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Naciai vartoja radio tankus Italijoje
Manoma jie yra nacių "slapti" ginklai

bas pranešė apie tas nacių 
atakas ryšium su praneši
mu, kad Anzio fronte prasi
dėjo nauji mūšiai. - „ 

Nors tie mūšiai jau tęsia
si suvirš 24 valandas, smul
kesnių žinių nepaduodama. 
Anot raporto, vokiečiai 
dviem atvejais tamsoje ban
dė pralaužti sąjungininkų 
linijas, bet abu kart buvo 
atmušti.

Sąjungininkai kariai pa
stebėjo tuos naujuosius na
cių tankus per antrą publi- 
mą, bet artilerija nedavė 
jiems pasiekti sąjungininkų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, kovo 1.—Praneša
ma, jog keturioliką nacių 
radio valdomų tankų buvo 
sąjungininkų artilerijos su
naikinti frante žemiau Ro
mos. Kiekvienas tų Įlankų 
vežė 1,000 svarų sprogstan
čios medžiagos, kuri išsprog 
dinama taipgi radio bango
mis.

Manoma tie tankai buvo 
“slaptieji ginklai,” apie ku
riuos Hitleris jau senai gi
riasi. Jų tikslas yra pra
laužti sąjungininkų linijas, 
ir tuomet sprogti. Visa tai
atliekama radio bangomis, linijų: ir sunaikino juos prie

Gen. Maitland-Wilson šta- pat nacių linijų.

KVIETft KONGRESĄ ATVYKTI J PIETUS Amerikiečiai kariai pribaigia japonus Admiralty salose

Berlyno atakos metu 
žuvo naciu generolas
LONDONAS, kovo 1. — 

Nacių DNB agentūros pra
nešimu, Gen. Fritz Kuehn, 
53, vokiečių šarvuotų veži
mų korpuso viršininkas, ir 
motorizuotų jėgų šefas ar
mijos aukštos komandos 
štabe, buvo užmuštas veea- 
riol5 d., sąjungininkų lėk
tuvams atakuojant Berlyną.

Lietuviai karo laivo 
šventinimo iškilmėse
CHICAGO, kovo 1.—Pull

man Co. pastatė naują 2,- 
000 tonų laivą, pavadintą 
PCE-852, ir VVest Pullman 
apylinkėje šiandien jj įleido 
į vandenį. Pažymėtina, kad 
tose iškilmėse dalyvavo ir 
svarbų: vaidmenį suvaidino 
lietuviai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
16 VVASHINGTONO. r- 

Vienas korespondentas pa
reiškė, jog visi daviniai na- 
rodo, kad Adm. Nimitz ir 
Gen. MacArthur sujungs sa
vo jėgas ir tuomet varysis 
į Phillpplnus.

16 STOKHOLMO — Suo
mijos pasiuntinybės prane
šimu, Suomijos vyriausybė 
greitu laiku siųsianti taikios 
komisiją Maskvon. Tai misi
jai vadovausiąs Juta. K. Paa 
sikivi, buvęs Suomijos prem 
jeras, kuriam Rusijos minis 
tras 6vedijai praeitą savai
tę įteikė rusų taikos są1y> 
gas.

16 MASKVOS — Rusai 
pradėjo smarkiau varytis 
šiaurinėj Estijoj. Persikėlę 
per Narova upę, jie įsteigė 
pozicijas krante. Tuo žygiu 
rusai apibėgo nacių laikomą 
Narva miestą.

16 NEAPOLIO — Naciai 
pradėjo savo trečią ataką 
ant sąjungininkų pozicijos 
Anzio fronte, bet šį kartą 
puola atsargiai, kadangi per 
pirmos dvi atakas jie smar
kiai nukentėjo.

16 VVASHINGTONO. — 
Bevelk visų valstybių guber 
natoriai sakė ;jų valstybės

. William S. Jack (kairėje) ų* Ralph M. Heintz, abu iš 
Cleveland, Qhio, kurie buvo šeimininkai Washingtone su
ruoštuose pietuose Kongreso nariams. Jie mielu noru pri
sipažįsta, jog jie bandą įtikinti kongresmonus apie tai, 
kaip gerai Jack and Heintz, Ine., atlieka savo karinius 
darbus. (Acme-Draugas Telephoto.)

Rusų sąlygos pasiųstos Suomijai

Atakavo japonų. 
Ponaoe salę

PEARL HARBOR, kovo 
1.—Ponape, vadinami Japo
nijos Gibraltaras dėl aarvuo 
to akmens, kuris saugo jo 
puikų uostą, yra nuolat puo 
lamas Amerikos armijos 

I lėktuvų.' Vėliausiai Admiro
lo Nimitz pranešimas sakė 

j lėktuvai sekmadieny nume
tė 30 tonų bombų ant tos 

| bazės ir sukėlė didelius gaiš 
Į rus ir sprogimus.

Ši priešo bazė randasi 425 
mylias j rytus nuo Truk ir 
tiek pat tolumo nuo nesenai 
amerikiečių užimtos Eniwe- 
tok salos, Marshalluose.

JAPONAI PRIPAŽĮSTA IŠLIPIMĄ.
SAKO KAD JIE PRIEŠINASI

NEW YORKAS, kovo 1.— 
Tokyo radio pripažino, kad 
amerikiečiai kariai išlipo 
Admiralty salose ir sakė 
japonų kareiviai “smarkiai 
jiems priešinasi.“ Japonai 
nesakė, tačiau, kad jie būtų 
atmušę amerikiečius.

LONDONAS, kovo 1. — 
Pirm negu bus pradėtos tai
kos derybos, Rusija reika
lauja, kad suomiai sustotų
kovoję, nutrauktų santykius

Kun. Mykolu Svarlya,]’“ Vok1^ ir,
Šv. Petro ir Povilo parapi- visais vokiečius karius ir lai 

vus esančius Suomjjoje—su 
rusų pagalba jei tai būtų 
reikalinga. Maskvos radio 
vakar paskelbė sąlygas ir 
sakė jeigu Suomija jas pri
ims, tai Rusijos vyriausybė 
tuoj pradės derybas “kon
krečiam susitarimui.”

Raportai iš Helsinkio nie
ko nepasako apie suomių 
aitsinešimą į rusų pasiūly
mą.

Kitas rusų reikalavimas 
yra atsteigimas t^isų-suomių

Sakoma Bulgarija 
ieško taikos sąlygų

LONDONAS, kovo 1. — 
Patikimi šaltiniai praneša 
jog Bulgarija per neutrales

BERUIT, Lebanas, kovo Salia iS8auti ’* Amen' 
1.—Syrijos ir Lebano vy-|ko’ * An8llJOS ta,kofl ?*J- 
riausybėa pridSjo ir aavo ?“•.Anot *.?P°rt* Soft

jos klebonas, atkalbėjo in- 
vokaciją ir pašventino lai
vą, kurį “krikštino” lietu
vaitė Ona Sadula, Ji buvo 
kitų darbininkų išrinkta po
puliariausia mergaite ir ta 
proga buvo apdovanota auk 
siniu laikrodėliu.

Laivo sponsoriu buvoStel 
la Rozelai Tarp žymių kairiš
kių ir kitų aukštų svečių 
dalyvavo Kun. Jurgis Paš
kauskas, Visų Šventų para
pijos klebonas, trys broliai 
Sadulai, Juozapas, Arthur 
ir Petras, Ona PetriLu, Albi
nas Pankauskas, ir kiti.

Protestuoja dėl kalbu 
apie žydu Ievyne

protestus prieš Amerikos 
kongreso sugestijas padary
ti Palestiną žydų tėvyne.

Egiptas ir Irakas jau 
anksčiau pravedė tokius pro 
testus, ir Cairo mieste sa
koma Irako ministeris jau 
pridavęs State Departamen
tui notą tuo reikalu.

Žuvo naciu admirolas
suteikiančios kariams taip STOKHOLMAS, kovo 1.—
vadinamus “absentee“ balo
tus.

16 VVASHINGTONO. — 
Pranešta, kad Amerikos lėk

Skandinavų telegrafų agen- Almonė.

jai ieškant būdų pasitrauk
ti iš karo, galima tikėtis vi
sokių atmainų.

Sakoma bulgarai daro pla 
nūs patiekti savo bylą Ame
rikai ir Anglijai, tuo pačiu 
kartu prašant sąlygų pa
liauboms.

KALENDORIUS
Kovo 2 d.: 6v. Elena Ka

ralienė; senovės- Auglia ir

tūra pranešė žinią ii Berly
no, kad Vokietijos Admiro
las Erich Beue, naikintuvų 

tavai bombavo ir krdkoavai- dalinio komandierius, žuvo

Kovo 3 d.; 6v. K įme gun
da; senovės: Toleina ir Tu
lė.

džiais apšaudė Wake salą. 
Visi mūsų lėktuvai Magiai 
grįžo.

laivų kovos metu, kuomet 
buvo nuskandintas nacių 
karo laivas Scharnhorst.

—•

1940 m. sutarties ir suomių 
karių pasitraukimas į 1940 
m. sienas. J įą^ taipgi reika
lauja, kad visi rusai ir są
jungininkai karo belaisviai 
ir internuoti civiliai būtų 
tuoj paleisti.

Didžiausias keblumas suo 
miams yra internavimas sep 
tynių nacių divizijų, kurios 
randasi Suomijoje. Manoma 
suomiai gali prašyti atidė
jimo iki rusų žygiai Pabal- 
ty privers vokiečius pasi
traukti iš Suomijos.

Numalšino Argentinos 
armijos sukilimą

MONTEVIDEO, Urugva
jus, kovo 1.—Argentinos 
vyriausybė pranešė, kad ji 
numalšinusi armijos pulki
ninko ir jo pėstininkų dali
nio sukilimą, kuriuo norėta 
nuversti Gen. Edelmiro Far- 
rell iš prezidentūros, kurią 
jis užėmė pereitą savaitę 
įvykdytam perversme.

Pulk. Tomas Duco, Gen. 
Pedro Ramirez draugas, pa
statė savo karius Buenos 
Aires pakraščiuose, bet ne- 
maršavo į sostinę. Anot pra 
nešimo i* Buenos Aires, jis 
suareštuotas o jo vadovau
jamas pulkas pavestas išti
kimam karininkui

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, kovo 1.— 
Amerikiečiai kariai, kurie 
po Gen. Douglas MacArthur 
vadovybe išlipo Admiralty 
salose, šiandien pribaigia 
paskutinę japonų opoziciją.

Netikėtoj invazijoj salų, 
kurios randasi tik 700 mylių 
nuo Truk ir 1,300 mylių nuo 
Philippinų, amerikiečiai su
gavo apie 72,000 japonui ka
rių Pacifiko bazėse, iš kur 
nesimato galimybių jiems 
pasitraukti.

Admiralty salos randasi 
tarpe Naujos Gvinėjos ir 
Naujos Britanijos - Naujos

-Irelandijos salynų. Užėmi
mas Momote aerodromo Los 
Negros saloje ir neutraliza
vimas kitų priešo garniz >nų 
duodii maždaug tokius i zul 
taitus: 50,000 japonų karių 
Bismarck salyne ir kiti ?2,- 
000 jų šiauriniuoise Solomo- 
nuose buvo atskirti nuo Ta
vo susisiekimo linijų ir da
bar negalės gauti maisto ir 
reikmenų; nauja amerikie
čių bazė įsteigta 610 mylių 
į pietus nuo Truko, Caroiine 
salose, kas sudaro galimy
bę, jog nereikės okupuoti 
Rabaulą; Kavieng bazė N. 
Irelandijoj ir Wewak bazė 
N. Gvinėjoj pasidarys japo
nams bevertės.

Amerikiečius prie salų 
privežė naikintuvai, kurie 
taipgi apšaudė japonų pozi
cijas. Reikšminga tas, kad 
naujai užimtos salos randa
si 1,300 mylių nuo Philippi- 
nųi, kur Gen. MacArthur ža
dėjo grįžti.

ORAS
Ūkanota ir truputį šilčiau.

Raportas iš Berno sakė. Anksčiau pranešta, kad 
Suomijos vyriausybė pasi- Argentinos laivyno viršinin
kausi keltis į Švediją ir]kai reikaLaVęt Gen. Ra-

veikti ten, jeigu derybos nu 
eitų niekais.

Švedai šaudys į 
svetimus lėktuvus

STOKHOLMAS, kovo 1.— 
Oficialiai šiandien pranešta, 
jog švedai šaudys į visus 
svetimus karinius lėktuvus, 
išskiriant tuos, kurie yra 
bėdoje. Tas daroma dėlto, 
kad vas. 22 naktį svetimi 
lėktuvai numetė bombų ant 
Stokholmo.

švedai sakė tos bombos 
buvo rusiškos, bet Maskva 

i užgynė tai, ir sakė rusų lėk-
mirez būtų grąžintas į Pre-' tuvai nenumetė bombų ant 
zidento vietą, arba nors, kad Švedijos. Nieko daugiau ne- 
Farrell pavestų krašto vai-! pranešta apie švedų planuo- 
dymą aukščiausiam teismui, ’jamą protestą.Graikai nuvertė naciu 

traukinį, užmušė 400
Graikai subombavo nacių t

CAIRO, kovo 1.—Graikai 
partizanai, britų karininko 
lydimi, vas. 22 nuvertė vo
kiečių traukinį nuo bėgių 
netoli Olympus kalno, už
mušdami 400 vokiečių, jų 
tarpe nacį. generolą ir jo 
štabą. Daug kitų vokiečių 
sužeista.

Pirmieji 11 vagonų nukri
to į Pinios upę, kuomet mi
nos sprogo po 300 jardų bė- 
bių. Nė vienas pirmuose 10 
vagonų neišsigelbėjo, bet 
keli naciai išliko gyvi šar
vuotam vagone.

Graikai ir britas karinin
kas tuomet puolė šarvuotą 
vagoną su šautuvais, grana
tomis ir bombomis. Vokie
čiai šturmtruperiai tuoj at-; 
vyko ir evakuavo sužeistuo
sius. kurių skaičius, anot 
vieno raporto, siekiąs kelis 
šimtus.

PIRKITE KARO BONUS!

SOVIETAI ARTINASI PRIE LATVIJOS
Perėjo užšalusį Peipus ežerą į Estiją
LONDONAS, kovo 1. 

Raportai sako rusai kariai 
kaujasi su naciais Pskovo 
miesto pakraščiuose. Vėliau 
sias rusų pranešimas sako 
rusai nugali priešą ir greit 
varosi pirmyn.

Dvidešimts aštuonias my
lias į pietvakarius nuo Pako 
vo, rusų daliniai įėjo į Mal- 
kova miestą, 3 mylias nuo 
geležinkelio einančio į pie
tus iš Pskovo į Polotaką ir 
11 mylių nuo Pakovo-Ostro- 
vo-Varšuvos geležinkelio, ku 
riuos naciai gali vartoti pa
bėgimui. Malkove rusai ran
dasi tik 26 mylios nuo Lat
vijos sienos.

NORI JĮ PRAŠALINTI

Čia matome Ray C. Best, 
kurį Dies komitetas prašo 
atsistatydinti iš Tule Lake 
relokacijos centro direkto
riaus vietos dėlto, kad jis 
“nfesugeba išrišti nelojalų ja-

Maskvos pranešimas mi- ponų problemą.”
nėjo naują ofensyvą Ukrai
noj į pietus nuo Krivoj Rog, 
kur rusai užėmė suvirš 70 
kaimų, jų tarpe Ingulets ir 
širok-oje.

Berlyno pranešimas sakė 
rusų armija vartoja dirbti
nę miglą ir didelius artileri
jos dalinius tame sektory.

Vokiečiai taipgi sakė ru
sai atakuoja Vitebsko ir 
Nevelio apylinkėse, į pietus 
nuo Pripet pelkių ir Kerčo 
pusiausaly, Kryme.

FDR GRIŽO. MATOSI 
SU KARO VADAIS

(Acme-Draugas Teleph.)

Atakavo japonu 
gelžkeliu centrus

CHUNGKING, kovo 1. — 
Gen. Stilwell štabas prane
šė, kad Liberator ir Mitchell 
lėktuvai atakavo geležinke
lių centrus ir sandėlius prie 
YechosV, ant Yangtze upės, 
šiaurinėje Hunan provinci; 
joje. Ten numesta 36 tonai 
bombų.

VVASHINGTON, kovo 1.
• - • *

Dar toliau 4 pietryčius, —Sugrįžęs į sostinę po sa-
kiti rusų daliniai iš Novo
sokolniki sudaužė 218-tą 
vokiečių pėstininkų diviziją 
ir užėmė Novoroževą.

vaitės Doiirio, Prez. Roose
veltas šiandien pradėjo efę 
pasiturimų, kuriu svarbiau
sieji sukasi apie karo eigą.

Vėl puolė Vokietija
LONDONAS, kovo 1. — 

Britų aviacijos ministerija 
pranešė, kad Mosąuito bom
beriai vakar naktį ir vėl puo
lė taikinius vakarinėje Vo
kietijoj. Visi britų lėktuvai 
saugiai grįžo,

I
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Apie žymius vasario 
mėnesio įvykius

Los Angeles, California.

lų profesorius su žmona, dr.
| Voldemar Westerguard, pro
fesorius geografijos su žmo
na, Junius Meriam, pedago
gijos profesorius, dr. David.

—Jauna mūsų pan&pija, bet Bjork, dekanas istorijos ka- 
kaip ir didžiausiose parapi- tedroje su žmona, Danijos 
jose, esti visokio veikimo, konsulas Ryan A. Grut su
Vasario mėnesyje turėjome 
ne vieną įvykį, kuriuos čia 
aprašysiu.

Vasario 5 d. turėjome ge
dulo pamaldas už a. a. Lie
tuvos prezidentą, Antaną

žmona, Norvegijos konsulas 
E. S. Bent su žmona, Argen
tinos konsulas Emilijo Les- 
cano Fegui su žmona, Lat
vijos konsulas Leo E. An- 
derson ir daugelis kitų, vl-

Smetoną. Pamaldose daly- » aP“> penkiasdešimts as- 
vavo Ir konsulas dr. J. J.’ men,+-
Bielskis su žmona.

Vasario 12 d. turėjome
pamaldas už a. a. kun. A. 
Baltuti, kuris mūsų bažny
tėlei dovanojo šv. Kazimie-

Po vakarienės prasidėjo 
programa. Pažymėtina, va
karienė pradėta ir baigta su 
malda. Nors tas dalykas ne
būtų reikalinga minėti, nes

šias už Tėvynę. Į pamaldas 
netiktai atvyko mūsų kon
sulas, efr. J. Bielskis su žmo
na, bet ir ministras dr. No- 
rem taip pat su žmona. Su
plikacijas giedodami pridė
jome dar tuos žodžius: “Tė
vynę mūsų Lietuvą išlais
vinti ir saugoti teikis, mel
džiam Tavęs, Viešpatie“.

Taip baigėme 16 vasario 
paminėjimą. Tariu ačiū dr. i 
Bielskiui ir jo žmonai už 
pakvietimą tokių asmenų,, 
kurie, aukštas vietas užim-! 
darni, gali daug nusverti 
mūsų Tėvynės likimo klau
sime. Pareiškiu ypatingą pa 
dėką dr. Norem, Lietuvos 
Tarybos Los Angelyje sky
riaus valdybai, kuri taip są
moningai surengė visą tą1 
16 vasario paminėjimą, o1

Italijos fronte vienoje vietoje amerikietis kareivis rau- visiems, kurie prisidėjote

NOBI IŠGELBĖT I DRAUGI
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ro stovylą ir dalyvavo m»-.^sur lietuviai tą gražų bo-i s^as griuvėsiais norėdamas surasti savo draugą, ku-1 prie programos išpildymo, 
ao auksinio jubiliejaus ii-! {m* PeProt* bet pas s . f f X h ,
kilmėse ' ! mus tas nePaPrafitjas įvykis,

iš kurio aš ypatingai džiau
giuos.

ris buvo užgriautas, kuomet nacių lėktuvo bomba patai
kė į šį namą. (Acme-Draugas telephoto)

Vasario 19 d nepapras
tai iškilmingai apvaikščio
jome Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 26 metų 
sukaktį. Iškilmės prasidėjo 
nuo konsulo dr. J. Bielskio 
rūmų ir- baigės 20 d. vasa
rio pamaldomis už tėvynę, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Turėjome labai gražų pri
ėmimą pas dr. Bielski, kur 
pasirodė tiktai aukštoj kul
tūroje kulinarinis menas 
Bielskienės ir Rūtos Biels
kytės. Be manęs, kapitono 
Labanausko (inžinerijos ma
gistro), Petrausko ir kitų 
lietuvių, buvo dar žymių a- 
merikonų: dr. Owen J. C. 
Norem su žmona, dr. Gordon

Programa pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Po 
to kalbėjau aš, Bielskis, pro
fesorius Grabam, kap. La
banauskas, Lukšys ir dr. 
Owen Norem. Pastarojo kal
ba buvo labai įdomi ir reikš
minga. Jis supranta lietu
viškai ir buvo liūdininku tų 
liūdnų dienų, kada rusų ka
riuomenė įžygiavo į Lietu
vą būk tai apgindama ją nuo 
vokiečių aptvėrė Lietuvą 
spygliuota tvora, būk tai, 
kad į ją neįsi veržtų vokie
čiai. Gi tikrumoje, kad lie
tuviai neišbėgiotų nuo “glo
bėjo“. Dr. Norem priminė,

... _ i- v kad iki kol rusai neatėjo įWstkms, Caltfornijos vals- "7” . 4 y*Lietuvą, visi maisto produk
tai buvo pigūs, o kaip tik-tijos universiteto viršinin

kas su žmona, dr. Malbone 
W. Grabam, politinių moks- tai atėjo rusų kariuomenė

komunizmas, kurs laimės ne
atneš. Apleisdamas Lietuvą 
dr. Norem, atsisveikinda
mas su pažįstamais pasakė: 
“Su Di&v... iki pasimaty
mo“, turėdamas viltį, kad 
Lietuva atgaus savo teises.

Po kalbų išnešta rezoliu
cija kreiptis į Amerikos pra 
zidentą su prašymu, kad glo 
botų Lietuvą ir kad grąžin
tų jiai priklausančią nepri
klausomybę, kurią jau pirm 
26 metus buvo visų Ameri
kos valstybių pripažinta.

Be kalbų, Ona Pocetaitė 
Gilienė paskaitė sukom pa- 
nuotas tai (dienai pritaikin
tas eiles. Richardas Maso
nas, 14 metų lietuvių sūrus, 
paskambino piano, o cho
ras, kurį sudarė Starkienė,

irgi nemažesnį ačiū: B. Star 
kienei, Lukšiui ir J. K. Mi
liui už sustatymą progra
mos, K. Likšiui už pavyzdainavo Įlietą lietuviškų 

dainų. Dainos padainuotos 
amerikietės“ padarė į visus 
gilų įspūdį ir buvo paragi- Į ----------- f(j
nimu tiems lietuviams, kurie Primenu, kad vasario 23isavos kalbos lyg ir bijo ir d. atvyksta iš Arizonos pre-

dingą vakaro vedimą, o Ke- 
mižienei už šeimininkavimą.

JOS. F. BUDRIK,
INCOHPOKATED

3241 S. Halsted St.
Tok Calumet 7237

*

Didelė Rakandų 
Krautuvė

<SXWELRY IR MUZIKOS 
KRAUTUVE

po visu stogo, baltame aame 
31-m

viskas pabrango ir jis nors Masonienė, A. Cvirkienė, A. 
turėjo gerą algą, sunkiai ga-j Nausėdienė ir Stasė Šinikiū- 
lėjo pramisti. Pažymėjo kai-, tė, akompanuojant A. Zau- 
bėtojas, kad reikalinga vi-j nienei, padainavo keletą dai 
siems krikščionims stengtis,
jog Jėzaus Kristaus moks
las būtų įgyvendintas, o ne

nesimokina gražiausių lietu
viškų dainų. Į mūeų susibū
rimą atvyko net Los 'Ange
les didžiausio laikraščio at
stovas, kurs smulkiau ap
rašė dr. Norem kalbą.

Po programos baigėm su
sirinkimą pilni gero ūpo, 
kad greitu laiku galėsime 
16-tą vasario apvaikščioti 
linksmiau, nes tikimės, jog 
Lietuva per Dėdės Šamo už
tarimą bus iš vergijos pa- 
liuosuota. Visi pasiryžę au
koti, netiktai turtą, bet ir 
kraują ir gyvybę, kad grei
čiau nugalėti diktatorius, 
kurie savo brutalę jėgą var
toji pavergimui mažesnių 
tautų.

Mes nepamiršome.. kad di

latas Krušas, Šv. Jurgio pa
rapijos, Chicago, klebonas, 
apsigyvens pas mane. Kurie 
turėsite reikalą rašyti laiš
kus, adresuokite: Rt. Rev. 
Msgr. M. Krušas; 2511 — 
3rd Avė., Los Angeles 16, 
Calif.

Prelatas J. Maciejauskas

Mane M metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS. ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų e Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atltalaa-

per as metas.
patarnavimas. Jums 

apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
ra Šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čiopai rasit tokių rakant 
kių niekur kitur nerasite.

At minkšta kėdė vra linguojanti 
ir padaryta storiai Ir sulyg vė
liausio atidaus. Dabar parai-

•» ............. *19.95
Lengvais išmokėjimais po >1.25 
j mėnesį ir dar dovana dykai.

mseisi B«ann "“T .
Budriko leidžiamos Radio 

Valandos:
Vi. H. F. C. NSO K. KetVergo 

vakare 7:00 P. M.
W. O. F. L. W00 K. Nedėlios

vakare 9:30 P. M.
★

So pilna orkestrą iš 25 
itų.

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

DABAR

nų. Nepaprastą surprizą vi- pagalbą gali mums

siems mums padarė Norem 
žmona, kuri gražiu balsu pa-

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pinuos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite Į mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
kų Ir ankštų rtti| LENTŲ—MDLLWORK 
— STOGŲ » NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl Karatų, porčių viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
, TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager

“CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ------------___________________

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

duoti Dievas. Todėl, sekma
dienyje vasario 20 d., susi
rinkome į Šv. Kazimiero baž 
nyčią ir aš aukojau šv. Mi-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
IB metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Aklų 
Ištaiso.

Ofisų Ir Akinių Dirbtuvė

AMUI

4T
Mtk

VblMdSS MM 19 Bd <f

4712 South Ashland Ar.
YARDS 137<

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

kuro aviacijos skyrius ii prieias- 
♦ties spalvų neregėsimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

IMI

Didžiausia Lietuviu
Jevelry Krautuvė

---------*——
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 1
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikąliškų Instrumen
tų, Muzikąliškų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

6966 So. Tahnan Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 West Marąuette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
%7UR.V .’SKnfTS:
aamlauott >«
BMAeda, kurių ravėjimą mekalaa 
S*M autetktt.

M ėgOTAI PATYRIMO 
Rraigžmų

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1991 Bo. Aahlnnd Avenne

u-tas

aA Iv fttag. a. aa.
OI t)H > m.

TAPCUIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL U, 1933 M.

NNFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

IU 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį . 
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

:dr. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRgtnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1—8 Ir 6—6:80 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th StreeJ

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 /
TeL CANal 6257 *

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKŲS *
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 
744 Weet 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.
” - J

Skaniausia duona yra toji, 

kurių uždirbame savo rauko-

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEKIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
1 nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHAUSGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— • 
Rea. Tel.: MJDway 2880 '

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
3ekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tek .... VIRginia 1386

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Hateted St, Chkag« 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama—
• šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:

Pirm., Aatr., Ketvir. 6 iki 0 vak.;
s/Penktad. 8:30 iki 9:30 rak. 

fteštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą dėlMt^ kad Jo nchran-

V



Ketvirtadienis, kovo 2, 194? DTENRA8TIS DRAUGAS. CHTCAGO. TTJ.rvnT*

CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S
-“DRAUGO"

|| DARBŲ SKYRIUS
HELP WAMTHD — VIRAI HELP WANTED —- MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS

Stenographers

Typists

Comptometer operators

“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

187 No. Dearborn Street
Tet. RANdolph M88-D48D

Positions open for experienced 
girls, also some berinnera. 

SEE MISS LYNCH

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

SVARBUS PRANEŠIMAS
W*r Manpower Oommtmkm no 

ctatymal relkaUoJa kad (lauro 
maa darbininku turi |sljrvtl Pa- 
lloo-avlmo RaAt* (ntatement of 
avallablUty) noo dabartlnėa dar
bo (stalens — ar nuo War Man- 
power Onmmlaalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Ištaisoje. 
Persltikrinkit ar lūs sallt šauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. Jils sutaupysit sau 
Ir darl(o Įstaigoms daug laiko.

HFT.P VVANTED — VYRAI

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central . 

Steel 8c Wire Co.
BUS BOYS

Atsišaukit Į Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

* REIKIA
VYRŲ!

• • •
Amžins nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite |ei esate 4-F ar garbingai pa
liuosuoti iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbu moderniš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkariu ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
<A apart kitų dalykų:

ORTTPRS OVVYBftS APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PT.ENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES fSHOWERS) IR 

KITUS MODEPNTSKUS PRAU
SYKLOS TTAISITS DPT. PATO- 
GUMO MUSŲ D4PBINTNKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue■ ■■ »r
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Wellington

(Atalftaukit prie PAULINA St. vartų)

REAL ESTATE SALESMEN — II 
you have real sales abtllty, pep and 
good referencc. w,u can earn big 
Income seilinę lmprouxl reni estate. 
Ptenty of buyevs, propertles and 
cooperation. Age no obteet lf actlve. 
Old established Rcaltor office.

<• CLARENCE O. ROSAIN
MSS S. Halsted St.

Išmokite
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
OPERAVIMĄ 

VYRAS AR VAIKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI
V ATSISAUKIT x

Wilson-Jones Co.
3300 VV. Franklin Blvd.

(Arti Kmzle gatvėkariu: 5 blokai 
, šiaurę nuo Ijike St.)

MALL TOOL COMPANY
Reikalauja Tuojau

ASSEMBLERS 
ENGINE LATHE

i OPERATORIŲ
TURRET LATHE

OPERATORIŲ
GRINDERS

TOOL MAKERS 
TOOL DESIGNERS 

MECHANICAL DF.TAIL 
DRAFTSMEN 

PUNCH PRESS 
SET-UP VYRŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
54 VAL. SAVAITĖJE

Po Karo Progos

7740 South Chicago av.
HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių, *87.50 J mėnaa] 
Pilnam • ar daliniam laikui 
KrelpkltSs prie Hoųaekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
SS4S Sherldan Rd.

REIKIA MOTERŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir puse už 

viršlaikį virš 8 vaL 
Patyrimo Nereikia

. ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:80 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa diena; Penktad. 
8:80 ryto ild 5 pp.

VYRAI IH MOTERYS

ASSEMBLERS IR 
MACHINE SHOP PADftJfiJŲ

Moterų ar vyrų. Patyrimo nereikia 
Laikas apmokamas laike mokymo. 

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

REIKIA
KIŠENIŲ ISIUVfiJŲ 

VYRŲ KOTUOSE
Atsišaukite 3-čiam aukšte. 

COLLEGIAN CLOTHING CO.
819 W. Van Buren St ’

Didysis poeto kūrinys /
—Kaip Jūs sukūrėte tokį gražų pavasarininkų himną, 

—paklausiau jo kartą.
—Gyvenant man Kaune buvome paskelbę konkursą 

tam jaunimo himnui. Terminas baigėsi, o matau, kad 
dar nieko neturime, už ko galėtume lengva širdimi už
sikabinti... “Pamėginsiu dar ir aš...”.

Ir iš to mėginimo gimė giesmė, kuri žiebė ugnį dau
gelio Lietuvos jaunimo širdyse:

—Nauji laikai mums spindi 
žiba,

Laisva galinga Lietuva!
Už bočių žemę ir tikybą,
Štai plevėsuoja vėliava!

Petys psltin, jaunimt,
Dvasią atgaivinę,
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir 

Tėvynė!
Gražiai jaunystė mūsų žydi,
Neboja vėtrų, nė audros;
Mus idealai nuolat lydi 
Blaivumo, mokslo ir doros

Lietuviškas
bankietas

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS. CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba Seštad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslnešklt gimimo rekordus ar 

pilietybės įrodymus.

Prie lengvų Jdomlų karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite

Normai SS7S 1 asmeniškai 8:30 Iki 10 vai. ryto ar nornai. oo.- 2;30 JfcJ <;00 va,an<jog

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlawn Avė.

Vienas kitą raglnkim už
sisakyti “Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitara 
ir bus už tai dėkingas.

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

BENCH IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 8:30 ryto Iki 5 pp. 

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4787 W. DIVISION ST.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbta

MERGINŲ
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IEI 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.

ATSISAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Kalima vielų
Praeitą antradienį aparta

mento ir krautuvės narne, 
2512-14 Oakley avė., kilo 
gaisras, kuris sukėlė $250 
nuotolių. Sakoma, kad gais
ro priežastimi buvo nevisai 
gerai veikianti (defective) 
elektros viela.

Nepasiduoda
Katalikiškas jaunimas 

Pranccūzijoje nepasiduota 
naciams. Darbininkų jauni
mo organizacija turi apie 
300,000 narių.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

Viduramžiaus 
Angliškai Kalbanti 

Moteris
PRIE LENGVO NAMŲ 

DARBO IR VIRIMO
Mažuose namuose priemiestyje 
(ftiaurvakamose miesto mbežraufl) 
Du suaugę. Dailus kambarys ir 
apylinkė tai kuri ieško gerų namų. 
Mes mokėsim gerą algą.

PAAAUKIT MISS THEBESA 
MICHIGAN 0700

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

★★★★★★★★★
★ For Salei
★ For Help I
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
Ib America’s Greatest 

Lltbnanlan Daily Newspaper 
— BTABUSHED 1MB —
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

TAUPYKITE POPIERA MELSKITfiS Už TAIKA 
KARO REIKALAMS PIRKITE KARO BONUS !

TEU—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVKRTI8ING MEDIUM

★★★★★★¥**

KAZIO ŽITKAUS AŠARĖLĖS
(Tęsinys)

Žmonės gi—vistiek nesu
pras. Jis kaip paukštelis at
sidaužęs į narvelio sienas 
pragysta liūdną giesmelę:
Ir žmonės giedantį aipstojo, 
Bet ramūs buvo jų veidai,— 
Jie sužavėki giesmei plojo, 
Tik nesuprato, nežinojo, 
Kad tai baisios kančios

aidai....
Už tat poetas pasidarė 

nepaprastai jautrus kitų 
kančiai. Pažinau jį, kada iš 
sanatorijos.grįžęs apsigyve
no Antalieptėje, rūpestingoj 
vienuolių globoje, netoli pla 
čių pušynų. Jo tauri siela 
spindėjo iš veido ir kiekvie-

nuskaidrintą, švent sielą, 
tai tokiu buvo gyvenimo 
palaužtas poetas. O jis tik 
rūpinosi, kaip kitiems ką 
gero padarius. Atsimenu, toj 
apylinkėj buvo neturtingas, 
bet gabus jaunuolis. Už veik 
lą (pavasarininkuose valdi
ninkai nušalino jį nuo vals
tybinio darbo. Nutarėme jį 
leisti ji specialinius mokslus. 
Nebeturėdamas kur kitur 
kreiptis, būdamas dar klie
riku, nueinu pas kun. Žitkų 
dėl to jaunuolio paskolinti. 
Mačiau, kaip jis, savų netu
rėdamas, nuėjęs pas šeimi
ninkus pasiskolino atnešė ir 
įteikė....

Poetas savo gyvenimą 
taip tampriai susiejęs su

Nors griaus įniršusiai ne 
vienas

Ir mūsų darbus, ir mintis, 
Tvirtai mes būsime, kaip 

plienas,
Ir bus tik mūsų ateitis.”

Petys petin....
Pora nuotykių

Kartą išvažiavome laive
liu Šventosios upe. Ties An
taliepte ji nepluti, pakran
tėse augančių alksnių šakos šiai. 
susisiekia, sudarydamos pui 
kius žaliuojančius varius.
Nei nepastebėjau, kaip sro
vė pagriebė mano skribelę 
ir nunešė. Kun. Žitkus ne-

Philadelphia, Pa, — Už
gavėnių vakare Lietuvių Mu 
zikalėje svetainėje įvyko lie
tuviškas bankietas. Bet, ap
linkybių spiriamas, apie jį 
vien tik tą tegaliu pasakyti:

Kad jame buvo dalinami 
lakštai su Amerikos ir Lie
tuvos himnais ir kitomis lie
tuviškomis dainelėmis ir iš 
tųjų lakštų buvo giedama ir 
dainuojama.

Kad “gaspadinė”-ruošėja 
valgių buvo toji viengentė, 
kuri pirmiau buvo čia žino
ma vardu: Elena Jonaikytė, 
su Lietuvos šlaitų lakštin
galos bfp»u dainininkė; o 
dabar gi Elena Kazakaus- 
kienė ir dabar gi, kaip ir 
visuomet valgiai to bankie
to buvo pagaminti puikiau-

Kad tame bankiete daly
vavo ir Antanas Cerankovs- 
kis su savo žmona; nors jis 
ir nėra pilnoj prasmėj to

nori, kad su juo išvykęs žodži° mitaf lietuvi,» PadeI" 
mes žmogus, nors jo, tėvai 
buvo vilniečiais. Jis yra lie
tuvių nuoširdus bičiulis ir 
remia visus mūs reikalus ir

nas jautė, kad jei pasauly
je galima sutikti kančios kryžiumi ir Golgota.

Į Golgotą senai užužėlę takai,
Taip apleista ir tuščia ant jos!
Kryžius spindi skaisčiai, bet pasaulis paikai 
Sau užmerkė akis, tik besklysta juokai 
Suniekšėjusios skurde minios.
Cit, nurimki, širdie, kam tiesos beprašai?
Tavo šauksmas be aido numirs!

' Tiek pasauliui graudeno šventi pranašai,
Bet nužudė juos žmonės, išjuokę viešai;
Cit, gaili, ir tavęs neišgirs!
Ir jis mato begalįs:
Nesiskųsdamas savo skaudžiu vargeliu,
Į Golgotą nueiti siauru takeliu 
Ir maldaut už save... už visus.

Nėra galimybės visų po gražiosios poezijos poemų 
suminėti, beit negaliu apleisti mirštančio kareivio dejo
nės, kad jo jauna gyvybė užges:

Užges... Ir pasaulis daugiau nežinos 
Kančių ir troškimų krūtinės jaunos,
Kulka palytėtos krūtinės!
Man mirštant savieji akių neužmerks,
Ir niekas jaunųjų dienų neapverks,
Tik rasos mirgės rytmetinės.

Kaikurie K. Žitkaus kūriniai tiek jautrūs, tiek artimi 
mūsų žmonėms, kad jie virto liaudies pamėgtomis dai
nomis, pav®.: “Gražių dainelių daug girdėjau.”

Paskutiniu metu kun. Žitkus buvo “Saulės” mok. se
minarijos kapelionu, o vėliau garsiu religinių vadovėlių 
kūrėju, kurie bu*'O parašyti gyvu stiliumi, nauja dvasia 
ir buvo didelė dovana Lietuvos vaikams, kaip ta eiliuo
toji jo maldaknygė, išleista mažyčiams prieš pat bolše
vikų okupaciją. i. s Wi

klierikas turėtų kokių nuo
stolių. Bet jėga priverčia, 
kad paimčiau jo skribelę, 
jam esą arti, jis ir be skri- 
belės pareisiąs. Nereikia 
sakyti, kad ant rytojaus 
jam vėl grąžinau, kas jam 
priklausė. Vėl kitą dieną, 
nežinau iš kur sugraibęs, 
jis atneša 200 litų, spren
džia į delną man šnekėda
mas:

—Nekokios esi sveikatos, 
reikėtų, kad kur pavažiuo
tum. žinau, kliėrikai netu
rite iš ko...” žinojau, kad 
jam pačiam nelengvai su lė
šomis. Taip susijaudinau, ir 
tik kai prie žodžių prisidėjo 
mano ašaros, įtikinau, kad 
man tie pinigai nereikalin
gi ir kad jų negaliu imti:

Kartą bažnytėlėje turėjo' 
būti kokios pamaldos. Pasi
rodė, kad tik viena kamža 
beesanti. Kaip klierikas, pa
maniau, kad bus man gera 
ir mažytė patarnaujančio 
vaiko komželė.

—Ne, esi augalotesnis. 
Imk kunigo kamžą. Man bus 
gera šta..., — pratarė kun. 
Žitkus ir iš mano rankų pa
ėmęs padarė taip, kaip pa
sakė__

Tai smulkūs dalykai, bet 
jie nusako, kaip turtinga 
poeto siela ir mes kiekvieną 
smulkmeną apie tuos cha
rakterio ir plunksnos galiū
nus turime rinkti ir perduo
ti ateinančioms kartoms.

K. J. Prunskis.

užmanymus.
- Kad tame bankiete daly

vavo ir andriejiečiai, Kazys 
ir Genovaitė Ramanauskai, 
kurie, ypač G. Ramanaus
kienė, kaipo žymi visuome
nės veikėja, yra čia labai 
įžymus asmuo, ne tik vien 
tarpe lietuvių, bet ir tarpe 
amerikonų Ričmoniškis

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

J. W. Goethe

Skolinam Pinigus 
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DRAUGAS
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadieniu#.

Prenumeratos kaina Chicagoje k Cieero—paštu:
Metams *,....................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................................   4.00
Trims mėnesiams ...............................  2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ............................................    75

i Jungtinėse Valstybėse, ne Chlcagoje:
Metams ..................................   $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3 50
Trims mėnesiams ...................................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................   .75

Užsieniuose:
Metams ........................................  $8.00
Pusei metų ....................*............................... •................. . 4.50
Trims mėnesiams   2.50 i
Pinigus reikia siųsti pašto Mopey Orderiu su užsakymu,'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. ■

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiame, Jei neprašę- 
aaa tai padaryti ir neprisinnCUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei galima, nšomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered u second-Cla»s Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, BĮ. 
Under the Act of March 3, 1879.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus mėnuo
Prezidentas Rooseveltas specialiu raštu paskyrė visą 

kovo mėnesį Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajui. Jis 
atsišaukia į visuomenę prašydamas suaukoti šiai kil
niai organizacijai du šimtus milijonų dolerių. Tai yra 
didelė pinigų suma. Amerikos Raudonasis Kryžius nie
kuomet savo veikimo istorijoj tiek daug aukų vienu
kartu nebuvo prašęs. Bet, reikia neužmiršti, kad ir rei- vo atleidimo liūdymus, GPU patruliai juos nužudyda 
kalas yra didelis. Niekuomet pirmiau Amerikos Rau- vo vietoje, be jokių tolimesnių tyrinėjimų. G.ulbenės 
dooasis Kryžius nevedė taip plataus darbo, kaip šiuo aerodrome rasta 120 lavonų Latvijos karininkų Rygos 
metu. • centrinio kalėjimo kieme surasta 98 lavonai bolševikų

Karas eina veik visuose kontinentuose. Amerikos ka- nužudytųjų žmonių. Tik mažas skaičius iš jų nebuvo 
riai kaujasi su žiauriais priešais ne viename, bet dau- galima atpažinti. Jų tarpe rastas lavonas pulkininko M. 
gybėje frontų. Nuo kareivių pulkų neatsilieka nė Ame- Lukins, pulk. Muižulio, pulk. Fogelmanio, švietimo mi- 
rikos Ra.11riQna.Kj3 Kryžius. Su savo slaugėmis, gydy- nist. vieno departamento direktoriaus Čuibės ir jo sū- 
tojais ir įvairios rūšies darbininkėmis ir darbininkais naus. Išlikusieji gyvi vėliau papasakojo, kad Rygos' 

kadėjūne bolševikai per tardymus ilgomis adatomis ba
dydavo galvą, panages.

jis eina visur. Pirmoje vietoje jis rūpinasi sužeistųjų 
gelbėjimu, gydymu ir priežiūra. Bet yra daugybė ir 
kitų reikalų, kuriuos ši organizacija turi aprūpinti.

Reikia manyti, kad Amerikos visuomenė dabartiniu 
laiku ypatingai bus duospi, kad ji ne tik užpildys savo 
kvotą, bet suaukos daugiau negu Prezidentas prašo. Juo 
daugiau bus suaukota Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
juo daugiau gyvybių bus išgelbėta ir karo frontuose 
ir visuose kituose atsitikimuose. Mes neabejojame, kad 
lietuvių visuomenė ir šį kartą, kaip ir visais kitais at
sitikimais, savo duosnumu neatsiliks nuo kitų. Aukoti,
ir tai gausiai aukoti, Amerikos Raudonajam Kryžiui administracijos depart. direktoriaus J. Anšmito, pulk.
yra mūsų ir patriotinė ir krikščioniška pareiga.

Nauji sėkmingi žygiai
Amerikiečių karo jėgos Pacifiko fronte vis stipriau 

ir sėkmingiau ima daužyti japonų pozicijas. Japonijos 
imperialistų vadovybė jau mato, kad sunki bus atsi
laikyti. Ji pradėjo keisti karo vadus, manydami, kad 
tuo padėtį pagerins. Bet tai nieko negelbsti. Štai, šio
mis dienomis gen. MacArthur vadovaujama Amerikos 
kariuomenė ir vėl padarė naujų ir labai sėkmingų žy
gių. Ji įsiveržė į Admiralty salas, kurios yrą labai 
svarbioj strateginėj pozicijoj. Užimtas aerodromas ir 
apsupta 50 tūkstančių japonų kareivių.

Nepaisant tolimų distancijų ii* visokiausių kliūčių, 
amerikiečiai tikrai sėkmingai kariauja prieš japonus.
Matydami. kad mūsų kariaijavo pareiga, taip Šauniai daj pulk CeiminH ir vado j. Au3manio, kurie. tuc3’_tarsi' kuriais
atlieka karo fronte, mes turime dar labiau įsikinkyti į 
karo darbus namų fronte. Mūsų šventa pareiga yra 
darbuotis, kad nieko nepritrūktų mūsų vyrams karo 
frontuose.

★
Nacių ir bolševikų siautėjimai Latvijoje

(LKFSB) Latvijos pasiuntinybės spaudos biu^s nėr 
seniai išleido L. Elkio knygelę: “The Truth about Bol- 
shevik and Nazi Atrocities in Latvis.”, šio veikslo au
torius yra buvęs Latvijos finansų ministeris ir paainn- 
tinys Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir 
Turkijoje. Veikale paduodama daug reikšmingų faktų. 
LATVIAI TURI KELIUS “MILIŪNUS”

Nacių okupacija Latvijai taip pat sunki, kaip ir Lie
tuvai. Ir Latvijoje naciai už pasipriešinimą yra sunai
kinę net keletą kaimų. Tadp 1942 m. sausio 4 dieną 
Re^ekuė-s aikštėje buvo sušaudyta 30 vynj Audrutės

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
a ■»

kaimo, visi kaimo trobesiai išgriauti ar sudeginti. Ke
letą dienų vėliau: sausio 9 d. Lųdzos turgavietėje na
ciai sušaudė 47 vyrus Mordukų kąimo. Ir Latvijos gy
ventojai turi okupantams vokiečiams mokėti dideles 
duokles, bei atlikti priverčiamuosius darbus. Supran
tama, nemažai yra areštuotų.

Tie viaį liūdni faktai yra tiriami ir kaip tik bus iš
tirti su tokiu pat rūpestipgumu, kaip jau dabar ištirta 
bolševikų žiaurumai, bus paskelbti.
RAUDONASIS KRYŽIUS APIE RAUDONĄJĄ 
OKUPACIJĄ

Latvijos Raudonasis Kryžius jau turėjo galimybės 
atlikti nuodugnų tyrinėjimą bolševikų okupacijos Lat
vijoje. Raud. Kryžiaus žmonės apėjo kiekvienus namus, 
kiekvieną miestelį ir surado, kad <per trumpą savo vieš
patavime metą Latvijoje bolševikai nužudė, areštavo 
ar ištrėmė 34,250 žmones. Iš to skaičiaus nužudytųjų 
yra 1,355 ir jų kūnai suversti į bendrą didelę duobę ar 
užkasti pavieniui, buvo surasti Latvijoje. Manoma, kad 
nužudyta daug daugiau, nes raudonojo teroro šukos 
buvo užkasamos kur miškuose, nežymiose vietose, pa
sistengiant, kad žolė užaugusi juos paslėptų. Sovietų 
okupacijos metu Latvija išviso neteko apie 60,000 gy
ventojų, ir tai labiausiai išauklėtų, patrijotiškosrios vi
suomenės vadų. Kai kurie iš jų, matydami tokius bol
ševikų žiaurumus, nebepergyveno tėvynės nelaimės, pa
tys4 sau atimdami gyvastį, kaip tas atsitiko su gen. L. 
Rolsteins, kiti kankinami bolševikų tortūromis išėjo iš 
proto.
LATVIJOS KARININKŲ ŽUDYMAS

Daugiausia raudonieji yra išžudę armijos karininkų, 
policijos valdininkų ir šaulių. Taikos meto armija Lat
vijoje siekė 20,000. Iš to skaičiaus bolševikai išžudė 
1,084 karininkus. Netoli Latvijos-Lietuvos sienos, Vai- 
nodėje masiniame kape rasta apie 300-400 Latvijos ir 
Lietuvos karininkų lavonų. Daugelio iš jų rankos ir 
kojos buvo surištos spygliuotomis vielomis. Kai bolše
vikai perėmė į savo rankas latvių armiją, kai kurie 
jiems nepatikimi karininkai buvo paliuosuojami. Kai 
jie grįždami į namus parodydavo bolševikų policijai sa-

Rygos priemiestyje Baltezers atkasta 13 bendrų, ka
pų, kuriuose rasta 43 raudonųjų nužudyti žmonės. Jų 
tarpe atpažintas lavonas pulk. J. Erglio, latvių gelžk. 
policijos virš. J. Ozolinš, pastorius D. Zemits, rašyto
jas E. Ego.
KĄ KALBA ATKASTIEJI GRABAI

Kitame Rygos priemiestyje, Dreilinėje, atkastas ben
dras k3tpas su 39 lavonais. Tarp jų atpažinta lavonai

J. St re i pos. Kai kurios raudonojo teroro aukos buvo 
rastos grioviuose paliai Latvijos vieškelius, pav., aukš
to valdininko O. Cielens. Jo kūne buvo žaizdos septy-

GAVĖNIOS 
MINTYS

Raio Vyak. P. Bočys, M.1.0.

Ketvirtadienis 
kovo 2 d.

“Kam tie dantys? Duonai 
valgyt”, klausia ir atsako 
liaudies patarlė, paminėda
ma keletą kitų mažiau ir 
daugiau svarbių daiktų su 
jų tikslais. Kaip tiktai ką 
nors nematytą išvystame, 
nejučiomis pakla u s i a m e, 
kam tas yra, nes gyvenimas 
mus įpratino vertinti daik
tus sulig jų tikslais. Juo 
mokytesnis žmogus, juo dau 
giau daiktų žino ir jų tiks* 
lūs supaiso, kam kuris yra.

Ne kas nauda žmogui ži
noti daug daiktų su, jų tiks
lais, jei žmogus pats savo 
tikslo nežinotų. Nė šaulys 
netaikęs nepataiko šauti kur 
reikia, nė žmogus nežinąs 
savo tikslo negali to tikslo 
pasiekti. Kas nepasiekia sa
vo gyvfenimo tikslo, tam be
lieka tiktai užsivylimas ir 
nerimastis, o tat visa lai
mės nesudaro.

Tačiau žmogaus širdyje y- 
ra nenuraminamas, neišdil
domas ir nenutildomas lai
mes troškimas. Jos trokšta 
vargšas ir turtuolis, moks
lininkas ir beraštis, ligonis 
ir sveikata žydintis jauni
kaitis, šventasis ir galvažu- 
dis. Kaip nebūva žmonių be 
galvos ar be širdies, taip 
nebūva be laimės troškimo. 
Tam troškimui numaldyti y- 
ra daug klaidingų kelių ir 
vienas tikras.

Klaidingi yra tie keliai, 
kurie laimės neteikia. Gir
tuoklis laimės ieško svaiga
luose; rijūklis skaniuose vai 
giuose, paleistuvis ištvirki- 
rųp, šykštuolis piniguose, iš
didusis valdžioje ir garbėje. 
Ne tie nė kiti keliai laimės 
nesudaro. Kūno lepinto  j ai 
veikiau apserga, pinigo ieš
kotojai amžinai trokšta, gar 
bės ir valdžios siekiantieji 
nuo to kardo žūva, kuriuo- 
mi kovoja.

Laimėk troškimas yra mū
sų sieloje, bet kūnas jį gali
klaidingai iškreipti Visi mi- nių kulkų. Beveik visų nužudytųjų karininkų lavonai nStieji iSkrypimai ya kūno 

turėjo nežmoniškų kankinimų ženklus. Atrastieji do- padarytb Pat3 iaimėg troš- 
kumenlat — mirties sprendimai — kalba, kad žudymo kjma8 n?ra tik8|ag Q tjk „ 
įsakymus, net dažnai be jokio teismo, duodavo bolše
vikų slaptosios policijos valdininkai, atvykę iš Sovietų, 
jų, pavardės: šustin, Novik, Citron.
BAISUSIS KALĖJIMO POGRINDIS

Buvusiame Latvijos Vidaus Reikalų ministerijos na
mo pogrindyje bolševikai buvo įtaisę torturų celes. Čia 
buvo įtaisymai sutinimui areštuotųjų baisiu karščiu, 
buvo rastas kambarys su guma išklotomis sienomis, 
kur, turbūt, buvo vykdomos egzekucijos. Netgi įtaisyti 
vamzdžiai kraujui nubėgti. Ant sienų rasta išrėžti var

matyt, dar spėjo palikti nors tokį ženklą prieš savo 
egzekuciją. Iš atrastųjų lavonų patirta, kad čia bolše
vikai daugiausia mėgo aavo aukas pribaigti šūviu į 
sprandą, iš užpakalio.
LATVIJOJE BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ AR IŠTRĖMĖ 
41 KUNIGĄ

Per metus raudonosios okupacijos, bolševikai Latvi
joje nužudė ar ištrėmė 41 dvasininką. Buvo nužudyti 
šie katalikų kunigai: Indros dekanas V. Lįtaunieks, 41 
m. amžiaus, jo krūtinėje rasta karšta geležimi išdegin
tas kryžiui, o ant jo galvos — spygliuotos vielos vai
nikas; nužudė Okros dekaną E. Bekers, 46 m. amžiaus, 
kankinę prieš mirti vėliau nužudė Zosnos dekaną Kapcį, 
taipgi nužudė lietuvių kilmės kunigą Paškevičiui, kurs 
jau kartą buvo išvaduotas iš GPU rankų, išmainant jį o mūs žąsis per Rygos uos- 
3 areštuotus komunistus; prieš mirtį tą lietuvį sunkiai tą veža Vokietijon, Berlyno 
kaukiaut ištisais plotais nulupdami odą. rudmarškinig-mš prišerti”.
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KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMA

Rašo PROF. K. PAKŠTAS 
(Tęsinys)

Malonų skaitytoją prašau atkreipti dėmesį ypatingai į 
antrą ir ketvirtą patiektos lentelės stulpelius: jie rodo 
mirtingumo ratas ir civilizacijos laipsnį arba gyvenimo 
standartus. Materialinės civilizacijos masteliu čia laiko
ma mirtingumo rata tuo būdu, kad dviem promiliais (per 
thousand) padidėjęs mirtingumas numuša civilizacijos 
arba gyvenimo standartus dešimčia procentų. Gana nuos
tabu, kad šitas suprastintas metodas man patiekė be
veik tokius pat laipsnius, kokius prof. E. Huntington ga
vo įvairioms pasaulio dalims sujungdamas nuomones ke
lių tuzinų mokslininkų, imančių domėn net dvylika sun
kiai apčiuopiamų kriterijų.

Nepriklausomybės pradžioje, t. y. 1920 — 1925 m., Lie
tuvos žmonių ir kūdikių mirtingumas buvo maždaug toks 
pat kaip Rusijoj, Lenkijoj ir Balkanuose. Tačiau nuola
tinis mokslo plitimas, gerėjantis maistas, mediciniškas, 
patarnavimas ir rūbai Lietuvos sveikatingumo poziciją 
Europoje perkėlė iš kokios 20 ar 22-ros vietos į 8-tą vie
tą, priartinant mūsų tautą prie pačių kultūringiausių tau
tų. Ir labai žiaurus rusų bei vokiečių režimas, ir labai 
uoli cenzūra negali per kelis metus atimti lietuviams vi
sai teisingai pelnyto pasigerėjimo jų pačių laimėtais kul
tūros vaisiais. • , .

Dabar pažiūrėkime kurių šalių žmogus užgimęs ilgiau 
tikisi gyventi. Nenorėdamas skaitytojo skaičiais varginti, 
čia apsiribosiu tik Centrine ir Rytine Europa bei U. S. A.

Expectation of Life
Men: Women

U. S. A. (whites-tik baltieji) 59 62
Netherlands 65 66
Denmark 60 64
Germany 60 63
Lithuania 52 56
Czechoslovakia 52 55
Poiand 48 51
Hungary 48 51
Soviet Russia 42 47
Čia patiekti skaičiai rodo įdomų vaizdą: mes matome, 

kad Europoje žmonių amžius trumpėja einant iš Vakarų 
į Rytus. Lietuva, kaip ir kitos mažosios Baltijos respub
likos, sparčiai vejasi Vakarus ij\.vis nutolsta nuo Rytų. 
Jos savo sveikatingumo laipsniu ir gyvenimo standartais 
artėja prie Jungtinių Valstybių baltųjų žmonių, nes A- 

‘meriko8 negru® jos jau gerokai pralenkė. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojo vidutinis amžius jau visu 
penktadaliu yra ilgesnis už Rusijos piliečio gyvenimą. O 
tai yra išdava jo kultūringesnio ir sotesnio gyvenimo. 
Moterys beveik visur ilgiau gyvena už vyrus, nes jos re
čiau dirba pavojingus darbus, rečiau pasiduoda alkoho
lizmui, mažiau rizikuoja į pavojingus prietikius.

1940-41 m. per dvylika mėnesių Sovietų tvarka jau 
spėjo Lietuvos gyvenimo lygį beveik sulyginti su Rusi
jos. Niekam nereikia aiškinti, kad tuomi mažėjo jos kul
tūringumas ir didėjo mirtingumas. O kas iš lietuvių no
rės penktadaliu trumpinti savo gyvenimą, kad pasivijus 
pažangią, beribę Rusiją? Kam nemalonu ilgiau pagyven
ti, nors ir vargingai? Tai štai dar vienas argumentas, 
kuris tvirtai kalba už Nepriklausomą Lietuvą, Rusijos 
garbės ir turtų nei kiek nemažinant.

(Bus daugiau)

r

Carryinc *1'*“ theroe of the 1944 Ameriran Red Croaa War Fund 
Ippeal, and symboiic of the Iru e tervire of Red Croaa men and 

on lite far-Sung frontą of the world, įhia reprodurtion of the
944 Red Croaa poater depirta the Yanh soldier, in full eąulpment, 
fld SI bis aide the repratentatives of your Red Croea.

gą, kuri mus kreipia tikslo 
ieškoti. Siela jo ieško, sielą 
jį ir randa, žmogaus tiks
las yra pažinti Dievą, jį my
lėti ir tą meilę pareikšti 
veiksmais. Kol žmogus kū
nu tebegyvena,, tol jis nėra 
pasiekęs savo tikslo, tol jo 
laimė nėra įvykusi. Bet šia
me gyvenime siela įgyja

ji būsimame gyvenime pa
sieks savo tikslą, būtent: 
Dievą ir džiaugsis neribota 
laime.

Arkliena - Suomijon, 
žųsys - Vokietijon

(LKFSB) Slaptasis Lietu
vos laikraštis “Nepriklauso
ma Lietuva” nusiskundžia: 
“Arkliena skiriama raunu ir 
vokiečių talkininkams, šau
niai ginantiems savo tėvy
nę — suomiams. Suomijon 
arklieną veža per Liepojų,

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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Rašo fcun. J. Grinius

Susirūpinkime savo jaunimu
Paskutiniais metais, skan kais ir nekreipia dėmesio 

dalingai didėjantis nusikal- su kuo jų vaikai draugauja.
timų skaičius jaunimo tar
pe viso krašto miestuose, 
kelia nepaprasto susirūpini-

Paskutiniu laiku daugely
je vietų pradėjo steigti klu
bus, kuriuose jaunimas gali

mo, miestų pareigūnams. Į-Į praleisti maloniai ir pado- 
vairių rūšių nusikaltimai riai savo atliekamą laiką.
jaunuolių tarpe padidėjo 50 
procentų, o mergaičių tar
po padidėjo net 75 procen
tus.

Yra labai blogai, kad taip 
daug žmonių nežino ir ne
pažįsta SODALICIJOS tiks
lų ir jos veikimo, kuris ypa-

Pirma priežastis nusikal-, tingai yra svarbus kiekvie- 
timų didėjimo, kuriuos jau-Į nai parapijai, nes tai yra
nimas nekreipia dėmesio ir 
nenori pripažinti už nusi
kaltimą, reikia priskirti auk 
Įėjimui viešose mokyklose, 
kuriose religinis auklėjimas* sų Šv. P. Marijos Sodalici

jos narių.
Gerieji mūsų jiaunimo tė-

Kas yra toji Sodalicija?
Ankstyba istorija

Rašo Dale Vaikutis

Rymo Sodalicijai padėjus licijos, kurios priklauso prie 
pagrindą, jos mokslas plė- Rymo Sodalicijos. 
tesi ir į kitus pasaulio kraš- pliUmas
tus. Ankstyba istorija rodo-
kad Sodalicija tapo įsteigta Pirmoji Sodalicija šioj 
Belgijoje ir Vokietijoje, iš pusėj Atlanto įsteigta Mek- 
ten persikėlė į Prancūziją sikos kolegijoje, 1574 me

tais. Po šimto metų vyrų 
Sodalicija įsteigta. Kanado
je jėzuito, misijonieriaus, 
pastangomis. Net ir Vakarų 
Amerikos Indijonų tarpe mi 
sijonieriai skleidė Sodalici
jos reikšmę.

ir Bavariją. Bet ir čia ne
sustojo kunigo Leunis pa
mokinimas mylėti maldą, 
padėti savo artimui ir ypa
tingai mylėti Dievo Motiną.
Jo mokslas skleidėsi į Itali
ją ir Siciliją. Anglijoj slap
ta Sodalicija pradėjo veik
ti.

Popiežius Sikstus V nuo
širdžiai raginė Sodalici jas 
steigti ir trumpu laiku kiek
vienam katalikui buvo gali
ma įsirašyti ton draugi j on.

Pirmajai Sodalicijai Ry
me popiežius Gregorius XIII
ir jį sekantieji suteikė ypa- pirmosios Sodalicijos įstei- 
tingus atlaidus Sodalicijos gimo, jos pamokinimai pra- 
nariams. Tuos atlaidus gau- dėjo skleistis Amerikoje, 
na ir vėliau įsteigtos Soda-1 1738 metuose vėl jėzuitų

Per daugelį metų vien tik 
vyrų Sodalicijos buvo leis
tos priklausyti prie Rymo 
Sodalicijos. 1751 metuose, 
popiežius Benediktas XIV 
leido moterų ir mergaičių 
Sodalici’oms tapti Pirmo
sios Sodalicijos narėmis.

Beveik du šimtu metų po

DVIEJU PARAPIJŲ SODALIETĖS {STOJO
VIENUOLYNAN

Įstojus vienuolynan, Flo-1, gai gražiai vaidindavo vy- 
rence Kaminskas, Šv. Anta- rų roles. Sodaliečių vakare, 
no parapijos sodalietė, pa-Į praeito rugsėjo mėnesyje, 
liko didelį skaičių draugų Teofilė atliko “pramogų lai- 
jaunamečių tarpe. Ji pri-i vo” kapitono rolę. “Drau- 
klausė prie Šv. Kazimiero' go” koncerte pasirodė soda- 
Akademijos jsunamečių rė- liečiu “Vestuvėse” tėvo ro- 
mėjų skyriaus, taipgi buvo Įėję.
narė Lietuvos Vyčių 14-tos ‘ Teofng baigg NefcaiUo Pra
kuopos. Florencija yra ypa- gįdėjimo parapijos pradžios 
tingai pasidarbavusi Sodali
cijoje, kurioj pastaruoju lai 
ku ėjo pirmininkės pareigas.
Praeitais metais ji atliko fSaas, 
net du darbus — pirminin
kavo pasilinksminimų komi
sijoje ir globojo Sodalicijos 
tfdą.

Sodaliečių centre Florence 
vadovavo pasilinksminimų 
komisiiai.

Visuose darbuos^, Flo
rence stropiai veikė ir Ka
liai atliko savo pareigas. Už
tat, jos netekus paliko tuv- 
tuma bičiulių tarpe.

Florence yra baigusi šv.
Antano parapijos pradžios 
mokyklą ir šv. Kazimiero 
Akademiją. Ji taipgi lankė 
Mortop Junior College va
karinę mokyklą. Tiems, ku
riems teko dalyvauti Cicero 
sodaliečių vakare, vasario 
mėnesyje, bus lengva atsi
minti Florence malonų bū
dą ir gražų pasirodymą sce
noje kftipo šaunus “jauni
kis“ — tvarkdarys.

Florence Kaminskas

mokyklą. Yra
metų Etudentė Šv. Kazimie- ___________
ro Akademijoje ir Akade- _ , .. , .
mijos Sodalicijos pirminin-'jOddllCtCS UČllyVdllS 
kė.„ . Trijų dienų re-Bus sunku apseiti be Teo- 
filės, bet Brighton Parko so-1 |(OlckcijOS6 
daiietės džiaugiasi, kad vie
na iš jų tarpo pasiskyrė am
žinai tarnauti Dievo garbe’.
Teofilė žadėjo savo drauges 
atsiminti maldose, užtat, so
dalietės tiki, kad jų darbai 
bus sėkmingi ir naudingi.

Brighton Parko sodalie
tės neteko gabios scenos ar
tistės Teofilės Vilimas, kuri 
įstojo vienuolynan. Be Teo
filės Vilimas, scenoje bus

Nėra abejonės, šios dvi 
darbščios ir pavyzdingos so
dalietės ras ramybę ir links
mumą vienuolyno patalpose 
ir, būdamos arti Marijos, iš-

trūkumas, nes sunku bus prašys gausių malonių drau 
rasti mergaitė tokio gyvu-, gėms- sodalietėma, su kū
mo ir linksmumo. Ji ypatin-' riomis persiskyrė.

Ii

mūsų katalikų klausimo iš
rišimas ir apsauga jaunimo 
nuo pagundų.

Visu pirma sodalietės pa
čios pasišvenčia Dievo Mo- 

ir

Nuoširdus jaunimo veikėjas ir prietelis, 
Kun. Julius Grinius

------------------------------------------  ----------- —------ ------- 1— timų didėjimo, galima tei-
pastangomis, Sodalicija ta- metų — 11,636. Pastaruoju singai kaltinti tuos tėvus, 
po įsteigta Nevv Orleans laiku 68,000 Sodalicijų gy-, kurie nesirūpina savo vai- 
mieste. ši buvo ypatingai vuoja ir uoliai veikia viso-
skiriama darbininkų vyrų se pasaulio dalyse, 
grupei. x g.g s|jai^jUg pa,rocio So

Per šimtą metų, tik pen
kiasdešimt penkios Jungti
nių Valstybių Sodalicijos 
priklausė prie Rymo. Šios 
draugijos veikė daugiausiai 
Rytuose. Yra pažymėtina, 
kad po tų metų Sodalicija 
pradėjo stiprėti ir plėstis po- 
visą Ameriką. Nuo 1854 iki

dalicijos stiprybę. Jau pra
ėjo 380 metai, kada pirmo
ji Sodalicija, jauno, dievoto 
jėzuito, tapo įsteigta, ir ji 
kasmet daugiau ir daugiau 
plečiasi. Katalikų draugijų 
tarpe Sodalicija laiko pir
mą vietą, nes ji mažai te-

pat ne viena prisiminė ką 
nors juokingo iš tik ką at
likto vaidinimo.

Programo dalį išpildė gru 
pė sodaliečių. Taip pat pa
gerbtos buvo sodalietės, ku
rios pašventė savo laiką, 
kad vakaras būtų sėkmin
gas. Jų tarpe buvo sekan
čios: Margaret Gudas, komi-
sijos pirmininkė; Grace Wa- 

prašo savo narių, bet gau-tstak įr Lillian Alexander,1926 metų suvirš 7,000 So
dalicijų tapo prijungtos prie' siais atlaidais jiems atlygi- 
Rymo, o nuo 1926 iki 19401 na.

AMERIKOS SODALICIJOS APDOVANOJO POPIE
ŽIŲ KALĖDŲ DOVANA

Gruodžio mėnesio pradžio lą Maglione pareiškęs sekan- 
je Amerikos Sodalicijų na- čiai: “The Holy Fa t her 
riai pažadėjo trijų dienų Mi- gratefully acknowledges the 

'šias ir šv. Komunijas popie- filiai greetings and the rich 
žiaus intencija. Viena tų spiritual houąuet offered 

j trijų dienų turėjo būtinai for his intentions by the 
1 priskaityti Nekalto Prasld ė- Sodalists of North America, 
i jimo Panelės Šv. šventę, To them he imparts hįs pa-» 
gruodžio 8-tą. Sies aukos ternal apostolic benedietion 
buvo bendrai suskaitytos ir and pledges an abundance 
kartu su Kalėdų linkėjimais of Heavenly graces.”
pasiųstos popiežiui.

Dabar gau a žinia, kad 
‘ popiežius sulaukęs šią Ka- 

paskutinių dovanėlę, per kardino-

Sodaliečių trijų dienų pa
sišventimas Marijos garbei 
sudarė 767,752 Mišių* aukas 
ir 636,952 šv. Komunijas.

ši dovana buvo popiežiui 
suteikta per Amerikos soda
liečių centralinę raštinę, St 
Louis, Mo.

Keturiasdešimt mergaičių 
dalyvaus trijų dienų reko
lekcijose, kurios įvyks kovo 
10, 11 ir 12 dienomis, War- 
renville, Illinois, rekolekcijų 
namuose. Šiuose namuose 
patarnauja vien tam darbui 
pasišventusios seselės, ku
rios taipgi užlaiko gražius 
rekolekcijų namus Chicago-

Rekolekcijų paskaitas ves 
kun. J. Grinis, šv. Antano 
parapijos vikaras, ir soda
liečių dvasios vadas.

SODALIEČIŲ PUSLAPIO 
REDAKCIJA

Sodaliečių centro puslapis 
suredaguotas centro skelbi
mo komisijos pastangomis. 
Dalei Vaikutis, komisijos 
vedėjai, šiam puslapiui me
džiagos patiekė:
Bernice Aleksiūnas, C’cero.
Bea Draugelis, Roseland.
Irene Pakelti s, Brighton 

Park.
Phyllis Pechukas, 

Marąuette Park.
Alice Aleksiūnas, Cicero
Irene Pakeltis Brighton Pk.

yra paneigtas ir dėlto jiems jr
nėra suteikiama pagrindinių Jos doryte8j kad
žinių nei apie Dievą, nei . j.. .u vai, visai teisingai nenmau-
apie krikščionišką moralę. , Kristui Marijoa Sūnui. Taip J“ ** didėjančio nusikalti- 

Antra priežastimi nusikal- pat jcs ate<a3i pageibėtimų Vaičiaus jaunimo tar-

bilietų platintojos; Darata 
Faiza, šokių mokytoja ir 
Mary Mondeika, dainų ve
dėja.
.i ...

savo klebonui parapijos vei
kime ir tvarko labdarybės 
ir gailestingumo darbus lan
kydamos sergančius ir pa
gelbsti vargšams ir pagal
bos reikalingiems. Kaip y- 
ra svarbu katalikui skaityti 
geras katalikiškas knygas 
— sodalietės yra lavinamos 
skaityti geras katalikiškas 
knygas, atskirti geras kny
gas nuo blogų, ir platinti 
katalikiškas knygeles tarp 
nekatalikų, kad ir jie galė
tų pažinti mūsų tikėjimą. 
Pagalios joms yra duodama 
galimybė tvarkyti ir džiaug
tis (socialiu) visuomeniniu 
ir polisio veikimu tarpe vi-

pe. Jie nori apsaugoti juos 
nuo blogo, kad jie būtų ge
ri Dievą — bijantieji vyrai 
ir moterys. Kiekvienoje pa
rapijoje, yra Sodalicija pa
švęsta (šv. P. Marijui) Die
vo Motinai. Aš manau, kad 
tėvai turi reikalauti, kad jų 
dukterys būtų Sodalicijos 
nariais, ir kad jie patys pa
gelbėtų Sodalicijai jos vei
kime. Kur yra gerbiama ir 
mylima Dievo Motina, ten 
yra malonė ir gerumas. Ar 
jūsų duktė yra sodalietė? O 
jei ne, tai kodėl?

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą".

DAUG RANKŲ DARBĄ PADARO LENGVĄ

Sodalietės džiaugiasi 
vakaro sėkmėmis

Cicero. — Sodaliečių va
karis ir vaidinimas “It Hap- 
pened Yesterday” įvyko pa
rapijos salėj, vasario 21 d.

Vakaro garbės svečiai bu
vo: kleb. kun. I. Albavičius 
ir vikarai: Gasiūnas ir Gri
nius. Vakarą vedė sodalietė
Teresė Vaičiūnas. Charleston, So. Carolina, National Cathclic Community įsteigtas ŪSO klubas kiek-

Vakaras buvo įvairus: su vieną sekmadienį išduoda pusryčių trim šimtams kareivių. Nuo praeitų metų balan- 
programą, užkandžiu ir šo- džio mėnesio, kuomet žis klubas buvo įsteigtas, iki šiol yra Išdavęs 10,000 pusryčių. At
kiši*. Sodalietės smagiai dai vaizde katalikų jaunimas, kurs kiekvieną sekmadienį susirenka indų plauti. Pusry- 
navo ir suko polkutes, taip čius gamins seserys-vienuolės. (NCWC-Draugas)
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Nauja knyga
"Amerikos Lietuviu Kataliku Darbai"
Išleido Kunigų Vienybė. 

Redagavo: kun. dr. J. B. 
Končius, kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Balkūnas ir kun. S. 
Raila. Knyga labai gražiai 
išleista, didelio formato. Į- 
žangos 16 pusi., turinio 336, 
iš viso 352 puslapiai. Kny
ga padalinta į penkis sky
rius.
l. Mūsų parapijos

Čia aprašomos plačiau, ar 
trumpiau visos lietuvių ka
talikų parapijos alfabetiniai 
tvarkai; pažymėti parapijų 
vardai, adresai, kunigų var
dai ir t.t.
IL Draugijos ir įstaigos

Visos žymiausios (19) 
centralinės katalikų; organi
zacijos, bei draugijos turi
ningai ir vaizdžiai aprašy
tos. Iš tų aprašymų matosi 
jų praeitis ir darbuotė pio
nierių dvasiškių ir pasaulie
čių.
m. Mokslo įstaigos

Aukštesnės ir parapijinės 
mokyklos sistematingai ir 
tinkamai apibudintos. Sese
rų Kazimieriečių (30), se
serų pranciškiečių (17) ir 
seserų Nukryžiuoto Jėzaus 
(3) vedamos parapijinės mo 
kyklos alfabetinė j tvarkoj 
sutvarkytos ir aprašytos; 
kiekvienos mokyklos adre
sas irgi paduotas. Minėtų

kongregacijų lietuvių kalbos 
ir kateketiniai kursai sura
šyti.
IV. Mūaų spauda

Šiame skyriuje aprašyk 
net 12 katalikiškų laikraš 
čių bei žurnalų; iš tų ap
rašymų matosi katalikų 
spaudos praeitis ir dabar 
tinę jų veikla.
V. Biografijos

Paskutiniame knygos sky 
riuje aprašyti dešimts žy
mių veteranų veikėjų gyve 
nimas ir jų darbai; jų tar 
pe pažymėtini kun. A. Sta- 
niukynas, Motina Marija, 
muzikas J. žemaitis ir ki:i.'

Knygoj labai įdomiai at
vaizduotas Amer. Liet. Kat. 
gyvenimas. Iliustruota 40 
paveikslais. Gale* įdėtas tu
riningas prof. Pakšto straips 
nis: “Amerikos lietuviai ka
talikai kovoje dėl Lietuv-os 
nepriklausomybės ”. Visi A- 
merikos lietuviai kunigai 
surašyti alfabetinė j tvarkoj 
ir jų adresai. Knygos g a1 e 
įdėta vardų ir vietų rodyk
lė.

Kiekvienam susipratusiam 
katalikui-katalikei verta šią 
knygų įsigyti. Knygos kai
na — gerais viršeliais $3.00 
ir paprastais aptaisais $2.00. 
Su užsakymais kreipkitės į 
redakciją..

PERVEŽAMI j LIGONINĘ Žinelė nuo Vargdieniu 
Seselių Lietuvoje

(LKFSB) Nekalto Šv. P. 
M. Prasidėjimo seserys^ar
ba kaip Lietuvoje daugiau 
įprasta vadinti — Vargdie
nių Seserys, — kurių šaka 
Amerikoje yra įsikūrusi ry
tuose (R. D. 1, Putnam, 
Conn.) gavo neseniai nuo 
savo seserų iš Lietuvos laiš
kelį (per Raud. Kryžių), ku
riame pranešama., kad jos 
ten gyvena be didesnių pa
sikeitimų. Prašo ieškoti Si- 

•biran išvežtosios Elzbietos 
Breivaitės. Laiškas išsiųs
tas pereitų metų rugp. 20 d.

Šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserys Čia A- 
merikoje gražiai talkina tė
vų marijonų darbuose, or
ganizuoja savo namuose už
daras rekolekcijas pasauli
nėms moterims, aplinky
bėms leidžiant, kviečiamos, 
laiko ir paskaitas. Jų vie- 
nuozlijai sumaniai vadovau 
ja motina M. Aloyza, Ne- 
taip seniai į USA per Pietų 
Ameriką atvyko jų dvi aukš 
to išsilavinimo ir d’delio 
patyrimo seserys (baigusios 
universitetą ir daug dirbu

sios Lietuvos organizacijo
se (Augusta ir Felicija)

Vargšas, kurs neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir turtingieji. Tols
tojus.

IVULK STUDIO
1945 West 15* Stre.t

tllVAM H) PHOTOGKAPHY 
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lūs sakys svečias iš Chica 
go, “Draugo” redakcijos na 
rys kun. K. Barauskas.

* Vasario 27 d. Lietuvių Pi
liečių klūbo susirinkimas pa
rapijos salėj.

Šiuo metu serga šie lie
tuviai: J. Zubinas, J. Griga- 
Lavič, A. Stankus. Visiems 
linkim greit pasveikti.

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL.
I Be vaikų, programoj da- 
: lyvavo ir parapijos choras, 
kuris šauniai padainavo ke
letą dainų.

Per programą kun. Kaz 
Juozaičiui įteikta paraipijo- 
nų vardu brangi dovana. Ne
pamirštos ir Šv. Kazimiero 
seselės — ir joms įteikta 
dovana.

Klebonas visiems dėkojo 
už brangias dovanas ir skait 
lingą atsilankymą į šį ban
kietą.

Bankiete dalyvavo ir du 
žyiųūs biznieriai — J. Vir
bickas ir A. Puidokas, ku
ine pavaišino savo kostume- 
rius.

Teko girdėti, kad Rock
forde žada įsisteigti Lietu
vių Kareivių Motinų klūbas. 
Sumanymas tikrai gražus.

Kazimieru bankietas
Vasario 20 d. Kazimierų 

bankietas buvo tikrai šau-, 
nūs. Žmonių dalyvavo labai, 
daug.

Po geros vištienos vaka
rienės, prasidėjo programa. 
Vakaro vedėju buvo para
pijos trustisas J. Mil ašis.

Programą atidarė mokyk
los vaikai ir išpildė sekan
čius numeru8:

1. Sveikinimo daina — pa
dainavo vaikų choras.

2. Sveikinimas Kazimierų
— J. Enenas.

3. Mažyčių šokiai, daina
— 1-mo skyriaus vaikai.

4. Solo šokis — J. Riley 
ir Alice Bluegown.

5. Paslaptingoji dėžė — 
vaikai 2-rojo skyriaus.

---- r"’.
Jau baigės “dzūkų kara

liaus” laižytos. Vestuvės a- 
tidėtos po Velykų dėlto, kad 
Povilas Petrėnas nepasiro
dė Užgavėnių vakare. Dau
gelis sako, kad jis pabūgo. 
Baliuje daug žmonių buvo 
ir visi nubalsavo, kad laižy- 
bas laimėjo “dzūkų kara
lius”. Koresp.

Chicagoje suimtas 34 me
tų amžiaus vyras, buvęs ka
linys, kuris vartojo netikrus 
čekius.

N. Y. pietautojams
3 dienos be mėsos
New York. — Dvejuose 

šimtuose keturisdešimt New 
York miesto restoranuose 
pietautojams numatoma sa
vaitėje trys dienos be mėsos 

' ir be sviesto. Apie tai pa
reiškė Paul Henkel, restora
nų draugijos pirmininkas, 
praeitą antradienį (vasario 
29 d.).

Tai įsigalios “kada tai ko
vo mėnesį”, jis pareiškė, po 
naujo OPA plano dėl dalių 
racionavimo ^punktų.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė (tavo Raėttnp | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Ineome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viržminėtu 

antraftu.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

I

Kovo 4 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje prasi
dės 40 vai. atlaidai. Pamoks-

GOOD MF.ALS IN A TRAU. E R—Trailer ranap wira 
*epar*> wall balaneed mcala from Red Croaa nntrition 

Mrs. Il-l-n !' ■■ilsrn, Red Croaa Nutrtrtenlat,
Rva ta trallera at EI Cerrito, Calif., aear a daf<

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, aulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima iSsigelbč^i nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Anzio-Nettuno fronto, Italijoj, kovų dalyviai sąjungi
ninkai laive jūros pakraštyje laukia pervežimo į ligoni
nę. (Acme-Draugas telephoto)

•>-rmatnyt»a 
▼ardaa lr 
adi

LletuvUk*.
fcrdokar

REMKITE 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
n RAITO A

. KANTER.

MONARCB UQUOR
3529 Ho Halsted St 

Pfcone TARI* MM
-r-r-i-m r-r r

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
KlauSlnhu atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DAUNIO LAIKO 

VISI 100% KARO DARBAI 
ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION OO.

■ 11 1 i N

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS FLA8TI0 MA- 
TBKIOlJkS NATUKALBM UtlM 
SPALVOM DANTŲ PLMITOMS.

GANTU
PIRITUS

NAUJOS 
BV«I Yelvatone

$12.50
IKI $39.50 UZ KIEKVIENA

Naatatduoda. B. *kool.. Natūrai*. .pal
vo. N.blunka. VI..J tai, tlnama. d*ntq 
pl.tto. Fermatom. oryM.I el«ar pl.to*

Plunkanti. aunkiim., MUiltATi,, H»U«- 
klnlmM taruntnetai, Mat.rl.laa labai pa- 
aatua t gamtini

Darome p'eitaa |apanataa lr Į 
gauta, tik Iš l*Unluotq dantistą |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1714 S. Aahland Snd Fl. Mon. M5J
Atdara aaa • Iki A *i*tad. hm I IMI t 

KALBAMU LinTLVUItAI

IMI W 2«th St tn.) n Law 
M N. Dearborn Rm. SOS. Hla SS4S

▼tdurmlMtl. ral. •—t. Aatradloal tr 
kMYlrtadlMti aaa » Iki 1

DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ'
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

lAr miSC

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai ižmękAmi ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. HALSTED ST.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mSn.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231* VFEST ROOSEVELT ROAD

i?..............  .. ...........................

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
— ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— ★ —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
— A —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
— ★ —

Siųskite jūsų užsakymas šiuo adresu —

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

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

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

£
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' * SodalietSa taipgi leidžia
VI VEKlrlAJ^ įdomų laikraštuką “Soda-

# e į Hat”, kuris išeina kas mė-
5lttip<liinKimC ne*i ir dalinamas narėms ir
a * parapijonams.
Haris liri' P*r’H>ldos Gegužės mėnesyje soda-

lietis įspūdingai apvainika- 
6v. Antano parapijos So- vo Marijos stoyylą. J šias 

dalicijai eina 20-ti gyvavi-j apeigas buvo suprašytos ir
mo metai. Pirmą susirinki
mą, 1924 metuose, sušaukė 
trao kąrt klebonas a. a. kun.
J. Vaičiūnas. Susirinkime 
dalyvavo apie keturiasde
šimtis mergaičių, kurios nu
tarė steigti SodaJiciją ir 
vykdyti jos nuostatus. So-r 
daliciju gyvavo ir gražiai 
veikė per šešiolika metų, 
bet po to laiko nariui akai-' 
čius pradėjo mažėti, o, ant 
galo, visai paliovė gyvavus.

Sausio mėnesyje, 1943 m., 
kun. L Griniuj, parapijos 
vikaras, sušaukė susirinki
mą, kad. atgaivinti Sodali- 
ciją. Nors atgaivinimo dar
buotę pradėjo tik šešios mer 
gaitės, jų jėgos buvo stip
rios ir Sodalicijos dvasia, 
sužibus . iš mažos liepsnelės, 
iš naujo atsigavo ir didžiai 
užsikūrė.

Jau suėjo metai, kaip So
dalicija pradėjo iš naujo 
veikti. Jos narių skaičius 
Šiuo kartu siekia net pen
kiasdešimta. Susirinkimai y- 
ra laikomi du kart mėnesy
je ir kiekvieną kartą prade
dami bažnytinėmis pa maldo* 
mis. Kiekvieną mėnesj so
dalietės sykiu išklauso šv.
Mišių, priima šv. Komuniją.

Sodalietės ne vien savo 
naudai dirba, bet darbuoja- 

i si visam parapijos veikime.

NULIŪDIMO VALANDOJECentro sodalietės i!
apvainikuos Mariją 1;

V — — ■ 1gegužes menesyje
Pavasaris jau neboti ir su ' 

juo kartu gegužis — Mari- - 
jos ir Sodalicijos mėnuo.

Gegužės mėnuo sodalie- 
tėms ypatingai svarbus ir 
reikšmingas, nes jis yna Ma
rijos mėnuo. Jos ruošiasi ta
me mėnesyje įvairiais bū
dais pareikšd savo meilę ir 
ištiKimybę Sodalicijos glo
bėjai ir idealet

Sodatiečių centras ruošia
si viešai ir iškilmingai pa
garbinti Mariją per gražias I 
jos stovylos apvainikavimo 
iškilmes gegužės 28 d., Sv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. 
Mariją apvainikuos centro 
pirmininkė Darata Faiza. 
Jai pagelbėti bus išrinktos 
po dvi palydoves iš kiekvie
nos prie centro priklausan
čios parapijos. Šių apeigų 
pasisekimu rūpinasi centro 
Eucharistinė — Panelės Sv. 
komisija, kuriai vadovauja 
Emilie Prose iš Marąuette 
Park. Iš anksto dėstomi pla 
nai parodo, kad tokių iškil
mių lietuvaičių tarpe dar 
nėra buvę. Daugiau apie tai 
bus pranešta vėliau.

Toje dienoje taipgi bus 
paminėta Pasaulio Sodalici- 
jų diena Kiekviena sodalie- 
tė, kuri išklausys šv. Mišių, 
priims Komuniją ir daly
vaus _ bendroje sodai iečių 
pramogoje, gaus amžinus at
laidus.

Dviejų Mėty Mirties 
Sukaktuvės

Kreipkitės į

ANTHONY B.
STANISLOVAS
KAZLAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSX

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

8812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Jau sukako dvieii metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsą tarpo mylimą vyrą, Stanislovą Kazlauską.

Netekome savo mylimo Kovo 2-trą d., 1942 metais.
, Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotryną (po tėvais 

B&cetaiįė); sesers dukterį Josephine Pzytula ir joa vyrą 
Frank; švogerį Frank Gudas ir jo moterį Oną, švogerką Vero
niką Rsubunienę ir jos vyrą Victor ar jų šeimas; švogerį Joną 
Stenson ic jo moterį Marijoną; ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko senus tėvelius, seserį ir brolį.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai geras Dievas usbeikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą: Kovo 4 d., 1944 m., Nekalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės Marijos parapijos bažnyčioje, 8:30 valandą ryte, ir 
Kovo 2 d., 1944, Tėvų Pranciškonų koplyčioj, Pittsburgh, Pa.

Kviečiame visus gimines, draugus, pažįstamus ir kai
mynus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Stanislovo Kazlausko sielą.

P&ANCMKUS DAUKŠA
Mirė vas. 29, 1944, 6:30 v. 

ryte, sulaukęs, senatvės.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš 

Telšių apskr,, Rietavo* par. 
Amerikoj išgyveno 44 m.

Paliko dideliame nuliūdi
me: sūnų Bronislavą ir mar
čią Bronislavą; dukterį Ęle- 
ną ir žentą Edvardą Rimk
us; 3 anūkus; brolį Petrą ir 
jo šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

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

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

Nuliūdę Sūnus, Duktė, Mar
ti, Žentas, .Anūkai, Brolis ir 
visos kitos Giminės.

Laid. direkt. S. M. Skudas, 
telefonas MONroe 3377.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meątffci, Vertingi
D1VTVV* AT llllimilllllllllllllllMMIlUMMIMHHUIIOUlUM

Užžėlę takeliai, katrais vaikštinėjai, 
Liūdi mano širdis, katrą taip mylėjai,

Lankau tave tankiai, tą ramstą vietelę, 
Bet jau nebegirdžiu malonaus balselio.

Tarp medelių, ant kalnelio,
Ramiai tu itales.

Kvietkelės žydi ant tavo kapelio 
Ir liūdnai gieda paukšteliai.

Ateis rudenėlis, kvietkelės nudžius,
O mano širdis visada liūdna bus.

MAUZOLEJAI

PasitikėjimoNubudę lieka: Moteris, Sesers Duktė, švogerka, Švoge- 
riai ir visos kitos Giminės. Mumis

KREIPKITES PRIE MU8 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 209 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONA1, CO9TF 
PARTICULAR PEOPLB PREFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DIBTRIBUTORS OP THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Uos* Beauttful—Moet Kndurlnr—Strongmt—Ree* In The Wortd.

BUY.U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

’ KREIPKITES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

Juan i ta Ramirez, 6 metų 
amžiaus, pirmojo skyriaus 
mokinė, buvo mirtinai su
žeista, kai ją suvažinėjjo 
trokas, Paulina ir Polk st* 
Baisią sceną matė jos mo 
kyklos draugų būrys. Mer
gytė mirė ligoninėje.

Juanita gyveno 830 South 
Paulina st., netoli tos vietos, 
kur įvyko nelaimė.

SESUO M. BEATA 
(po tėvais Ona Zelioniūšė)

Švento Pranciškaus Seserų Kongregacijos Narė
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VYashington Blvd. 5919 South Troy Street 

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

Mūsų pastatytas 
TfiVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Oflaao (r Dirbtuvė 
(Netoli Gn 

PHONE: SE

Mirė Vasario 29-tą d., 1944 m., 9:55 valandą 
vakare, ĖST., Detroit, Michigan’e.

Velionė buvo gimusi Pensilvanijos valstijoje.
Patiko dideliame nuliūdime: dvi seseres — Ma

rijoną Jaukštienę ir jos vyrą Walter ir jų šeimą, ir 
Seimą Korg ir joe vyrą Alfred; du brolius — Pijušą 
ir jo žmoną Gertrude ir jų šeimą, ir Pranciškų; 
taipgi ir kitų giminių.

Kūnas randasi pašarvotas Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyne, Pittsburgh, Pa.

Nuoširdžiai prašome visų giminių ir pažįstamų 
pasimelsti už a. a. Seselės M. Beatos sielą.

Nuliūdę lieka: Šv. Pranciškaus Vienuolyno Se
serys* ir velionės Seserys, Broliai ir Giminės.

527 N. WESTERN AVE. 

1 Ava)
LEY 610C

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NakųNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

Donald Richard Bren- 
necka, 10 metų amž'. aus, vie
nas iš šešiolikos Lewis Bren- 
necka vaikų, kuris gyvenoj 
farmoje, netoli Harvardo, 
Mc Henry kauntėje, mirė 
praeitą antradienį savo na
me nuo sužeidimų, kuriuos 
gavo, kai: sekmadienį nukri
to nuo šieno.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose MiestoSENIAUSIOS IR MODERNIŠKI
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

L I. ZOLP

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ MAŽEIKA EVANAUSKAS

3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1133—«BRONIUS D. E N C E R i S
Mirė Vaa. 29 d., 1944 m., 2 vai. ryta, sulaukęs 19 m. amž.
Gimęs Chicago, III. Baigė Nekalto Prasidėjimo Šven

čiausios Panelės Marijos parapijos mokyklą ir Da LaSalle 
aukštesniąją mokyklą.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Antaniną (po tėvais 
Naguiskaitę) ir tėvą Juozapą; brolius Juozapą ir Antaną 
(abu U. S. kariuomenėje), Kristupą, Kazimierą ir Joną; se
seria Rozaliją, Julijoną Kubaitienę ir ios vyrą Edvardą ir jų

J|nų Edvardą, Eleną, Agniešką ir Teresę; dėdes Petrą ir 
oną Enčerius, Kazimierą Naginską ir jų šeimas; tr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 4401 S. Mozart St.
“ • a- 1

Laidotuvės įvyks penktadieni, Kovo 3 d., 1944. Iš namų
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. ,

Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, Broliai, Seserys, švoge- 
riai. Dėdė* Ir visos kMm tdminėa.

Laid. direktorius: John F. Eudeikis, tel. XARds 174k

4605-07 S. Hermitage 
Avemie

Yards 1741-2

Pirkite Karo Bonus LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WE8T 33rd PLACE Phooea: CAJ
10733. K MICHIGAN AVE. GOMMODt

' L BUKAUSKAS
10331 SO. MICHIGAN AVE. Phoae PULLMAN 96014330-34 S. CaEfornia 

Avenue 

Lafayette 0727
ANTANAS M. PHILLIPS

3807 LITUANICA AVE. Phoae YAB

I. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFOBNIA AVE. P

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

P. I. RIDIKASRadio Programai WGB8 
(1399 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.RED CROSS 

WAR FUND
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* DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, HUNOIS Ketvirtadienis, kovo 2, 1944
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Kas Girdėt' 
Chicagoje <>

DEMOKRATŲ
SEKRETORE

Daugiau meilės

Praeitą trečiadienį krimi
naliniame teisme buvo 
sprendžiamos dvi bylos, ku
riose minima dviejų mažų 
vaikų mirtys dėl tėvų žiau
rumo.

Vienoje byloje yra John 
Shaffer, 28 metų amžiaus, 
kuris kaltinamas užmušime 
savo podukros (stepdaugh- 
ter), 5 metų amžiaus.

Kitoje byloje yra Mrs. 
Mildred Merkei, 22 metų am
žiaus, kuri kaltinama savo 
dukters dviejų metų amžiaus 
nužudyme su kačerga.

Liūdna, kad tokie dalykai 
pasitaiko. Reikia daug kan
trybės ir meilės vaikams pa
rodyti, tada tokių dalykų
bus galima išvengti.

♦ • *
Sulaužė koją

Bert Meyeę, 50 metų am
žiaus, 5949 So. Francisco 
avė., sulaužė kairiąją koją, 
kai buvo sutrenktas automo
bilio, 63-čioje gatvėje ir Pu
laski rd.

♦ • * 
Nelaimė

Mrs. Anna Stenzel, 86 me
tų, 3638 So. Ashland avė., 
mirė kauntės ligoninėje pra
eitą antradienį nuo nudegi
mo. Ji nudegė sausio 29 die
ną, kai žvakė uždegė jos rū
bus.

• • * 
Gaisras

Penkiolika negrų turėjo 
apleisti namą, 5136 S. State 
et.; praeito antradienio va
kare, kai kilo gaisras pirma
me aukšte, baldų krautuvė
je.

• • *
Pabėgo nusigandę

Trys maskuoti vyrai, visi 
ginkluoti, bandė ap* plėšti 
Kordecki Building ir Loan 
Association, 3854 So. Ash
land avė., praeito antradie
nio vakare. Bet banditai nu
sigando ir nieko nepešę % pa
bėgo. Banditai pabėgo po to, 
kai jie įsakė iškelti dešm- 
čiai kostumerių rankas. Ne
žinia kas tuos maskuotus 
vyrus nugąsdino.

1

’e

V

Mrs. Dorothy Vrendeburgh 
iš Alabama valstybės pa
skirta demokratų partijos 
nacionalio komiteto sekre
tore. (Acme-Draugas tele
photo)

Pagrobė, sumušė ir pa
skui apiplėšė moterį
Rochester, N. Y. — Mrs. 

Elizabeth Sibley Gonzalez, 
27 metų amžiaus, žymaus vi
suomenininko Harper Sibley 
duktė, buvo pagrobta dviejų 
vyrų praeitą pirmadienį, bet 
buvo paleista po sumušimo 
ir apiplėšimo, ji pareiškė po
licijai. Jos tėvas Harper 
Sibley yra buvęs prezidentas 
Chamber of Commerce of 
the United States.

Mrs. Gonzolez pareiškė pa
reigūnams, kad vyrai įėjo į 
jos automobilį, kai ji susto
jo dėl trafiko šviesos. Grąsi
no ją su ginklu jie privertė 
važiuoti į apleistą farmos 
namą, 15 mailių nuo Roches
ter, N. Y., tarp Rush ir Hen- 
rietta, N. Y.

Ji pareiškė, kad kovojo su 
jais dėl ginklo, ir jie sumušė 
ją su lazda ar paipos dalimi. 
Vyrai paėmė brangų žiedą 
nuo jos rankos ir pabėgo su 
jos automobiliu, ji pareiškė.

Ožiai neigia stebuklus

Žmogus atgavo akies regėjimą 
stebuklingu būdu Liurde

VERTA PAMATYTI FILMĄ, KURI ATVAIZDUOJA 
LIURDO fJVYKIUS

Chicagoje kovo mėnesį savo akį vandeniu, ir greitu 
laiku jis ėmė regėti visus 
daiktuB.

“Negalimas dalykas”, — 
atšovė Bourriette’s gydyto
jas, kai akmenų tašytojas 
pareiškė, kad akis pasveiko. 
Išdidžiai žymus gydytojas 
pareiškė: “Jei tu galėsi per
skaityti kas čia parašyta — 
aš tada tau tikėsiu”. Tuojau 
be svyravimo buvo uždengta 
kairioji akis, Bourriette per
skaitė šiuos žodžius: “Bour
riette turi nepagydomą ligą 
ir niekada nėpasveiks”. Vis
kas buvo aišku. Gydytojas 
pripažino viršgamtišką vei
kimą akies pasveikime. Jis 
pakvietė kitą gydytoją ir iš
tyrė dalyką, ir tas taip pat 
pasveikimą pavadino stebuk
lu.
KAS NEIGIA STEBUKLUS

bus rodoma filmą pavadinta 
Song of Bernadette (Berna
detos giesmė).

1858 metais, vasario 11 
dieną, Liurde apsireiškė Šv. 
Panelė Marija paprastai 

i mergaitei, kurios vardas — 
Bernadeta.

6v. Panelė Marija Liurde 
kelioliką kartų pasirodė jau
nai ir vargingai mergaitei, 
šv. Panelė Marija pareiškė 
mergaitei, kad būtų kalba
mas šv. rožančius ir būtų 
meldžiamasi už nusidėjėlius.

Liurde, Prancūzijoje, po 
pasirodymo Šv. Panelės Ma
rijos Bernadetai, įvyko ste
buklai.
ko.

Jų ir dabar pasitai-

PIRMASIS LIURDO 
STEBUKLAS

Pirmasis stebuklas Liurde 
buvo šis.

Louis Bourriette buvo ne
turtingas akmenų skaldyto
jas, tašytojas, kuris gyveno 
Liurde. Kai jis dirbo akmens 
skeveldra išmušė jo dešinies 
akies dalį. Dvidešimt metų 
jis kentėjo akyje neregėji- 
mą—aklumą. Mediciniškas 
mokslas negalėjo Bourriette 
regėjimo grąžinti.

Kai geras vyras sužinojo 
apie viršgamtišką veikimą 
prie urvo (groto), jis pa
siuntė savo dukterį atnešti 
vandens, kuris tryško iš ste
buklingo šaltinio, netoli uo
los. Bourriette, po padarymo 
Kryžiaus ženklo, paėmė ma
žai vandens ir suvilgė skau
dančią akį. Staiga grįžo re
gėjimas. Jis meldės ir vilgė ti.

Liurde, per Šv Panelės 
Marijos užtarimą, pagijo 
šimtai nepagydomų ligonių. 
Gydytojai specialistai pripa
žįsta kad pasveikimai įvyko 
ne gamtišku būdu, bet virš- 
gamtišku veikimu.

Yra pasaulyje stebuklų — 
mes juos pripažįstame. Die
vas panaudoja juos mūsų ti
kėjimui sutvirtinti ir žmonių 
tikėjimui pagyvinti.

Bet yra žmonių, kurie ma
tydami juodą tašką vistiek 
sako, kad ten balta. Nu, ir 
ką tu su jais padarysi, kad 
jie užsispyrę klaidoje kaip 

ožiai. Bet vis dėlto tų ožių 
nedaug pasaulyje esama. 
Laikui bėgant ožiai nyksta, 
nes šviesos ilgai negali neig-

BUS GIRDIMAS IŠ
234 STOČIŲ Žuvę kareiviai 

karo frontuose

400 tonu popierio
Chicagos mokyklų vaikai 

praeitą savaitę surinko 400 
tonų vartoto popierio, užpra
eitą savaitę surinko 273 to
nus.

Prasidėjo vajus dėl 12 
milijonu doleriu

Chicagos Raudonojo Kry
žiaus skyrius ‘ kovo 1 dieną 
pradėjo vajų sukelti 12 mili
jonų dolerių. Vajus tęsis iki 
kovo 31 dienos.

Į Chicagos vienetą įeina 
Cook, Du Page ir dalis Lake 
kauntės.

Visame krašte Raudona
sis Kryžius nori sukelti 200 
milijonų dolerių.

Nenumatoma
Iš Vatikano gauta žinia, 

kad karo metu nenumatoma 
paskirti naujų kardinolų.

7-ių diertų pasnikas

Šuo dingo, vaikas atsisakė valgyti
Harbourton, N. J. — Nei 

New Jersey ir Pennsylvania 
policija, nei tos bendruome
nės vaikai negalėjo paveikti 
į Stanley Hoffman, 8 metų 
amžiaus vaiką, kad jis baig
tų septynių dienų pasiuką.

Stanley Hoffman labai nu
siminė, kad jo didelis šuo 
Jatta dingo, šuo dingo Wa- 
shington gimtadienyje. Vai
kas savaitėje tik kartą valgė 
ir buvo gydytojo paguldytas

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už plRMnf nunftimtf — be komKIno 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Prelatas Fulton J. Sheen 
iš Katalikų Universiteto 
Washingtone, kurio kalbą 
tema “Kristus tremtinys” 
perduos 234 radio stotys. Jis 
kalbės ryšium su ketvirtu 
Amerikos Vyskupų Komite
to atsišaukimu į Amerikos 
katalikus paremti Vyskupų 
Komiteto fondą nukentėja 
siems nuo karo šelpti. Dau
gumoje diecezijų rinkliavos 
tam reikalui bus daromos 
sekmadienį, kovo 19 d. (NC 
WC-Draugas)

Mirė vienuolė pran- 
ciškiefė Detroite

Sesuo M. Beata (po tėvais 
vadinama Ona želioniutė) 
mirė vasario 29 dieną, 9:55 
vai. vakare, East Detroit, 
Mich. '

Sesuo M. Beata į Šv. Pran- 
ciškauas vienuolyną įstojo 
1919 metais, rugsėjo mėne
sį.

Ji gimė 1895 metais, sau
sio 4 dieną, Pennsylvanijoje. 
Augo Chicagoj (West Side). 
Jos sesuo M. Jaukštienė, 
westsidietė, išvyko į laidotu
ves.

Sesers M. Beatos palaikai 
pašarvoti Šv. Pranciškaus

Karo departamentas pra
eitą antradienį paskelbė 172 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
pietų Paccifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 12 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, du iš In
diana, vienas iš Michigan, ir 
penki iš Wisconsin.

Moteris vijos vagį, at
gavo savo $45

Miss Grace Enochson, 50 
metų, 5926’/2 N. Paulina st., 
vijos vyrą, kuris turi apie 
30 metų amžiaus, kai jis iš
traukė jos rankinuką ir bė
go gatvele, tarp Lake st. ir 
Wacker dr., Wells gatvėje. 
Piniginė, kurioje buvo $45, 
iškrito iš rankinuko, kai gro
bikas bėgo savo keliu. Nu
kentėjusi atgavo $45, bet 
plėšikas pabėgo eu likusiu 
grobiu: su pora akinių, pini
gine ir Miss Enochson’s ra
cionavimo knygelėmis.

Dingę kariai karo 
frontuose

•^1 / mus >
X Karolina Graraontienė, 

mirus praeitą sekmadienį, 
iškilmingai laidojama šian
die iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Ji yra uošvė žinomo biznie
riaus, mėsos išvežiotojo 
Frank Woidat, 3220 E. E- 
merald Avė.

X S v. Antano parapijos, 
Cicero, bažnyčia sekmadienį, 
kovo 5 d., 9 vai. ryto bus 
pilna jaunimo: vyčių, soda- 
liečių, Šv. Vardo draugijos 
narių iš visos Chicago. Tai 
bus dvasinė puota Lietuvos 
globėjo sv. Kazimiero gar- 
bei. Muz. Mondeika ruošia 
gražų bažnytinį giedojimą.

X Federacijos skyrius 
Marųuette Park praeitą sek
madienį persiorganizavęs nu 
tarė pradėti didesnį) veiki
mą. Valdybon įėjo žinomi 
kolonijos veikėjai. Visos dr- 
jos dabar prašomos išrink
ti atstovus.

X Stasys ir EI. Vienažin
džiai, 2441 West 43rd St, 
nuolatiniai “Draugo” ir “Lai 
vo’r skaitytojai, įstojo į Šv 
Kazimiero Akademijos ‘ Rė
mėjų Draugijos amžinus na
rius įnešdami $100.

X Vincas Sakavičius, 2100 
West 23 St., žinomas West 
Side politikierius, pastarąjį 
laišką nuo savo sūnaus adv. 
Henry gavo iš Anglijos. Hen 
ry kariuomenėj yra parašufc- 
ninkas ir pasižymėjęs daly-

seserų vienuolyne, 
burgh, Pa.

Pitts-

į lovą. šis įvykis buvo patir
tas praeitą trečiadienį.

Stanley Hoffman su šu
niu Jatta buvo nuolatiniai 
draugai per tris metus. Kai 
šuo dingo, vaikas nustojo 
valgyti, ir draugai neįsten- 
gė nusiminusio vaiko pa
guosti, nuraminti.

Šuo buvo ieškomas po far
mas dešimties mailių radi- 
juse.

Trijų dienų paroda

Bulius už $25,NO
Daugiau kaip 300 karvių, 

Aberdeen-Agnus veislės, bu
vo atgabenta praeitą pirma
dienį į stockyardus parodai 
ir veislės pardaivmui, prade
dant ketvirtadieniu ir bai
giant šeštadieniu. Daugiau Į 
kaip 125 veislinių gyvulių 
yra iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados parda
vimui, tikimasi aukščiausių 
kainų. Aukščiausia ųž Ag
nus veislės bulių yra pažy
mėta $25,000, bet jo kaina

gali pakilti parodoje. Paro
da įvyksta Dezter Parke, 
Stock Yards pavilijone.

Saugiai išbėgo
Trisdešimt darbininkų, 

daugiausia moterys, pabėgo 
į saugią vietą praeitą antra
dienį, kai gaisras kilo Hal- 
vorfold-Kwikprint Co., šeš
tame Williamson Building 
aukšte, 605 Washington 
blvd.

Keluriukė gimė 
Britanijoje

* Heanor, Derbyshlre, Ang
lija. — Mrs. Nora Carpenter, 
kareivio žmona, pagimdė 
keturis vaikus (ąuadrup- 
lets). Gimė du berniukai ir 
dvi mergaitės. Kūdikiai sve
ria nuo trijų svarų iki trijų 
ir trijų ketivrtadalių svaro. 
Pranešimas kovo 1 dienos 
sako, kad “visi gražūs ir ge
rai jaučiasi”.

"TuhujT*
PARENGIMAS
lietuvių danelių 

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St Agnės sale],
3916 Archer Avė.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 254 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kūne J yjg kovose Sicilijoj ir Itali* 
dingę Azijos, Centro Pacifi- joj. 
ko, Europos, Viduržemio, vi
durio rytų, pietų Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 17 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, šeši 
iš Indiana, trys iš Michigan, 
aštuoni iš Wisconsin.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje yra lst 
Lt. John Stukus, jo žmona 
Mrs. Catherine Stukus gyve
na 5125 So. Tripp avė.

X Bruno ^lartinkns, sū
nus žinomų Town of Lake 
biznierių J. ir K. Martinkų, 
4516 S. Hermitage Avė., šio
mis dienomis išvyko į na
vy. Be tėvų, sesers ir švo- 
gerio Alizados, sunkiausiai 
buvo atsisveikinti su žmo
na (po tėvais Zakaraite) ię 
dukterim Sylvia.

X Jurgis Nevedomskis, 
prieš kiek laiko likvidavęs 
savo didelę hardware krau
tuvę adresu 2215 W. Cer
mak Rd., pavasaryje žada 
vėl atidaryti. Dabar gyvena 
savo rezidencijoj adresu 
3005 West 55 St.

X A. ir A. Kripai, 3416 Su 
Lowe Avė., praeitą sekma
dienį tapo amžini nariai šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų draugijos. Jie tai pa-

Prisipažino prie 
nusikaltimo

Joseph Kruml, 63 metų 
amžiaus, praeitą antradienį 
prisipažino, kad jis užmušė 
savo common-law žmoną),
Mre. Grace McShirley, 53 V jį, 25 metų ‘gy.
metų amžiaus, kurios lavo
nas buvo rastas sekmadienį 
pelenų kubile, užpakalyje 
849 N. Franklln st.

Kruml pasakė detekty
vams, kad jis sutrenkė ir už
mušė Mrs. McShirley, su ku
ria gyveno aštuonioliką me
tų, kai grįžo įsigėręs. Jis pa
reiškė, kad Mrs. McShirley 
buvo užrašiusi jam $500 In
surance policy.

Žuvo moteris

Dixon, UI. — Viena mote- 
ris buvo užmušta ir 11 kitų 
darbininkų buvo lengvai su
žeista praeitą antradienį, 
kai įvyko eksptazoja Green 
River Ordnance fabrike.

vavimo sukakties proga. Kri 
pai yra ilgamečiai “Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai. Vie
na jų duktė Genovaitė jau 
treti metai, kaip įstojo 
Šv. Kazimiero vienuolyną, o 
kita — Teresė lanko aka
demiją.

X Cecilija Ir Teresė Ver- 
telkaitės, veikėjos Brighton 
Park jaunimo tarpe, gimta
dienio proga turėjo didelį 
būrį svečių-viešnių, kuriems 
jų mamytė iškėlė puotą Jos 
yra dukterys K. Vertelkos, 
Gediminas Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės direkto
riaus, kurs taip pat krautu
vėms pristato saldainių. Gy
vena adresu 4558 S. Wash- 
tenaw Avė. .




