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...“and that government 
the people, by the people, r 
the people, shall not pei
from the earth.”

—Abraham Line
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NUMESTA BOMBŲ ANT VATIKANO MIESTO
Britų submarinas nuskandino

7,000 tonų japonų lėktuvneši
Atmušė ataką ant Momote aerodromo

LONDONAS, kovo 2. —| SĄJUNGININKŲ STABAS 
Laivyno pranešimu, vienas pietvakarių Pacifike, kovo 
britų submarinas sutorpeda- 2.—štabo pranešimas pra- 
vo ir veikiausiai nuskandino c^iavo, kad amerikiečių už 
japonų 7,000 tonų lėktuvne- imtas Momote aerodromas, 
šj, apie kurį plaukiojo ir Los Negros saloje, bus tuoj 
saugojo penki submarinų ištaisytas ir mūaų lėktuvų
gaudytojai laivai. Ataka j* 
vyko Malacca pratakoje, 
kuri skiria Malaya nuo Su
matra. salos, ir per kurią 
japonai turi siųsti reikme
nis japonams kariams Bur- 
moje------------

Laivyno pranešimas sakė 
kiti submarinai sutorpedavo 
japonų kreiserį toj pačioj 
apylinkėje, ir kitam puolime 
nuskandino vidutinio dydžio 
reikmenų transportą.

vartojamas. Pra nešimas 
taipgi sakė pirmoji priešo 
kontrataka buvo atmušta.

Sąjungininkai iš Momote 
aerodromo galės vykdyti 
didesnius puolimus ant Ra
batui ir Kavieng, paskutinias 
dvi didesnes japonų bazes 
Bismarck salyne, ir patro- 
lės lėktuvai galės atakuoti 
laivus bandančius iškelti
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Amerikos kariuomenė išlaipinta užimtoj a Los Negros saloje, Admiralty Island gru
pėje, j šiaurę nuo New Guinea, ir siekiama Lorengau, svarbiausio toj saloj miesto. 
Šios operacijos apsupta japonus New Guinea ir New Britain ir sukoncentruoja ameri
kiečių jėgas 700 mylių atstu nuo pietinio Truk salyno, kur randasi stiprios japonų 

japonų garnizonus U piet-j bazSs ,Acme-Draugas telephoto)
vakarinio Pacifiko bazių.1_________________ _________________________________;______________ s_______
Manoma tas aerodromas bis i 
naudojama? ir atakoms ant.
Truk bazės, Caroline salyne. Į

Pranešama, kad yra dide
lis skaičius japonų karių 
kaimyninėj Manus saloj, 
bet nieko dar nesakoma apie 
mūšius ten.

Aliantai sueis aptarti 
paliaubų sąlygas

W A SHINGTON, kovo 2. 
—Šiandien sužinota iš pati
kimų šaltinių, jog netolimoj 
ateity Londone įvyks labai 
svarbūs pasitarimai, kurių 
metu gal bus diakusuojama 
Amerikos sumanymai dėl 
Vokietijai duodamų paliau
bų sąlygų

Nors pasitarimai bus iš
imtinai diplomatijos sfero
je, manoma jie palies daug 
reikalų* liečiančių karą ir 
pokarinės politikos proble
mas.

Tokiuose pasatarim u o s e 
normaliai turėtų dalyvauti 
Amerikos užsienių reikalų 
sekretorius Cordell Hull, 
bet kiek žinoma, jis nevyks 
ji Londoną.

—

Argentinoje gali 
įvykti kita krizė

MONTEVIDEO, kovo 2.— .. _ A- ..trukumo.Argentinos trumputis suki-!___ ___
limas prieš dabartinio Prez.
Edehniro J. Farrell vyriau
sybę užbaigtas, bet pasilie
ka, galimybė, kad ten vėl 
gali įvykti politinė eksplo
zija.

Pranešimai iš nerimau j an 
čio Buenos Aires sakė Pulk.
Juan Domingo Peron, karo 
ir darbo ministeris, užbai
gęs kad kurių armijos h* lai
vyno dalinių sukilimą. Ne
žiūrint to, sakoma padėtis 
dnr “nenusistovėjusi,” ir 
“by kurkto momentu gali 
iškilti nauja krizi”

Reikia mobilizuoti 
darbininkus—Knox

WASHINGTON, kovo 2. 
—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien kalbėjo į Senato 
milit arinių reikalų komite
tą ir pareiškė, kad perdide- 
lis darbininkų mainymasis 
iš darbo į darbą padaro dar
bininkų mobilizacijos įsta
tymą reikalingu, jeigu nori
ma susilaukti greito karo 
laimėjimo.

Knox pabrėžė tai, kad jei
gu nedirbanti asmenys su
sirastų karinius darbus, ir 
pasiliktų tuose darbuose, tai 
nebūtų jokio darbininkų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ STOKHOLMO — Suo

mių atstovas sakė Suomijos 
vyriausybė šiuo laiku rim
tai svarsto Rusijos taikos 
pasiūlymą* bet užgynė ra
portą, k»4 Suomija jau pa
siuntusi taikos misiją Mas
kvon.

IŠ NEAPOLIO — Gen, 
Mark W. Clark pranešė, jog 
sąjungininkai kariai jau at
siėmė visą teritoriją, kurią 
anksčiau buvo praradę na* 
cčams.

IŠ MASKVOS — Rusu 
artinasi prie Narva, Estijo
je. Pačioje šiaurėje, kovos 
tarp suomių ir rusų žymiai 
pasmarkėjo.

IŠ LONDONO—Britų in- 
formacijos ministeris Bren- 
den Bracken sakė Anglija 
bandysianti kiek galėsianti 
neparodyti jokio partyvlš- 
krano Amerikos prezidento 
rinkimuose.

Suomių spauda puola taikos sąlygas
Vyriausybe tebelaiko slaptus posėdžius

STOKHOLMAS, kovo 2.—i dono, kad Rusija nuošir- 
Suomių spauda reiškia dide džiai laikysis paliaubų są-

KALENDOBIU8 
Kovo 3 d.: šv. Kunegun- 

da; senovės: Toleina ir Tulė, 
Kovo 4 d.: Sv. Kazimie

ras ir Šv. Lucijus; senovės: 
Sveitigailis ir Daina.

RUSAI ARTINAS PRIE TRIJŲ CENTRŲ
Berlyno radio pripažįsta rusų puolimus
MASKVA, kovo 2.—Rusų vokiečių pabėgimo geležin- 

pranešimai iš fronto sakė kelį, ir dabao* gręsia tam
rusai kariai jau įsilaužė į 
Pskovo priemiesčio gatves, 
o šiaurėje, tarpe Peipus eže
ro ir Suomijos įlankos, kiti 
rusų daliniai apibėgo Narva 
miestą, Estijoje. •

LONDONAS, kovo 2. — 
Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenės vis lhbiau spuu 
džia vokiečių tvirtoves Nar
va, Pskov, ir Vitebską, svar 
bias bazes 35 mylių ilgio 
šiauriniam fronte.

miestui iš kepurių pusių.
Toliau į pietus, kita rusų 

armija dasimušė arčiau 
Pskovo.

Du šimtus mylių į pietry- 
: čius nuo Pskovo, pirmoji 
Į Pabaltijos armija žygiuoja 
į Vitebską. Rusai sakosi 
jie užėmė suvirš 300 kaimų 
ir miestelių aplink tą nacių 
laikomą miestą

lio nepasitenkinimo rusų 
ststomąnųa-<9ikos sąlygo
mis. Naofieralus rūkų reika
lavimas, kad rusų karo lai
vų bazė Hango būtų eutsteig 
ta ypatingai nepriimtinas 
suomiams.

Kai kurių korespondentų 
nuomone, Suomija
sianti Dr. Juho PaasikiVi 
Maskvon pradiniems pasi- kasyklas, 
tarimams taikos reikalu, 
bet nebaigs karo kol rusai 
statys tas šešias sąlygas, 
kurias patiekė suomiams, 
ypatingai tą apie grįžimą į 
1940 sienas.

Suomijos spaudai pranešė 
suomiams apie taikos sąly
gas, kurias Rusija jiems 
siūlo. Jų reagavimas nė kiek 
nepadrąsina tuos, kurie ti
kisi greito susitarimo ir tai
kos.

Suomijos vyriausybė vis 
dar nepraneša apie ką ta
riamasi slaptuose posėdžiuo 
se. Kiti Helsinkio laikraš
čiai kelia klausimą dėl vy
riausybės tylėjimo.

Yra galimybė, kad suo
miai tyčia neduoda oficia
laus pareiškimo, kol neturi 
tolimesnio užtikrinimo iš 
Washingtono ir gal net Lon

lygų. Iš kitos pusės suomiai 
taipgi turi rūpintis apie bai, 
kaip j MFositaikymą atsi
lieps vokiečiai.

Jau žinoma, kad naciai 
Suomijoje nemano lengvai 
pasiduoti nei suomiams nei 
rusams, ir ypatingai ginsis 

pasių- Petsamo apylinkėje, kur jie 
dabar valdo nikelio ir vario

Sako neleis naciams 
važiuoti per Švediją

NEW YORKAS, kovo 2. 
—Sakoma Vokietija užklau
susi Švediją apie galimybes 
pervežti vokiečius karius iš 
Suomijos, švedai neva sta
čiai pasakę vokiečiams, kad 
jokiu būdu negalima jiems 
važiuoti per Švediją.

Tokį tai pranešimą šian
dien padarė britų radio.

Amerikiečiai uždirbo
142 bilionus doleriu

WASHINGTON, kovo 2. 
—Karo Informacijos biuras 
raportuoja, kad 1943 m. pa-

Berlyno ndio pripUlno; vteni” |el«o* ,ieM
rusų puolimus ir sakė nišai 
skuba norėdami pasinaudoti 
šaltu ont, pirm negu salo*' 
gal ištirps ir žemė pavirs ) 
dumblyną. Anot nacių, šiau-

Estijoje rusų Leningrado 
armijos daliniai persikėlė 

ORAS I per Narova upę į pietus puo riniam fronte yra 4 virš ze
Dalinai ūkanota. Nešalta. Narva, perkirto vienintėlįĮ ro.

1142,000,000,000, arba 100 
bilionų dolerių daugiau negu 
1983 metais, tamsiausios 
depresijos laikais.’ • % ' ‘X-.

Iš tų sumų žmonės pralei
do $90,600,000,000 už viso
kias reikmenis.

LĖKTUVAS NUMĖTĖ SESIAS BOMBAS
Aliantai nebombuos religinių ir kultūrinių
paminklų, jeigu naciai jais nesinaudos

kito išėjimo, ir reikė3 juos 
bombuoti.

Stimsonas sakė Karo De
partamentas pilnu įvertina 
Romos kultūrinę ir tikybinę 
reikšmę* bet tuo pat kartu 
žino, kad Ronmryra svarbus 
geležinkelių centras per ku
rį priešo kariuomenės turi 
pervažiuoti, kad pasiekti 
Anzio frontą. Kiek žinoma, 
šiuo laiku nėra didesnių 
skaičių vokiečių karių pa
čiam Romos mieste.

Dėl tos priežasties bom- 
bavimo atakos buvo koncen
truojamos ant geležinkelių 
einančių į ir iš Romos, ir 
jos apylinkių aerodromus, 
ir visos priemonės imamos 
apsaugojimui kultūrinių ir 
religinių paminklų, ir išsau
goti Vatikano neutralitetą.

Sekretorius ta proga ra
portavo, kad Italijos kovose 
iki šiol užmušta 5,061 ka
riai, 21,788 sužeisti, ir 9,- 
922 dingę.

LONDONAS, kovo 2. — 
Vatikano radio sakė lėktu
vas numetė šešias bombas 
ant Vatikano miesto vakar 
naktį. Bombos nepataikė 
tiesiog ant Vatikano, bet 
ant Kolegijos pastatui neto
liese. Anot pranešimo, vie
nas asmuo buvo užmuštas, 
o kitas sužeistas.

WASHINGTON, kovo 2. 
—Karo sekretorius Stimso
nas šiandien pabrėžė, jog 
sąjungininkai turės bombuo 
ti tikybinius ir kultūrinius 
paminklus Romoje ir Romos 
apylinkėje jeigu vokiečiai 
naudos juos militariniems 
tikėliams. x

Sekretorius sakė visaip 
bandoma išsaugoti kultūri
nius, istorinius ię tikybi
nius paminklus. Tačiau, jis 
sakė, jeigu bus matoma, kad 
priešas naudojasi jais, ir 
tuo sudaro pavojų amerikie
čių karių gyvybėms, nėra

Episkopalu katedroje 
rastas nužudytos

moters lavonas
WASHINGTON, kovo 2 

—Policija šiandien bando 
išaiškinti misterišką Cathe
rine Cooper Reardon mirtį. 
Ji buvo 37 metų amžiaus, ir 
per praeitus metus darba
vosi kaipo episkopalu ka
tedros knygyno padėjėja.

Ji vakar vakarą motinai 
sakė išeinanti, ir negrįžo. 
Jos sudaužytas lavonas ras- 

i tas katedros knygyne šį ry
tą. K ,

LONDONAS, kovo 2. — 
Karo sekretorius Sir James 
Grigg pakartojo Anglijos 
pažadą pasukti visą savo 
jėgą prieš Japoniją po to, 
kaip Hitleris bus nugalėtas.

Naujas štampas batam
WASHINGTON, kovo 2. 

—Kainų administracija pra
nešė, jog pradedant* gegu
žės 1 d. kitas racionavimo 
štampas bus geTas pirkimui 
batų. štampas 18* pirmoj 
knygoj išsibaigs balandžio 
30 d. Lėktuvo štampas tre
čioj knygoj pasilieka galioj 
neapribotsttn laikui.

Britų lėktuvai puolė Stuttgart miestą
LONDONAS, kovo 2. — rinkus taikinius Prancūzijos 

Sekdami didelę britų lėktų- invazijos krante, 
vų naktinę ataką ant Stutt- Sukėlė gaisrus
garto apylinkės, Amerikos Nors suvirš 600 britų lėk- 
didleji bomberiai dienos me tuvų dalyvavo naktinėse 
tu šiandien atakavo taiki-į atakose ant Stuttgarto, 
nius pietvakarinėj' Vokieti-, Miunčeno, Prancūzijos, Bel-
joj.

Nakties atakoje brigai nu
metė 1,700 tonų bombų ant 
nacių lėktuvų motorų cen
tro.

Amerikos Marauder lėktų 
vai prisidėjo prie šios die
nos atakos, puldami milita-

gijos ir Olandijos, tik ketu
ri jų negrįžo.

Stuttgarte sukelta dideli 
gaisrai tarpe dirbtuvių, kur 
gaminama motorai Messer
schmitt ir Heinkel lėktu
vams bei armijos sunkveži
miams ir tankams.

Atmušė trečią naciu 
ataką Anzio fronte

šimtai
priešo

NEAPOLIS, kovo 2. — 
Amerikos “akrai d anč ’ o 9 
tvirtovės” ir “Liberator lėk
tuvai, atnaujindami s.vo 
atakas «nt nacių pozk ų 
Anzio fronte, numetė tūfęs- 
tančius bombų ant priešo 
kareivių. šabo pranešimas 
nepasakė kiek lėktuvui išne
šė tas atakas, bet žinoma, 
kad per paskutinę didelę 
vokiečių ofensyvą 
bomberių atakavo 
linijas.

Ant žemės vis tebevyksta 
aršios kovos. Vokiečiai siun 
tė tris divizijas prieš sąjun
gininkų linijas vakar, Ir pa
stūmė sąjungininkus 1,500 
jardų atgal, bet smarki.kon
trataka atgavo 1,000 jardų 
ir vis varosi pirmyn.

Didžiųjų bomberių pasiro
dymai virš to sunkiai iško
voto invazijos sektorio nu
rodo mūšių intensyvumą.

Sakoma vokiečiai stipriai 
priešinasi kryžkely truputį 
į pietus nuo centro itarpe 
Carroceto ir Cisterna, po 
to, kaip jie antradieny pra
rado du trečdalius užimtos 
teritorijos. Tai buvo pra
džia .jų trečiojo bandymo 
visiškai panaikinti sąjungi
ninkų poziciją žemiau Ro 
mos.

šiuose mūšiuose suimta 
suvirš 500 vokiečių belais
vių. Vokiečiai keliais a,*vė- 
jeds atakavo sąjungininkų 
linijas Mark IV ir Tiger 
tankais. Abiejų pusių arti
lerija smarkiai vieną kitą 
apšaudo.

PIRKITE KARO BONUS!
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B DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Vasario 16 bendrai 
srovių veikėjų

Vakario 16 d. būrelis dar* 
fcuotojų, kurie rūpinosi Wkr 
Bonds per 3 mėheaius, kad 
sukėhis pasižadėtą kvotą, 
HUM valgykloj susirinkę 
prishninė Lietuvos nepri
klausomybės 26 metų sukak- 
tuves ir tą dieną baigėsi bo- 

aų pardavinėjimas. Viai žin- 
geidtVb, kokie bus rezuta-
t3ai- e t r

Pasivaišinus, dalyviai ga
vo progos išreikšti savo min 
tik. Visų kalbos buvo nu
kreiptos į sėkmingą pasidar 
bivimą War Bonds parda
vinėjime, ir susirūpinime 
Lietuvos vargstančių žmo
nių sunkia padėtim. Ta pa- 
ČU proga buvo pagerbti ir 
Lietuvos prezidentai, sava
noriai if kili patriotai, žu
vusieji už tėvynės laisvę. 
Kalbėjo Šie ašmenys: . P. 
Medonis, F. Motuzą, H. Raiu- 
by, dr. J. Jonikaitis, S. C. 
Dauvah, P. Molis, Smailie- 
hė, f; Grybas, j. H. Medi- 
nienė, Semaška, S. Atkočiū- 
nas, A. Simą, J. Cress,' P. 
idėdoniėnė, Motuzienė, Keb- 
laitienė, J. Sninas, teisėjas 
Uvick, kurs plačiai apibu
dino svarbą bendros lietuvių 
darbuotės šios šalies politi
kęj, kas ir lietuvių vardu 
plačiau išgarsinta. Labai 
vertino War Bonds komite-

puotoe sąskaiilą. Toks teisė
jo J. P. Uvick gestas parodo 
jo didelį atjautimą aavo tau 
tos darbuotojams. Vakaras 
praleistas Labai geroj nuo
taikoj ir jis pasiliks ilgai 
atminčiai. Tiesą pasakius, 
buvo tai pirmas toks bend- 
ras ir draugiškas čia prisi
minimas Vasario 16-tos.

ą* va I“'ZmiŲ-zmeles >
American Lithuanian Ser

vice Leagtjs tikslas yra la
bai gražus. Detroito Lietu
vių Bowlerių Lyga prieš me 
tuš sumanė ką nors suteik
ti šio karo U. S. kareiviams, 
sugrįŽusiems iš kariuome
nės. Kad jie palaikytų ilges
nei ateičiai lietuvių vardą, 
sukėlė fondą $500.00. Vėliau 
betgi jų eilės pradėjo retė
ti: organizatoriai vienas po 
kito buvo pašaukti į kariuo
menę. Likusieji pasikvietė 
senesnių darbuotojui, kad tą 
darbą tęšti tolyn. Visur jie 
randa prijautimo ir darbas 
varomas visu smarkumu. 
Nariai, kaipo Amerikos lie
tuvių kareivių rėmėjai, mo
ka $1.00 metinio mokesčio. 
Nartai lengvai gaunami. Su
traukus kelis tūkstančius 
narių, dė? pastangų sukelti 
keliolika tūkstančių dolerių, 
kad nupirkus jiems namą, 
ar tam panašiai. Namas bus 
įteiktas lietuviams karei
viams, kuomet karas užsi-

SUTUOKTUVES NEVV GVINĖJOJ

KariUomenės kapelionas kun. J. W.. Hrdlicka, C.SS.R., 
duoda pirmą New Gvinėjoj šliūbą kareiviui Josn Devine 
iš Springfield, Mass., su kariuomenės slauge Mary Clothey 
iš Marblehead, Mass. Jaunavedžiai susipažino Amerikoj. 
(Signal Corps photo, NCWC-Draugas)

Už $1,000.00 (E Bonds): 
Joseph Miknis antrą kartą, 
Lio. Ant. Btratis, Frank 
Wisbel, Vincent ir Francis 
Karpslys, George C. Kasė, 
Walter Grakauskas, Mrs. A- 
delle C. Shukait, Dr. John 
P. S urbia, dr. Joseph C. Pe
ters, Joseph Šnipas, dr. Ant
hony J. Andrews, Mrs. Emi
lis Kulikauskas, Ben Wand- 
zel, John L. Popielarz, Mr. 
Katarais, Kazimer Labetki.% 
Peter Grybas.

Už $700.00: Victor Allen, 
Joseph Guzauskas, Joseph 
Kairis, John Žukas, Agnės 
Gustaitis.

John Degutis už $675.00.
Stanley Paukštis už $600.
Joseph Ambrose už $550.- 

06 ir Mary Yurkus už $550.
Už $500.00: American Lith 

uanian Service Men-G Bond, 
Frank Shiupis, Albina Am
brase, Edward Reghi, Jo
seph P. Matonic, Anthony 
Stark, Dominic Brazis, S'.te- 
phanie Pilka, John W. Wa- 
laitis, Mrs. Mary Shire?, Ig- 
nacy J. Golebowski, Joseph 
Rukszenas ir Catherine Ruk- ( 
szenas, Michael Narusie- 

(Nukelta i 3 pusi.)

Penktadienis, kovo 3, 1944

to darbuotę, ir, kaipo komi 
tfcto garbės pirmininkas, pa- prieteliai geradariai

jeg pastangas
darė visiems dalyviams di-

minti, kad tą garbingą var- giopone, Frank Kaminskas, 
Sofron Meiles, Nellie Mit
chell.

dą nešioja visą eilė gerų 
darbuotojų. Sveikiname vi
sus Kazimierus. Linkime sek 
mingai darbuotis lietuvių 
gerbūviui. Štai jie: Samso
nas, Mišeikis, ąparis, Wall,

,, , . .v. mok. Shires, Daunis, Žvirz-
baiga. Jie kariauja už hoB Petrokas,
salies teises viso pssaulio stc galtis lr tt
kraštuose tą atjausd&mi te

darbuotojai 
karių pagarbai, kad palikus

delį surprise: padengė visą atmint^

■ , - - , • ---- — Am. Lietuvių Kareivių Ly
ga šaukia susirinkimą ko
vo 5 d., 3 vai. popiet adresu 
11812 Oakland Avė. Kviečia 
visus, be skirtumo pažiūrų 
susirinkime dalyvauti. Čia

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calhmet 7237

t
Didėli Rakandų 

Krautuve
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po vienu stogo, baltame name 

por Sl-us motas.

patarnavimas. Jums 
ati&iišpsimokės atta&uoti pas Budri- 

ką, Sora jds gyventumėte tr po

li minkšta kėdė yra linguojanti 
ir Padaryta stipriai ir sulyg vė- 
llatiolo stillads. Dabar parsi

*19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
J mėnesi ir dar dovaria dykai.

hu.IriUo leidžiamos Radio

W. H. F. C. 1450 K. Ketvergo 
vakare f:0O P. M.

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:30 P. M.

★

Su pilna orkestrą Iš 25 
instrumentų.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

DR. G. SERNER

Ona Sack, Sužana Kerše- 
vičienė iš Scranton, Pa., Ur
šulė Gilienė (Blažio uošvėj 
iš Grand Rapid?, Mich., vie
ši pas Mrs. Meilus, lanko 
sunkiai sergantį V.. Meitą, 
kuris randasi Veteranų ligo
ninėj. Viešnios pasakoja, 
kad Scrantone darbai eina, 
o jos, kaipo stambių biznie-

Už $1,500.00: Aino Kak- 
sonen, Paul Molis, Donald 
P. Nash, Harry Shear.

John Uscris už $1,100.00.
Už $1,000.00 (G. Bond): 

Stanley Atkuciunas, Adella 
N. Yermak, Wm. V. Zem- 
nickas, Stanley Klapatas, 
Lloyd Zurel, M. Boris.

UBTUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 
IB metu patyrimas

TaLi Yards 1829
Pritaiko AklnhML 

Kraivaa Akle 
Ištaiso.

Ir Akiniu Dirbtavg 
8401 ia HALSTED ST.

40*
U> U Dd <1 «u» « M •

išgirsime daugiau apie šią rįų žmonos, sako, kad biznis 
irgi geria?, kad tik būtų kas 
parduoti. Koresp,

darbuotę.

Spaudos rėmėjų skaičius 
auga. Juos paskelbsime spau 
doje. Kiekviena šeima turi 
būtinai “Draugą’’ pasikvies
ti į savo namus.

F. O. Grybų rezidencijoj. 
Prieš užgavėnes pas šiuoe 
veikėjus buvo susirinkęs bū 
rėtis bruzdelnin.kų, kad pa
sidalinus - darbuotės įspū- 
džiaią ir paplanavus, kaip 
Sėkmingiau ateityje darbuo
tis. Pasidalinti mintimis, 
pasivaišinta, kad per gavė
nią ramiai praleidus laiką.

Lietuvių kvotai suda
ryti U. S. bonus 
pirko sekantieji:

Mrs. Margaret Petriks už 
$16,000.00 (G Bond).

Mrs. Jan cius už $5,000.00 
(G Bond).

J. Anthony Kratage už 
$5,000.00.

A. Edw. Govvdish už $4,- 
000.00.

Elizabeth Rose už $3,000 
(G Bond).

Mrs. Veronica Warneckas
Lietu-, už $2,500.00.

Už $2,000.00: Zygmont
Sulaukus šventė?.

vos kunigaikščio šv. Kazi- 
miero Šventėj reikia prisi- Kondrotas, Christopher Ma

DABAR Yta Heriaanlšs Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namq Materijolą UI Dar Žemomis Rainomis! 

Atvykite | mfiaą jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rfišj LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčių, vMką, skiepą Ir fletą. 
pAsvtARKrr su musų ekspertais 

ų-

i

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAIl
STANLEY LJTVVINAS,

' 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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

----- A----- .
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų 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

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

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

tat Saugokit. Jaa lel.danU^lsZi*Ua»
odernltklavudaaąiąlnuotl Jaa modernlgkU

matadav kurią r«r«Jlma ao 
ąatt MtatktJ.

Dr. Jehn J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. AsUnnd Avenoo

a. m. BU lite a sa.
1« .....-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVEKNNtENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD.. ,
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ___________ ____________________ s___________

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

.....JAROUTO
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIĘNINIi- 

RADIO LAIKRAŠTIS. [STEIGTAS BAL 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — mm 1 

iki 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — mo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, UI.
Telefonas — GROvehlll 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL CANaI 6122

• DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
- ’---------- REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
. TeL REPnblic 7868 ,

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

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

Nedėliomifl pagal sutartį , 
Office TeL YARds 4787 
Namq Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį paga| sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—S Ir 6-8:» P.M. 

TrečIUiHenlahi pagal sutartį

TeL YARds 5921
Rea: KENwood 5107.

DR. A. 1 BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6257 .
Rez. Tel.: PROspect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus >
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 IVest 35th Street
Vai.: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel.
Kez.

lILMlock 8700
iz. tel. PROspect 6080 

Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Td._________VIRgtala 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. R. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

J147 S. Hntoted St, Chicagą 
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

Z ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

4729 So-Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofho Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LATayette 0094 x 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ktetvir. 6 iki 9 vak.; 
--/penktad. 8:30 iki 9:80 vak.

šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą kad jo nabraa-,
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CLASSIFIED AND "HE'LP W AN T E D" A D S

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HF.IJ* WANTED -a VIRAI VYRAI m MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P WAHTED 
Al>\ERTI SI NO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolpU *488-9488

SVARBUS PRANEAIMAS

War Manpower Cotnminelnn nn 
Matymai reik alau la kad (lauru 
maa darbininku turi ištarti Pa- 
liuoaavimo RaAtą (atatement nf 
araliahiilty) nuo dabartinės dar
bo Jstalm® — ar nuo War Man- 
power Cntnmlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaisoje. 
Persitikrink it ar likt (tallt rauti 
tr ar Joms rrlkalinra paliuosa- 
▼imo ra$ta«. J0« sutaupysit sau 
Ir darbo kintama dau r laiko.

HEI.P WANTET» — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT Į

2924 W. 51st St. 
nuo e ryto na 5 pp.

Central 

Steel & Wire Co.
BUS BOYS

AtsISaukit i Colonnade Kambar). 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

RS49 Sheridan Rd.

REIKIA
VYRŲ!

' * * •
Amžina nesvarbu.—Ta tori atsiSau- 
kite jei esate 4-P ar garbingai pa- 
linosnoti iŠ rinklnotos tarnybos. 
Dėl įdomiu karo darbu moderoiS- 
koie gumn dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkariu ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekanėin* natogumufl 
apart kitu dalvky:

GRTTPfcS OYVYRfiS APr>R4TTDA 
REKREACIJOS RATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PT.ENA.
MOKKott LAIKE LEGALIŲ

ftVEKftTŲ.
M A iTTiVKT RS |R

KITUR MOr»FRKTSKTTS PRATT. 
PVKT.OS m ATPUS n»T, RATO- 
nVMO MtTSŲ T> A ut^TVTNKTT.

DYKAI KAVA LAIKE PTETŲ.

Laikas ,r pusė mokama už visa 
laika virS vai. i savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI
AtsiSankit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Welllngton

(AtelSankit nrle PAULINA St. vartų)

REAT, ESTATE RATE^MVJN — Tf 
you have reni sale® abiKty, nen end 
eood refp-taire. cau c—m big
♦ncome eHilno- Imorov'-d reni e«tatr. 
Pientv of bu vers. pranerti o® and 
rortnrratlon Aire no obieet if aetive. 
Old e®tnbM«bed ReaUo- offlee.

CI.A.RENCE O. ROSAIN 
K9SS S. Halsted St. Normai 3878

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS , 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS „ SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtalSaukit darbo dienom!® nuo R rvto 
Iki 5 pp. arba SeStad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsineftkit alinimo rekordua ar 

pilietybės (rodymus.MMM——■■MMM
REIKIA

SAND BLASTERS
WET GRINDERS 

IR KALVIO
Mažas patvrlmas relkallneaa. 70c } 
vai. Uždarbis Iki 346-83 pradedant. 
Pakėlimas no 14 dienų. Paaovūs 
darbai po karo.

ACME FILE & RASP CO. 
4526 W. FULTON ST.

Išmokite 
AUTOMATIC

SCREW MACHINE 
OPERA VIMA 

VYRAS AR VAIKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS

ŠIFTAI , 
ATSIŠAUKIT

Wilson-Jones Co.
3300 W. Franklin Blvd.

(Arti Kedzie gatvėkariu: 5 blokai 
i Šiaurę nuo Lake SL)

MAIL TOOL COMPANY
Reikalauja Tuojau

ASSEMBLERS 
ENGINE LATHE

OPERATORIŲ 
TURRET LATHE

OPERATORIŲ
GRINDERS

TOOL MAKERS 
TOOL DESIGNERS 

MECHANICAL DETAIL' 
DRAFTSMEN 

PUNCH PRESS 
SET-UP VYRŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
54 VAL. SAVAITĖJE

Po Karo Progos

7740 South Chicago av.

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE 
MR. H. L. PRICE 
Master Mekaniko

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50 
. Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fteStad.
8:30 ryto iki 4:20 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

HEI.P WANTFD — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių, 117.60 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkitBfl pri. Housekeeper.

EDOEVVATER BEACH HOTEL 
584* Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų (domių karo darbų mo. 
dernlftkoje dirbtuvėje. AtsiSauktte 
asmeniškai 8:30 iki 10 vai. ryto ar 
2:80 iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

Kaltina vielą
Praeitą antradienį aparta* 

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

MERGINŲ IR MOTERŲ

Precision Inspektorių

COREMAKERS, mokiniu ir papra
stu darbininku reikia. Atslftauklte ) 

CAPITAL KRASH A ALUMINUM 
FOUNDRY CO.

2700 N. Campbell Avė.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

BENCH IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dailų
Atsigaukit 8:30 ryto iki 6 pp. 

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4787 W. DIVISION ST.

Viduramžiaus 
Angliškai Kalbanti 

Moteris
PRIE LENGVO NAMŲ 

DARBO IR VIRIMO
Mažuose namuose priemiestyje 
(šiaurvakaruose miesto rubeiiaus) 

-Du suaugę. Dailus kambarys ir 
apylinkė tai kuri ieško gerų namų. 
Mes mokėsim gerą algą.

PAŠAUKIT MISS THERESA 
MICHIGAN 0700

TAUPYKITE POPIERĄ ' 
KARO REIKALAMS

Nepasiduoda
Katalikiškas jaunimas 

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

Skelbkitės Dien. “Drauge’

★★★★★★★★*
* For Sale I
* For Help I
* For Rent!
* For Service!
* For Results I 
- ADVERTISE -
Ib Amerlm’e Greatest 

Uthoanlan Daily Nenspaper

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

KEISKITĖS Už TAIKĄ 
PIRKITE KARO BONUS!

DŽENITORKŲ
*. z

Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visa diena; Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

Stenographers

Typists

Compfomefer operators
Positions open for experienced 

girls, also some beginners. 
SEE MISS LYNCH

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

TARNAIČIŲ
VMuramžiftus arba senyvi) moterų 
kurios ieftko namu reikalingos pri
žiūrėti ligoniu kambarius. Gera mo
kestis maloniose aplinkybėse. Atsi
saukt te prie Housekeeper.
WEST SUBURBAN HOSPITAL 
518 N. Austin Blvd. Oak Park

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
KIŠENIŲ ISIUVfcJŲ

VYRŲ KOTUOSE 
Atsišaukite 3-čiam aukšte. 

COLLEGIAN CLOTHING CO. 
319 W. Van Buren St.

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Mūsų bažnytėlė baigia pa

čiomis dienomis pas kle
boną buvo užsukęs kun. E. 
Vasiliauskas, Homestead kle

AMERIKIETIS IR BURMIETft PIKN1KAUJA

sipuošti. Dar dieną-kitą irj bonas ir seserų Pranciškie 
rištavenės bus atimtos. At-'čių taip vadinamas bažny-
rodys tikrai gražiai ir jau
kiai. Kiti sako, kad bus gra-

tinis viršininkas (ecclesias- 
tical superior). Jo pareigos

žesnė, negu 1938 metais po reikalauja dažniau' susidur- 
išdakoravimo. Gal tas ir tie-i t i 311 sesutėmis ir pasikal- 
sa, nes atnaujinimas beveik bėti įvairiais vienuolyno rei 
tiek pat lėšuos, kaip išda- kalais ir rūpesčiais. Neleng 
žymas anais metais. Žmonės
supranta reikalą ir duosniai
tam tikslui aukoja, štai, Po- Pelenų dienoje atlankė 
vilas Bajoras paklojo visą kleboną kun p Lunskis ir 
šimtinę ant bažnyčios. Au- svečįaa & philadeiphijos ku
kos dar vis tebeplaukiau Ma- 
žum pavyks ir seserų namas 
aplopyti bei Stogeliais ap
dėti. Naujų stacijų reikale 
užteko tik klebonui užsimin
ti, jau ant rytojaus reika
linga suma buvo sudėta ir 
šiomis dienomis naujosios 
stotys bus pakabintos ir gal 
artimoj ateityje bus pašven-

vas darbas.

Laisvą nuo pareigų valandą Amerikos kariuomenės ka
pitonas ir burmietė kariuomenės slaugė vaišinasi ameri
koniškais valgiais. (Acme-Draugas telephoto)

nigas Raila. Kun. Raila yra 
jaunas, judrus, energingas 
kunigas. “Jei būčiau Pitts- 
burgh, tai pirmas dalykas 
suorganizuočiau katalikišką 
radio pusvalandį”; išsitarė i 
svečias. Jis matyt pastebė
jo spragą. Pittsburghas tu
ri ir daugiau spragų, tik nė
ra kuomi jųjų užkimšti. Ma-

tinti stacijų kryželiai. Tą žum DievuIia ir duO8
darbą tėvai Pranciškonai ta- daugiau idealistų, 
ri galę atlikti, tik regis, kad
jie už dienos-kitos abu iš
vyksta Chioagon. *

Ateinantį šeštadienį ir sek 
madienį kovo 4 ir 5 dieno
mis mūsų klebonas išvažiuo
ja į East Vandergrift padir
bėti lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioj 40 vai. atlaidų 
metu, o tos parapijos klebo
nas kun. Joseph Herdegen 
atvyksta pas mus į North 
Side. Father Joseph north- 
saidiečių yra mėgiamas, nes 
ir lietuviškai yra šiek tiek 
pramokęs. Abelnai mūsų 
žmonėms patinka jei sveti
mas kunigas karts nuo kar
to pasirodo bažnyčioj, pa
sako pamokslą įr išpažinčių 
išklauso. Naudos iš to ga
na daug.

Bridgeville

Vasario 16 atgarsiai
Rochester, N. Y. — Vasa

rio 20 d. iškilmingai apvaikš 
čiojom nepriklausom y b ė s 
šventę, dalyvaujant visoms 
katalikiškoms draugijoms, 
kurios “in cdrpore” iš sve
tainės numaršavo į bažny
čią išklausyti šv. Mišių, ku
rias laikė pat3 kleb. kun. 
J. Bakšys ir pasakė iškil
mėms pritaikintą pamokslą/

Po pamaldų sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Aukų Lietuvos reikalams 
surinkta $155.77. Aukos pa
siųstos Kunigų Vienybės iž
dininkui kun. J. Boll nupir
kimui vaistų Lietuvai.

Vasario 17 d. laikytame 
Lietuvių Demokratų Sąjun
gos susiftokime tarp kitko 
įnešta ir pasiųsta rezoliuci
ja prezidentui Roose veltui 
prašant užstoti už Lietuvos 
reikalus. Demokratas

Svarbus susirinkimas
Philadelphia. Pa. — Neti

kėtai atsiradus labai svar
biam reikalui, naudingam 
taip šios šalies Amerikos, 
kaip ir mūsų dabar nelai
mingos tėvynės Lietuvos, va 
sario 24 d. ant greitųjų bu
vo sušauktas vietos veikėjų 
susirinkimas, kad apkarti tą 
reikalą. Susirinkimas įvyko 
Krištopo ir Emilės žemaičių 
bute. Tas reikalas — inten
syvesnis platinimas Ameri
kos karo bonų ir pagyvinti 
veikimą Lietuvos naudai.

Mano supratimu, K. ir E. 
Žemaičiai užsipelno ypatin
gos pagarbos, kad leido sa
vo privačiame bute mitin
guoti, o ant galo veikėjus 
dar ir pavaišino.

Susirinkimui pirmininka
vo Vilimas Poška, o rašti
ninkavo Pranas Pūkas.

Pranešėjas
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Mirė garsus vyras
Wa»ringto«n, D. C. — Maj. 

gen. Frank Mclntyre, 79 me
tų, išėjęs į pensiją, buvęs ar
mijos štabo viršininko padė
jėjas, žymus katalikas, mirė 
Miami Beach, Fla. Genero
las Frank Mclntyre yra bu
vęs generolo John J. Per- 
shing klasės draugas West 
Point. Generolas Mclntyre

Mūsų parapijai priklauso 
apie 50 šeimų, plačiai išsi
mėčiusių po visą apylinkę 
(Treveskyn, Morgan, Sygan, 
Bridgeville), apsigyvenusių 
už mylios, kitos nuo savo 
bažnyčios. Nors susisieki
mas ir neblogas (važinėja 
autobusai), bet, silpnesnės 
sveikatos ir senyvo amžiaus 
sulaukusiems, atstumas nuo 
bažnyčios sudaro sunkenybę 
eiti savo tikybines pareigas. 
O tų senų ir paliegusių žmo
nių skaičius nuolat didėja. 
Šiais karo laikais raukšlėti 
veidai, žilos, nuplikę galvos 
pradeda viršvti skaisčiavei 
džius kudlucčius. Bažnyčia

buvo šios šalies ir kai kurių 
užsienio valstybių pagerbtas 
pasižymėjimo ženklais.

U. S. sailorai šelpia

karo našlaičius
Washington, D. C.—Jung

tinių Amerikos Valstybių 
sailorai kur tai Britanijoje 
sudėjo daugiau* kaip 1,000 
išlaikymui našlaičių.

ir organizacijos pradeda pa
sigesti jaunų žmonių.

Antanas Klasauskas, Ka 
zimieras Žimunčius, Ignar 
Alšauskas, Jr., ir Mykolas 
Zataveckas yra paskirti ei
ti parapijos kolektorių pa
reigas. Be abejo, jie savo 
užduotį atliks gerai.

Parapijos ligonys, kurių 
gan apsčiai pas mus, vieni 
taisos, kiti eina menkyn. Ka
da seną žmogų paguldo li
ga į lovą, sunku iš jos be- 
atsikelti.

Nukrito nuo uolos 
100 kalnu ožiu

Cheyenne, Wyo., koVo 2d. 
— šimtas kalnų ožių (ante- 
lope) nukrito nuo 43 pėdų 
uolos, Campbell kauntėje, 
šiaurryčiuose Wyoming, ir 
sutiko mirtį. Atrodo, kad 
kalnų ožiai buvo apakinti 
sniego audros, o gal dėl ki
tos kokios priežasties sutiko 
mirtį krisdami nuo uolos.

O gal būt jie buvo nugąs
dinti medžiotojų audros me
tu, o gal nusigando lėktuvo.

>7
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Amerikos lietuviu rajoninės konferencijos
Amerikos Lietuvių Tarytos vykdomasis komitetas 

sumanė sušaukti gegužės 14 d. keliolika rajoninių kon
ferencijų. Sumanymui pritarė visi ALT nariai. Kata
likų Federacijos centro valdyba taip pat pasisakė už, 
tokių konferencijų sušaukimą.

Konferencijų tikslas — įjudinti visas mūsų organi
zacijas ir draugijas vieningam darban Amerikos karo 
pastangoms stiprinti ir Lietuvai laisvinti. 1

Lietuviai, tiesa, ir ligšiol gražiai pasirodo, kiek U.
S. karo bonų pirkime, kiek Am. Raudonojo Kryžiaus 
vajuose, tiek visuose kituose karo darbuose. Tačiau dar 
ir daugiau galime padaryti, jei paskiruose rajonuose 
sueisime į glaudesnį vieningumą, jei labiau sukoordi- 
nuoąime savo pastangas ir jei sistematingiau padir
bėsime.

Dirbome ligšiol ir Lietuvos laisvinimo darbus, tačiau, 
toli gražu, dar ne visa mūsų visuomenė yra į juos į- 
traukta. Rajoninių konferencijų tikslas kaip tik ir bus 
įtraukti į Lietuvos gelbėjimą visą organizuotąją visuo
menę. • Z ,

Amerikos Lietuviu Konferencija, buvusi rugsėjo 2 ir 
3 dd., Pittsburge, puikią pradžią padarė, nes jon suva
žiavo 400 draugij ų. atstovai, priėmė gerų nuįąrimų, ku
rie sustiprino mūsų veikimą ir Amerikos karo pastan
gose ir Lietuvos laisvinimo reikalais besirūpinant. Ta
čiau, atsižvelgiant į susisiekimo sunkumus ir visas ki
tas aplinkybes, vis tik ne visos mūsų draugijos galėjo 
pasiųsti ton konferencijon savo atstovus, nors jos dar
bams pritarė ir pritaria. Rajoninės, konferencijos, be 
abejonės, galės sutraukti kelis tūkstančius organizuo
tų lietuvių vienetų.
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO PAMINSIMAS

Rajonines konferencijos nutarta šaukti gegužus mė
nesio viduryje, nes tuo laiku karo eiga iš mūsų gali 
pareikalauti dauginusia, darbo ir pasiaukojimo. Be to, 
šiemet gegužės mėn. 15 dieną sueis 24 metai kai susi
rinko laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, kuris nustatė demokratiškus pagrindus Lietu
vos respublikai, priimdamas valstybės konstituciją ir 
pravesdamas nepaprastai naudingą kraštui žemės re
formą.' Toms sukaktuvėms paminėti iškilmėse (rajoni
nėse konferencijose) turėsime puikios progos pabrėžti 
savo pageidavimus, kad po šio karo Lietuvos žmonėms 
būtų sudaryti galimumai atsteigti laisvą, nepriklauso
mą ir taip jau demokratinę respubliką.

1920 m. Lietuvos žmonės turėjo galimumus laisvai, 
slaptu balsavimu, be svetimųjų įsikišimo, pasisakyti, 
kokios santvarkos jie norėjo *eavo jėgomis naujai at
statytos valstybės viduje. Mes reikalausime, kad ir po 
šio karo nė vienas iš kaimynų neišdrįstų kištis į Lie
tuvos žmonių vidaus reikalus. Jie dabar sunkiose ir 
skaudžiose sąlygose gyvena ir kovoja dėl savo laisvės, 
todėl po šio karo, kaip ir Atlanto Čarterio principai sa
ko, jie turi turėti pilniausią teisę į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.
40 METŲ NUO SPAUDOS LAISVES ATGAVIMO •

Be to, šiemet minime 40 metų sukaktį nuo atkovoji
mo spaudai laisvės Lietuvoje. Turint galvoj tą faktą, 
kaip svarbų vaidmenį suvaidino lie'uviškoji spauda 
kovose dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, laimė-v 
jimas lietuvių spausdintam žodžiui laisvės 1904 me
tais buvo labai svarbus tautos žingsnis pirmyn. Reikia

nęu|miršti, kad ir dabar Lietuvoje nėra spaudos lais
vės. Lietuviškieji laikraščiai slapta yra spausdinami ir 
platinami. Todėl, ir vėl ją reikia. laisvinti. Rajoninių 
konferencijų rengėjai, be abejojimo, matys reikalą skir
ti truputį brandaus laiko šiam įvykiui paminėti.

Konferencijų tikslai, kaip matome, yra labai svar
būs ir dideli. Todėl iš anksto ruoškimės, kad jos būtų 
gausingos, gerai prirengtos ir kad daugiausiai naudos 
atneštų Amerikos pergalei laimėti ir Lietuvai išlais
vinti.

★
Leokijos reikalai ir Maskva

Atrodo, kad Maskva visai ignoruoja Lenkijos vyriau
sybę ištrėmime (in-exile), kuri veikia Londone.

Lenkų spaudos ir kitų pranešimais, bolševikai suda
rę kažin kokią fiklyvę organizaciją, pavadintą Lenki
jos “Tautine Taryba”, kuri paskyrusi kažkokį “gene
rolą Rolą”, kaipo “vyriausią vadą” Lenkijos kariuo
menei.

Tai yra dar vienas ženklas, kad Stalinas eina prie 
Lenkijos susovietinimo. Jis siekia pastatyti lenkams to-' 
kią vyriausybę, kuri pildys ne Lenkijos žmonių valią, 
bet jo užgaidas.

Londono pranešimu, Lenkijos požeminio veikimo or
ganizacijos išleido griežtą protestą prieš komunistų 
veiklą jų krašte ir prieš “generolą Rolą”. Proteste tarp 
kitko yra pasakyta: “Svetima komunistų grupė, vei
kianti lenkų darbininkų partijos vardu, taip darbuo
jasi, kad pažeisti pačius gyvybinius Lenkijos reikalus. 
Jie siekia susilpninti ir suardyti tautos vieningumą kri- 
tingiausioj karo valandoj”.

Po šiuo protestu pasirašiusios visos Lenkijos politi
nės partijos ir patriotinės grupės.

Lenkų laikraščiai praneša, kad komunistų garsina
ma lenkų “tautinė taryba” yra fiktyvinė organizacija 
ir jos paskirto vyriausio kariuomenės vado vardas “ge
nerolas Rola” yra fiktyvis.

Tad, matote, kokias priemones naudoja Maskva; sa
vo komunistiškiems ir imperialistiškiems tikslams siek
ti.

"Nelaimingi žodžiai"
Tokia antrašte “Amerika” padarė rimtą pastabą dėl 

tariamo p. Eadeikio pareiškimo buvusiame tautininkų 
seime New Yorke. Anot “A-kos”:

*‘Tautininkų spauda iš “Amerikos Lietuvių Seimo”, 
susivažiavusio vasario pradžioj; New Yorke, labiau
siai išgarsino šiuos Lietuvos ministerio P. Zadeikio 
žodžius: “Yra dalis lietuvių, kurie nori, kad Lietuva 
būtų katalikiška, kita dalis nori, kad Lietuva būtų 
socialistiška; treti nori, kad Lietuva būtų lietuviška”.

“Vienybė” tuos žodžius įsidėjo juodžiausiomis rai
dėmis, “Dirva” net dusyk pakartojo.

Objektyviai pažiūrėjus, tie žodžiai yra vienas iš 
nelaimingiausių kalbos pasprukimų, kurie gali tik iš
tikti atsakingose pareigose sėdintį asmenį.”

“Kas šiandien pasaulyje yra socialistiška valstybė,
• visi gerai žinome: tai Sovietų Rusija. Tai yra pažy

mėta ir Rusijos konstitucijos pirmame straipsnyje. 
Socialistiška Lietuvos valstybė būtų ne valstybė, o 
Maskvos vergė. Žinoma,' čia darome skirtumų tarp 
socialistinės valstybės ir tokios valstybės, kurioje 
valdžią turi socialistų partijos asmenys, bet kur gy
venimas nėra tvarkomas pagal marksizmo diktatūrą.

šalia socialistinės valstybės, kuri Lietuvai būtų 
blogybė ir mirtis, nes likviduotų jos nepriklausomą 
gyvenimą, minėtame pareiškime statoma katalikiško
ji Lietuva, — keistas sugretinimas! Išeitų, kad ka
talikybė Lietuvai yra tokia pat blogybė, kaip mark
sizmo diktatūra, vedanti į Maskvos vergiją; išeitų, 
kad nieko neverta gyvybė tų lietuvių katalikų, kurie 
mirė Sibire ar koncentracijos stovyklose Vokietijoj; 
išeitų, kad iš visų srovių labiausiai Lietuvoj perse
kiojami katalikai kenčia beprasmiškai ir viliasi be
prasmiškai, kadangi atsiranda tokių galvotojų, kurių 
požiūriu katalikams Lietuvoje galima tik kentėti ir 
niekados nesusilaukti pripažinimo už savo kovas ir 
kančias.”

‘ AR KATALIKAS LIETUVIS, AR NE?

“Kas turėtų būti toji lietuviška Lietuva, kuri tar
tum nepripažįsta lietuvio vardo didžiausiajai Lietu
vos gyventojų daliai, — katalikams?

Mums toji ministerio pastaba buvo ypatinga ir ki
tu atžvilgiu. Panašias mintis esame daugel kartų jau 
girdėję iš tos spaudos, kuri Lietuvoje savo laiku gyrė 
totalitarinį režimą. Tada beveik -kasdien buvo karto
jama, kad Lietuva turi būti lietuviška, kitaip pasa
kius, vien tautininkų valdoma.

Kokiam tikslui buvo praėjusio režimo idėjų lieka
nas šiandien ištraukti?”

Mes vis tik nenorėtume tikėti, kad p. žadeikis bū
tų taip pasakęs. Jo mintis galėjo būti iškraipyta tau
tininkų laikraščių, kurie paskutiniuoju laiku labai yra 
įniršę ant katalikų ir kitų grupių. Būtų tikrai gera ir 
naudinga, jei p. Ministras tuos “nelaimingus žodžius”, 
gal būt į jo lūpas įdėtus, atitaisytu

GAVĖNIOS 
MINTYS

R»žo Vysk. P. DųČys, MJ.C.

Penktadienis kovo 3 d.
Kol buvom maži, minti- 

jom, kad mūsų gimtoji trio- 
ba yra pasaulio vidurys, nes 
tięs j»a. dangus rodėsi aukš
čiausias ir į visus šonus ly
giai leidosi. Paūgėję įsitiki
nom, kad ieškant pasaulio 
vidurio negalima atsidėti a- 
kimis, nes jos tą paltį rado 
įvairiausiose vietose. Ne 
mes vieni suklydome pasi
tikėdami akimis. Didieji 
gamtininkai daugelyje įvai
rių tautų per keletą tūks
tančių metų mintijo, kad 
žemė yra visame pasaulyje 
didžiausia ir apie ją viskas 
sukasi. Taip liūdijo akys, 
bet atėjo Kopernikas ir pa
sakė, kad klystame, tikėda
mi savo akimis. Po Koper
niko gyvenusieji gamtinin
kai išmokė mus, kad žemė 
yra maža dulkė milžiniško
je saulių ir žvaigždžių vi
satoje.

Nusikratę dviejų iš per
daug didelio atsidėjimo aki
mis kilusių klaidų, mes dar 
nepergyvenome trečios iš to 
pat šaltinio kilusios klaidos, 
būtent tebemintijam, kad 
tėra tik viena materijalė 
buitis, nes nematerijalinės 
buities nematome, nė neuž
čiuopiame. Bet nebūkim vai
kai ir žinokim, kad yra gar
sų negirdimų ausims, bei 
spindulių neregimų akims. 
Yra ir buities nesusidedąn- 
čios iš atomų, nepasveria
mos, nė neužčiuopiamos.

Mumyse pačiuose yra tos 
buities. Jos žymė iš dviejų 
tiesų gaminti trečią. Tą mes 
vadiname protu. Yra mumy
se buities, kuri belyčią, be- 
spalvią gyvybės jėgą pakrei
pia ir užkinko kūrimo arba 
griovimo darbams. Tą mes 
vaidiname valia. Kaip švie
sa ir varymo jėga yra du 
tos pačios elektros darbai, 
taip mintis ir valia yra vie
nos buities dvi galios. Tą 
buitį profesorius Chwolso- 
nas vadina Das Etwa», o 
paes senuoju jos vardu sie
la.

Sielą turi kiekvienas žmo
gus, visvien ar jis nori jos 
ar nenori. Tąip pat nepri
klausomai nuo žmogaus no
ro tą siela yra amžina, tąja 
prasme kad niekad nemirš
ta. Keisti žmonės buities ne- 
nykimo dėsnį, pripažįsta vi
sam kam, bet ne sielai. Mes 
perdaug gerbiame savo pro
tą, kad galėtume daryti ši
tą išimtį. Taigi pripažįst a
me, kad siela nemiršta. Ne
būdama chemijos padaras, ji 
nėra atskiedžiama. Turint 
nemirštamą sielą naudinga 
yra pasvarstyti sakinį: Kas 
nauda žmogui jei jisai visą 
pasaulį laimėtų, o savo sie
lai nuostolį turėtų (Mt. 16, 
26).

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMĄSIAS

Rašo PROF. K. PAKŠTAS 
(Tęsinys)

šitų ir kitų faktų akivaizdoje; lietuvis turi teisę pa- * 
klausti kiekvieną laisvę mylintį žmogų: kuri gi yra pras
mė, koksai moralinis pagrindas, keno teise bausti nekal
tus vietoje kaltų? šitas biaurias kriminališkas peštynes 
sukėlė keletas diktatorių ir keletas milijonų jų paklus
nių tarnų, gyvenančių trijose didelėse Europos valstybė
se. O dabar tūkstančiai bendrakeleivių apnyko Amerikos 
spaudą ir radio, aiškiai ar miglotai siūlydami po šio ka
ro ątimti laisvę, t. y. brangiausią turtą, bent trims tai- -* 
kioms mažutėms Baltijos valstybėms. Niekas nesiūlo pa
naikinti nepriklausomybę Italijos ir Vokietijos, nors jų 
kariuomenės papildė agresiją prieš visą Europą, sunai
kino jos turtus, išžudė milijonus nekaltų žmonių. Siūlo
ma atstatyti nepriklausomybę Austrijai, kuri neturi savo 
skirtingos kalbos, kurios gyventojų daugumas seniai jau 
linksta prie Vokietijos: nuo senų laikų jau buvo ten or
ganizacijų ir laikraščių, skelbiančių norą prisijungti prie 
Vokietijos. Tuom gi tarpu Lietuvoje nebuvo jokio proru- 
sieko ar provokiško sąjūdžio nei tokios spaudos. Visos 
taufos nuolatinis susirūpinimas Lietuvoje buvo kaip iš
vengti rusiškos ir vokiškos dominacijos. Jokia Europos 
valstybė, o ypač totalitarinė Rusija, labdarybe neužsiima: 
jeigu ji žūt būt veržiasi Lietuvon, tai tik dėlto, kad ten 
svetimu pelnu ir darbu pasinaudoti, užkariavimais dik
tatoriui garbę padidinti, nemėgiamą Europą sumažinti, 
Vakarų krikščionybės ribas susiaurinti.

'Tie kurie siūlo bausti nekaltus vietoje kaltųjų, gal būt 
jie tai daro dėl savo patogumo, galvodami kad už dabar- 
tinį karą vis kas nors turi būt stipriai nubaustas. Jiems 
rodosi, kad agresijos pakto (Ribentrop-Molotov, 1939 m. 
rugp. 23 d.) autoriai ir po karo bus dar gana galingi, to
dėl nepraktiška būtų “teismui” susipykti su pačiais ga
lingiausiais kriminalistais. Tad šitie “praktiški, realūs ir 
padorūs” teisėjai bevelyja pasirinkti bet ką iš eilės, by 
tik silpnesnį, kad teisėjams būtų lengviau jį apkaltinti 
ir likvidacijai paskirti. Bet kiekvienas protaujantis gali 
suprasti, kad ant šitos ciniškos neteisybės pagrįsta tai- 
ka ilgai nesilaikys, Baltijos tautų nužudymas nenuplaus 
tos gėdos, kurion imperialistai ir totalitarai klimpsta.

(Bus daugiau)

Dar apie žnoniu medžioklę Lietuvoje
(LKFSB) Kaip praneša 

slapt. laikr. “Nepriklausoma 
Lietuva”, tikrai pereitais 
metais Lietuvos rytuose vy
ko žmonių medžioklė, vadi
nama: “Gaujų likvidavi
mas”. Laikraštyje rašoma: 
“Įkyrias ir vietos gyvento
jams, ir patiems vokiečiams 
ginkluotas gaujas buvo pa
siryžę kiek nuvalyti. Valy
me dalyvavo ir liet. savi
saugos daliniai ir iš dalies 
net policija. Apie tą me
džioklę, per Lietuvą ėjo le
gendų legendos. Iš tikrųjų, 
medžioklės būta plataus 
masto, net DNB (vokiečių 
žinių agentūra) rado reika
linga^ gruodžio 7 d. praneš
ti. Varovai buvo dvi vokie
čių divizijos, pradėjusios 
gaujas varyti nuo Polocko 
Lietuvos link, Švenčionių —

Breslaujos ruožu. Lietuvos 
pasienis buvo sustiprintas 
lietuvių, latvių, ukrainų ir 
vokiečių daliniais. Medžiok
lė pradėta lapkr. 4 d., baig
ta gruodžio 7 d. Oficialiai 
sunaikinta 997 asmenys, su
griauta 15 žiemos stovyklų 
dėl 3,000 žmonių, rasti dide
li maisto, ginklų šaudmenų 
sandėliai. Tuc tarpu, neofi- 
cialiai, žuvo keliasdešimties 
kaimų gyventojai, kaimai 
deginta liepsnosvaidžiais, o 
bėgantieji žmonės šaudyta. 
Valytam ruože maža beliko 
kaimų. Nukentėjusių tarpe 
yra keletas lietuvių kaimų. 
Po medžioklės buvo suorga
nizuota plati lavonų rinki-' 
mo ir laidojimo akcija.

Pirkite Karo Bonus

BROLIAI KAPELIONAI

Kun. Albert L. Stamm ir kun. Leo A. Stamm iš St. 
Louis, buvę labai veiklūs Katalikų Jaunimo Organizacijoj, 
nusifotografavę, kuomet baigė kapelionų jūrininkams kur
sus Williamsburge, Va. Abu tuojau paskirti pareigoms. 
(NCWC-Draugas) ____________ „
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IR MADOS

Išgelbėk nuo priešo baisaus! Nebemylėk
Maldos kelias

Didžiausiam pavojui mū-| 
sų tėvynę ištinkant, seniai 
žmonėse eina kalbos apie 
reikalą šiuo momentu bend
rų, visuotinų, ypatingų mal
dų bažnyčiose už Lietuvą. 
Moterys ,pageidauja labiau
siai melstis į švenčiausią 
Dievo Motiną Mariją Lietu
vos in.encija. (Žmonės tik 
pageidaujiai, bet pamaldų su
tvarkymas ir pravedimas 
pareina nuo organizuotos 
“Kunigų Vienybės” ir dva
sios vadų).

Nuo seno Šv. Panelė pa- 
ir ' '

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija!
Tu švieti aukštai ant dan-
• . gaus,

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo bai

saus!
Neilgai džiaugėmės liaimin 

gu Lietuvos nepriklausomy
bės gyvenimu. Šio karo įdu
kras! komunistinė audra a- 
šąrose ir kraujuose panėrė 
lietuvių tautą; į kalėjimus,
Sibiro šalčius ir vargą iš
dangino įnirti jos brangiuo
sius diegus; išplėšė ir nu
šlavė vertingiausias bauti- . _ „ . . . . . .,mėgus Lietuvą ir istorijos nes gerybes. Parblokšta tau . _ . . . .4- č • 4. iLu i^gy saugojus ją nuo jvai-tą he pasigailėjimo teteka-1 AuSros
muoja antn okupanto!, ne- sitavof> gy ma.
vidonai naciai. Tuo tarpu a- i, . .. , ...
. ji, a a ... • x . ... . lomų lietuviams suteikus, bu diktatoriški tautų rijikai .... , , , ,L, . . ¥ . . , \ . keliais atvejais stebuklingaiis naujo įniršusiai kertasi T .t . .... . ... apginus Vilnių ir Lietuvądėl mažųjų valstybių ir dėl . . » . . ¥ T., . x , * * nuo įsiveržusių pnesų. Lie-Lietuvos paglemžimo. Pa-‘. .. ,. . ._ x x , i tuvos liaudis taip pat my-vergtos musų tautos kian-' . . .. . ... .. . „-x ,1 Įėjus Šv. Mariją ir buvusčio3 ilgos, negirdėtos, nebe- ... T1 . . ..... , pamaldi. Iki pirmojo didz.pakeliamos! '

Išgėriau taurę be tavęs, 
Seniai, seniai miriau.
Ir nunešė vėjas pagavęs 
Iš kur nebgrįšt geriau. ’

Man rūbai sutaršyti, 
Nepuošnūs... jau neb’ tie... 
Ir aš norėč’ sakyti: 
Nebemylėk, širdie.

Ir tu žinai, kiek skausmo, 
Kai jau vėluojies vakare... 
Ir kai iries per griausmą — 
Su laive lūžtančia bure.

Marija Aukštaitė

Sv. Kanmiero Akad. Rėm. jubiliejus
Vasario 27 d. šv. Kaži- žiai vartoti lietuvių kalbą 

miero seselių vienuolyne bu- ir paskleisti- gražių minčių, 
vo didelės iškilmės, kurio- Jis šį kartą apibudino re
mia minėta sidabrinio j ūbi- mėjų darbuotę ir seselių ve- 
liejus — 25 metų šv. Kaži- damą akademiją ir aiuklėli- 
miero Akodemij-cs Rėmėjų nes.
Dr-jos jfsisteigimo ir gyva
vimo. Akademikės šauniai pasi

rodė au orkestrą, su daino- 
Punktualiai 6 vai. audito- mis, su f antazija. Galima at

riją ir kiti du mažesni kam- jausti, kiek seselės čia rūpės 
bariai gerųjų prietelių per- nio ir darbo pridėjo, pašven-

melsti Dievą per švenčiau
sios Panelės Marijos užtari
mą išlaisvinti kenčiančius 
mūsų brolius iš okupantų ir 
ištrėmimų vergijos, ąpsau-

pildyti. Auditorija, sidabro 
spalvomis papuošta, st ai-ai 
pagražinti sidabro žymėmis; 
svečiai ir rėmėjai prisisegę 
sidabro lapeliu — visi su
stoja pagarboje ir su gau
siais aplodismentais sutinka 
eilę rėmėjų su jų vadove 
pirm. A. Nausėdiene. Prieš 
vakarienę maldą atkalbėjo 
kun. Ig. Albąvičius. Seseliųgoti Liel uvą nuo sunaikini- „ , . _ .

mo ip grąžinti jai neprikišu- yakanene tavo la-
somybę! bai gardi.

sulaa P. Doužvardis 
kalbos buvo įdomios.
Skyrių sveikinimai

I
Toliau rėmėjų skyrių pir

mininkės sveikino su gau
siomis dovanomis jubilie-
jaus proga ir taip pat, kaip 
muzikos aidai, pasipylė ir 
dovanėlės mūsų nenuilstan
čiai, neišsemiamos energi
jos ir ištvermės pirai. A. 
Nausėdienei, kuri kartu šven 
čia 25 metų pirmininkavimo 
Šv. K. A. R. dr-jiai. Duok 
Dieve, kad dar daug metų 
ji vadovautų mūsų draugi
jai.
Pagerbiama kompozitorė 

Dainuoja akademikės: O.
Rimkiūtė su K. Simonaity- 
Ite — “Supinaiu dainužę” — 
Petrausko; ir ‘‘Plaukia sau 

“Maršas” - Rom'laivelis” — laikaus. Čia ga-

Visų ti diriguoja. Svečiai ir rėmė
jos atsistojimu ir griausmui 
gaiš aplodismentais reiškia 
pagarbą seselei Bernardai 
už nepaprastus muzikos ga
bumus ir išlavinimą choro 
bei orkestros.

karo Šv. Marijos garbei vi- 
Laisvų, demokratinėse ša-, saone krašte kaimiečiai ben- 

lyse gyvenančių, lietuvių jė- drai atlikdavo gegužines pa
gos ir balsas fiziškai per- maldas per gegužės mėnesį 
silpni, kad atlaikius milži- prie paruošia ir gėlėmis pa
niškų valstybių diktatorių puošto altoriaus ir šv. Pa- 
propagandą ir grūmojimus, neles paveikslo, o per spa
kad prisišaukus teiūpgųjųi 
demoknal ijų užtarimą ina- 
žytei, taikingai Lietuvai.

Bejėgiai ir vieni grume- 
mėa už teisėtus ir žadėtus 
laisvės, lygybės ir kitus de- 
mokratybės principus, bet 
rytų ir vakarų galingi des
potai užtemdo mūsų viltis*, 
kaip įšėlusios jūros bangos 
apverčia ir į šipulius sudau
žo į jų sūkurį patekusį žve
jo laivelį.

Jei visos pastangos nuei
na niekais, ne mes per silp
ni, bet mūsų tikėjimas per- 
silpnas. Pasitikėdami savi
mi ir priduodami didesnę 
reikšmę savo žygiams ir fi
zinėms jėgoms kovoje už liojimo visi laisvos šios ša- 
Lietuvos nepriklausomybę, (lies lietuviai katalikai turė- 
pamirštame šauktis dan- tume organizuotai, bendrai 
gaus pagalbos. karštai su giliu tikėjimu

lių mėnesį šeimos savo tar
pe sykiu kalbėdavo rožan
čių ir kitas maldas.

Užtat per šimtmečius lie
tuvių tauta nugalėjo visus 
smūgius ir išliko 
pakėlė svetimų

Tegul dabair šventos evan
gelijos įkvepia mums dau
giau vilties, tikėjimo į ste
buklingą dangaus pagalbą, 
priduoda drąsos ir nurodo 
išeitį — per susikaupimą ir 
didingas, karštas visų mal
das išgelbėti Lietuvą nuo 
priešo baisaus!

Anuo metu Kristus, skelb 
damas satvo mokslą, dažnai 
kartodavo apaštalams ir mi 
niai, kad maldoje giliai ti
kėtų į Dievą. “Todėl sakau 
jums: . ko /tik melsdamies

sveika. Ji i?ra&ote, tikėkite, kad gau- 
mžkraiitą1 site, ir bus jums” (Morkaus

baudžiavą, Muravjovo-Kori- 
ko žiaurumus, “graždanką”, 
sukilimų pasėkas, “kator
gą”, Kražių skerdynes ir k. 
Nors dabarties pavojai mū-

11, 15-24). “Ir visa, ko tik 
prašysite maldoje tikėdami, • 
gausite” (Mrfto 21, 22-28). Į 

“Jei du iš jūsų susitars 
žemėje kurio nors dalyko

sų broliams nepalyginamai melsti, bus juodviem pada
yra didesni už visus buvu
sius praeity, bet Aukščiau
siojo ranka lengvai gali juos 
isklaidylli.
Prašykime ir bus duota... 

šiuo momentu be atidė-

L &70

"Ali right I You're savin' ihoe leatberl And yo oir.'i travsllln' 
and ya ain't u si n' the phone and ya aln't wastln* fats-But 
yo oin't winnin’ thi» wor either l"

Laukiamoji programa
Štai, prabyla mūsų dva

sios vadas ir seselių* kape
lionas kun. B. Urba, kurs 
yra gabus programų vedė
jas. Tik reikia gėrėtis ir 
džiaugtis, kaip čia gimęs ir 
augęs jaunimas moka gra-

tė savo gabumus, kad ąka- 
demikes išlavinti.

Orkestrą sugrojo Ameri
kos himną. Sekė “Pasveiki
nimas” Laurinos Bučniūtės. 
Jautrus lietuviškumas ver
žėsi iš jaunes krūtinės, at- 
pasakojant rėmėjų pasišven
timą. Orkestrą atlieka du 
numerius:
berg’, “Sevilijos Kirpėjas”] 
— Rossini. Seselės M. «Ber- 
nardos vedamoji orkesf ra 
susilaukė pagyrimo. Tarpais 
muzikalių numerių buvo ir 
gražių minčių patiekta bei 
linkėjimai supinti. Tėvų Mar- 
rijonų vardu sveikino kun. 
J. Jančius, marijonų provin
cijolas; L. Šimutis, “Drau-

busis vakaro vedėjas kun. B. 
Urba priminė atsilankiu
siems, kad jau mirė a. a. 
Šimkus — kompozitorius, 
bet jo daina gyva. ir pasi
liks maloni širdžiai visų lie
tuvių.

Akademikių a capella cho 
ras sugieda “Kyrie” ir 
“Sanctus” parašytas sese- 

go” red.; ir Lietuvos kon-lės M. Bernardos ir jinai pa-

-»ryta mano Tėvo, kurs yra 
danguje...Nes kame du ar 
trys susirinkę mano vardu, 
ten aš esu jų tarpe” (Mato 
18, 19-20). “Prašyki.e, ir bua 
jums duota; ieškokite, ir ra
site; belskite, ir bus jums 
atidaryta” (Mato 7, 3-7).

Visiems laikams Kristus 
nurodė žmonijai išeitį var
ge ir reikale, žadėdamas sa
vo pagalbą prašantiems. To
dėl Išganytojo žadėjimais a- 
bejoti netenka. Kitu atveju 
jis dar savo mokslo teisin
gumą ir pas'ovumą patvir- 

4 tįna: “Daugus ir žemė pra-Į 
eis, o mano žodžiai nepra- i 
eis’ (Mato R4, 29-35).

Be to, šių dienų diktato
rių užgaidoms, siautimui ir Į 
galybei ga'ima pranašauti 
ir paskelbti galą netolimoj 
ateity, remiantis šiais šv. 
Rašto žodžiais:

X“Jei Viešpats nestatys na
mų, vet'.ui darbuojasi tie, ku
rie juos stato. Jei Viešpats 
nesergės miesto, veltui budi 
jo sargas” (Ps. 126, 1).

8. J-tė

Kuomet čystini veidro
džius, įdėk truputį glyceri- 
no į vandenį. Tas apsaugos 
juos nuo garo ir dūmų, ir 
laikys juos per ilgą laiką.

.o
PLANNED MEALS AND RECIPES 
FOR THIS LENTEN SEASON

Vaidinama fantazija
Fantazija — tai “Jų dar

bai nemirs,” seselių sukur
tas veikalas, kurį-akademi- 
kės girtinai atliko, atpasa- 
kodamos rėmėjų darbuotę, 
dėkingumą ir didelį triūsą, 
kuris neša. didelę naudą mūs 
akademijai. Vaidino šios: 
Muzika — S. Nutaūtaitė, Ge 
rasis žodis — M. Marcinkiū- 
tė, Dėkingumas — F. .Sel- 
venytė, Malda — T. Kačiu- 
šytė, Meilė — K. Norman- 
taitė, Rėmėjų sargas — I. 
Railaitė.

Ąkadismikių grynas lietu
viškumas ir jausmas tarsi 
pergyvena savo roles, nes 
moka sumaniai aT sįlankusių- 
jų vaizduotę bei kasdieni
nius rūpesnius patraukti sa
van pusėn. Dainos ir scenos 
papuošalai, kostiumai trau
kė akį ir iššaukė pasigerė
jimą.

(Nukelta į 7 pusi.)
■I

The season of Lent holds a special signlftcaoce fqr.ua all during this var year. We feel a need to adhere to the creeds and eugtomp 
of our church. Lent la the period betveen Ash Wednesday and Easter—a season of fasting for forty days and nights originally— 
and as ft season now of self-deniai and penitence. Lent means sparing or plaln. Wlth this thought ln m Ind, Bovman Dairy Compftny 
has vorlced out these helpful menus and recipes for this period.

FRIDAY

WiDNSSDAY

SUCCOTASH
2 eupe vhole grain corn
2 eupe cooked įima beans 
1 teaspoon aalt
3 tablespoons Bovman Butter 
H eup Bovman Creair

METHOD: Mis >11 together anc cook for five 

minutes, or until steaming bot 

ftua is a good main dish meal,

Approved and tested in the Bomnan Dairy Teat 
Kliedėtu

FRIDAY

WEDNESDAY MARCH • FRIDAY MARCH 10

Escalloped Oysters and Noodles 
Buttered Beets

Cabbage Salad with Bowman Soured 
Cream Dressing

Assorted Bread with Bowman Sweet 
Cream Butter 

Sliced Peaches and Cookies 
Coffee Bowman Milk Cocoa I

FRIDAY MARCH 24

BOWMAN COTTAOE CHEESE 
AND ORANOE SALAD
2 packages orange jell
3 eupa hot water f
2 eupa Bovman Cottage Cheese

METHOD: Diaaolvc )ell in hot vatar and let 
sland until very firm. Whip with rotary beater 
until light. Fotd the cottage cheese i n to the jell. 
Mold and chill. Camish with otange sliccs.

WEDNESDAY AfRIL S

Shrimp Cocktail
Eacalloped Tomatoes and Onions 

Green Beans 
French Fried Potatoes 

Rolls vith Bovman Sveet Cream Butter 
Gingerbread vith Lemon Sauce 
Coffee Milk Cocoa

Fruit Juice Cocktail 
Lima Bean Loat 
Buttered Carrots 
Creamed Onions

Bowman Cottage Cheese and Apple Salad 
Buttermilk Biscuits with Bowman 

Street Cream Butter 
Bowman Ice Cream and Cookies 
Bowman Milk Cocoa

STUFFED OIIIN FEFFEKS
3 latye green peppen.
1 eup Bonrman Cottage Cheeae 
1 eup bread erumba

eup cbopped carroti 
!-< eup choppet. celery
1 tabfesponn choppcd omon
2 tahieapoons Bowman melted butter 
H teaspoon salt

Waah pepp:ra and remor. aeeds and pulp. Cut in 
half lengtnvue. Combinc Otcr ingrediente and 
mi* well together. Fili peppers. Cover with one 
eup Boarman Milk and bake in a moderate oven 
forty to flfty minutes.
Approved and tested ir. the Bowman Dairy Tęst
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MARCH 17
flonmsn Cottage Cheese u your iinest unten 
food. It may ba used as a spread for sandiviches: 
as a dreanng for salad*; for the salad itself: or for 
dessert For sandniehes

Bovman Cottage Cheese mised ari th nuts 
Bovman Cottage Cheese mixed nith atives 
Boarman Cottage Cheeae miled • -ith chive* 
Bonman Cottage Cheeae mised mth sneet

pickle or relish
Bomnan Cottage Cheeae mixed with choppcd 

c<Ury tnd pimentos
Bomnan Cottage Cheeae with tart jam or 

jeHy or tnarmalade
Bomnan Cottage Cheeae mised mth

Bomnan Cottage Cheese mised nith onions 
and green peppers

Sprrad yeur tavonte nut or raisin bread mth 
Ro*man Gotiage Cheese just a* lt cemes from 
the jar. Approved and tested in the Bomnan 
Dmry Tęst Kitchen*

RfEDNESDAY MARCH 22

Tomato Juice Cocktail 
Salmon Loat 

Buttered Broccoli 
Baked Potatoes

Toasted English Muffins with 
Bowman Sweet Cream Butter 

Dutch Apple Pie
Hot Chocolate 

(•ee January Cream Line)

NMDAY MARCH 29 FRIDAY

Cream of Carrot Soup 
Šaltines 

Cheese Souflle
Tomato slices toppcd with Bovman 

Cottage Cheese Dressing
Wheat Rolls with Bowman 

Sweet Cream Butter 
Cottage Pudding with Vanilla Sauce 

Bowman Milk

GOPD FRIDAY AFRIL 7
BOVMAN ICO CUTlITf
6 hsrd boiled Bovman Egi*, choppcd 
H eup oooked celery. diced 
1 teaspoon chopped paisiey •
H teaspoon salt 
1 eup dry bread cuba*
1 aip thiek vhite sauce

METHOD: Mis ingredlent* all (ngethsr and 
shape to look likę etiope. Dtp the efiop* Into e 
miature made of

1 Bomnan Egg 1 tahiespnon Bomnan Milk
then roll in erseker crumhe. Fry * golden 

celery, fuand serve vith eraamed peaa, or 
All ha<
IJeiry

both.
All hav« bėro approved and teated ln the Bovma i 

im Kil.l ■

IlS.lllfcllĮ

MARCH 31 
FIEMBAKED STUFFED

1—3 pound fish
Salt, pepper and dry muatard 
Tnemto sttdhng

1 tahiespnon melted Bovman Butter
1 small omon, dioed and brovned in butter
2 tabtespoon* diced celery
1 eup dry bread, broken mto small piece*

/ 1 teaspoon salt
1 eup tomato pulp

METHOD: Sprinkle the fish inside and out vith 
eeatnnlng. Mui the ssulfing and place inskle the 
hsh. Fasten edgea together vith tooth pKks, 
vhich can eanly-be removed. Bake one to one 
and one half hours m a moderate oven- 350 
degreaa. Baate occanonally vith Bovman melted 
butter. Gamish vith paraiey and lemon siice*. 
Approved and teated in the Bovman Dairy Tęst 
Kitchen*.

r ii* liiuiMiiHiiiauMiniiBiiniiHJiirtaiiiEiiiiiEi.iiiiittBciiiriiiiiujaaiMiaijiiB'riiiSEiMUfitifflUiidinmaia

lf you wi»h o reclpe for any food 

Ittm Includad ln our menu, it can
be had by writing to the

BOWMAN DAIRY COMPANY,
140 We«» Onfarift Street,

Chkagft, Illinois

AH have been approved and tetted 
ln the Bovman bairy Tett Kltchant.

a

fqr.ua
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B DETROIT
KAS IR UŽ KIEK PIRKO 

.BONŲ LIETUVIŲ 
KREDITUI

(Atkelta nuo 2 pusi.)
wics, Martin Majauskas, I* 
sabel Stanievich, Joe Gri
gaitis, Justin Pilka, Anna 
Phillips, Stanley Karpslis.

Už $400.00: John Galenas,
Joseph Overka.

Už $300.00: Anne Gonsi- 
or, L. Stuart Miners, Peter 
Dorin, Mrs. Anna Hercules,
Bertha Bender, Frank Wa- 
lutkavich, ELmer Chaplain,
John Zemnickas, Mre. U r su
la Savinsky, Ann Kiuber,
Joseph Degutis.

John Rybak už $275.00.
Už $225.00: Carolyn F.

S tark, J. Leroy Allen, Anne 
Petroskas.

Už $200.00: Adelle I._______
Kalis, A. C. Gustus, Julia cius, Zigmon Missel, Joseph Helen Martha Kairis, Agnės bert John Maceikb, Anette 
Juodw alkis, Frank Karp, Kleme rauskas, Julius Medo- Markavach, Adele Kucins- Juodwalkis, Justin Juodwal-

• 'PABĖGĖLIŲ TRAUKINYS” 18 FLORIDA Lakūnas kalba rožan- 
čių, kai mirtis žiūri 

i akis
Cuyahoga Falls, O. — čia

Šv. Juozapo mokyklos moki- 
. niai buvo nesenai pagerbti 
' atsilankymu leitenanto Tom- 
my Harman, buvusio foot- 

! bąli žvaigždės Michigan uni
versitete. Mokiniai paklausė 
lakūno leitenanto Harmono 
ką lakūnas galvoja, kai jis 
krenta iš debesų, ap3upus 
japonų zero lėktuvams ir kai
iš jų veikia ginklai.

kuri stengėsi suliesėti, o pri 
augo dešimtį svarų. Florida 
Times-Union.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 60 metq amž. 
KlnuAlnliiM atrinkti Ir čiaužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PELNO AR DAUNIO LAIKO 

VISI 100% KARO DARBAI 
ATSIflAUKIT ANTRAM AUKflTE

___ 2129 W. SOth St.
IVRITE CITY PROVISION CO.
----- —■ ■■■ g

CLINTON COMPANY
CIINTON, IOWA

RelSkia švelnų 
veikimą P*-1* 
skalbimo. To
bulas karštam 
kaip Ir šaltam 
krakmoltnlmul.

Vyriausybei uždraudus vartoti gazoliną liuksusui, atostogaujantieji Floridoj atsidū
rė nepavydėtinoj padėty. Nuvažiuot aul om obiliu nuvažiavo, bet atgal negali gręžti. 
Dėlto visi puolė prie traukinių ir susidarė ištisas taip vadinamas “pabėgėlių trauki
nys”, deja, ne streamline. Visi džiaugiasi gavę vietą bet kokiame traukiny, kad galė
tų grįžti namo į darbą. (Acme-Draugas telephoto)

Buvęs football žvaigždė 
Harmon grįžęs į Ameriką 
po to, kai jo lėktuvas buvo 
nušautas Kinijoje, jis atsa
kė mokiniams: “Aš kalbėjau 
šv. rožančių”.

Joseph Chopik, John Besąs- nis, John Nakas, Anthony 
paris, Peter J. Pealis, Mrs. Vaicekauskas, Roy McKie- 
Mary Damushis, Ben Rrins- man, Joseph Besasparis, Ba- 
ki, Joseph Planta, Rose Na-( rbara Širvis, Mary P. Co- 
rusiewiec, Joseph Balchu- lumbo, Joseph S. Wandzel, 
nas, Joseph Salines, Kazi-'( Stsphan Jury, John T. Lee, 
mer Šaltis, Margaret Miller, Edw. Krick, James Krick,

Maturity value
E Bonds — $175,450.00 
G Bonds — 32,500.00
Stamps — 506.50kas, John V, Damrau, Ster- kis, John R. S'ittkus, Mi-

ling Blakney, George Bader, chael Urban, Myrtle Ke’ly, x 545 59
Alfred Bates, Benj. Oakman, M. C. Rueman, Cecil Leone, . . , ~ ’
Walter Baron, Valena Ro- Tebor, Frank Dunashis, Chf-
zanski, Jossph Kacinuuskas, ford Moore, Leroy Allen, Mr. 
Joseph LAepinatis, Henry Menais, Johanna Pawlows-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Studlo Couch

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

Ant visko sutaupysite 26% 
per VASARIO ir KOVO mėn.

Cecelia Narusiewicz.
Antoinette Ganzak už 

$175.00.
Už $150.00: Wagar A. 

Glass, Edna M. Yuodzu,ki
nas, Mrs. Anna Markavich, 
Mrs. Marcelis Laucius, Ant
hony S. Janis, Mi3rtha Prei- 
dis, Eva Lowren, Casimer 
Tulauskas.

Už $125.00: A. Banonis, 
Ann Petroski, Kazimer Ka
rosą, Frank Praskewicus.

Lavonne Lee Jackson, Stel-
Kling, Ann Budinski, Paul 
E.- Klingenburg, Vitold Ma

la Rush, Charles Bender,1 nierski, Michael Urban, Mar
Mr. Finley, Ann Jacobs, Jo- jorie Markavach, Thoe. A.
seph Kratage, Jr., Wm. Gu- Nash, George Hickey, Ge- 
dziuniB, Charles Nausėda, ; orge A. Folsom, Charles 
Magdalen Y.urkus, Vallen! Maynard, Wi11ard Webster, 
Birch, Mrs. Anne Biė’es, Pe- Grace Willi3ms, Wm, Sher- 
ter Masiokas, August Rin- man, Brownie ir Ruth Sal-
kunas, Anna Laponis, Wes- 
ley Zajac, Tony Kilas, dr. 
Alfred A. Ferris, Miss Gelia 
Brazauskas, Caroline Maida, 
Martha, Strazdas, Mat hew 

Už $100.00: Glen L. Bow- Mozūras, Paul Sadulas, Jos. 
en, Mra. Joncius, Julia Na- Laponis.
kas, G. Ruchling, Stanley Už $75.00: Sol. Lieberman, 
Novak, Joseph Galenas, An- Joseph Lavigne, Robert U- 
na Banion, Elizabeth Chi|p- vick.
ley, Lillian Leme, Stanley

tis, Mary Phillips, Mary Lie- 
pinaitis, Joseph Ka valas, 
John J. Pawlowski, Victor 
Gastell, Raymond Paster- 
nacki, Samuel
Charles Dutro.

ki, Arthur Swanson, Joseph 
Degutis, Jacąueline Banion, 
Vincent Auksknlnis, Dianne 
Liepinaitis, Wallace J. La- 
dowaki, Donna Platt, Helen 
M. Skeen, Raymond F. Kot- 
zian, Richard L. Plaszek, 
Anna Rinkunas, Mildred 
Cruikshank, Eleanore P. 
Parmelee, Stephanie Zajac, 
Sally Ann Berry, Grace 
Hammond, John Dinsmore, 
D. Labelle, Emilya Žukas,

Mclntyre, > Vid'oria Ankadevic, Anna 
Narkiewicz, Edw. Keblaitis, 
Ann Snurka, Amelia Mickey, 
James Mirlynen, Marcella 
Verbit, Miss Cecilic Stanton 
Wm. Juodawlkis, John F.

Už $50.00: Sheron J. U- 
vick, Anita U vick, EdwinJ. Kiūrėk, Kenneth J. Jack

son, Grace E. Winecki, Gla- , _ .
dys Kriok, Edith Kemmct, J.a“ck’ Stamj7
Charles Wilkas, Emilia Sul-

E Bonds 
G Bonds 
F Bonds 
Stamps

— $130,837.00
— 32,500.00
— 740.00
— 506.50

$164,583.50' 
Sekančio ketvirtadienio1 

“Draugo” num. tilps parda-, 
vėjų a vaizdas ir kas už 
kiek pardavė. Nepraleiskite 
to numerio. Telefonas SEELEY 8760Fin. rašt.

T

EXTRAI EXTRAI

Už $25.00: -B. S iTe, Mrs.
Anna Freed, Joanne Kukler,
Emma Meskauskas, Albert 
Pilon, Lorettai Zvirzdin, Ro
bert Babel, Wm. F. Skeen, Eizonas, Ralph Ashton, Clat-
Raymond J. Biemot, Clyde ra Fullum, George Thomas, 
R. Brandt, Joseph Goline, Patrick Johnson, Joseph

!•-rrninvtae
v&rflMlr
adreaa»

Lietuviškas
Žyduką*

REMKITB
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2316 WEST ROOSKVELT KOAD

T , „ ,, „ „ . Jr., Vincenta Kazlauskas, Tebor, Wm. J. Dinsmore, W.John Sorge, Max E. Beh- _ ,, T
Catherine B. Glass, Josiąs Justin, Robert Allen Brooke.

akas, Pauline Bilza, Wm. . mi 1 ^s’ ° n F. Graham, Gracu L. Raw
Marozas, Joseph J. Shires, . evicia8» O8€ 2 ows- son, Harry Wenderski, Mri : #
Teofil Md ulevic, Matthew ?’ _r^n ormont Julia Andrews, Anthony Ra

J. Filband, Geraldine Me- 
losh, Margaret Adams, V.

MONARCH UQUOB
3529 Sn -Halsted St 

Pkune VARIU* MM
■<is iartimu

Mozūras, Vyti S. Overaitis, 
John Petkevich, James F.
Marke, Anthony Shilaikis, ?i“ber’ EuSe”e WaUs' A’ 
Ambrose Kiziz, Vietor Dou- de,e Ukonto’ Matausss Lau-
van, Sigmond Sharf, Mrą 
Caroline Sharkus, Mrs. Ele-

kevice, Anna Jokuhaitis, 
Ann Majka, Edw. Vemclaw,

anor Damushis, Mrs. Mary M. Auguitin, Mrs. Magda- 
Brazauskas, Frank Matulis, ten Stari,(on, Marcella Yus- 
Wm. Yurgelaitis, Mrs. Jon- kus, John J. Anderson, Miss

mutis, John W. Price, Anna 
Gonsius, Mary C. Hill, John 
Petri’uskas, Anette Bender, 
Catherine R. Durneli, Kate 
Wasukonis, Wm. C Kernius, i 
Miss Francis Stanl'on, Ro-

frotnVhtrr (

I. P. VARKALA
VALSTIJOS RKOISTRUOTAS 

AFDITORmS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

PerkMš savu Raštine | 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais lr kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ig importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

f M t St 
!••. tMi ttU rMI.

ttttMy </M» M«
'ntt lt t» ftt ttttt 
Sttht flllt4.

TAUPYKITE mūšų Įstaigoje. Jūaų indėliai rūpestingai globo ja* 
~ ligl 55,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In-

surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
—.... .J.,.— SENIAUSIA ir ŽYMIAUSIA lietuvių finansinė {STAIGA 

— <7 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3238 SO. HALSTED 8T.

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS " 

SAVO GIMINĖMS!
— ★ —

SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

— ★ —
“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 

LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

KAINA — TIKTĄI 25 CENTAI
— ★ —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Vertėtų įsigyti šią 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, IIL
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. Marijonų misijos
Sv. Jurgio paritp., ckica- 

go, Dl. — kovo 3 d. — 12 d. 
Run. Antanas P. Sandys, 
MIC.

Sv. Juozapo parap., 
terbury, Coiitt., novena prie 
šv. Juozapo — kovo 10 d 
— 19 d.

Sv, Kazimiero par., Pitts
ton, Pa., kovo 12 d. — 19 d.

Šv. Kazimiero parap., Chi
cago Heights, HI., kovo 20 
d. — 25 d.

„$v. Pranciškaus parap., 
Indiana Harbor, Ind., tridie
nis, kovo 23 d. — 26 d;

Sv. Roko parap., Brock
ton, Mass., kovo 26 d. — 
9 d. bal.

AMERIKIEČIAI ITALIJOJ tai yra pilietybės popieros^ 
jau atimti. Vadinas, Ameri
kos pilietybe nėra priedan
ga Ųems, kurie Amerikai 
trokšta pražūties. FLIS

NULIŪDIMO VALANDOJEKviečiame kauliu
kais žaisti

NO. Side. — Apaštalystės 
Maldos draugija rengia me
tinį kauliukais žaidimo (bu
nco panty) vakarą kovo 5 
d., parapijos salėj, 7:30 'vai. 
vakare. Bus gerų dovanų. 
Visus kviečiame kauliukais 
pažaisti ir parsinešti namo 
gerą dovaną. V. D.

Aristoteliui buvo išmėtinė 
jama, kam jis davęs išmal
dos vienaih visų žinomiau
siam nusikaltėliui. “Aš žiū
rėjau ne į jo dorybes, bet į 
jo nelaimę — atsakė Aris
totelis.

Kreipkitės į

ANTHONY, B.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI&KOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PIRKITE KARO BONUS!

PRANCIŠKUS DAUKŠA
Mirė vas. 29, 1944, 6:30 v, 

ryte, sulaukęs senatvęs.
Gitnęs Lietuvoj. Kilo iš 

Telšių apskr., Rietavos par. 
Amerikoj išgyveno 44 m.

Paliko dideliame nuliūdi
me: sūnų Bronislavą ir mar
čią Bronislavą; dukterį Ele
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 namu 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už 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.

ŠV. KAZIMIERO AKAD. I 1 
RĖMĖJŲ JUBILIEJUS i

(Atkelta iš 5 pusi.) ]
Dovanos <

Kap. kun. B. Urba oehtrc 1 
vardu įteikia dovanas vice 
pirm. O. Reikauskienei (il
gų metų darbuotojai), rišt. 
V. Galnaitei (irgi per daug 
metų raštininkauja). Per
stata tart i kelis žodžius pir
mininkę A. Nausėdienę. Nors 1 
trumpai prabilo, nes buvo 
susijaudinus ir nesitikėjo 1 
tiek daug gražių dovanų su- - 
Miaukti ir linkėjimų. Linkę- 3 
jb rėmėjoms ir toliau dar
buotis, nors Laikai sunkūs 
ir skaudūs, nes daugeliui rė
mėjų tenka atiduoti savo sū 
nūs į kariaujančių eiles. V. 
'Galnaitė sutelkė dbvahks 
nuo centro ir rėmėjų 9 sky
riaus pirmininkfei. Virš 20 
naujų amžinų narių gauta. 
Sesultes apdovanojo atSilan-. 
kę gerieji- prieteliai. Klebo
nas kun. Ig. Albavičius su
kalbėjo maldą už visus mi
rusius.

Orkestrą dar atliko šiuos 
kūrinius: ‘Kamennoi Ostrov’
— Rubinstein, jubiliejaus 
“Maršas” — sesuo M. Ber
narda, “Garbinkim Dievą”
— Gounod ir galop sudai
nuota Lietuvos himnas — 
V. Kudirkos. Veržte veržė
si iš visų lietuviškų krūti
nių daina, prisimenant pri
slėgtos tėvų šalelės didžiuo
sius vargus. Daugelio akyse 
ašaros pasirodė. Susijaudin
ta ir atnaujinta ryž.ingu- 
mas darbuotis, kad Lietuva 
ir vėl būt laisva.

Taip baigėsi ARD jubi
liejinė vakarienė. Su gra
žiausiais įspūdžiais kiekvie
nas Skirstėsi į savo name
lius prie kasdieniniiį parei- 

 . S. J;

Joseph Roach, Amerikos Raudonojo Kryžiaus lauko vei
kimo direktorius, nusifotografavęs su vienuole Annetta 
Funghini, taip pat amerikiete, kurią karas užklupo Itali
joj. Ji savo kongregacijos buvo pasiųs'a Romon studi
juoti kalbas. (Red Cross photo, NCWC-Draugaa)

PETER TBOO8T MONUMENT COMPANY
’ (Įsteigta 1889 m.)

tos valdžios įstaigos rimtai 
varo ateivių-priešų valymo 
programą. 492 atsitikimuo
se daromi žygiai panaikinti 
natūralizacijos certifikatus 
Amerikos piliečiui, kurie ken 
kia Amerikai karo pastan
gose. 75 asmenims — Ame
rikos piliečiams certifikatai

Amerika valoma nuo 
negeistinų gaivalo

J. Edgar Hoover, direkto
rius Federal Bureau of In- 
vestigation savo metiniam 
raporte paskelbė, kad iki 
birželio mėnesio praeitų me
tų viso 14,432 negeistini a- 
teiviai — Amerikos priešai 
jau suimti nuo karo pra
džios, tai yra gruodžio 1, 
1941. Tame skaičiuje 5,027 
gaivalai suimti bėgiu pasta
rųjų 12 mėnesių. FBI ir ki-

Pasitikėjimo

$ Vagys dvidešimt šešias 
dėžes vyriškų batų gavo be 
racionavimo štampų, kai įsi
laužė į batų kompanijos san
delį, 1566 N. Damen av.

KBįEIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG OI SUTAUPY 
kr Agentų komisą.
aunas 200 paminklų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIR1NKIMUL 
Geriausio Materiolo tr Darbo.

PERSONALIZSD MEMORIALS AT NQ ADDITIONAL COST! 
PARTIOULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROPVOTIONS 

DIOTRIBUTOR8 OF ,THE FAMOUS MONTEtdbO ORAMtTH 
Most Beautlful—Most Endnmų^StraagdaP-Beat la Tha Vorld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
( . RKEII’KJTE8 PRIE —

Mylėti
dorybė.Karšta meilė tėvynę yra

Lynn, Mas. — Norman Le 
Blanc, armijos tarnsportinio 
lėktuvo radio operatorių?, 
labai nudžiugo pamatęs sa
vo motiną, kurios nebuvo 
matęs 16 mėnesių būnant 
pietų Pacifike, jis ją apkabi
no, ir tas apkabinimas su
laužė du motinos šonkaulius.

a2.-j 1/ •Apie tai teko sužinoti ko
vo 1 dieną.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. JOHN W. PACHANKIS

THE LITHUANIAN MONUMENT MANDidysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

chines grindinę out war imple- 
ments for Hitler. Captive men 
forging their own chains.

“Ha!” Paul telis Georgės, "if I 
have būt one hand I can do only 
half aa much work for the Nazi 
swine.”

Mūaų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Oftes tr Dirbtuvė: 537 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Aye.) r 

PBONE: SEELEY 6105

LAIDOTUVIŲ
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

JONE 9006 1117 ROOŠEVKLT STREET

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse 1870 metais iš tūks
tančio žmonių 172 buvo žem
dirbiai; 1900 metais iš tūks- 
tanČio buvo 144 žemdirbiai, 
o 1930 metais iš tūstančio 
buvo tik 85 žemdirbiai. Tas 
rodo, kad smarkiai auga in
dustrija.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NakųNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

A man shrieks, gears screech. 
The maehine stopa. Paul has lošt 
his right arm. He may die būt it 
will take a month to repair the ma
rkina if parts can be found.

This happeng daily in the fac- 
tories of Czecho-Slovakia, Norway, 
Holland, Belgium, France.

In America we can hurry Hitleris 
defeat by stichinę to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. 
W88 741F v. a. Trtotum Dtpt.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKI
laidotuvių {Staigus

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 1188—88GREITAS IB MARDAOUB 

PATABNAVIVAS 

KREiPKrrBa prie mosV .
TAUPYKITE
' dėl 

1944
SUPREME

batotgš loan

4605-07 S. HermitageSESUO M. BEATA 
(po tėvais Ona Zelloniutė)

Švento Pranciškaus Seserų Kongregacijos Narė
LAČfi AWICZ IR SUNAI

2814 MEST 28rd PLACE Plfones: CANAL 2515
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5760

............. .. PULLMAN 1876
Mirė Vasario 29-tą d., 1944 m., 9:55 valandą 

vakare, ĖST., Detroit, Michigan’e.
Velionė buvo gimusi Pensilvanijos valstijoje.
Paliko dideliame nuliūdime: dvi seseres — Ma

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

■ Kūnas randasi pašarvotas Sv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyne, Pittsburgh, Pa.

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

Nuliūdę lieka: dv. Pranciškaus Vienuolyno Se
serys, Ir velionės Seserys, Broliai ir Giminės.

L BUKAUSKAS
10821 BO. MICHIGAN A VE Phone PULLMAN 96614330-34 S. Califomia 

Avenue 

Lafayette 0727
ANTANAS M. PHILLIPS

8807 LITUANICA AVĖ Phone YAB

I. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFORNIA AtE P

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

virtad.

1731W. <7ffl Street

trr a Be*terlimj

U.S.WAR BOMOS

t
/



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 3, 1944

į.

K vie
Į METINI H

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CENTRO 
2334 South Oakley Avenue '........................... Chicago, Illinois

KOVO
Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis, AUŠROS šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų Bendradarbių, Gerada- 12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.

VARTŲ PAR. BAŽNYČIOJ, 2327 W. 23rd PI., 10:00 vai. ryto. rių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus pritaikintas šia) dienai. 2:00 valandą po pietų — įvyks Seimo posėdžių pradžia.
Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitiingiausia dalyvauti........................................... K^UN. J. A. DAMBRAUSKAS, M.LC., TT. Marijonų Bendr. Dvasios Vadas, ir SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

T

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje <»

Įsilaužė
Anksti praeitą treč'ad’enį 

vagys įsilaužė į George Gri- 
vis, 1231 E. 63rd str., resto
raną, išlauždami atidarė res
torano seifą ir pabėgo su 
$500 grynais pinigais ir $100
karo bonų vertės.

* * *

Apvogė
Kai Mrs. Irving Hoffman 

buvo kitame kambaryje sa
vo apartamento, 5125 Ken- 
wcod avė., vagilius praeitą 
trečiadienį įėjo į gyvenamą
jį kambarį ir pavogė moters 
rankinuką, kuriame buvo*
$58, ir asmeniškus popierius.

* • *

Mirtis kelyje
Melvin E. Raynold, 65 me

tų, 217 N. Clark st., miesto 
restorano virėjas, praeitą 
trečiadienį mirė nuo širdies 
atakos pakelyje į ligoninę. 
Melvin E. Raymond sukrito 
telefono budelėje, cigarų 
krautuvėje, 193 N. Clark st.

* * *
Už $200

Lewis F. Austin, 5817 
Blackstone avė., Chicagos 
universiteto studentas, pra
nešė praeitą trečiadienį poli
cijai, kad vagys įsilaužė į jo 
pastatytą automobilį, 45th 
st. ir Drexel blvd., ir pavo
gė jo štampų kolekciją, kuri
turi $200 vertės.

* * •

Nelaimė
Frank J. Saruba, 68 metų, 

3436 So. Oakley avė. Carpen
ter foreman of the Chicago 
Rapid Transit Co.,' buvo su
trenktas į šiaurę einančio 
Howard st. * eleveitorinio 
traukinio, netoli Addison et. 
stoties praeitą trečiadienį ir 
jis mirė pakelyje į ligoninę.

Brig. Gen. William C. 
Chase, kurio vadovaujamas 
Amerikos kariuomenės dali
nys, japonams visiškai ne
sitikint užėmė jų pozicijas 
Admiralty salose. (U. S. Ar
my photo, Acme-Draugjs te
lephoto)

GALI NUSIŠYPSOTI

Gyvenime esti ir 
tokių dalyką

Seni batai
Springfield, III. Iš George 

Coontz namo vagis paėmė 
aukštą skrybėlę, naujus ba
tus, rūbų eilutę, čemodaną, 
$5 pinigais, $25 karo bonais 
ir stalo dalykų dėl dvylikos 
žmonių. Vagis paliko savo 
senus batus, kurie yra tokio 
pat didžio, kaip ir Coontz’o 
batai.

* • »

Teisme
St. Paul, Minn. — Apylin

kės teisėjas Carltan F. Mc- 
Nally nuteisė kovo 1 dieną 
Wilhelmena Douglas 20 me
tų amžiaus, penkiems me
tams į Shakopee moterų ka
lėjimą (reformatory) dėl 
įkirtimo indijonui, laike peš
tynių taverne.

Miss Douglas advokates 
prašė, kad sprendimas būtų 
pakeistas ta prasme, kad nu
teista mergaitė būtų pasiųs
ta metams į Ramsey kaun- 
tės darbo namus (work- 
house).

“Kodėl jūs norite nepalan
kaus sprendimo’’, — teisėjas 
pasakė. “Musų darbo namas 
neturi gero vardo. Kiekvie
na grand jury per paskuti
nius penkioliką metų yra jį 
pasmerkusi.”

Mirė slaugant
Miss Teresa M. Leonard, 

22 metų amžiaus, praktikan
tė nursė, praeitą trečiadienį 
mirė nuo širdies atakos, kai 
ji prižiūrėjo ligonę Mrs. 
Ethel Robert, jos name, 
7405 Colfax avė.

Didelis turtas
Alfred L. Eustice, pramo

ninkas, ' paliko nuosavybės 
$1,205.592. Jo našlė Edith, 
1138 Sheridan rd., yra vie
nintelė paveldėtoja.

JAPONAMS PADARĘS 
SURPRYZĄ LIETUVIAI Kariai Kovoj 

už U.S. LAISVĘ ir
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis pietvakarių Pacifike
Pvt. Juozapas Butvilas gi

mė 1922 metais, kovo 8 die
ną, Chicagoje, UI. Baigė Die
vo Apveizdos lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
Harrison high school. Dirbo 
prie Karpen Bros. Priklausė 
prie Šv. Vardo draugijos ir 
buvo Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos komiteto na
rys.

Pvt. Juozapas Butvilas 
* * *

Pvt. Juozapas Butvilas į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1942 metais, gruodžio 
29 dieną. Dabar randasi piet
vakarių Pacifike.

Jo tėvai, Antanas ir Mari
jona Butvilas, gyvena Chica
goje, 911 W. 19th pi.

Sužeisti kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 384 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 32 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš 
Indiana, keturi iš Iow&, du 
iš Michigan, aštuoni iš Wis- 
consin.

Taxi
Minneapolis. — Clem Holt, 

policininkas, sulaikė eavo

Pirkite Karo BonusX

ranka, praeitą trečiadienį. 
Žmogus greitai pribėgo

prie policijos automobilio ir 
įėjęs automobilio vidun pa
davė Holtui savo adresą.

“Tai kur tu esi”, — pa
klausė Holt.

“A, nebūk jau toks man-
automobilį, kai žmogus išė- (dras”, — atsakė keleivis, 
jęs iš viešbučio pamojavo “Aš esu taxicabe”. «

“UŽPUOLIKŲ” VADAS TUOKIASI

LL Col. Evans CarlsOn (kairėje), vadas marinų dalinio, 
pasivadinusio “Carlsono užpuolikai’’, San Diego, Calif., 
išsiėmęs leidimą susituokti su mergina iš La Jolla, Calif. 
(Acme-Draugas telephoto)

Juozapo Butvilos kovo 8 
dieną yra gimtadienis. Tėvai 
užprašė už savo sūnų šv. mi
šias, Dievo Apveizdos baž
nyčioje, kovo 5 dieną, 10:15 
vai. (sumą).

—H------ \

Nacių nelaisvėje
Karo departamentas pra

eitą trečiadienį paskelbė 73 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje.

Baisus ir šiurpus atsitikimas

Kas Įvyksta, kai nevaldo keršto
Logansport, Ind. — 1943 

metais, vasario 9 dieną, gais
ras sunaikino valstijos ligo
ninę, Evansville, Ind., kur 
huvo sukelta $2,000,000 nuo
stolių, ir buvo prarasta aš- 
tuonios gyvybės. Ligoninė 
buvo padegta 41 metų mo
ters. Tos moters vyras 
James Ott, 46 metų, pareiš
kė apie tai praeito trečiadie
nio vakare.

Ott apskundė savo žmo
ną po to, kai ji paėmė per
daug miegui vaistų, praeitą 
trečiadienį, kai sekė jos 
areštas, kaltinant ją padegi
me Logansport ligoninės 
praeitą savaitę. Abu, Ott ir 
jo žmona dirbo Logansport 
ligoninėje kaipo prižiūrėto
jai praeitą mėnesį.

Ott taip pat apskundė sa
vo žmoną, kad ji kitus du

Jonathan Daniels, admi- 
nistratyvis asistentas prie 
prez. Roosevelto, kurs atsi
sakęs duoti atsakymus į Se
nato Sub-Komiteto klausi
mus. (Acme-Draugas tele
photo)

RACIONAVIMO
KALENDORIUS

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Mėsa ir riebalai
I /

Raudonos stampos A8, B8 
ir C8 (ketvirtoje knygutėje) 
geros iki kovo 20 dienos im
tinai (10 punktų kiekviena).

Rudos stampos Y Ir Z 
(trečioje knygelėje) gero® 
pagal pažymėtą vertę iki ko
vo 20 dienos imtinai.

Extra (spare) stamp 4 
(ketvirtoje knygelėje) gera 
dėl penkių punktų visokios 
rūšies kiaulienos iki šešta
dienio imtinai.

* * *

Procesuotas
maistas

Mėlynos stampos A8, B8, 
C8, D8 ir E8 (ketvirtoj kny- 
gelėjė) geros iki kovo 20 
dienos imtinai (10 punktų 
kiekviena)

Žalios stampos K, L ir M 
(ketvirtoje knygelėje) geros 
pagal pažymėtą vertę iki ko
vo 20 dienos imtinai.

gaisrus sukėlė valstijos 
įstaigose.

Ott kaltinamos kaipo ben
drininkas padegime. Mrs. 
Ott buvo ligoninėje sunkio
je padėtyje, ir nebuvo atga
vusi sąmonės, kai priėmė 
miego tabletes.-Apie tai bu
vo žinoma praeitą ketvirta
dienį.

Ott pareiškė, kad jo žmo
na suplanavo Evansville li
goninę padegti, kad galėtų 
išmesti kai kuriuos prižiūrė
tojus, su kuriais buvo blo
guose santykiuose. Panašus 
planas buvo ir praeitą savai
tę, kai padegė ligoninę, kur 
nuostolių buvo $500z

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

Skelbkitės “Drauge”

Cukrus
Stamp 30 gera 5 svarams 

iki nenustatyto laiko.
Stamp 40 gera 5 svarams 

dėl kenavimo nenustatytam 
laikui.

* * «
Kuro aliejus

Trečiojo periodo kuponai 
geri iki kovo 13 dienos im
tinai.

Ketvirtojo periodo kupo
nai dabar galioja iki rugsė
jo 30 dienos imtinai..

• • •

Gazolinas
No. 10-A kuponai geri 

trims galionams kiekvienas 
iki kovo 21 dienos imtinai.

B2 Ir C2 kuponai geri pen
kiems galionams kiekvienas, 
trijų mėnesių laikotarpyje, 
nuo išdavimo datos.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
33 jūrininkai mirė, 99 buvo 
sužeisti ir 14 dingę.

Prieš du tūkstančius me
tų Palestinoje vieši (oifda
lūs) dalykai buvo skelbiami 
trimis kalbomis: graikų, lo
tynų ir hebrajų.

.M /mus
X Cicero sodalietės ruo*- 

šia ekskursiją trijų dienų 
rekolekcijoms į Cenacle vie
nuolyną, Warenville, UI. Re
kolekcijos bus kovo 10, 11 
ir '12 dienomis. Norinčios 
dalyvauti tose rekolekcijo
se gali užsiregistruoti pas 
dvasios vadą. Beje, Cenacle 
vienuolyne vienuole yra ir 
viena cicerietė — Barbora 
Jurgelaitė.

X Eugene Parulis iš Wof 
cester, Mass., gautomis ži
niomis, vasario 1 d. gavo 
kitą paaukštinimą. Dabar 
yra petty officer yeoman 
first class. Liuosnoriai įsto
jo į laivyną rugsėjo 1942 
m. Jau 11 mėnesių, kaip už
sienyje. Dalyvavo kovose 
Afrikoj ir invazijoj Sicili- 
jon, kur ir dabar randasi. 
Rašo, dabar viskas gerai. 
Bet anksčiau, sako, reikėję 
gyventi ant “K-ration”.

X Marija Aukštaitė, Ka
nados lietuvių rašyto j a-poe- 
tė, sekdama mūs spaudą, 
stebisi Tėvų Marijonų Ame
rikoj veikla, kuria išlaiko
ma kolegija, seminarijiai, iš
leidžiama keli laikraščiai if 
t.t. Sako, tai milžiniška kui 
tūros, Dievo ir Tėvynės ba
zė. Žadėdama savo plunks
na paremti šią veiklą, ji, be 
♦o, dar prisiuntė $10 spau
da ri palaikyti ir pluoštą sa-

eilėraščių.
X Town of Lake nėra, tos 

dienos, kad “Draugas” ne
gautų naujų skaitytojų. Ga
vę vieną, kitą pavyzdinį nu
merį, kiekvienas mato, kad 
dienraštis įdomus, kad ja
me telpa ne tik naujausios 
žinios iš viso pasaulio, bet 
ir korespondencijos iš visoj 
Amerikoj gyvenančių lietu
vių, “Draugas” yra tikras 
žinių veidrodis. Dėlto kiek
vienas užsiprenum e r u o į a 
metui.

X Ateitininkų draugovė 
smarkiai ruošias prie vaka
ro, kuriame bus atvaidinta 
Chicagoj dar nematytas vei
kalas. Vakaras bus Sv. Jur
gio parapijos salėj, balan
džio 30 d. Tikietai jau pla
tinami.

X Moterų Sąjungos 49 kp. 
Užgavėnių vakaras, nepai
sant nepalankaus oro, buvo 
sėkmingas. Vakarų lankyto
jai jau žino, kad sąjungie- 
čių vakaruose visuomet esti 
smagu, malonu ir sotu. Be 
to, ir pačios narės vieningai, 
gražiai darbuojasi.




