 
tie nusileidimai f Vienos, kad 
ir mažos, tautos paaukoji
mas — tai yra principo ęa- 
aukojimas, ir tai neveda 
prie pasaulio taikos, o prie 
katastrofos.

Gaunamos žinios iš Lie
tuvos įrodo mums, kad, ne
žiūrint kad abu okupantai 
taikė į mūsų tautos švie
suomenę, prašalino ją iš sa
vo krašto, kankina koncen
tracijos stovyklose, jie ne
pajėgia išrauti tautinio su
sipratimo ir laisvės troški
mo. Lietuvoje žmonės daro 
ką tik esamose aplinkybėse 
gali. Žinios apie Amerikos 
lietuvių veiklą irgi juce pa
siekia ir jie* deda viltį į 
mus^ esančius laisvėje, ir ra-

šis karas ir mes visi su jais 
lygiai karštai tikime, kad 
visos praeities kančios ir 
aukos tik daugiau sustip
rins visą tautą ir kad mū
sų brangi Lietuva vėl bus 
laisva! Ačiū!

ru
o

00

Pirkite Karo Bonus

pe, laisvame krašte, tai jie visus remti savo kraš-
pasakytų, kad jie nori tik 
nepriklausomos Lietuvos ir 
smerkia bet kokią okupaci
ją-

Galima jėga užimti silp
nesnes valstybes, — tam į- 
rodymas yra visa Europa, 
— galima tose šalyse suras

dė Lietuvos kariuomenę, iš- 
pąt rodo klestėjimą, būtent, į vežė kelis šimtus karinin- 
trys maži Baltijos kraštai, kų į Sibirą ir juos ten ma- 
sumaniai valdcmi ir be y- rina badu, verčia medžius 
patingų gamtos turtų,, eks- kirsti, bet kovoti prieš vo-
portavo daugiau nei vieną įječ/ha neleidžia. Tik vos ti ir keletą savo tąutai ir
šeštąją pasaulio dalį valdąs _________________________ _____ _______ ______ '
milžinas Ar t&i ncrsL 1 i — - - ' -
d^as tų krašt^ gajumo ir'lf GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

>•prieš Pirpąjį Pasaulinį ka-. teis-g lįktį neipriklausomo. 
rą priklausė Rusijai, bet mis? 
pamiršta pridėti, kad tas 
priklausymas tesitęsė 120

Tie kraštai nereika
lingi Lend-lease paskolų ir
kitų globojimo — lai palie- 

m-Sių ir tai prieš lietuvių ka mUfl ramybžje, 0 jau mes 
vairą, kai tuo tarpu anka- jr v8, atsistatysime.
ciau dideli rusų žemių plo

geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

to, tžf yra J. A. Valstybių! 
žingsnius karą laimėti. Jie 
taip pat ragina spiestis ap
link Amerikos Lietuvių Ta-

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Ud 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE
2129 W. 39th St. 

YVHITE CITY PROVISION CO.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

- Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

tai per keturis šimtus me
tų buvo Lietuvos valstybė
je ir, pavyzdžiui, ukrainie
čių istorikai tą laikotarpį 
skaito geriausiu jų istorijo
je. Rusų valdymo šimtąs dvi 
dešimts metų buvo tamsiau
si priespaudos laikai. Keli 
sukilimai, bei Kražių įvy
kiai lai liudija. Toji pries
pauda, ypač po nepasiseku
sių sukilimų, ir buvo ąks- 
tinu gausiai mūsų tautiečių 
emigracijai į Ameriką.

BOLŠEVIKŲ KOMEDIJA
Žmonių valia nepriklauso

mai gyventi jau tiek sykių 
buvo įrodyta, kad tik nay- 
vūs gali patikėti, kad tas 
1940-tųjų metų neva “Žmo
nių balsavimas’’ milžiniškai 
raudonajai armijai ir tan
kams prižiūrint, turi bet ko
kią reikšmę. Tikrumoje tai 
buvo biauriausia komedija, 
kurios pravedimui buvo at
siųsta į kiekvieną šalį po 
režisierių: Lietuvai

T

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 

TIK UŽ $5.00

PIRKITE KARO BONUS

Tarp kitų argumentų, be- kanozovas, Latvijai — Vy-
sikėsinant į Baltijos kraštų 
laisvę,, tvirtinama, kad Bal
tijos kraštai ekonomipiaa 
silpni ir tik įėję į Sovietų 
Sąjungą jie atsigaus. Ta-

sinskis ir Estijai — ždano- 
vas, kurie vadovavo rinki 
mų komedijai. Kiekvienoj 
trijų šalių buvo išstatyta
po vieną sąrašą. Sąrašą šu

čiau tikrovė rodo ką kįtą. statė komunistų partija, ku- 
Rusų imperijos biudže as1imperijos 
rodė, kad plotas, kurį suda
rė Lietuva, Rusijos iždui 
duodavo dešimts milijonų 
rublių deficito. Lietuvai gi 
nusitvėrus ir savo žmonėms 
valdant, Lietuva, kad ir ka
rų nualinti, sugebėjo ne tik 
atsistatyti, ne tik plėsti ir 
gerinti vieškelių tinklą, sta
tyti moderniškiausias mo
kyklas ir kitokius kraštui 
reikalingus pastatus, tobu
linti žemės ūkį, bet ir su
rinkti auksą ir turėti atsar
gą dešimčius milijonų dole
rių, kuriuos dabar pasisavi-

rios narius Lietuvoje gali
ma buvo suskaityti ant pirš
tų. Balsuoti buvo įsakytą 
visiems, net svetimų kraš
tų piliečiams, ką paliudija 
J. A. V. piliečių, grįžusių į 
šią ša'Įi, pasai, turintieji bal
savimo štampus. Ar tai bent 
panašu į rinkimus? Paga
liau, tie “išrinktieji” susi 
rinko ir Kaune ir Rygoje 
lr Taline tą pačią dieną, tą 
pačią valandą ir tai ne Sel 
mo rūmuose, bet teatre, ku 
rių salės visose trijose sos
tinėse jau buvo iš ankstr 
vienodai dekoruotos.

t r UU

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBVTOĘ 

OF

Ambrosia 6 Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08Q8

Ruoškitės Prie Gavėnios Švenčių
APSIRŪPINDAMI

maldaknygcmiš

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ............................... $3.50
Išleido ir surinko Run. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” .......................................................... $2.60
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juš kai tis

»* ?
“MALDŲ RINKINĖLIS” ...................................................... $1-50

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE" (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeįįais ................................................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ................. ...................... .50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI’ 
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

• ••••••••••• .10

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avę, Chicago 8. IU-

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. 1. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ........................................... .. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Sįoje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. L C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ........................................................ . $3.00

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm, Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
4r įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .........,................................ $1.W

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

$. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Ši knyga yiU tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisai*.
Kaina ...............................'..............7.. 7.____________________ $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. L C. Knyga taip 

y įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. SRaina .............. .......  ................  $1.00 f

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

A' Išpažinties Paslaptis. J. Špilmann’as. Vertė B. Kasai- 
‘ tis. {domus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 

nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti,
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

9. švenč. Jėzaus širdies Intrunizacija. Parašė Kun. J.
.............. Vaitkevičius, D. D., M. L C. Gražiai išleista

maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aDtaisais. Kaina ........................ ........... 35c

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

'DRAUGAS'
2384 S. Oakley Ave.« Chicago, III.

in
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O DTENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILI

CHICAGO IR APYLINKĖSE
ARD dviguba 
sukaktis

ANTANINA NAUSĖDIENE IR IK.A. RĖMĖJU DR-JA na tyro idealizmo dvasia, ji C
mokėjo visiems įkvėpti tą,I jĮlSIl inKIfllCll

Kolumbo Vyčiu 
iškilmės

Vasario 27 d., Palmer 
House įvyks Kolumbo Vyčių 
organizacijos teikimas 4-to 
laipsnio, ritualas ir bankie
tas.

Keturi lietuviai kunigai, 
nariai Archbishop Quigley 
kuopos, būtent kun. P. Cini
kas, MIC., “Draugo” admi
nistratorius; kun. J. Dam
brauskas, MIC., Aušras Var
tų parap. klebonas; kun. S. 
Valuckis; kun. F. L’ikošius 
bus pakelti į ketvirtą laips
nį. Be jų tas pat laipsnis 
bus suteiktas Ant. Gedvill ir 
F. Gudjones, Bridgeporto 
lietuviams; S. Žanrai, vest- 
saiidiečiui, n/ariui Bishop 
Kettler kuopos; taip pat te
ko nugirsti, kad ir kun, Ur
ba, narys Šv. Ritos kuopos, 
irgi yra kandidatas.

Akademijos Rėmėjų Drau 
gija vasario 27 d., vienuoly
no auditorijoj, minės 25 me
tų sidabrinį jubiliejų. Sykiu 
sukaktį švęs ir tos draugi
jos pirm. A. Nausėdienė, ku
ri per 25 metus sėkmingai 
vadovavo draugijai.

Visi ARD skyriai stropiai 
ruošiasi prie šio vakaro ne 
vien Chicagoje, bet Gary, 
Chieago Heights ir kit. Jos 
planuoja, kaip pagaminti 
skanesnę vakarienę ir pa
vaišinti svečius. Rengia ir 
puikią programą, kurią iš
pildys akademikės.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si dalyvauti. E. A.

Demokratų sus-mas
Lietuvių Demokratų Lyga 

Ba'nki^įvyks "viešbučio | mtoe»inl susirinkimą šaukia
Grand Ballroom.

Praeitą metą teisėjas Jo
nas Zūris, Al. Kumskis, kun. 
S. Gauchas buvo pakelei į 
4-tą laipsnį. Teisėjai Zūris 
buvo kalbėtojas bankiete.

jau per dvidešimt penkis vo tada Laikai. Po didžiojo

kas kilnu, dora ir gražu, ir 
ji visada stovėjo draugijos 
bendrų reikalų sargyboje. 
Tą jos nuoširdų draugijos 
labui atsidavimą liūdija mė-

Gyvuojančių kuopų atsto
vai ir visi veikėjai-vetera- 
nai kviečiami sekmadienį, 
vasario 27 d., 2 vai. popiet 
atsilankyti į apskrities su-nesiniai draugijos susirinki-. , , ,,

. _ sirinkimą šv. Antano paramai ir metiniai seimai. Ir ,. ", , ,, ,
dabar gyvenimo aplinky
bėms pasunkėjus, ji kiek iš
galėdama visa širdimi dar
buojasi su rėmėjomis.

Prieš dvidešimt penkis me 
tus pirmasis suburtas būre
lis labai gerai suprato, kad 
nėra gražesnės ir garbinges
nės moters misijos, kaip gai
lės* ingosios meilės misija. 
Dievas apdovanojęs motėm 
sielą dideliu jautrumu, no
ri, kad ji visuomet būtų gai- 
letingumo Angelu. Būti “Gai 
testingamo Angelu” ir yra 
rėmėjų obalsis.

pijos, Cicero, mokyklos kam 
bary. Siame susirinkime bus 
priimta šv. Kazimiero die
nos minėjimo programa, 
svarstoma apie šių metų L 
Vyčių seimą ir pradėta ruoš 
tis K of L Day, liepos 4.

Apskr. valdyba

SeJtadiento, WuS. Ą, 1344

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos Klubas laikys 
mėnesinį susirinkimą vasa
rio 27 d., 12:30 vai. popiet 
J. Budos West Side salėj. 
Visi nariai kviečiami susi
rinkti laiku ir atsivesti nau
jų kandidatų.

James R. Cherry, rašt.

Marųuette Park. — Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klū 
bas laikys mėnesinį susirin
kimą parapijos svetainėje, 
6^20 So. '■Washtenaw Avė., 
sekmadienį, 27 d. vasario, 
2 vai. popie£. Malonėkite vi
si nariai atsilankyti.

Nut. rašt. Frank BakutisBridgeport. — L. G. F. 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
vasario 29 d. 7:30 vai. vak., PjggfĮjj narjU$ 
parapijos mokyklos kamba- 9 
ry. Prašome susirinkti visų 
narių ir naujų atsivesti, nes

kareivius
yra svarbių dalykų nutari-

šiuo obalsiu vadovaujamo Bin^° rengil™ komi8i'
sios, šios jubiliatės yra pa-1 * duos raPort*' k* yra

J y 1 veikusi iki šiol. Valdyba

vasario 27 d., 2 vai. popiet,
Dariaus-Girėnus svetainėje.

Lygos nariai prašomi 
skaitlingai atsilankyti ir at- žodis Akademijos Rėmėjų bet širdžių gerumas ir pa
sivesti po pora klūbiečių iš Draugija. Per tiek pat me- 
savo klubų. Turėsite progos tų su ta draugija glaudžiai 
išgirsti svarbių pranešimų. yra susijęs ir Antaninos

.......... , v - Sofija Bartkaite, Agota Balinėtus girdisi ir kartojasi karo suvargę buvo žmones,, . _ °šiene, Marijona Brenzaite. 
Elena Grioaitė, Veronika

* avaivių piauvniuių. ypj gpjgijęs ir AntAUinOS
Archbishop Quigley kuo- Dalyvaus County recorder Nausėdienės vardas. Ji yra

po j yra ir daugiau lie’u vių 
ketvirto laipsnio, būtent kun.

Edward Kaindl, Cierk Supe
rior Court Henry Ssmnens

Petrauskas, laid. direkt. A.! chein, municipal court t?iaė- 
Phillips, S. Mažeika ir Eva- j,as Frank Donoghue ir Ci- 
nauskas, S. Pimkauskas, Į cero kandidatas į asesorius
Shimkai, Petras Kančius, 
Vai Matlow ir eilė kitų.

Šioje kuopoje priklauso

A. B. Petkus.
Lygos pirm. Al. Kumskis

praneš apie egzekutyvės ko-
daugiausiai lietuvių. Kuopos misijos nutarimus ir planus 
namas randasi adresu 1035! primary rinkimams.
W. 31 St. Red Cherry-C4! ------------------

Religinis koncertas
Federacijas 26 skyrius re-

Kodėl teisėjo automo
bilius apsnigtas

teisėjas, ... , Miesto teisėjas Samuelngia religinį koncertą. Bus HeUer iSnuomavę8 savo 
įSmldvtfl “SU»r>tvni Jišpildyta “Septyni Žodžiai 
nuo kryžiaus”. Koncertas 
bus Verbų sekmadienį, bal. 
2 d., Šv. Jurgio parap. sa
lėj .Prof. A. P-ocius su savo 
išlavintu bažnytiniu choru 
deda pastangų, kad koncer
tas pasisektų.

Ne tik bridgeportiečiams, 
bet ir visiems Chieago lie
tuviams proga išgirsti šį 
širdį jaudinančią kantatą.

Tikietų jau galima gauti

viena iš steigėjų ir vienin
telė šios draugijos centro 
pirmininkė. Tad džiaugda
miesi Akademijos Rėmėjų 
Draugijos jubiliejumi, kar
tu galime pasidžiaugei ir 
Antaninos Nausėdienės dvi
dešimt penkių metų vado
vavimo jubiliejumi.

Visai lietuvių visuomenei 
ji yra žinoma, kaip tikra 
didelių organizacinių gabu
mų moteris. Tai viena iš 
garbingųjų šios draugijos 
pionierių steigusių ir dirbu
sių šios draugijos tikslams.

Šiai draugijai tveriantis, 
mes girdėjome jos balsą šau-

siaukojimo meilė subūrė šim 
tus geraširdžių rėmėjų ir 
sudarė šią garbingą drau
giją, kurios dvidešimt pen
kių metų gyvavimu šiandien 
džiaugiamės.O

Kaip vadė, Antanina Nau
sėdienei, per visus dvidešimt 
penkis metus nenuilstamai 
dirbo. Ji važiuodavo ,į rė
mėjų skyrių parengimus, da
lyvaudavo susirinkimuose,
ir savo gražia iškalba, pil- Pankauskienė, Ona Reikaus-

šventusios savo jėgas ir at
siekusios vaisingus darbus . .... , .
draugijoje: Antanina Nau. | ™ “smukimo lyka ne-
aėdienė, Balbina Abromaitč, dell0J- va“,rro d- 1 val 

popiet, Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St..

J. Keturakis, rašt.
Galnaii ė, Elzbieta Jonaitie
nė, Petronėlė Jančiauskaitė,
Barbora Juzulėnienė, Sofija 
Junokiena, Antanina John- 
sonienė, Elzbieta Kodienė,
Antanina Krotkaitė, Barbo
ra Kučienė, Ona Kukanis,
Veronika Lukošienė, Barbo
ra Lindžienė, Valerija Mo- 
zerienė, Barbora Naujokie
nė, Ona Prosevičienė, Mar- 
cijona Petrošaitė, Barbora

Žagariečių Klubo mšnesi-

kienė, Jadvyga Steponkaitė, 
Natalija Sakaitė, Bronislava 
Stradomskienė, Magdalena 
Šedienė, Stanislava Šimkie
nėj Ona Sekleckienė ir Ade- 
lina Valančiūnaitė.

Gyvenkite, brangios jubi
liatės, dar daug metų ir 
švieskime aukštosioms žmo
nijos idėjoms: meilei, dar
bui ir pasišventimui!

Rėmėja

Keistučio Klubas ir cho
ras dideliu vakaru rengias jr 
pagerbti savo narius, kurie 
tarnauja kariuomenėj. Va
karas įvyks Dariaus-Girė
nas svetainėj, 4416 Westem 
Avė., balandžio 23 d.

Choras išpildys progra
mą. Be to, yra pakviesi sve
čiai artistai, būtent dain. 
Algirdas Brazis ir dramos 
artistai Charles ir Bronis 
Ve Sotai.

Choristai ir klubo nariai 
platina tikietus. Jų galima 
gauti ir pas komisijos na
rius: Kastą Zanomskį, Peter 
Petkūną, F. Margevičią, Al
doną Mažeikytę, Kay Po- 
remakyil.ę ir Lucille S. Da- 
gytę. “Liucytė”

Skelbkitės “Drauge”

automobiliui vietą garaže 
adresu 3727 Lawrencs Avė.
Aną dieną jis rado automo- kįanįį mo"teris; merginas ir 
bilių apsnigtą. Bet klausinė- vyru3 atoti j vienuolyno ir 
ti, dėlko taip įvyko nebuvo Akademijos Rėmėjų bei ben- 
laiko ir, gal, būtų visai apie dradarbių eiles. Sunkūs bu
tai pamiršęs, jei ne šitoks •
atsitikimas. , Įaį įas pata garažas, kuria-

Harry Prizant, gyvenąs me jr ag jaįkau gavo auto- 
4564 N. Central Park Avė., mobilių. Štai dėlko aną die- 
pasiryžo išimti varantą prieš ną jr ag radau savo automo- 
garažą už tai, kad jis turi bilių apsnigtą: Varantą iš-

dabar pas Julių Šliogerį,j išnuomavęs vietą savo auto- 
3187 S. Lituanica Avė.; Gu
dų krautuvėj; Oną Jackie- 
nę, 5331 S. Racine Avė.; O- 
ną Varkalienę, 6315 S. Wol- 
cott St.; Oną Jančauskaitę,
840 W. 33rd St.; Oną Ba
nienę, 3309 S. Lituanica av.

Visas pelnas skiriamas pa 
rapijos reikalams.

Ona Banis, skyr. rašt.

duodu.

NE LAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ke apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu Jums polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undensvriten"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENTO INDEMNTTY COMPANY.

Jr

mobiliui, o dažnai randa au- 
tomobilių stovintį ant gat
vės, aplytą arba apsnigtą. 
Vadinas, garą£ninkas ima 
nuomą neteisėtai. Varanto 
išimti nuvyko pas teisėją 
HeUer’į.

“Goodness graciou3”, — 
tarė teisėjas, kuomet pažvel
gė į garažo adresą. — Juk

NATURALĘ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAM PLAUTIŲ MA- 
TKIUOIAM NATUKAI.BM UUM 
SPALVOM OAN T U PI.KITUMU.

J?

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Šiuomi laiku jau galima 

PILDYTI INCOME TAX BLANKAS

Dienraščio "Draugo" Ofise 1

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 Vietory 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 tų rekordų, kad pagreitinus blankų pildymą!

f

NAUJOMRVIfclKM Velvatone BASTOPINUOS
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
NMtaKluodt. H. .kaulo. NalurtlM »p*l- 
im. Nablunka VImJ taly Mn.tna. tuntų 
pl.it oa. Permatomo, orymnl oimr pIMtoa 

PlaakMUM .nnkiimo, Mmltarta, Paten
kinimą. i arnntaotao. Mal.rtolaa labo i pa- 
aata. | «nmtln|. Vlmo. dieno, tal.rmų 

arimas. ApokaMlarl

Į”Dai
Į «*u

Darome p'ettaa IspeurtM lr 
(auta. cik U tatanlumtų (lentktg

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00.

1714 8. Ashland ln,l Fl Mon »2S1
Atdara aito • iki •. krdtad. na. » Iki 4. 

LAIBAMI IJMTUVMkAI

••48 W. S««h M< «n<1 M law CPOM 
•O K. Dearborn Hm. MOS. Hia 

VldttrmlMM. val ►—4. Aairadiral tr 
katvtrtadl.nl aao I Iki I

SprlngMinlal
Matra.«al

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų
senas setas1 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 26% 
per VASARIO ir KOVO mftn.

Studio Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WB8T ROO8EVELT ROAD

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
- — ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINfiMS!

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 Avė. Chieago 8,11L

DANGIŠKASIS DVARAS 1
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

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

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 2S CENTAI. Siųskite aavt 
užsakymus sekančiu

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė- Chieago, III.nu |

katvtrtadl.nl
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Šeštadienis, vas. 26 <Į., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DARBUOJASI BELAISVIŲ IK PARfiGfiLIŲ NAUDAI

VALANDOJENULIŪDIMOŽodi? t, Vyčių, Sv. Vardo ir Sodalicijų 

kuopų ųcųiams
Brangieji! Albavičiaus ir L. Vyčių 14
Už kelių dienų vėl švęąį- kuopos, laidau aau u| gar

ine mūsų mylimo globėjo bę kviesti visus gerb. kuni- 
šv. Kazimiero šventę. Gar- &118- visus sendrauges vy- 
bingai šventėme tą šventę čius iš Chicago apylinkės, 
pereitais metais, kuri paiir Šv. Vardo draugijos ir Ra
ko kiekviename didelio įspū- neles švenčiausios Sodalicir 
džio, kuris yra labai mato-J jos OKfes draug eu mu«up
nūs atminimas. išklausyti šv. Mišių ir prir• • » • ■

Prieš kelis metus šv. Kto imp šv. Komuniją švenčiau^ 
zimiero šventėj būdavo sn- šy. Kazįmięro šventę, kovo 
važiavimas kelių šimtų mųr bd-i 9 vąląndą, kąd jis mū
sų jaunimo, kinis “in cor- sų, artimus karo lauke sau- 
pore” eidavo išklausyti šy. gotų ir globotų, o nuirusiems 
Mišių, Viešpatį į išprašytų ramybės ir auk
savo širdis ir. noetatis vie- nę atįįsįp vietą danguję. 
nas už kitą. Šįmet vaizdas Pasitikėdamas kad šią 
visai kitokia: tūkstančiai baugią šventę padėsite švę- 
mūsų jaunimo neprisidės eti tinkamai ir pasinaųdosi- 
prie pagerbimo šy. K&zūpie- te kortelėmis duodant mums 
ro šioje garbingoje šve©|£- žinią, kiek, ir. iš kur asmenų 
ję, nes jų čia jau nėra. Bet tą dįeną a^vyfcs, Meku — 
*£> eitieji nWie. n^į-
nuršjumę jų savo maldose- •

Vardu klebono, kun. Ig.J Kųu. J. Grinius

Kreipkite? i-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MpPERNI&ROS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave.( Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimąs yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Seserys ir civilės moterys-merginoe Vatikano mieste gamina ryšulius maisto, vais
tų ir kjtokjų būtinai reikalingų daiktų Amerikos ir britų karo belaisviams vokiečių sto
vyklose, Italijoj, ir, pabėgėliams šelpti. Šis darbas didžiumoje yra palaikomas Ameri
kos Vyskupų Nukentė jusiems Nuo Karo ŠeLpti Komiteto. Kovo 19 d. daugelio diecezi
jų bažnyčiose tam tikslui bus dapomos spęcialės rinkliavos. (NCWjC-Draugaę phqto)

nas, Juozas Gribauskas, Sr., 
Matas Srubas, Aleksas Za
karas ir Petras Zičkus.

Joseph J. Grish yra ben
drovės advokatas, o Joseph 

j P Varkala—auditorius.
Prieš baigdama kalbą,1 

I noriu priminti, kad visi pirk 
tumėt karo bonus. Mes bū-i* • * »• • •* e I
darni namie galime pądėti 
savo mylimiesiems, kurie 
yra karo frontuosė tiktai 
pirkdami karo bonus. Atsi
lankykite į mūsų raštinę, | 
kur bus duotas greitas pa
tarnavimas dykai. Mes tur

čių, kyria baigiasi ir reiks me karo bonų pardavimui 
atnaujinti, kreipkitės paąj- agentūrą. Parduotų pas mus Į 
tarimui į SV. ANTANO karo bonų suma viršija 
TAUPYMO IR SKOLINIMO $250,000.00. I
BENDROVĘ, adresu 1500 Remkite lietuvišką ben- 
South 49th Court, arba te-

PETEB TROOST MONUMENT COMPANV
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi ------- ---------y-- —---y—T--3—~

PAMINKI.AI::rLAPIE IV. ANTANO TAUPYMO IR

Pasitikėjimo
Mumis

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

PERSONALIZED MBMORDU£XT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOT1ON8

DIBTRIBUTORS OFįJTHB FAMOUS MONTELLO OltANITflf A- J RANDASI PAS MUS JŪSŲ
j j I ’ f " 11 ? 1 PASIRINKIMUI.

J . 1 Geriausio Materiolo ir Darbo.

L4,IJ Ll L Į Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri-
■•I ė f}/ | davė daugeliui mūsų Lietuviam*

p f i j klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisą* ir Dirbtuvė;

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

tėvams marijonams
DIDYSIS Ofisas tr Dlrbtuvl: 527 N. WESTBRN AVfi. 

(NetoU Grand Ava)

'BcaaUfUl^Meek'^ndartac—Sirosųfert—Bert Ia Tba WSHd. 
BUY U. S. WAR BONDS WaTH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— \

Member of the Lithuanian Chamber of Commeroe

Netrukus susipratę Cice
ro Lietuviai pąma|ė bendro
vės reikšmę ir pradėjo įpin
ti ją. dėdami sąvo taupiniųs. 
ir imdamį paskolas ant ną- 
mų. Metas pp, moto, bendro
vė augo ir stiprėjo, garsin
dama saye sąžiningu patar
navimų šėrininkams. Ben
drovė buvo, takiam geram 
stovyje, kad. depresijai už
ėjus nei vieųss. šėrinipkas 
nebuvo nuskriaustas. Ben
drovė stiprėjo, jos rezervai 
didėjo.

šiandien bendrovė yra 
viena a'sąkomlngiausių Illi
nois valstijoje. Narių skai
čius siekĮa 1,000 šėrininkų, 
turtas viršija . 600,000/X).

Bendrovės direktoriaį, ir. 
kaip eš, didžiuojamės pro
gresu ir šėrininkų patenki; 
nimu bei patarnavimu ir 
pytarimaią Ęmečiajne vi
sus pradėti taupyti šioj ben
drovėj, nes suorganizuota 
vipų gerovei. Kiekvjeno tau
pytojo pinigaj yra apdraus
ti iki $5,000.00 Federal Sav
ings Insurance Corporation,

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 6019 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPnbUe 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

KAROLINA MI6LIKILNE 
(po tėvais ClparaltC)

Oyveno: 837 West 34th St. 
Mirė Vasario 24 d. 1944 m., 
sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Ltetuvole. Kilo ift 
Tauragės apskričio, SvėkSnos 
parapijos. Rlzdlka kaimo.

Amerikoje iftgyveno 36 met
Paliko dideliame nuUGd(me: 

vyrą Antaną; brolienę Oną lr 
ftvogerj Mykolą Belaktus ir Jų 
Seimą, lr daug kitų' giminių, 
draugų ir pažjstamų.

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

Laidotuvės Jvyks pirmadieni, 
Vasario 28 d. 1944 m. IS kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėta 1 Av. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj© jvyks gedu
lingos pamaldos už velionėj 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta 1 Av, Kažlmiėro kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamūs 
dalyvauti lioąė lu{detwvQse.

baidot, direktorius Antanas 
M. Phillips, Telef. Yards 4901.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNĘRAk HOME
Gertaostag patarnavimas

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktjNARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

STREEJ

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalj-

P. J. RIDIKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TajLaphone YARDS 1419

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ Phone YARDS 1118—M

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PŲĄCE Phones: CANAL 2515
10756 S. ipCHtGAN AVĖ. OOMMODORE 5765

PULLMAN 1270

REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

op| LjKMJvų Mėnesinių Išmokėjimą!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

4330-34 S. California 
Awus 

Lafayette 0727 L. BUKAUSKAS
16021 SO. MICHIGAN AVĖ. Phoae PULLMAN 9661

TAPKITE ĘINĄNSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
- ' ' - ~ ........———: : Vlįlta TAUi’VklTE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja-

mi.hr Ugi MMMO.OO apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
S&Ę&f suraące Corp. Jūsų pipigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI* LIETUVIU FINANSINE {STULA 
-r 17 Metai Sėkmingo Patars*vta°I “T

“KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION
TUR C4MJMOT 4118 lę»'. M, Mojejt*. 6«tc’y. 3288 SO. HALSTED 81

KogltflM VBLTUI Visose 
Chicagos Dalyse ANTANAS M. PHILLIPS

M01 UTVANICA A VE. Ph«ne V AB

• UBOTOflįl 4.
L 4148 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
S vai. vak.

j
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Šiurpus ir didvyriški vaizdai iš karo

Atitolę nuo Dievo pamilsta Jį karo 
lauke, ir išmoksta melstis

KARIUOMENES KAPELIONAI ISOELBSTI VYRUS 16 
NUSIVYLIMO IR NUSIMINIMO PRAGARO NASRŲ. 
KARIAI MYLI SAVO KEPELIONUS, NES JIE TO VER
TI UZ SAVO PASIŠVENTIMĄ.

didelę garbę, nes jis yra vo
kiečių nelaisvėje.

Kariuomenės kapelionai 
turi didelę reikšmę ne tik
kariuomenės stovyklose, kuri Laike kovos Tunisijoje, 
kareiviai lavinami, bet ypač Daniels rūpinos sužeistai-
kapelionų reikšmė pastebi
ma karo lauke, kur jie gelbs
ti karius iš nusivylimo pra
garo.

Dievo darbas šiandien tę
siamas pirmyn Italijos ko
vos laukuose, nežiūrint kad 
priešas užkorė šį karą ir pa
darė pasaulį nelaimingą, ra
šo korespondentas H. R. 
Knickerbocker iš Italijos 
fronto, kur jis randasi su 
penktąją armija Italijoje.

H. R. Knickerbocker rašo, 
kad gal daugelis amerikiečių 
nustebs sužinoję, kad armi
jos kapelionų korpusas dau
giau laimėjo pasižymėjimų 
imant proporcingai skaičių, 
negu bet kuris kitas kovos 
vienetas, įskaitant ir oro jė
gas.

Gali didžiuotis

Kapelionai laimėjo Dis
tinguished Service Cross ir 
Silver Star ne už tai, kad 
jie ką nors užmušė, bet kad 
išgelbėjo gyvybes, ir niekas 
negali atsiminti kiek j e yra 
išgelbėję sielų, — sako ra
šytojas Knickerbocker. To
liau tas pats rašytojas pa
stebi, kad kapelionai daug 
vyrų išgelbėjo iš nusivylimo 
ir nusiminimo pragaro.

Amerika gali didžuotis 
savo dvasiškija, ypač moti
nomis, kurios išauklėjo to
kius šaunius vyrus, mokan
čius aukotis kitų gerui, — 
sako tas pats rašytojas.

Jis rašo, kad divizija, ku-1 Hoffmanui buvo suteikta
ri daugiausia susideda iš vy
rų, paeinančių iš Iowa, Ne
braska ir artimųjų valsty
bių, turi gerą kapelioną. Jo 
vardas Lt Col. Dės Loos I. 
Marken, 47 metų amžiaus, 
pirmiau jis buvo pastoviu 
krįkščionių bažnyčios nariu, 
Dės Moines, Iowa. Jis yra 
kapelionų vyresnysis. Kape
lionų viršininkas skiriamas 
pagal laipsnį ir amžių.

Marken turi 15 kapelionų 
34-toje divizijoje. Du tapo 
užmušti, keturi sužeisti ir 
du paimti nelaisvėn. Už pa
sižymėjimo darbus kovos 
lauke vienas gavo Dis
tinguished Service Cross; 
keturi gavo Silver Stars; du 
the Legion of Merit ir ketu
ri Purple Hearts. Vienuolika 
iš 15 gavo dekoracijas. Koks 
kitas armijos vienetas gali 
sumušti Šiuos kapelionų re
kordus? — klausia rašyto
jas Knickerbocker.

Pasiliko prie
sužeistųjų

Kepelionas, kuris laimėjo 
Distinguished Service Cross, 
yra lst lt. Eugene L. Da
niels, 33 metų iš Atlanta, 
Ga. Galimas dalykas, kad 
jis dar nežino, jog laimėjo

siais ir tarnavo mirštan
tiems, kai smarki kova už
virė prieš amerikiečius. Va
das įsakė pasitraukti vi
siems, įskaitant ir sužeistų
jų nešėjus.

Kapelionas nors matė pa
vojų, kad gali būti paimtas 
nelaisvėn ar net užmuštas, 
jis pareiškė, kačLnori pasi
likti su sužeistais. Sgt. 
Kingsley Felt, iš Dės Moi- 
nęs, buvo paskutinis ameri
kietis, kuris paspaudė jam 
ranką.

Sužeistasis vokiečių ofi- 
cieris maldavo kapeliono 
Daniels, kad jis t pasiliktų 
prie jo ir prisiekė, kad ka
pelionas bus paleistas, jei jis 
patektų nelaisvėn. Bet ofi- 
cieris negalėjo išpildyti sa
vo prižado.

Toje pačioje belaisvių 
kempėje šiandien yra kitas 
kapelionas cap. Stephen W. 
Kane, iš Osceola, Iowa, ku
ris laimėjo Silver Star dėl 
to, kad išnešė žuvusį ameri
kietį kareivį iš priešo minų 
lauko. Jis vėliau buvo paim
tas nelaisvėn.

Neteko kojos

Kitas katalikų kapelionas 
kapitonas Albert G. Hoff- 
man neteko prieš du mėne
sius kojos Italijoje, kai jis 
pagelbėjo išnešti vokiečio la
voną iš minų lauko ir pate
ko į vokiečių slaptų minų 
žabangas. Kunigui kapitonui

Silver Star už tai, kad siau
čiant didelei priešo kulko
svaidžio ugniai, mortarui, 
artilerijai, 88’s ir Stuka ata
koms, jis stiprino sužeistuo
sius ir mirštančius ir vaka
rui atėjus pagelbėjo sužeis
tiems, kurie buvo palikti vie
ni kovos lauke užpakalyje 
už amerikiečių fronto linijos 
ir vadovavo neštuvams.

Kareiviai myli kapelionus, 
kad jie rūpinasi gyvais su
žeistais, mirštančiais ir žu
vusiais.

34-toje divizijoje yra pen
ki katalikai kapelionai ir de
šimt protestantų kapelionų.

“Mes protestantai visuo
met turime katalikų maldų 
knygft' h katalikai kapelio
nai turi protestantų maldų 
knygas” — pareiškė Mar
ken. “Jei aš randu kataliką 
kareivį jau mirštant, bet tu
rint sąmonę, aš paprašau, 
kad jis sukalbėtų katalikų 
gailesčio aktą. Jie tai moka. 
Jei jis yra persilpnas tai pa
daryti, aš perskaitau jam 
palengva, kad jis galėtų pa
kartoti savo lūpomis.”

Jei yra nežinomas asmuo, 
kuris žuvo kovos lauke, — 
pasakė Marken, tada trys 
kapelionai: katalikų, protes
tantų ir žydų atkalba mal

PASILIEKA SENOSE PAREIGOSE

Po nesutikimo su prezidento nuomone, dėl naujo taksų 
biliaus, kaip žinome, Kentucky vai. senatorius A. Barkley 
buvo padavęs rezignaciją iš demokratų vadų senate. Pre
zidentui ' prašant jis tačiau pasiliko. Atvaizde jis skaito 
prezidento laišką. (Acme-Draugas telephoto)

LIETUVIAI Koriai Kovoj 
U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimo
Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje

Pfc. Casimir Razbadaus- 
kas gimė 1924 metais rugsė
jo 12 dieną. Baigė Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos pra
džios mokyklą. Buvo minist- 
rantas. Jis taip pat baigė 
Gage Park high school. Pri
klausė prie Švento Vardo 
draugijos. Lankydamas mo
kyklą pasižymėjo football 
sporte.

Casimir Razbadauskas į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, liepos 23 
dieną. Dabar randasi Cali- 
fornijoje.

das prie mirusio.
Dauguma kareivių mirš

tančių kovos lauke verčiau 
nori matyti kapelioną, negu 
bet ką kitą.

Gal būt daugelis iš jų nie
kada nebuvo įėję į bažnyčią, 
nekalbėjo su dvasiškiu, bet 
paskutiniu momentu nori, 
kad jiems būtų kalbama apie 
Dievą, rašo Knickerbocker 
viename, savo reportaže 
(žiūrėk “Sun”, vasario 3 d., 
1944 m.).

Kai kurie vyrai, kurie pir
miau negalvojo apie Dievą, 
pažįsta Dievą karo fronte ir 
išmoksta melstis. Malda duo
da jiemis daug jėgos ir stip
rybės.

★ ★ 
KVIEČIAME VISUS

k Kazimiero Akademijos Rėmėjų

Jubiliejini; Vakariene
— kuri įvyks —

Sekmadienį, Vasario 27 d., 1944 m.
*

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS SALEJE 
2601 West Marųuette Road, Chicago

Vakarienė prasidės 6-tą valandą vakare«*»««»
SV. KAZIMIERO SESERYS 

ir
S.K.A. RĖMĖJOS

-1 -

Jo tėvai, Agota ir Leonas 
Razbadauskai, ir seserys 
Ona ir Elena gyvena Town 
of Lake kolonijoje, 4608 Šo. 
Wood str.

Casimir Razbadauskas
Private first class 

* «' *
Jo sesuo Juozapina ir švo

geris Alex Evoskis gyvena 
Spring Valley, III. Jie turi 
sūnų Richard Charles, vienų 
metų amžiaus.

Teta Rozalija Simkaitė 
gyvena Waukegane, UI. Teta 
Pranciška ir Dėdė Vincentas 
Simkai ir jų šeima gyvena 
Spring Valley, UI.

Praeitą'ketvirtadienį Chi
cagos apylinkėje žuvo trys 
asmenys nuo traukinių.

Skelbkitės Dien. ‘ ‘Drauge’

Gyvenimo istorija

Vyras atsiklaupęs prašė dovanojimo 
moters, kuriai jis spyrė / mus

Gyvenime įvyksta nepa
prastų dalykų. Praeitą ket
virtadienį Amerikos teisin
gume įvyko kas tai tokio 
naujo. Teisėjas Joseph H. 
McGarry Felony teisme pra
eitą ketvirtadienį privertė 
vieną vyrą atsiklaupti ant 
kelių, kad jis pabučiuotų ko
jas moters, kuri tąjį vyrą 
kaltino, kad jis ant jos už
sipuolė ir ją mušė.

Teisman patrauktas vyras 
vadinasi Thomas J. Mc
Laughlin, 38 metų, 1154 E. 
62nd str., metalurgijos de
partamento klerkas, Chica
gos universitete.

• • *

Pasak kaltinimo, kurį iš
kėlė Maurice Mettel, valsti
jos advokato padėjėjas, sa
koma, jog McLaughlin įėjo į 
vaistinę, 6300 Stony Island 
avė., ir atrodė, kad jis buvo 
ragavęs likerio. Jis susigin
čijo su padavėja Mrs. Edna 
Hanson, 33 metų amžiaus, 
kuri pašaukė vedėją.

McLaughlin buvo išstum
tas iš vaistinės. Mrs. Han
son palydėjo jį iki durų. Pa
sak liudijimo, McLaughlin 
atsisuko ir jai spyrė.

Teisėjas McGarry išklau-

Kas Girdėt^ 
Chicagoje >

Sučiupo

Jesse Hines, 38 metų, 2952 
State str., negras, buvo areš
tuotas praeitą ketvirtadienį, 
kai jis bėgo iš krautuvės, 
502 So. Cicero avė., po to. 
kai jis buvo paėmęs iš Mil- 
ler’io $22.

• • •

Pranešė

Brangakmenių už $130 ir 
$50 pinigais buvo pavogta 
praeitą ketvirtadienį iš mie
gamojo kambario, 2307 So. 
Hamlin avė. Miss Adeline 
Banabas apie tai pranešė po
licijai.

♦ • »

Apiplėšė taverną

Du ginkluoti vyrai priver
tė George Smith’ą, negrą, 
4609 Indiana avė., atidaryti 
pinigų registerį taverne, 937 
N. State str., kur jis yra por
teriu. Ginkluoti vyrai pabė
go su šimtu dolerių. Apie tai 
jis pranešė policijai praeitą
ketvirtadienį.

• * w

Dėl pinigų
i

George Wilson, 40 metų, 
2330 S. State str., negras, 
nusišovė praeitą ketvirtadie
nį po to, kai jis sužeidė Cor- 
rine Bailey, 40 metų, taip 
pat negrą, kuris valdo ta
verną. Ginčas kilo dėl pini
gų, pasak policijos praneši
mo.

sęs istoriją pareiškė, kad jis 
turėtų atsiklaupti ant kelių 
ir prašyti moters dovanoji
mo, ir pabučiuoti jos rankas.

Mettel pasiūlė savo mintį, 
kad McLaughlin turi pabu
čiuoti moters kojas. Teisėjas 
McGarry sutiko. McLaugh
lin, nusigandęs ir pabalęs, 
atsiklaupė ant kelių ir sakė:

“Aš esu kaltas... aš esu 
kaltas...”

Teisėjas McGarry bylą tęs 
iki kovo 3 dienos.

Žuvę kariai karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas praeitą 
ketvirtadienį paskelbė 132 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Centro Pacifiko, Euro
pos, Viduržemio ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje septyni vyrai 
yra iš Illinois valstijos, vie
nas iš Indiana, trys iš Iowa, 
vienas iš Michigan, ir vienas 
iš Wisconsin. ,

Šovė tris kartus
Vyras šovė į savo žmoną 

tris kartus praeito ketvirta
dienio vakare, kai kilo gin
čas, 44-toje ir Washtenaw 
avė. Nukentėjusi moteris 
buvo nugabenta į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Gydytojai 
jai moteriai išėmė kulką iš 
pakaušio. Moteris turi 27 
metus amžiaus ir ji apkalti
no savo vyrą, 47 metų am
žiaus, kuris yra atsiskyręs, 
bet jis neigia žmonos kalti
nimą.

Nukentėjusi moteris vadi
nasi Mrs. Valerie Gedman, 
4358 So. Washtenaw avė.

Žvėrelių ūkiai

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra specialūs žvėre
lių ūkiai, kur iš auginamų 
žvėrelių gaunami kailiai. Iš 
jų gaunama dvidešimt penki 
nuošimčiai kailių.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salei,
3916 Archer Avė.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

X Jaunieji Prosevičiai šio 
mis dienomis susilaukė gra
žios dukrelės. Prosevičius y- 
ra pasižymėjęs lakūnas, o jo 
žmona (Juzė Dargytė) tar
navusi slauge lėktuvuose. At 
Dargis, žinomas biznierius 
veikėjas, džiaugiasi susilau
kęs jau penkto anūko.

X Elzbieta Paurazienė iŠ 
Detroit, Mich., pirmadienį 
atvyksta į Chicago Moterų 
Sąjungos centro valdybos 
posėdy. Ji yra tos sąjungos 
pirmininkė. Posėdy, kiek ten 
ka girdėti, svarbiausi bus 
seimo ir pašalpos reikaluos 
re klausimai.

X Domicėlė Bartkienė, 
gausi aukotojai labdarybės 
reikalams, užprašė šv. Mi
šias už savo vyro Juozapo 
sielą. Jos v^ras mirė prieš 
tris metus kovo 17 d. Mi
šios bus Aušros Vartų baž
nyčioj.

X Veronika Vabrinskienė, 
6922 S. Campbell Avė., po 
sunkios operacijos, ligoninėj 
išgulėjus du mėnesius, jiau 

i parvežta namo ir palengva 
sveiksta. Ligonė labai dė
kinga visoms ir visiems, ku
rie per taip ilgą laiką ligo
ninėj ją lankė ir guodė.

X Dr. Petras J. Bartkus, 
kurs turi ofisą adresu 6155 
S. Kedzie Avė., šiomis die
nomis pradėjo kasdien gar- 
sintis “Drauge”. Kas nori 
žinoti dr. P. J. Bartkaus o- 
fiso valandas, prašomi pa
žvelgti į jo skelbimą antra
me puslapyje.

X Vidickienė northsaidie
tė Labai džiaugiasi sulaukus 
savo sūnaus Bruno, parvy- 
kusio iš laivyno kelioms die
noms poilsio. Jis yra vienas 
labai mėgiamų scenos meną 
— vaidinimą.

X Juozas Gedvilas iš Flo
rida šešiolikai dienų parvy
ko atostogų pas savo žmo
ną Aleksandrą ir uošvius 
Mėlinius, 3404 S. Union Av. 
Kaip kareivis, taip ir na
miškiai smagiai leidžia lai
ką.

X St. Lubeskis, gyv. Chi
cagoj1, atnaujindamas ‘‘Drau 
go” prenumeratą pridėjo ir 
tokį laiškelį: ‘ ‘ Draugas ” 
man labai patinka ir aš ma
nau būti ant visados jo skai
tytojas”. Taip, “Draugas” 
yna. tikras draugas visų, kas 
tik su juo susidraugauja.

X Mrs. Petkus iš Cicero 
yra. priekyje Amerikos Ka
talikių Dukterų draugijos 
rengiamos kauliukais žaidi
mo pramogos, kuri įvyks 
vasario 27 d., dv. Antano 
parapijos salėj, 3 vai. po
piet.

X Marijona Jotkaltė iš 
Town of Lake, savo motinos 
Kunigundos vardadienio (ko 
vo 3 d.) proga atliko gražų 
d r b ą : užsiprenumeravo 
“Laivą” ir įsirašė ji Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
jA
PLATINKITE “DRAUGĄ”




