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360.000 U.S. BOMBŲ PADEGĖ BERLYNĄ
Ruošiasi naujai ofensyvai Anziofronte
Lėktuvai puolė nacių pozicijas Italijoje

SĄJUNGININKŲ STABAS tė šūviais su naciais, bet ne- 
Neapoly, kovo 8.—Žvalgybi-Į buvo jokių atmainų pozici-

jose. Vokiečiai bandė pra^ 
laužti britų linijas prie Car-

ninkų raportai praneša apie 
dideli judėjimą užpakaly
vokiečių linijų žemiau Ro-Į roceto, be*: buvo atmušti 
mos. Iš to daroma išvadų, Sąjungininkų lėktuvai va-
kad naciai persigrupuoja 
ketvirtam bandymui panai
kinti sąjungininkų poziciją 
prie Anzio.

Penktos armijos fronte, 
šautuvų, mortarų ir grana
tų dvikovos tęsiasi antrą 
naktį iš eilės Cassino mies
te. Neuzelandiečių patran
kos apšaudė nacių laikomą 
geležinkelio stotįi apie mylią 
į pietus nuo Cassino.

Amerikiečiai kariai į vai
kams nuo Cisterna apsikei-

kar atakavo laivus, prie
plaukas ir aliejaus krovinius 
Toulone, pietinėj Prancūzi
joj, ir geležinkelius prie 
Prato, netoli Florencijos. 
Vidutinieji bomberiai puolė 
geležinkelius prie Ostiense 
ir Littorio, Romoje, ir San
to Stefano prieplaukas.

Kiti lėktuvai bombavo 
Pontassieve ir Castel- Flo- 
renfino, ir Orvieto, Viterbo 
aerodromus, ir Fabrica di 
Roma.

SESI ŠIMTAI RUSŲ LĖKTUVŲ IŠGRIOVĖ HELSINKI 2,NS LĖKTUVU. PUOLĖ VOKI ETI2A
Dalys Berlyno neturi elektros, vande. s

LONDONAS, kovo 8. — 
Pirmieji raportai iš naikin
tuvų pilotų grįžusių iš ata
kos ant Berlyno nurodė, kad 
jie numušė bent 30 nacių 
lėktuvų.

LONDONAS, kovo 8. — 
Dide1^ armadai Amerikos 
lėktuvų;, jų tarpe 1,100 
“skraidančių tvirtovių” ir 
Liberator bomberių, šian
dien puolė išdaužytą Berly
ną. Suvirš 10,000 sprogstan 
čių ir 350,000 padegančių 
bombų buvo numesta ant

jų bomberių.
Anot priešo, pranešinu, 

vokiečių lėktuvai susikibo 
su amerikiečių lėktuvais di
delėse orinėse kovose virš 
visos Vokietijos.

Tai buvo ketvirta ameri
kiečių ataka ant Vokietijos 
per šešias dienas.

New Yorke girdėtas britų 
radio pranešimas citavo 
švedus keleivius, kurie sakė 
didelės dalys Berlyno po 
pirmadienio atakos neturin
čios gazo, elektros ir van
dens.

Britų lėktuvai vakar nak-Vokietijos sostinės.
Vienos britų agentūros tį puolė Lemans miestą

pranešimas sakė atakai bu-' Prancūzijoje, ir ypatingai

Bulgarai šaukia vyrus Ration board narė
karinei tarnybai pardavinėjo kuponus Amerikiečiai užėmė

BERNAS, kovo 8.—Bas- DETROIT, kovo 8.—Mrs. , . .. ... .
Ier Nachrichten šiandien at- Dorothy Martin, 36 metų -kilį MčirSlldll Sdlį 
spaudė žinią iš Budapešto., amžiaus, vadovavo vajuj

Aukšti kaminai stūkso tarp rūkstančių griuvėsių po 600 rusų lėktuvų atakos ant 
Helsinki vas. 26 d., suomiams besvarstant rusų siūlomas taikos sąlygas. Antraštė šiai 

pirmai radiofotografijai persiųstai iš Stokholmo į New Yorką, sakė nuotrauka pada
ryta ‘‘visiškai išgriautoj daly miesto centro.” (Acme-Draugas Telephoto.)

Rusai atmetė lenkų planų dėl sienų

vusi didžiausia dieninė ofen 
šyva, kokią kas dar yra ma
tęs. Pirmadienį apie 1,600 
lėktuvų atakavo Berlyną, jų 
tarp© 800 Amerikos didžiųi-

sakė Bulgarija pašau
kusi daugiau vyTų karinei 
tarnybai, po to, kaip vokie
ti* komandieriai Balkanuo
se aplankė Sofia ir rado di
delius kiekius partizanų pa
slėptų ginklų. ,

Stipriai ginkluoti partiza^ 
nų daliniai yra įsisteigę ne
toli Sofia, ir b-ilgarai kariai 
pradėjo bendrą ofensyvą 
prieš juos. Anot pranešimo, 
po vieno mūšio, kuriame 
užmušta 150 partizanų, ras
ta užtektinai šautuvu ir reik 
menų keturiems pulkams, ir 
net radio stotis.

Lansing mieste sustabdyti 
prasižengimus prieš racio- 
navimą. Šiandien, stovėda
ma prieš U.S. kottisionierių 
George Read, apkaltinta 
pardavimu gazolinų kuponų 
95,000 galionui gazolinos

PEARL HARBOR, kovo 
8.—Centrinio Pacifiko ko
manda tik dabar pranešė 
apie užėmimą svarbaus uo
sto ir orinės bazės rytinėse 
Marshall salose. Atolis yra 
Majuro, kuris buvo atimtas 
iš keturių japonų gynėjų

vienam slaptam investiga- vasario mėnesy, 
toriui, ji tylėjo. Vokiečiai, kurie buvo tos

Mrs. Martin buvo vyriau
sia patarnautoja savo rajo
no racionavimo board© ir 
buvo sekretorė D. D. Harri- 
sui kuomet jis buvo Lansin- 
go OPA administratorius.

Policijos šefas John 
O’Brien sakė Mrs. Martin
namuose rasta paslėpta $9,- WASHINGTON, kovo 8.1 

i 000, ir jiems įėjus į namus —šiandien laukiama Sena-

salos savininkai prieš pirmą 
ji Pasaulinį Karą, skaitė ją 
tokia svarbia, kad padarė ją 
savo svarbia baze.

LONDONAS, kovo 8. — 
Gavus Rusijos- atsakymą į 
vėliausią lenkų pasiūlymą 
ir Premjero Stalino nolą 
Ministrų Pirmininkui Chur
chillui atrodo, kad nėra jo
kios vilties draugiškai iš
rišti Lenkijos rytinės sienos 
problemą.

Lenkijos vyriausybė buvo 
siūliusi atidėti sienų klausi
mą iki po karo, ir dabar 
Įtaikyti Curzon liniją kaipo 
laikiną sieną, kurią patro- 
liuotų sąjungininkai kariai, 
bei laisvai išrinkta Lenkijos

Britai pastatė 90,000 
lėktuvu karo meturiausybė ir vėl pakartojo 

savo instrukcijas Lenkijos 
požemiai kooperuoti su ru- LONDONAS, kovo 8. — 
sais kardais. Produkcijos Ministeris Lyt-

felton šiandien pranešė Par-
R ūsai -gi, nori sienų klausi

mą išrišCi dahar, ir kvesti- 
jonuoja lenkų gerą valią. 
Rusijos vyriausybė sakė kol 
Gen. Casimir Sosnkowski ir 
keli kiti Lenkijos vyriausy
bės nariai nebus pakeisti, 
jie negali toliau derėtis su 
lenkais.

Yra ženklų, tačiau, kad ir 
visiškas pakeitimas, Lenki-

liamentui, kad Anglija nuo 
karo (pradžios iki šių metų 
pagamino 90,000 lėktuvų ir

jo geležinkelių linijas.
Dienos me'u šiandien įvai 

rūs sąjungininkų lėktuvų 
daliniai puolė nacių pozici
jas Olandijoje ir kitur.

Naciai išgriovė 4,000 
Anglijos bažnyčių

BOSTONAM, kovo 8. — 
Rev. William C. Northcott, 
Londono Missionary Society 
sekretorius, pranešė, kad 
4,000 bažnyčių Anglijoj bu
vo nacių bombų sunaikinta

83,000 tankų, šarvuotų a u- ar išgriauta, bet bažnyčios
tomobiliu ir sunkvežimių.

Seiphs svarstys kariu 
balsavimo reikalą

Anglijoje streikuoja
60,000 angliakasiu kuriuos ji buvo ką tik ga-! gavimo byliaus, kuris duotų 

LONDONAS, kovo 8. — vus iš gazolino stoties sa-

ji už sofkės numetus $1,920,

vyriausybė išlaisvintose da- jos vyriausybės nepagreitiin 
lyse Lenkijos. Ta proga vy- tų derybų.

Dėl nesutikimų algų pakėli
mo reikalu, vis daugiau an
gliakasių streikuoja, ir su
daro pavojų Anglijos karo

kariams federalinį balotą, 
vininko už gazolino kupo- jeigu jų valstybės jį užgir- 
nus. tų.

Ponia Martin Lansinge Sudėt inis Senato-Atstovų 
buvo žinoma kaipo juodos komitetas vakar susitarė

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš LONDONO — Anglijos 

to balsavimo dėl karių bal- j vyriausybė yra pasiruošusi 
gvarantuoti Jungtinių Ame
rikos Valstybių dominaciją 
Pacifike. Apie tai bus kal
bėtasi greit įvyksiančioj 
konferencijoj.

Suėmė dvylika vyrų 
už daugpatyste

SALT LAKE CITY, kovo
8.—Federalinė valdžia ir 
valstybės policija suėmė 12 
pei, kuri vadinasi “Funda- 
pei, kurie vadinasi “Funda-

IŠ LONDONO — Romos! mentalists, ” ir apkaltino
pramonėm, kuriom reikalin-; rinkos didžiausias priešas. 1 dėl to byliaus. 
ga dideli kiekiai anglių iš----------- '---------------------- -------------------------------------
Wa,Mk„yk„. pUSflj a|mu^ yoifjgfią kontratakas1 bombavo “ "

radio pranešimas sakė są
jungininkų, lėktuvai ir vėl

Spėjama, kad jau 60,000
iki 70,000 iš 100,000ang)ia-ie - . . , - , . . X1 ..
kimių Šiuo uiku streikuota. Sako naciai pradeda smarkiau priešintis

Padėčiai kas valandą blo- MASKVA, (kovo 8.—Vo- 
gėjant, britai laukia teigia- kiečiai šiandien austojo
mų rezultatų iš kasyklų sa
vininkų ir angliakasių kon
ferencijos, kuri renkasi Lon
done šiandien po pietų, ir

traukęsi ir padarė kelias 
desperatiškas kontratakas 
prieš žygiuojančius rusus, 
bet rusai juos apmušė ir pa

deki jos sienos.
Toliau į šiaurę, rusų da

linys dasivarė iki 20 mylių 
nuo Šepetovka-Tarnopol ge
ležinkelio, ir užėmė Ridoml,

i Nėra sąjungininkų patvirti
nimo šiai žiniai.

IŠ PEARL HARBOR — 
Laivyno lėktuvai dar kartą 
atakavo japonų Paramushi- 
ru salą. Visi lėktuvai sau
giai/grįžo.

IŠ WASHINGTONO. —

juos daugpatystei Vieni jų 
turėjo iki šešias žmonas, o 
du turėjo net po 33 vaikus.

JAPONAI PLANUOJA
NAUJUS ŽIAURUMUS
WASHINGTON, kovo 8. 

—Iš japonų radio praneši
mų Japonijos gyventojams, 
daroma išvadų, kad Japoni
jai ruošiasi naujai žiaurumų 
kampanijai. Japonai dabar 
kaltina amerikiečius karius 
Pacifike vykdymu visokių 
žiaurumų

Oficialūs sluoksniai prisi
bijo, kad tas nurodo japonų 
intenciją ir vėl kankinti be
laisvius amerikiečius karius 
i* internuotus civilius.

Pirkite Karo Bonus

šviesiai žiūrinčios į atsta 
tymo darbą.

Jis paskirstė bažnyčias 
pagal tikėjimus: Romos ka
talikų, 234 sunaikinta ar su
žalota; Anglijos bažnyčios, 
163 sunaikinta, 1,280 ap
griauta; baptistų ir kongre-^ 
gacionalistų suvirš 800, me
todistų 1,316, škotų, 179.

kuriai vadovaus kūro minis- varė atgal į Lvovą ir Kar
teris Gwilym Lloyd George. patų kalnus.
——- —■ '-....... - 1 Vokiečių kontrataka, ku-

KALENDORIUS
Kovo 9 d.: šv. Pranciška 

Rymietė; senovės: Žygintas 
ir Asterupė.

Kovo 10 d.: 40 Kentėtojų; 
senovės: Naubartes ir ži- 
buolė.

riai lydėjo dideli tankų ir 
pėstininkų dalinki, tik lai
kinai sustabdė rusus. Atmu
štu nacius, jie ir vėl visu 
smarkumu žygiuoja pirmyn.

Rusai jau praėjo pro Tar- 
nopol, ir tuo gal jį neutra-

tik 6 mylios nuo Lvovo pąp- Laivyno ir. armijos bombe-
vincijios.

Kiti rusų daliniai užėmė 
Dobrovdy, 11 mylių į šiaur
ryčius nuo Tarnopolio; Kle: 
banovka, 19 mylių į rytus, 
ir Podvoločisk, 24 mylias į 
rytus.

ORAS
Giedra. Netaip šalta.

Spaudimas grąso japonams Rabaule
GEN. MacARTHUR ŠTA- amerikiečiams pozicijas tik

BAS N. Gvinėjoj, kovo 8.— 170 mylių į pietvakarius 
Greit žygiuoją amerikiečiai nuo Rabaulo.

Dar kiti amerikiečiai ka-ą
riai varosi pagal Naujos 
Britanijos pietinį krantą 24 
mylias nuo Arawe ir gręsia

Išdaužė draft boardo 
raštinės langus

CHICAGO, kovo 8.—šnši 
dideli langai ir stiklinės rM- 
zys local draft board No. 
122 raštinės buvo nežinrmo 
piktadario išdaužyti. Rašti
nė randasi po num. 2229 W. 
Chicago ave.

Boardo pirmininkas Louis 
Steinberg sakė kaimynas 
jam pranešęs, kad vyras 
privažiavęs apie 5 vai. ryte, 
išlipęs iš automobilio, dide
liu balkiu išdaužęs langus, 
ir pabėgęs.

Anot Steinberg, daug šau 
kiamų vyrų rodę boardui 
opozicijos atsakydami j klau 
simus ir pasiduodami patik
rinimui. Jis sakė tas suki
limas jaučiamas jau .keli 
mėnesiai ir jie žadą prašyti 
policijos apsaugos pirm ne-

kariai, kuriems daug pade
da penktas U.S. aviacijos 

riai atakavo keturius japo-i dalinys, šiandien varo japo
nų laikomus stolius rytinė- nūs trijose svarbiose pietų
se Marshall salose. Pacifiko apylinkėse, ir tuo| japonų Gasmata bazei, už

Iš CHUNGKING — Ame- pat taiku smarkiai spaudžia 70 mylių Jie sudaro apati-
rlklečiai Ir kiniečiai kariai apdaužytą japonų Rabaul nę dalį Žnyplių kurios spau- . . .
vb> lablaa spaudžia. Japonus buzę ūžiamo. aplink Rabaul,,1 ?\,vyk’ k“ "or,nt
Šiaurinėje Burmote. i Greitas pasivarymas Los Naujos Britanijos šiaurry- on,flua

Iš WASHINGTONO. — Negros saloje, Admiralty tintam gale.
Vėliausias pranešimas iŠ, Adm. Land sakė Amerikos salyne, davė amerikiečiams Dėl šių laimėjimų 72.000

fronto sakė rusų ofensyvą
lizavo, .kadangi jie užėmė sulietėjo iŠ priežasties dide- 
Igrovista, 10 mylių į šiaur- lio dumblo fronte ir vis di- 
vakarius ir 100 mylių nuo dėj&nčtos nacių opozicijos.

prekybinis laivynas yra di
desnis negu visų Jungtinių 
Tautų Ragino jį laikyti Ir 
po karo.

visuotiną kontrolę tam svar 
bbm atoly, o naujas ir ne
tikėjas išlipimas New Brit-

iaponams sugautiems Bis- 
martk salyne ir Solomonuo-

MADRIDAS, kovo 8. — 
Ispanitos spauda šiandien 
pranešė, kad invazijos biją 
naciai iškraustė 500,000

ain šiauriniam krante davė1 akis.
se pražūtis žiūri tiesiog į prancūzų iš Viduržemio

kranto.
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1$ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Žiniiį-žinelės

Vasario 27 d. srovių ko
miteto Lietuvių salėje įvy
ko susirinkimas, kuriame 
plačiai apkalbėta karo bonų 
sėkmingas pasidarbavimas. 
Išduota atskaita iš Lietuvių 
Dienos paminėjimo (vas. 13 
d. L Sėkmės geros. Peiso li
ko virš $100. Išreikšta pa
dėka

Kazlauskienė, E. Petrėnienė, 
O. Guičiauskienė, B. Druš- 
kauskienė, Žukauskienė, K. 
Vasikonis, V. Šlapelis, J. Me 
dinis, F. Juzėnas. Viso — 
$106.25.

Žemiau telpa sąrašas as
menų ir kiek kuris pasidar
bavo pardavinėdamas karo 
bonus per tris mėnesius. Jie Detroito Lietuvių Draugijų. Centro War Bonds pardavėjos, žiūrint iš kairės į deši-

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.

įj*1* Pard*v^omB-j labai puikiai išgarsino lie- Marcelė Laučienė, Bessie Keblaitienė, Marie Kasevičienė, Helen Rauby, Dugenia
pirm. Helen Rauby, visiemą tuvių vardą Detroite: 
programoj dalyvavusiems, 
solistei M. Galinienei, pia
nistei R. Mardosaitei, kvar
tetui, kalbėtojams, M. Val
dytai, adv. AI. Conrad, tei
sėjui J. P. Uvick, visiems 
darbininkams ir kas tik kuo 
prisidėjo prie šios darbuo
tės.

MotuzasMrs. Felix 
$35,050.00.

Mrs. Eugenia Molis ir Ma
ry Brazauskas už $37,975.00.

S'.ephania C. Douvan už
$21,787.00. - .

Mrs. Marie Kasevičienė už LdtdOlUY€S 
$19,086.00.

Molienė, Mary Brazauskienė, Anna Markevičiūtė, Stephania Douvan, Alice Savickienė 
už ū* Marie Simą. Sis atvaizdas tilpo “Free Press” vasario 13 d. su gražiu aprašymu apie

paminėjimą Lietuvos nepriklausomybės.

Jonu iškilmingai apvaikščio- 
jririį1 vedybų jubiiįe-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Gverythlng ln tbe line «•< 

Furniture

ALEK
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Gauta iš Michigan guber
natoriaus proklamacija, ku
rioje skiriama Lietuvos ne-j 300.00. 
priklausomybei minėti diena 
vasario -16 d.

1 . 1 ■.

dienomis įsirašė į WAVES. 
Viduryje balandžio mėnesio 
bus išsiųsta į Hunter Col
lege, N. Y. Sykiu su ja įsi
rašė ir kita jaunuolė — Fra
nces Sevec. 1 V. M. K.

FARGUTiZ
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Ud 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. ▼.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave„ Chicago, 111.
Telefonas — GROvehill 2242

jo sidabri
Kovo 3 d. Š6. Petro ir Po- jų. Paliko didžiam . ouliūdi- 

Mrs. P. Medonienė už vilo parapijos bažnyčioje bu me vyrą Joną, du sūnus — 
$17,675.00. | vo iškilmingos gedulo pa- joną, Jr., ; ir Pvt. Stanley

Charles Samson už $17,- maldo? ui a- a. Veronikos (Army Air Corps) Gulfport 
Raulinaitienės (Ralys) iš Field, Miss. ir 3 dukteris — 
Lowell, Mich., sielą. Ji mi- Mary, Anna. ir Beatriče, 
rė vasario 29 d. Pamaldas

Mrs. Margaret Petriką už 
$13,625.00.

Mrs. Anne Kremblienė už 
$11,579.50.

Helen Rauby už $7,750.00. 
Stanley Atkočiūnas už

DR. VAITUSH, OPT.
lIETVVlb

Sąjungietės savo nubusią 
atliko parapijos klebonas pagerbe: užprašė šv.
kun. J. Lipkus, dviem kuni- Mišias ir atidavė paskutini 
gama asistuojant.

Proklamacijos dabotojas 
yra dr. J. Jonikaitis, 1975 
W. Grand Blvd. Kas nori 
gali pamatyti.

Pradedant karo bonus par $6,400.00.
davinėti, Detroito Lietuvių Elizabeth Paurazienė 
Draugijų Centro vardu, U.
S. valdžios ofise iš pradžios 
buvo užsirašyta, kad tas ko 
mitetas bonus pardavinės 
iki kiro baigos. Todėl gi su
sirinkimas tą darbą paliko 
ir ant toliau. Pirm. H. Rau
by ir pardavėjai darbuosis, 
kišk galėdami, lietuvių var
dui kelti. Prašomi Detroito 
ir apylinkės lietuviai pirkti 
bonus per lietuvių komitetą.

$4,050.00.
Mrs. Smailis už $3,950.00.

„ M maža peaktikavimaa 
patarnavimą nulydėdamos jum garantavimas
pirma j bUaySi, o padrui.

' * ’ t i j prieiaatum galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnsoo, skaudamą akių karštį, atitai- 

,ao trumparegystę ir toliregystę.

Velionė su šeima, nors ir
toli gyveno nuo mūs mies- į kapus. Palaidota parapi- esti priežastimi gaivos skaudėjimo,

už to, vienok turėjo čionai daug joa kapinėse. Laidotuvėmis
draugų ir pažįstamų ir dai
nai atvykdavo juos aplan

B. Keblaitienė už $3,200.; kyti. Senku gyveno Cicero
Mrs. Julia Juodawlkis ui' ir Chicago, UI., iš kur feei- 

$2,000.00. ma prieš 20 ar 22 metus at-
Miss Katinka Ross už $1,- vykus apsigyveno gražioj 

920.00. vietoj, ūkyje, Lowell, Mich.
Miss A, Markavich už $1,- 

975.00.
Marcelis Laučius už $1,- 

800.00.

rūpinosi Stasys ir Bernard 
Barto, grabdriai, kur velio- 

t nėz kūnas buvo pašarvotas.
7 *. y . ' j ••

Trumpos žinutės
Pijus ir Veronika Rinke- 

vičiai gavo 0nią, kad jų sū-V. Raulinaitienė priklau- . 4i.* . ~ ■ „, x. . ,, x . nūs, buvęs'Pvt. George P.« pne vietines Mot. S«un- Rjakevich • fronie 
go» 42 kp.; pastarais me-c - ;
tais ėjo vice pirm. pareigas; i^o Bajortaas. ataus

Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
ą
VALANDOS: nuo M ryto iki • v. 
vak. Seredomis uuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
atsitikimų akys atttalse- 

pigiaa kaip

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI

Vasario 13 d. Lietuvių sa
lėj aukojo Lietuvos reika
lams šie; dr. Bruno Žilvytis 
$10.00, Morta Preidienė $10, 
adv. J. P. Uvick $10.00, dr. 
Ja Jonikaitis $5.00,. Mrs. U- 
vick $5.00.

Po $2.00: F. Motuzą, J. 
Ambrose, K. Sinat.

Po $1.00: S. Rokas, P. Į 
Brundza, G. Silaikienė, S. 
Puodžiųvienė, M. Vaidyla 
(kalbėtojas), M. Petrikienė, 
A. Bražinskas, C. Stepanaus 
kas, V. Varnackienė, J. Meš
kauskas, Valiukonis, O. Rim 
kienė, P. Grybas, Gust ai t ie
na, A. Ka valas, A. Kuliečius, 
K. Klemerauskas, M. Kase
vičienė, J. Gatienė, F. Nor
mantienė, S. Karpelys, P. 
Praškevičius, dr. J. ir M. 
Sims, A. Martinaitis, P. Sla
vinskas, M. Mozūras, K. Pet- 
rokas, M. Petrokienė, J. But-‘ 
kus, A. Aleksynas, J. Sta
nevičius, J. Grigaiiauskas, 
A. Žukauskas, J. Laučius, J. 
Laukionis, K. Juška, M. Le
pi nai tienė, K, Guščius, V.

Alice Savickienė už $1,- j kuopojeį bet Msirgus nega- Antlwny AndrueH,
.U ■ • X ' J° X -U ap8‘ • g° parvykęs iš kari fronto, da- 

Ona Aksomaitis už $234., apie 5 menesius.
Viso ......... $208,456.50., Raulinaitienė, buvusi Sla-

.Už tą sumą bus Detroito lilionaitė, buvo viena orga-
lietuvių vardu U. S. valdžiai nizatorių Mot. Są-gO3 ir fcu-
j te ik tas ambulance-plane su vo pirmutinėj centro valdy-
užrašu “Nuo Detroito lietu
vių Koresp.

boj iždo globėja. Prieš du 
metus velionė su savo vyru

bar randasi in Percy Jonės 
ligoninėj, Bąttle Creek, Mi
chigan.

Lucille Weslaitis, duktė 
Chas. F. V.'Eslaičio, šiomis

4712 South Ashland At.
name YARDS 1Z73

.Jaunuoliai,. Muriė*’nepriimami į 
karo aviacijos skyrius ifi priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

^\r(>ra/fetterlktij

U.Š.WAR BONUS
Eleven membem ef • aecrct Bei • 

Slan ’.ndergronnd or»am<ąt.ion fe- 
•PMMble fot aidint United Natfora 
Siera net do»n over Gemlan oecu- 

terrižory retų ekecuted by 
ki flring aųuads recently over a

3-dar aariod. They wera chargad 
by their German captora with "ald- 
m* the enemy.”

Mere in America wa can aid ln 
tiie fight agadnat Hitler vrithout et>- 
dangering our lives lf we do our 
work diligently and buy War Bonda 
every pay day.

"T 7*10 S, Trry Dtpc

Vieša Padėka arba Padėkonė

• dfe 
iTi.....

ELZBIETA VELONISK1ENE
(PO TBVA1S GAVINAVIČIUTE)

kuri mirė Oruodifo 30 d., 19*3 m., 1:05 vai. ryte lr tapo palai
dota Sausio 3 d., 194* m., 1* Sv. Antano par. bažnyčios, J Mount 
Ollvet kapines, Detroit, Michigan.

Velionė gimus Kučiūnų kaime, Lietuvoje.
Paliko didsllarne nuliūdime: vieną sūnų, Vincą VelonlfikJ;-, 

dukterj, Marijoną Pi&fičik, New Haven, Conn.; dukterj, Mugda> 
leną Stanklenį; dukterj ir Kentą. Elzbietą tr Stasį I’auražas; duk
terj Ir žentą. Oąą ir Igną Pa u ražas, Chicago, III. Taipgi paliko 
12 anūkų ir 5 pro-anflkus; o Lietuvoje 2 seseris ir kitas gimines.

Nors gailesčio apimti,, bet norime visiems padėkoti, kurie 
kuomi nors prisidėjo prie mūsų mylimos mamytės, ą. a. Elzbietos 
Velonlfikienčą laidotuvių.

Pirmiausiai dėkojame geri, Kleb. I. HorelSiul (Sv. Antano 
parap.) už atsilankymą pas velionę, ilgoje ir prirenglme j amžiną 
kelionę, ir u* lftkiimingų 8v. Mifiių celebravimą ir bažnyčioje pu

ik y tą pamokslą: Vurg. J. Blažiui už giedojimą bažnyčioje: grab- 
nešianis: J. Rukaszeniui, Ant. Rudžiui, 1*. Moliui, S. Stepullo- 
nlul, K. Drusksiiaklul, J. lieganskiul. Už gėles: p.p A. Rudžiam, 
p. L. Otlewskl, p. b Širvaičiui, p.p. B. Ir E: KaSetam, taipgi 
M. Banlonam, Už gėles Ir Sv. MISIas: L. A. Young Co. (Maln- 
tenanoe Plants Nos. 1-2-3, L. A. Young, Employees of Plant No. 
8. Moterų Mąjungos fM-tal kuopai, p. p. C. Pantlno Ir Seimai. 8e- 
kančiom kuopom bei draugijom už Sv. MISIas ir už atsilankymą 
j Šermenis ir sukalbėjimą *v. Itožaričiaus Ir maldas: Moterų .Są
jungos 6*-tai kuopai. Maldos ApSt. dr-Jal, Amžino Rožančiaus 
dr-Jai, Gyvojo Rož. dr-jai. Av. Panelės Neperstojančlos Pagelbos 
d r-jai Ir Tretininkų dr-Jal. Už Sv. Mišias sckantlera: Ifi Chicagos, 
Moterų Sąjungos Centrui. Mot. Sąjungos 20-tat kuopai, J. Ir M. 
Vaičiūnam. A. Ir K Htatkam, S. Ir T. Adufiam. p. Žuvienei Ir M. 
Paukėtienel, p.p. Čepuliam, J. Hanrahan, J. Simononlam, Wm. Ai 
Lewls (Dress girls), Wm. A. Lewls (Coat girls). D. Kaminskie
nei, "Frlends of Brighton Park”. Balzekletsel, Vengelausklenel, 
PMroSionsi, P. Žak a rai tei, A. iiatke, Klapabiuskienel, A. Ds r In
gus. V. Gedminas Ir Mrs. Durav. IS Connectieut, Šeimynom Jos. 
PlaSčik. l/>« Plafičlk, Harold PloKČIk. Francis PlaSčIk, B. Ir F. 
Kopjanskt, Marijonai Jokubaitei. IS PU n t, Mich.) V. Rarauskjo 
Seimai. MskanUem Detroito Šeimom už fiv MISIas: R. Rtepullo- 
niam, J. Mikniam. Balkauskam, Ovcrkam, Kiūberiam, Bano- 
niatn. Rakauskienei, C. Riepanuskam. O. Kratavlčlen»l Ir M. fi-l- 
rienel, Haabonm. P. Barkauskam. B Kakoaskiuin. Izizcvnlckam, 
f. Rudžiam. B. Bruskauskam, Mikaitlcnei, D. Braziam. V. Mal
tam, J. RukSzennm, Kepanskam, Hhimkon'cnri, L Adomaičiam, 
O. Akullenei, W. Orlenlam. Ant Vaitkevičiam/ P M<do- 
ulani, p. Moliam, Vafikcvlčiatn. A. Ouslaltienei, A. Baubtam, 
R. 8tankienei Ir Onai mnnkRitsl. J. Kasevlčlam. O. Kanevičiam, 
W Balevlėlau), W. Marozlam, A. khamullam, R Sabiniam. R. W. 
Dilwprth, A. Psltz, Mrs. F. Arcerl J. Kirsi)tarškiam, A. fiepu- 
Uuu. Burgess, Dysars, Dr, lr Mrs. Blake. F. Janockam. J Berkar. 
A. Blasavlčlenel. K. Ir C. Vance, M Dar*Kkev|*lengi, A. Galvln, 
O. Mench. D. Ratlcn. Viso surija 1*0 Kv. MlSlų.

Už prisiųstus suraminimo Ir užuojautos lalSkus reiškiame po- 
dėkos iodl: B'-sutel M- Adelei, ifi Chloaens. Mot. S'-gos 7n-t»l kp. 
IS Westville. UI., 72-ral kuopai. "Mot. Dirvos" redaktorei R. Saka- 
llenel — Už llrelkfitą užuojautą pir Motorų Dirvą ir už sutelktą 
pagarbą mūsų brangiai mamytei, taipgi visiem kitiem už prisiųs

tus užuojautos lutSkus, taipgi visiems kurie atsilankė j Šermenis 
Ir dalyvavo laidotuvėse. Gerb. grab D. B. Rraslul dėkojame už 

Jo mandagų patarnavimą ir parodytą simpatiją ir ųžuolAiitą.
Pasiliekam visiem amžinai dėkingi; Sūnus, V. VeionižkR, 

fhiki’-TD. M. PIsAčtkk'ąė, M. tilMkieąė, E. Paaradraė Ir O. 
Pauraslenė Ir Seimo*.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
im aklų vistas grvsaž- 
•augoklts Jaa Islsdaml !•««*

kurią ragfjima mokalaa 
«att sutsžktt

"AI FA*

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1891 Bo. Asbland ▲'

orimo ▼AieAjfiKMt
UTt&.Tnv*W »■«» s ■.

Res. 6958 So. Talman 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 Marųnette Road

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 K 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1030 '

TeL YARds 2246

:dr. c. vežkis-
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47lh Street 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
H metų patyrimas

YeLi Yards 1829
Pritaiko Akintus.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

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

Trečiadieniai* pagal sutarti

Ofise Ir Akinių Dlrbtuvl 
MAI BO. KALOTED BE.

, . Katrai MtM Btreet .. 
.nn» IB M4| n«» B M B

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oftao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest S5th Stree^

TeL CANaI 6122 '

■ DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakaraįs o6a»a uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Plaee
Tel. REPubile 7868 >

Tel. CANaI 0257
Ręz. Tei.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West SSth Street
Vai.: H-12; 2-4; lr 6:80-8:10 

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

—
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS
/. . j . V - • •

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
—______________________________ _

PATARNAVIMAS GRHTfAS IR TEISINGAS
.................. 11 ^■^■1 I ■ 'Ry H ž ■ ■ III. |l •■■■! W —

UNDER U. 8- GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

Ann
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ......... . , *.............. .....

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEW1CH, Prea. and Mgr.

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So.,Kedzie Avenne

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

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashljnnd Avs.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y A Rds 6554 
Jei neatsiliepia kaukite—
Res. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8.30 va), vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
‘ Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

$147 S. Halsted Stų Chica<«
Pirmadieniais, Trečiadieniais •

/ ir Šeštadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAPayette 3210
Rez. Tel. LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
. fiaukitą: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 iki 9:80 vak.

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimąjku .ių, kad, jo nahraa-



Ketvirtadienis, kovo y, DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

1 “DRAUGO"
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI VYRAI IR MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KABO DARBAM

PLIENO WABEHODSE

COACH IR
ROUNDHOUSE
DARBININKŲ

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims ild 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

“DRAUGAS" HELP VFA1TTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Ktrert
Tel. RANdolpb M88-MM

8VARBU8 PRA N KAIMAS 
flp

War Manpower Oommlsrton nn 
<t*tymnl reikalauja kad rtanm 
mu darbtntnku turi blrrtl Pa- 
Mnoeavlmo Rafitų (atatement otf 
avallabllity) nuo (laharttnfc dar
bo (frtalron — ar nuo War Man- 
power Oommlmlnn — pirm pra
dedant dirbti kitoje Istalroje. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit rauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo rafitaa. Jfls sutanpyslt aan 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
AtslRauklt , Colonnade Kambarį. 
Et>GEWATER BEACH HOTEL 

6849 Sherldan Rd.

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
• ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA
VYRŲ!

* •«
Amžina neavarbn.—Talprf atsiftan- 
ktte iel esate 4-F ar garbingai pa- 
lhiosnoti 15 ginkluotos tarnybos.
DM {domiu karo darbu modemiš
koje gumo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas Mokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome seknnėins patogumus 
apart kitų dalykų:

GRUPfiS GYVYBES APDRAUDA | 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PT.ENA.
MOKESTI LA.IKE LEGALIŲ

avENftrn.
MAUOVKLES ISWOWRRSI TR 

KITTTS MOnERNTftKDS PRATT. 
RTKLOS įtaisus nlU, PATO
GUMO MTTRU DARRIHTHKU.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virž <tn vai. j savaitę. Puiki 
po kąrtf ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMTJI 
Atsišaukit asmeniškaiI ’

Van Cleef Bros.
(Established in 101B)

7800 Woodlawn Avenae

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS 

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišauklt darbo dienom*', nno 8 ryto 
Iki 5 pp. arba šeštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslnešklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

REIKALINGI
t

Santa Fe Ry
DARBAI• k

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikj virš 8 vaL 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L- PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

HELP VVANTED — MOTERYS
VYRŲ

Prie abelnų dirbtuvės darbų medžio 
išdlrbimo dirbtuvėje. Su ar be pa
tyrimo. Gera mokestis, geros darbo 
sąlygos. Atsišaukit prie Mr. Babecky.

ESTF.F, BEDDINO CO.. INO. 
5211 W. Mth Place

PAKERIU IR 
ORDER FILLERS 

PASTOVUS DARBAI 
ATSISAUKT!

23 NORTH FRANKLIN ST.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI

Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia 

40 VAL SAVAITĖJE 
PET.NO DALINIMO PLENAS 

VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 
UŽTEKTINAI VIRŠIJA IKI O 
MOKANT LAIKA IR PUSĘ 

DEARBORN CHEMICAL CO. 

1029 W. 35th ST.

VYRU REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
Warehouse vyrų Ir Orderių Pakuo
to), i nlumbing ir heatlng supply
Įstaigoje.

COLUMBIA PIPE A RPPPLY CO. 
8ei0 S. MORGAN ST.

VYRŲ — PFOVMŲ 
Prie lengvu medžio plovimo darbų. 

Gera mokestis, pastoviu darbai. 
DEOORATTVE ART GLA88 OO. 

__________ 314 S. Frnnklin._________

MEDŽIO IŠDIRBfiJŲ
Prie set-up Sticker. Turi mokėt pei
lius aštrinti. Pastovūs ištisus metus 
darbai su geru mokesčiu Ir geromis 
darbo sąlygomis. Atsišaukit prie Mr. 
Babecky.

F.RTEE BF.DDING CO.. INC. 
5211 W. flflth Plarc

VVAREHOUSE
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONfi 
77 % c į valandą.

$1.16 j vai. už viršlaikį. 
80c į vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė virš 40 vai.
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL 
VVAREHOUSE 

5967 W. 65th Street

MERGINU
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
1 DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandų su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSMAUKTI1
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seštad.
8:80 ryto Iki 4:10' pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ.— MERGINŲ. Prie leng-- --------- .-v . ų .vų švarių dirbtuvės darbų
iKšėlausia -^mokestis.j savaitę, A,u 

WA_RNER MFG OO 
ton Street.

vai. 
et te 

218 N. Cltn-

VYRŲ
Stiprių. Kaipo Stock room pagel- 
bininkai. Užtenkamai viršlaikio.

AMERICAN SPRING A WTRE 
BPECIALTY CO.

822 N. Spaulding Avė.

......................... .... I' . I. ■ -i ■ ■
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ

Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit į Linen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th ir Stony Island Avė.

” " "r *E N* D* F O J A* š i" '

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI *

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

RENDUOJA8I GAZOLINO STOTIS
Randasi pietinėje dalyje miesto — 
TEXACO. Dėl . pilnų Informacijų 
pašaukit LAPaYETTE 1600.

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ”

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI RŽlKIA DAUGIAU
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!S

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
BRESO FOUNDRftJE 

Patyrimo nereikia. 48 vai. 
minimum darbo savaitėje. 

LOUIS MESKAN 
RRASS FOUNDRY 

2007 N. Major Avė.

★★★★★★★★★
* For Sale 1
* For Help I
* For Rentl
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
la America** Greatest 

f Jthnanlan Daily New*paper

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

PUNCH PRESS 

OPERATORIŲ >
90c I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUS® Uft VIRŠLAIKJ 
DEFENSE DARBAI 

Pastovūs darbai au po karo ateičių

THE MERIT CO.
2125 W. Blcc

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★***

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki SO metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHJNGTON ST.
CHICAGOo

Pirmad. visų dienų Penktad. 
8:80 ryto Ud 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 887.60 j mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrdlpkltSs prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5848 Sherldan Rd.

RANKOMIS SIUVftJŲ — S dienos 
| savaitę. Puikios darbo sąlygos. 
Gera mokestis. Piece work rata. 
Antram aukšte. 2457 8. MICHIGAN.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų. _
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKLIN ST.

Žinhį-žinelės

Kiek pasaulyje užauga
lt kvitfig}

Visame pasaulyje per me
tus normaliais laikais esti 
6,067,000,000 bušelių kviečių 
derliau*. Vadinasi tiek užau
ginama kviečių.

Rugių derlius esti 1,945,- 
000,000.

Tabako visame pasaulyje 
užauginama 5,630,000,000 sv. 
per metus.

X Liudvikas Petrauskas 
yna. pardavėjas įvairių laik
raščių prie stando N. E. Cer
mak ir Leavitt gatvių. Pas 
jį galima nusipirkti ir kata
likiškų laikraščių. Praeinan
tieji prašomi nepamirvti pas 
jį ntteipirkti laikraštį. Rem
kime savuosius.

X Juliaus Ir Birutės Aka- 
vickų vienturte sūnus Ju
lius ateinančiais metais bus 
įšvęstas kunigu, šįmet jau 
bus diakonu ir, galimas daik 
tas, kad Kalėdose Aušros 
Vartų bažnyčioje matysime 
jį Mišiose astetoje. Jis yra 
pranciškonas vienuolis. Jų 
duktė lanko 5v. Kazimiero 
Akademiją. Akavickai turi 
groserio biznį adresu 2053 
West 23 St.

X J. Griškevičius, prisi
dėjęs prie “Draugo” skai
tytojų šeimos, padidino dien 
raščio ėmėjų skaičių Keno
sha, Wis.

X J. Gražuli* iš Cleve
land, Ohio, užsiprenumeruo
damas “Draugą” paliūdijo. 
jog dienraštis įdomus ne tik 
Chicagoj) ir apylinkėje, bet 
ir toliau. Gerbiamųjų savo 
skaitytojų prašome patiek
ti ir žinių iš savo miestų. 
Papasakokime , per “Drau
gą” vieni kitiem*, ka* kur 
naujo, kas kur veikiama ir 
t p.

X Ant. Plente, Town of 
Lake biznierius, 1816 West 
47 St., po sėkmingos opera
cijos jau grįžo namo iš li
goninė* ir lahai dėkingas vi
siems, kurie jį ligoninėj ap- 
lankė.

PIRKITE KARO BONUS!

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

PERDUODA ŽINIAS

Raudonarmietis karininkas perduoda žinias grupei estiečių, kurie buvo pasislėpę 
miške nuo vokiečių persekiojimo. Pskovas, prie kurio dabar eina mūšiai, yra vartai j 
Estiją, vieną Pabaltės valstybių. (Acme-Draugas telephoto)

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side /

Kovo 5 d. mūsų bažnyčio
je įvyko naujų stacijų pa
šventinimas. Pašventinimo 
apeigas atliko ir pritaikin
tą pamokslą pasakė tėvas 
Justinas Vaškys, pranciško
nas. Naująsias stacijas įtai
sė atskiri asmenys — para
pijiečiai. Vienas parapijie^ 
tis apmokėjo net už penkias 
stotis, kitas už tris, o kiti 
po vieną.

Lietuviai jaučia ypatingą 
dievotumą, prisirišimą prie 
Kryžiaus Kelių, mėgsta juos 
vaikščioti ir jųjų įrengimui 
aukoti. Kryžiaus Kelių mei
lė ir-dievotas jųjų vaikščio
jimas dikčiai prisidėjo prie 
gyvojo tikėjimo palaikymo 
mūsų tėvų žemėje — Lietu
voje. Mūsų bažnytėlė jau 
baigta dekoruoti. Ji niekuo
met dar taip skoningai, jau
kiai ir švariai neatrodė. 
Melskis ir norėk. Naujosios 
stotys nemažai prisideda 
prie bažnyčios puošnumo. 
Girdėti, kad žmonės pilnai 
patenkinti atliktu darbu ir 
užsilikusieji savo auką įtei
kia klebonui. Vieningai dir
bant ir aukojant galima daug 
nuveikti.

Jau keletas metų atgal 
buvo pradėta kalbėti apie 
įrengimą Sopulingosios Mo
tinos altorėlio mūsų bažny
čioj. Yra didokas tuščias 
bažnyčios kampas, kur tas 
altorėlis labai tiktų. Sopu
lingoji Dievo Motina užima 
neipaskutinę vietą lietuvio 
širdyje ir per Jos užtary
mą daug malonių išprašo
ma ir apturima. Ji apsau
gos mūsų tautą. Kurie no
rėjo aukoti stacijoms, bet 
pavėlavo, tie gali prisidėti 
prie Sopulingosios Dievo 
Motinos altorėlio įtaisymo. 
Būtų gražus paminklas mū
sų bažnyčioj. Mūsų koloni
jos lietuviuose (žinoma ne 
visuose) dievotumas buvo 
apmiręs, tikėjimas truput) 
atšipęs, tačiau pradeda po 
truputį atsigauti. Dievui pa
dedant pražydės įvairiomis 
dorybėmis. Reikia žinoma 
tam pavartoti kilnių prie
monių.

. Kovo 6 d. mūsų klebonas 
buvo išvažiavęs Apvaizdos

dotuves. Dar jauna užmigo 
Viešpatyje kovo 1 d. Det
roit, Mich.,-kur buvo nuvy
kus pagelbėti. Sirgo gana 
ilgai. Iškilmingas Mišias at
našavo kun. Jurgutis, dia
konu buvo Fr. Shubert, S.J., 
subdiakonu kun. Karužiškis, 
apeigų vadu kun. Skripkus. 
Prie šoninių altorių Mišias 
atlaikė kun. Pikutis ir kun. 
Misius. Palaidotai Šv. Kazi
miero kapuose seserų skly
pe. Amžiną atilsį teik jai 
Viešpatie. Teilsisi ramybėje.

,P. Anglickai po-trylikos ve
dybinio gyvenimo metų su
silaukė dukrelės.

Bridgeville

gutis dalyvavo laidotuvėse 
Šv. Pranciškaus seselės Be
atos. Vienuolyno koplyčioje 
jis atlaikė už jos vėlę iškil
mingas šv. Mišias ir su ki
tais kunigais nulydėjo ją į 
kapus.

Visko1 po biskį
žmonės be principų noriai 

pasuoja idėją kovos areno
je ir lengvai pasitenkina bi
le kokia kaimyninių santy
kių koncepcija; priešui smar 
kiau riktelėjus, jie tuoj nu
leidžia balsą keliomis gamo
mis. Tai tipai, pasiryžusių 
skinti rožes be erškėčių...

' Iš Lincoln, Nebr., buvo 
parvažiavęs karys Antanas 
Malinauskas. PaeisveČBavęs 
pas savo tėvelius vieną sa
vaitę, grįžo į savo tarnybą, 
bet jau į kitą vietą, į Salt 
Lake City, U. Jauno Anta į 
nuko idealas — likti lakū
nu — pilot. Dieve, jam pa
dėk.

Prie šios progos malonu 
pabrėžti, kad mūsų kariš
kiai, parvažiavę į namus, la
bai uoliai lanko savo para
pijos bažnytėlę. Motinų mal
dos už savo vaikus nenuei
na veltui.

Praeitą penktadienį prie 
darbo anglių kasykloje sun
kiai sužeidė Jurgį Kučaus- 
kutį. Užgriuvęs “sleitas” su 
laužė jam kelte kriauklių®. 
Gydosi šv. Pranciškau* li
goninėj, Pittsburghe. Mūsų 
troškimas ir linkėjimas jau
nam Jurgiukui kuo grei
čiausiai pasveikti ir grįžti 
pas savo gerąjį tėvelį.

Pirmadienį kun. A. Jur-

Jr
T

Skelbkitės Dien. “Drauge’ Įkalnan į sesers Beatos lai- Įs^

"irs TIME 
FOR A CHANGE”

Vote Straight

0 REPUBLICAN 
★

[X] REPUBLICAN
FOR PRESIDENT

0 JOSEPH S. KRAL
FOR TOWN CLERK

S JOHN C. STOFFEl
FOR COLLECTOR

S JERRY DOLEZAL
FOR SUPERVISOR

0 LEO KASPERSKI
FOR TOWN ASSESSOR

Š F. J. Christenson
FOR TRUSTEE

S JERRY F. JUSTIH
Polis open from

6 A. M. to 5 P. M.

ELECTION TUESDAY, 
APRIL 4TH, 1944

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimtį — be komMIno 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininku

f
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DRAUGAS
; THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2334 Sojth Oakley Avė. Chicago, IHtnols
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC l’K ES# SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association 

36.00 per year out side of Chicago; >7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing in “Draugaa” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams *................................................................................ 37.00
Pusei metų ........................................{,.. —.............. .. 4.00
Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .......................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams • ................................................................................ 36.00
Pusei metų .........   3.50
Trims mėnesiams ....................   1.75
Dviem mėnesiams ...........   1.25
Vienam mėnesiui ............................................  75

Užsieniuose:
Metams ............................................................. ................... 38.00
Pusei metų ....................%.......................................,. 4.50
Trims mėnesiams .............. ................................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moąey Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Pendr&darbiama ir korespondentą,na raitų negrailname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisi«n£Uina tam tikslui paito ienklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas eu’.ifc savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpu ir sakiai (jei salima. ra**maja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus uiymui, /ir vengiant polemikos ar aeiienlškumų, Pasenusio* 
koreai-uudeucijos iulkraAtio nededamos.

Entered as second-Claaa Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Undet the Act et March 3, 1879.

Amerika ir Baltijos valstybės
MASKVOS “ NUSISTEBĖJIMAS”

Maskvoje leidžiamas bolševikų žurnalas “Karas ir 
Dirbančioji klasė” (War and Working Class) kovo 7 
d. laidoj įdėjo straipsnį, kuriame stebimasi, kad Jung
tinės Valstybės leidžia kai kuriems asmenims ir gru
pėms operuoti Amerikoje, kurie vadina save Baltijos 
respublikų reprezentantais ir veda priešsovietinę pro
pagandą, ypatingai pasiuntinybių biuleteniuose.

Bet skaitykite toliau, ką itas Maskvos žurnalas už
gieda: “Jų diplomatinė veikla eina pėr trejus metus, 
nors fašistų vyriausybės, kurių reikalus jie reprezen
tuoja, yra sustojusios egzistuoti ir Lietuva, Latvija ir 
Estija yra pasidariusios respublikomis, neatskiriamo
mis sovietų są/ungos dalimis”. Prie to dar pridedama, 
kad tie atstovai veikia ‘‘kaipo Hitlerio agentai Balti
jai”.
NORI, KAD PRIPAŽINTŲ JOS SMURTĄ

Jau ne pirmą kartą Maskva nori padiktuoti Vašing- 
tonui ir Londonui, kokią užsienių politiką jie turi vesti, 
kokias valstybes pripažinti nepriklausomomis ir kokių 
nefripažinti. Maskva (taip pat nori priversti ir Didžio
sios Britanijos ir Jungtinių Valstybių vyriausybes pri
pažinti jos biaurųjį smurtą, kurį ji panaudojo užgrob
dama Baltijos valstybes, pravesdama apgaulingus “rin
kimus” ir “prijungdama” jas prie Sovietų Rusijos. 
AMERIKA STOVI UŽ TEISYBĘ

Jungtinėj Valstybės vis dar tebepripažįpta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiuntinybes Vašingtone, kaipo tei
sėtas tų valstybių įstaigas, nes jos yra priešingos ag- 
resiniems aktams ir stovi už mažųjų tautų teisę į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą. Maskva turėtų neuž
miršti to fakto, kad tais laikais (1940 m. birželio m.), 
kuomet ji vykdė savo didįjį smurtą Baltijos valstybė
se, Jungtinių Valstybių užsienių reikalų departamen
tas (Department of State) paskelbė tokį pareiškimą:

“The policy of this government is universally 
known. ,

TEISE IR TEISINGUMU PAREMTA POLITIKA
• «

Maskva ypač turėtų įsidėmėti į šiuos Valstybės De
partamento pareiškimo žodžiui:

“The United States will continue to stand by these
principles because of the eonvietion of the American 
people that unless the doetrine in which these prin
ciples are ipherent onęe again governs the relations 
betvveen na ions, the rule of reuson, of juatioe and 
law, — in other words the bagis of modern civiliza- 
tion itself — caunot be preserved”.

Toks tai yra teisėtos, padorios ir teisingos vyriau
sybės nusistatymas, paremtas viso krašto žmonių nu- 
g įstatymu. To nusis atymo Jungtinės Valstybės ligšiol 
laikėsi, laikysis jo ir ateity. Tuo labiau laikysis dabar, 
nes tuos principus, apie kuriuos kalba anas Valstybės 
Departamentas, Prezidentas Rooseveltas ir Premieras 
Churchill inkorporavo į demokratijų karo tikslus, nu
statytus Atlanto Carteryje. ‘
KĄ YRA PASAKĘS PREZIDENTAS

Maskva neturėtų užmiršti nė Prezidento Roosevelto 
žodžių, pasakytų Amerikos Lietuvių Tarybos delegaci- 

- jai 1940 m. spalių 15 d. Prezidentas tada aiškiai pa
sakė, kad Lietuvos nepriklausomybė nėra žuvusi ir kad 
“ateis laikas ir Lietuva vėl bus laisva ir nepriklauso
ma”.

Tad, pagrindas, kuriuo remdamos Amerika neprįpa- 
žino sovietų sąjungos 1940 m. agresinių aktų, ^rra la
bai stiprus, nesugriaunamas. Tuo pagrindu remiasi ir 
nusistatymas pripažinti Baltijos valstybių pasiuntiny
bes Vašingtone teisėtai veikiančiomis.
PASIUNTINIAI GINA ATSTOVAUJAMŲJŲ 

VALSTYBIŲ TEISES

Maskvos įtarinėjimas, buk tos pasiuntinybės veikian
čios prieš sovietų sąjungą ir tarnaujančios Hitleriui, 
yra gryniausias melas. Ne Maskvos biznis yra pasaky
ki, kokia kryptimi turi eiti Vašingtone esančių pasiun
tinybių veikimas. Mūsų vyriausybė tuos dalykus ge
riau žino. Jei Maskvos insinuacijos būt turėjusios bent 
kiek rimtesnio pagrindo, aišku, kad Baltijos valstybių 
pasiuntinybių pripažinimas būt buvęs seniai atšauktas. 
Vašingtonas puikiai žino, kad tos pasiuntinybės nėra 
nei anti-sovie inės, nei pro-fašistinės ar pro-naciškos. 
Kiekviena jų stovi, ir tai visu griežtumu, už atsteigi- 
mą savųjų valstybių laisvomis, nepriklausomomis ir de
mokratinėmis.

Lietuva gaus medikamentu

“The people of the United States are ppposed to 
predatory activities, no matter whether they are car- 
rįed on by the ūse of force or by the threat of force.

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Budys, M.I.C.

HITLERIS KARIAUS PRIEŠ HITLERĮ

Ketvirtadienis 
kovo 9

M
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Šios savaitės Amerikos katalikų laikraščiai (angliš
kieji) įdėjo NCWC pranešimą, kad Vyskupų Šelpimo 
Komitetas įteikė kun. dr. J. Končiui, Kunigų Vienybės 
šelpimo komisijos pirmininkui, $10,000.00, už kuriuos 
bus pasiųsta Lietuvon per Amerikos Raudonąjį Kry
žių ir Tarptautinį Raudonąjį Kryžių medikamentų ci
viliniams gyventojams. Tam siuntiniui gauta leidimai 
iš britų ii amerikiečių blokadų komitetų.

Tai bus pirmieji siuntiniai Lietuvon (pirmą išsiuntė 
Am. Raudonasis Kryžius, antrąjį siunčia NCWC — ka
talikų veikimo centras). Panašių siuntinių yra siun
čiama Vokietijos okupuoton Graikijon.

Medikamentus asmeniškai išdalins Lietuvos labda
ringoms įstaigoms Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovai ir prižiūrės, kad jie patektų tik civiliniams 
žmonėms. Raudonasis Kryžius gavo leidimą ir iš na
cių valdžios, kad tie medikamentai būtų pasiųsti į Lie
tuvą ir išdalinti žmonėms po Raudonojo Kryžiaus prie
žiūra.

Kunigų- Vienybė, kaip matome, tikrai kilnų ir svar
bų šelpimo darbą atlieka.

Gydytojas -tuomi skiriasi 
nuo skerdžiaus, kad pradžios 
mokykloje ir gimnazijoje iš
moko mokintis, o paskui per 
penkerius su viršum metus 
mokinosi pažinti ligas ir jas 
gydyti. Skerdžius, tų ilgų 
mokslų nematęs, nepripažįs
ta jų. reikalo, n© naudos. 
Tarp jųdviejų yra trečias 
asmuo — tai ligonis, šis tre
čiasis kenčiai ir prisipažįs
ta nežinąs nė skausmo prie
žasties, nė priemonių pasi- 
Jfoiosuoti. Skausmai verčia 
šauktis žinąnčip. žinovas iš 
lotynų kalbos vadinasi au
toritetas. Gydytojas yra vie 
šas, patikrintas ir paliudy
tas autoritetas, o skerdžius 
nėra jokis autoritetas. Kiek
vienam aišku, kad neprotin
gai elgiasi, kad ligoje šau
kiasi skerdžiaus, o ne gydy
tojo.

Tikyba ir sielos reikalai 
yra tiek sudėtingi ir painūs, 
kad tuose dalykuose neuž
tenka perskaityti keletą kny 
gų, bet reikia, išmokus mo
kintis, dar pereiti šešerius 
metus tam tikrų mokslų. Ko 
nereikalaujama iš pasauli
nių viešųjų autoritetų: gy
dytojų, advokatų, inžinierių 
ir kitų, to reikalaujamą iš 
tikybos autoritetų, kad jie 
drauge su mokslu, įprastų 
ir gyventi tars dėsniais, ku
riuos jie skelbs žmonėms. 
Šitaip prirengtieji žmonės 
gauna kunigystės šventini
mus ir viešojo tikybos rei
kalams. autoriteto įgalioji
mus.

Yra šiokia tokia priežiū
ra gydytojams, kad jie nau
dotųsi išmoktomis medicinos 
fakultete tiesomis. Dabar 
bandoma priežiūra sudaryti 
ir advokatams. Pareis lai
kas ir inžinieriams, bet- visos 
tos priežiūros toli šaukia 
iki priežiūrai, kuri seka-, ar 
kunigo pamokslai atitinka 
tą, ko jis mokinosi. Kunigo 
ir elgesys, nors mažiau pri
žiūrimas, negu pamokslai, 
visgi nėra be priežiūros. Tai
gi Katalikų Bažnyčia tiekia 
visuomenei tikybos dalykų 
autoritetą sąžiningai pri-
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William Patrick-Hitler (kairėj), 32 m. amžiaus, Adolfo 
Hitlerio seserėnas, įstojęs į Amerikos kariuomenę, daro 
priesaiką. W. P. Hitlerio tėvas buvo pusbrolis dabartinio 
Vokietijos diktatoriaus Hitlerio. (Acme-Draugas teleph.)

KAMPININKO KAM
PININKŲ DAINA
Mes nenorim vilko,
Nei meškos biaurios;
Mes trokštam laimingos, 
Laisvos Lietuvos!

Mes nenorim rojaus, 
Ką kacapai žada,
Kurs krauju dažytas, 
Kur tik vienas badas..

Mes nenorim melo, 
Biaurios veidmainybės; 
Mes trokštam kultūros, 
Meilės ir teisybės.

Nemanykit, judos, 
Tautos pardavikai, 
Kad jums laimę neša 
Kruvini skatikai.

Istorijos lapai 
Amžiais jus minės, 
Prakeikimo vardą 
Antspaudą uždės.

Kas tik už skaliką 
Save parsiduoda,
To ateitis liūdna. 
Pragariškai juoda.

Taip jūs nelaimingi 
Žudikai tautos,
Jūs amžini vergai 
Budelio Maskvos.

Jūs kaip automatai,
Arba kaip plokštelės, 
Giedate ir giedat 
Batiuškai daineles. •

Batiuškai-vampirui,
Kuris čiulpia kraują,
Kurs Lietuvąi kala 
Vėl retežį naują.

Talka

Stovi prie kampo senu
kas. Elegantiškai, apsiren
gęs eina pro šalį ir susto
jęs pradeda ieškoti po ki- 
šenius. Pagalios sako:

— Gaila, kad nerandu nei 
cento tamstai sušelpti.

— Aš ne elgeta, — atsa
ko jam senukas.

— Taip? — nustebo ele
gantas. — Bet atrodai į el
getą. .Z

— Tamsta taip pat atro
dai į turtingą žmogų, o vie
nok kišeniuj nerandi nei 
vieno peno, — atsakė senu
kas.

Elegantas taip susigėdijo, 
kad kuo greičiausiai nuėjo.

Gavėnios darbai
ši gavėnia tebūnie maldos ir gerų darbų laikas. Stig> puoštą ir patikrinamą griež

čiau negu <+as darosi pasau
linėse gyvenimo srftyse.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

ritu remkime Amerikos karo pastangas, gausingiau 
aukokim Amerikos Raudonam Kryžiui, platinkime lie-

“They are likewise opposed to any form of inter- tuvišką, katalikišką spaudą, aktyviai dalyvaukime ka- Bet gi mūsų laikais pa- 
ventian on the part of one statė, however powerful, talikų akcijoj, kuri yra išganinga mums patiems ir kartotinai ir įtyžusiu būdu 
in the domestic concerns of any other sovereign statė, naudingi siekiant atstatyti teisingą ir pastovią pašau- neatsargiai jaunuomenei ka-
however weak.”

TIK DIKTATORIAI TEPRIPAŽIlrfO BOLŠEVIKŲ 
SMURTĄ

Jungtinių Valstybių vyriausybė žinojo, kad Maskva, 
okupuodama Baltijos valstybes, panaudojo fizišką (mi- 
1 i tarinę) jėgą. Fizišką jėgą panaudojo ir suardydama tų 
valsybių vidaus politinį, kultūrinį ir ekonominį gyve
nimą. Ir visa vadinamo “plebiscito” komedija buvo 
paremta raudonarmiečių durtuvais.

r
Jokia padori ir garbinga vyriausybė to smurto bū

tų nepripažinusi ir nepripažino. To smurto nepripaži
no ne vienos Jungtinės Valstybės, bet taip pat Didžio
ji Britanija. Vatikanas, Pietų Amerikos respublikos. 
Tačiau Maskvos papildytą 1940 metų smurtą Baltijos 
valstybėse pripažino Hitleris, Muasolini ir Japonijos 
imperialistai, visi tie, prieš kuriuos pasaulio demokra
tijos šiandien veda didįjį karą.

Lio taiką.

Sušaudytas socialistu vadas
“Naujienos” rašo, kad:

“Londone gauta žinia, kad vokiečiai Lenkijoje su
šaudė buv. Lenkijos visuomenės gerovės ministerį, 
Bronislovą Zimieckį.

Jisai prieš karą buvo parlamento narys ir vienas 
P. P. S. lyderių.

Pirmiau vokiečiai nužudė Lenkijos socialistų par
tijos vadą Niedzialkovslų.

Rusijoje bolševikai sušaudė Lenkijos žydų socia
listų lyderius, Erlichą ir Alterį.”

lama neklausyti kunigų ti
kybos dalykuose. Taigi no
rima, kąd ta jaunuomenė 
sielos dalykuose naudotųsi 
skerdžiais, o ne viešais au
toritetais. Ne šiandien tą.u 
nesveikas veikimas prasidė
jo. Daugelis tuomi užsikrė
tė toli prieš nepriklausomy
bę Lietuvai atgaunant. Nors 
anuometiniai jaunuoliai jau 
paseno, bet klaida tebesty- 
ro jų mintyse ir elgesyje. 
Laikas jau būtų atsikratyti 
šito slogučio.

Pirkite Karo Bonus

, V

^SprlnjtMlnlal 
Matracai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
* PARLOR SETAI — su 
spring8ai3,
arba jūsų 
Benas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVELT ROAD

,fį. ,
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Nuotykiai iš kelionės po Suomija
- Miestas, kuri griauna rusu aviacija. - Suo
mis vaišina elnio mėsa. - Socialdemokratu 
centre. - Ka pasakojo ju sekretorius. - Ištiesė 
rankas norėdama apkabinti atvykėlio kojas...

LAIVU Į HELSINKĮ,
SUOMIŲ SOSTINŲ

Ramiai bangavo jūra, sup 
dama mūsų laivą, kai prieš 
keletą metų iš Estijos plau-
ki»u į Suomiją. U už van- aydaro s.a,čiu3 rod dama8 
dens, lyg iš kokio kalno ne* kūnus. Jeį
pasirodydavo nauji ir nauji k<>kia reU ar ypa-
laivai, laiveliai - ta. buri- ti ėsnis vah3la3 įakris 
nis prekių laivas, tai moko- [ tai nė svečlo neajdr<> 
masis kariškas, tai šiaip siu vSdamas konsula3 šok3 to 
turistinės-jachtos. Juo la
biau artėjome pri® Suomi
jos krantų., tuo dažniau ma
tėsi kyšančios salelės. Dau
giausiai tai buvo gryno ak
mens. Kitos tik ką savo nu
garas iškišusias virš van
dens, o kitos pasislėpusios

Į PAGALBĄ AMERIKOS VYSKVFŲ KOMITETUI N L KEN TĖJUSIEMS NUO KAROi OzJl+Zlrz\c I oi.L^c toki* Pr°g«t tad ir mes rem- Ui , ŠELPTI Į r ę/IITIKOb LdUKua kime juos. Mes vieni lietu-

kių, kitos iš jų atgabentos 
iš tolimų Azijos er kitų 
kraštų, o kitos sugaudytos 
pačioje Suomijoje. Dr. Oel- 
leris didžiuojasi savo rinki
niu ir atsilankiusiam svečiui

užklydėlio Sugauti.
Konsulas ne tik mėgėjas

mokslo, ne tik mylėtojas 
Lietuvos, bet ir vaišingas 
žmogus. Buvo man tikras 
pasididžiavimas jo namuo
se pirmą kartą savo gyve-

viai negalime išbaleuoti Petr 
kų ir todėl mes turėsime 
remti visą Demokratų par
tiją, kurios kandidatai yra 
tokie pat pavyzdingi žmo
nes, kaip ir Petkus, ir 'pir
mutinį kartą jie siekia val
džios vietą.

Kandidatas Antanas B. 
Petkus yra t’krai lietuvis 
visuose lietuviškuose dar
buose. Ar esat kas girdėję, 
ar matę, kad Petkus nepri
sidėtų arba atsisakytų rem
tį lietuviškus darbus? Anta
nas, kaipo Ciceros lietuvių 
pilietis, yra sėkmingas lai
dotuvių direktorius, visų 
gerbiamas ir mylimas. Nėra 
lietuviškos draugijos Cicero
je, kurioje jis nepriklauso. 
Jam nereikią imti riziką, įn- 
vestuotį savo kapitalą ir rū
pintis ar laimėsim ar pra
laimėsiu. Nesant geresnio

Koks miestas (town) yra 1\etuv^° kandidato šiuose
didžiausias pasauly? Tai Ci-; nakl.mu°«e.’ , An^nas aP- 
cer0 su 66,000 gyv. Kas vai- sieme *utl kandidatu, ga-
do šį miestelį? Atsakymas: I Partllos
visų tautų žmonės, išskyrus! užtikrinimą paramos' _ _ if Irod lioLiunoma \ri*a TYiiilri

LIETUVIU VIENYBĖ 
LAIMĖS LIETUVIAMS 
ATSTOVYBE CICEROJE

A. B. PETKUS

, . , . nime • ragauti elnio mėsos,
po bangomis; ant kai kurių ,f . , ,-v. Raudoną, rūkyta mėsa, sa-buvo įrengtos paukščiams 
pastogėlės, ar gamtos tyri
mo stotys, o ant didesniųjų
ir namai pridėjo rodytis. | SOCIALDEMOKRATAS 
Tarp tų salelių taip painus 
laivui plaukimas, ' kad pa
prastai atvyksta pagyręs 
uosto tarnautojas atplauku
sį laivą saugiai frie prie
plaukos prįvesti.

Moderniškas miestas —-

kytumei kaip geras lietuviš
kas kumpis.

VEDA KUNIGĄ 
...Į BAŽNYČIA

Dar 1937 metais Baltijos! 
kraštų žurnalistai turėjo į-l

lietuvius. Kodėl mes lietu 
viai neturim savo atstovy
bės? Priežasčių yra visokių, 
bet labiausia galima kaltę 

j mesti ant nepaisymo, pavy
do ir stoka vienybės. Ar ne
būtų mūsų Lietuviams gar
bė ir naudą turėti lietuvišką 
aukštą atstovybę Ciceros 
miesto valdžioje?

ir kad lietuviams yra puiki 
proga iškilti aukštyn.

Kaip mes tėvai džiaugia
mės kada mūsų sunūs ir 
dukterys apsiveda su savo 
tautos žmonėmis, taip mes 
džiaugiamės mūsų lietuvių 
kandidatu: Antanas B. Pet
kus yra mūsų kraujas, mū
sų sūnus mūsų brolis. Rem-

Taip, mes lietuviai, galim' kime ji visi lietuviai*!
turėti ir turime turėti šitą

domią kelionę .po Vengriją. ta!ką; Ruth Hussey (viršuj kairėj), Pedro de Cordoba (viršuj dešinėj) ir J. Carroll. atst0V3J.ę’. ^ei mes v!81 lie
Toje kelionėje turėjau ma
lonumo susipažinti su suo-

Suomijos sostinė. Lygiai mi4 Laikraštininkais. Tikrai 
grjstos gatvės, turtingos draugiški santykiai susida- 
krautuvės, gražios medžiais *8 su suomių socialdemokra- 
sodintos alėjos, puikūs, nau- Lų dienraščio vyriausiuoju 
jai statyti kelių aujrštų na- redaktoriumi Eino Kilpi. 
mai ir gyventojų netoli trys Nuvykęs dabar į Suomi- 
šimtai tūkstančių. Kai pri- jos sostinę tiesiai ir nųžy- 
simenį, kad dabar tą puikų giav.au pas jį, į redakciją, 
miestą taip griauna rusų a- čia pat buvo ir socialdemo

Noish (žemiau kairė ji duos radio vaidinimą “The Greatest of These”, Blue Networs 
tinklu, šeštadienį, kovo 18 d., 11:30 P. M. (EWT). Jane Wyatt (centre) bus žvaigždė 
Mutual Network radio dramoj sekipadienį, kovo 12 d., 6:45 P. M. (EWT). Abi dramas 
yra parašęs Hollyvvood lošimų rašytojas Courtenay Savage (žemiau dešinėj). (NCWC- 
Draugas)

kultūrą, toleranciją rodo fak 
tas, kad net socialdemokra
tams turint valdžioje dau
gumą, viešosiose, valdžios

. . užlaikomose mokyklose dės- 
viacija, net gaila darosi —ikratų partijos būstine. Re- įoma tikyba 
tiek žmonių gražaus darbo daktorius maloniai aprodė
griuvėsiais paverčiama.

KONSULAS, KURS... 
GAUDO PETELIŠKES

Nusistebėsite, bet yra šuo 
niių, mokančių lietuvių kal
bą. Turiu čia mintyje dr.j 
Oellerį. Tasai garbingas suo
mis yra labai prietelingas 
Lietuvai ir ne be reikalo 

. Lietuva jį pakvietė būti gar 
bės konsulu Helsinkyje, ša
lia savo ūkinių reikalų, ša
lia savo darbo įstaigoje, kon 
sulas labai domisi vabz
džiais. Jis turi vieną pačių 
didžiausių rinkinių peteliš-

visas jų organizacijos pa- Suomil* džentelmeniškumą 
talpas ir supažindino su par pavaizduoti kad ir tas 
tijoa sekretoriumi. Man Jxi- atsitikimas: paklausiau to 
vo įdomu — kokia Suomijos socialdemokrato, kur yra ka- 

■ socialdemokratų pažiūra į talikų bažnyčia. Jisai pra- 
rejUgiją, tai ir paklausiau tare:

reigą atlikęs ir vėl nusisku
bino prie savo darbo redak
cijoje.
SUSIJAUDINUSI
MOTERIS

Suomijoje katalikų yra 
tik keletas tūkstančių. Jie

— Na, ką čia dabar, sto
kis, Tamsta, taip nereikia...”

Pasirodė, kad ji Latvė, bet 
šiaip taip su ja susišnekė
jome ir ji pasipasakojo sa
vo gyvenimo istoriją ir .su
si j audinimo priežastį:

— Našlaitė likau be tė
čia turi • trejetą bažnyčių, vų nuo 
Vieną rytą, atlaikęs Mišias daug vargo esu savo gyve-

—Cice rietis

Vilniaus klausimas 
gyvas anglu spaudoje

(LKFSB) “Daily Tele- 
viams vietą į miesto Asses-• graph” įdėjo pora lenkų at- 
sor. Užtikrintas Demokratų 8lliepimų (jų tarpe rašė ir
Part‘j°s ir Į“4? tautų ž“°- tav. Vilniaus univ. prof. Ko- 
nių Ciceroj, kad jie rems lie- . , . , , _ ...
tuvį ateinančiuose Ciceros marluckl- dablr Lenkijos 
miestelio valdžios rinkimuo- ‘ Teisingumo mini3teris (į 
se baland. mėn., apsiėmė bū- Chiches'ono Dekano) straip 
ti kandidatu Antanas B. snį. Tasai anglikonų dvasi-

tuviai būsime vieningi. 
Mums reikia tik patogios

progos. Štai ir gavom šią re
tą progą iš Dempkratų Par
tijos, kuri davė mums lietu-

Petkus.
Balandžio rinkimuose yra 

tiktai vienas lietuvis į Town 
.. _ Ąs?esgOr vįetą, šį sykį nėra
jaunų me ų. įe Įęaįp praeituose rinkimuose 

kaip būdavo, kuomet duoda-

ninkas anglų spaudoje pa
skelbė šitokį įdomų pareis-4 
kimą:

— Mano supratimu, Vil
nius niekada nebuyo lenkų

apie tą.
z

— Buvo laikas, kad mes 
kovojome su religija, liet 
dabar metėme tą kvailą ko
vą ir šiandien mes mokame 
dirbti išvien su tikinčiais- 
siais. Net mūsų partijos na
rių tarpe yra dvasininkų 
(protestan ų) — pasakojo 
pąrtijos sekretorius.

Tikrai, Suomijoj aukštą

— Aš Tamstą nuvesiu. 
Sėdome abu j gatvėkarį,

jis “svečiui iš Lietuvos” 
netgi tikietą išpirko. Gerą 
kelio galą pavažiavome, pri
ėjo jisai prie namo, kur spė
jome esant katalikų bažny
čios kleboniją, pasibeldė į 
duris, paklausė, ar tikrai 
čia katalikų bažnyčia ir su
žinojęs, kad taip jautėsi pa

pusryčiavau suomių papro- nime patyrusi, o svetimame vo lietuviam progą mažos miestu. Tai buvo sena Lie
čiu, valgydamas avižinę ko- krašte tiek mažai kas mane vietos ir dar padėdavo du ar tuvos sostinė ir tik nežymus
šę, kiaušinius. Įėjęs vietinis atjautė. Mano vienintelis nu t tris lietuvius ir svetimtautį lenkų gyventojų skaičius bu
kunigas pasakė, kad į jų siraminimas buvo ir yra baž kandidatą. Rezultatai visa

dos buvo priešingi lietuviam 
bet svetimtautis visuomet

, laimėjo. Ne tokios puikiosdelis džiaugsmas atlikti is- musų krašto, neisturejau.... progos dar mes lietuviai ne. 
pažintį savoje kalboje. Ta Supranti Tamsta... ’ šame turėję, kaip dabar ir
moteris buvo pašaukta į1 Pirmieji ke’ionės įspūdžiai gal neturėsime ateityje, jei 
kleboniją. Išeinu į svečių buvo ypatingi, bet toliau te- mes gerai nesunaudosime

bažnyčią ateiųanti lietuvė ųyčia. Kai aš užgirdau, kad 
moteris ir kad jai būtų di- yra atvykę^ kunigas nuo

kambarį ir randu ją bėjau 
kiančią. Amžiaus ji galėjo 
ture i tarp 50-ir 60 metų. 
Nieko nesakiusi ji paėjo ke
lis žingsnius artyn, ia taikiau 

pė ant grindų, o paskiau ir 
visiškai išsitiesė siekdama

IŠ KOVŲ PRIE ENIWETOK SALOS

DABAR

Kovose su japonais už Eniwe‘.ok, Amerikos kariuomenės štabo pranešimu, /mūsų 
nuostoliai maži“, tačiau šis marinas jau nebegrįš pas savuosius; jis krito nuo japono 
kulkos, kuomet skubėjo išlipti ant kranto. Kiti marinai jam gelbsti traukdami iš vaų- 
dens. žuvusiojo veidas atvaizde karo cenzūros ištrintas. (Acme-Draugas telephoto)

ko patirti dar daugiau: na
kvynė Ladogos ežero saloj, 
ru3ų vienuolyne, kelionė Šuo 
mijos ežerais ir upėmis, na
kvynė ten, kur vasarą sau
lė nenusileidžia, ant akmens 
kalno prie žiemių Ledinuo-

šią progą. Kas mums duoda

vo Vilniuje. Aš pats 1919 
m. buvau Vilniuje, prancū
zų karinės misijos būstinė
je, kai lenkų generolas Že
ligovskis užpuolė Vilnių ir 
jėga paėmė miestą ir aš dar 
dabar atsimenu, kiek tas žy- 
gi3 gyventojų tarpiu atne
šė Kančių ir nusiminimo.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

apkabinti kojas. Niekada tojo Vandenyno... 
mano gyvenime tokio įvykio 
nebuvo atsitikę- Jaučiausi, 
kaip pritrenktas ir atitrauk
damas jos raukas pradėjau 
šnekėti:

K. J. Prunskis
Gerų katalikų protuose, 

valioje, sąmonėje, laikyseno- 
ir darbuose reiškiasi iš-1je

tikimybė savo principams.
VANTOJ AM A-J SAUJAS PLAUTIŲ MA 

TBItlOI-AM NATLKAI.BM GUM 
Sl’AJ.VOtt DANTŲ riJUTOMS.

NAI'JOS 
KtAIKS Velvatone,

Yra Oerlanslafi Tvaikas Pirkti Pirmos RdAlea 
Varnę Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis] 

Atvykite | mfoų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rflšj LENTŲ—MILLWOBB 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1
STANLEY LITWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

N.,talduoda. B. AmI. Natūrai*, .pai
ro. ((.blunka. Vt»oJ kaly tloomo. d.ntg 
pl.ltoa. Permatomo, crycal cl.ar pl.ltna

Plunkanti. aiinliiitgo, ranltar*., Putra- 
fclnlma. Larantu.l.a. Matrrlolne labai pn- 
nnOu. | anmllnl. Vieno. Aleno, lat./mg 
palam.rimą*. Ap.kaiM.rlma. raitai.

Darome p'Htaa (apmirta. Ir 
Kauta. Uk >| latonlpotą dentlatą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1714 S. AahUnrl 8n,l Fl. Mon. 1351
Atdara nu. • IM •. ftrttad. I Iki l 
_______ KAI.BAMB I.ITIVItKAI

IMS W 2«th Rt 2nd Fl. U* IMlb 
•O N. D«.ni bom Rm. BOA. Ria M4» 

▼IdarmloeCIo ,B|. »_«. Aatr.di.nl 1/
*«rtr>dt(a| aaa I Iki t

Anglikonu ministeris 
priimtas į Katalikų 

Bažnyčių
Kingston, Ont. — B. C. 

Widdowson, iš Read Island, 
B. C., buvęs anglikonų dvą- 
giškis, (ministeris), pasekė 
eavo žmones pėdomis, jis 
priėmė katalikų tikėjimą. Jis 
buvo primtas į katalkų Baž
nyčią vyskupo John C. Cody 
rezidencijoje, Victoria.

Widdowson buvo įšvęstas 
į anglikonų dvasiškius, 
Wells, Anglijoje, 1926 me
tais. Jis vedė Katherine 
Workman, dukterį C. R. M. 
Workman, kolonijos sekreto
riaus, Gombia. Mrs. Widdow- 
son ir sūnus Tom, 10 metų, 
buvo priimti į katalikų tikė
jimą liepos mėnesi, praeitais 
metais, Saldžiausios širdies 

'vienuolyne, Vancouver.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

i

giav.au
Aatr.di.nl
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SVEIKATA
BRANGUS TURTAS

Rašo DR. RAČKUS 
4204 S. Archer Avė., Chicago

Tai tiek ir pakanka žino
ti apie dizinfekciją.

Kiekvienas antiseptikas 
skiedinys yra nuodingas. 
Tad juos negalima laikyti 
greta vaistų, nei arti ligo-

LIGONIO PRIEŽIŪRA (15)J
Ir apie dizinfekciją reikia 

Šį tą žinoti.
Dizinfekcija, reiškia “už

mušimą mikrobų”.
Dizinfekciįos tikslas, — . _ _

apsaugoti žmones nuo lim- < nio, kad per klaidą neišger- Į 
pančių ligų. j tų.

Inteligentiška ligonio pri-' ateak ,
žiūrėtoja saugoja, kad Ilgo- 
nį neužkretus limpančia li-Į
ga nuo kitų žmonių; jinai Atsakymas A. K. *— (a) 
taipgi stengiasi, kad nuo li-! Tris operacijas turėjusi ir 
gonio negautų ligą kiti žmo- ketvirtam piaustymui
nes. Už ilai ji nuolatos vis
ką dizinfektuoja.

Dizinfektavimo priemonės 
yra šiokios:

(1) Deginimas: Ugnis vis
ką sunaikina. Ligonio skrep 
liūs, taipgi ir kitokias išma
tas reikia butinei sudeginti.

(2) Sutinimas bei virini
mas taipgi užmuša mikro
bus. Indus, stotkus, stikli
nes, baltinius, antklodes ir
1.1 reikia virini1 i nemažiau

pasiduoti, tai jau perdaug 
būtų net ir laboratoriniam 
kralikui... (b) Patentuotų 
vitaminų tabletų vartoti ne
patariu, nes nuo to dar ga
lima gauti “hypervitamino- 
8i»”. (c) Nervų ligą sėkmin
gai pagydyti galima tik gy
dytojo priežiūroie. Bromido 
tabletas gali pakenkti; daž
nai nuo ta gaunama odos li
ga

Atsakymas F. V. — Per
30 minutų; ir tik po tokio laiškus, medicinos daktarai 
virinimo esame tikri jog vi- receptų niekam nesiun

čia. Ausies ligos reikale 
tamsta privalai kreiptis prie 
ausų ligų specialisto. 

Atsakymas E. T. — Liga

si mikrobai yra žuvę.
(3) Prausimas su muilu 

bei vandeniu mechaniškai 
pašalina mikrobus, bet jų 
nesunaikina. Dažnai ir tai 
geriau negu nieko.

(4) Lysolio skiedinys (1 
šaukštelis į kvortą šilto van 
dens) yra naudingas dizin- 
fektuoti guminius dalykus, 
šepečius, metalinius stoikus, 
audeklus, šlapumą bei išma-
ttas Jei nrimaišvsi 12 unci- • *«* Vartoja perdaug vita->lU8’ aompevenvmao ir y mjų valgomos drūtos j, 1 ga-'mlMI tab’etų. tai gali gauti I ■ Ištaro pastangoms šeimų. Ten labai maiši lie-

ligą vadinamą “hypervita- Pritikėti, ir neklausyti pa-lioną Lysolio skiedinio,
skiedinys pasidarys iymiai »inozls”. (b) Norint geriau Minių ‘ •mandragalvių” zau
geresnis. Pasarga: Lysolis pamiegoti, nepatartina v* 

yra stiprūs nuodai, o anti
dotas yra alkoholis.

kare perdaug privalgyti, —

(5) Sublimato skiedinys 
(Bichloride of Mercury) y,«

mat nakčia, ir skilvys pri-, Lietuvis Arizonos
valo silsėtis. Kitaip, tai ga-i 
zai, slogučiai, ar sapnai ga- tyrUOSO 

žmogų kamuoti. Taipgi
ra puikus dizinfektantas reikia, negerti kavos ar ki 

tų nervus dilginančių daly
kų. (c) Jautrūs nervai ga
dina virškinimą ir tokiu bū
du silpnina kraują; o jei

rankoms ir kitoms kūno da
lims. Skiedinio stiprumas 
tam tikslui turi būti: 15 
granų sublimato sumaišyti 
su 1 kvorta vandens. Pasar
ga: SublimaJ'as ėda metali
nius daiktus, tad patartina 
nedizinfektuoti tuo skiedi
niu jokių metalinių daiktų.

zijoj, pėst. pulke. 1918 me- 
krauj.ts nusilpsta, tai ir nėr- tais Verduno fronte, Pran- 
vai nusilpsta, ir bendrai cūzijoje, ke turias dienas 
sveikata sunyksta. Kad iš Priež užbaigimą karo pat- 
tokio “užburto .rato” išsi- rankos skeveldra jam sužei- 

| dė dešinę ranką. Nors žaiz-

T. P VARKALA
VAISTUOS RKO»STV»nOT<* 

tTOvrnvrirs

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Raštine I
SRVORTON PARKA

Av Inrftm. toksai* Ir kitais r*» 
HrAminAtr,

-.A—

svetimesnėmis kalbomis.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nao 17 Od 88 
KlaaUntn. . atrinkti Ir dairyti

► PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI

AT8IAA.UK IT ANTRAM AITKRTE

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

Platinkite “Draugą*

Yazoo Miss. — Nesenai 
įsisteigė šv. Pranciškaus mi
sija dėl spalvotų žmonių, ii 
kurių devyniasdešimtas pro
centas kas sekmadienį pri
ima šventą komuniją, dažnai 
ir trečiadieniais. Praeitais 
metais buvo dvidešimt atsi
vertimų į katalikų Bažny
čią.

PIRKITE*KARO BONUS! MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

nnCNRAMTS DRAUGAS, CHICAGO, TtONOIS

VATIKANAS NUKENTfiJO NUO ORINIŲ ATAKŲ

legija ir seserų vienuolynas, kurių nuo sprogimo Jangai išbyrėjo ir sienų tinkas eutrū 
ko. Viršuje kryžiuku pažymėtas Popiežiaus apartmentas, o strėlelė rodo, kurioj vietoj; 
nukritus bomba padarė daug nuostolių. (N CWC-Draugas)

Kovo 1 d. ant Vatikano, neutralūs valstybės, numesta trombų. Viso sprogo šešios 
bombos, kurios daug žalos padarė Augustijanų Kolegijai ir Santa Monica bažnyčiai, 

vadinama “erysipelas” yra esančiai šalimais, žuvo vienas asmuo ir vienas sužeistas, žemiau Propaganda Fide Ko
ne “sifilis”, o tiktai “rožė”.
Tad bereikalo tamsta susi
rūpinai. Apgamas galima 
pašalinti be deginimo ir be 
peilio, su tam tikrais vais
tai®, daktaro ofise.

Atsakymas A. K. — (a,)

gel bėjus, reikia klausyti są
žiningo daktaro pabarimus 
ir vartoti jo patiektus vais

dytis atvažiuoja daugelis( Katalikas, kuris izoliuoja- 
džiovininkų ir reumatikų, si nuo katalikiškų draugijų,
Artimiausiame miestelyje

tus, reikia kompetentiško ir • Tucson yra aęie 20 lietuvių

mjimų.

(LKFSB) Chicagoje lan
kėsi kun. Jurgis F. Jonaitis, 
gyvenantis Vail, Arizona.

j

taus. Pavz., pereitais metais 
lijo tik kovo mėnesį, o po 
to — tik rugpiūčįo mėnesį. 
Visą vasarą daugiau lietaus 
nebebuvo. Po šimjlą dienų 
neesti lietaus. Vail bažnyt
kaimyje, kur gyvena kun. 
Jonaitis, tėra tik penketas 
gyvenamų namų: paštas, 
mokykla, gelžkelio namai ir 
klebonija su bažnyčia. Jo
kios krautuvės nėra. Turė-Jisai Didžiojo Karo metu 

huvo kapelionu 26-toj divi- Į damas daug laiko kun. Jo-
naitis labai daug skaito.

North Dakota leis 18 
metu vyrams balsuoti

Apie Lietuvos
BISMARCK, N. D., kovo 

da užgijo, bet dažnai ir vėl Į 7.—Gubernatorius John Mo- 
atsi nauji na. Iki šiol jau pa-1 sės sušaukė specialų legis- 
daryta 19 operacijų. Ir da- latūros posėdį ir patieks 
bar buvo nuvažiavęs į Ro- jam bylių, kuriuo norima

Mūsų Londono Į chester, Minn., kur dar kar- leisti jaunuomenei nuo 18 
tą Šv. Marijos ligoninėje pa- metų amžiaus balsuoi. Ka
dare operaciją. Sveikatai pa- dangi šioje valstybėje reikia 
gerėjus grįžta į savo nuola- tik priedo prie dabartinio

(LKFSB) 
korespondentas praneša, kad 
vokiečiai Kauno radiją pa
naudoja ir savo propagan
dai kitomis kalbomis: gir- tinę vietą: Santa Rita in the statuto, manoma tas bylius 
dimi "pranešimai ukrainietiš- Desert parapija Arizonoje, fcus greitai pravestas, 
kai. latviškai ir net kitomis Ch- bažnytėlę pamatė kon-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calnmet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUV®
po viena stogą, baltame name 

per 31-us metas.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių 'nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

vertitė p. B?ach. Kun. Jo
naičio parapija plotu gal 
taip, kaip Cook county, nu
sitęsia iki pat Meksikos pa
sienio. Ir jo parapijiečiai — 
daugiausia meksikonai, kal
ba daugiausia ispaniškai, 
darbuojasi prie gyvuliui Gy
vena to krašto žmonės men
kose lūšnelėse, nešildomose.į 
ten žiemos ir nėra. Tik kal
nuose būna sniego, o pakal
nėse — tyrumos, kur — ak
muo ir smėlis, vietomis tik 
auga kaktusai. Už talt oras 
tenai sausas ir sveikas. Gy-

f TTXTTTCX niCTT’

EXTRAI FXTRA»
Al minkšto kėdė yra linguojanti 
ir padaryto stipriai ir sulyg vė
liausio stiliaus. Dabar parsi
duoda *19,95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
i mėnesi ir dar dovana dykai.• .Iriurilkv

XFMKITk
SENA

lETlTTTrniūroj

MONARCH LIQUOR
3529 Ro Halsted St 

TARDO MM

Budriko Leidžiamos Badio 
Valandos:

W. H. P. C. 1450 K. Ketverto 
vakare 7:00 P. M.

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

★
Sa pilna orkestrą U 28

Ketvirtadienis, Kovo 9, 1944

AR JOS UŽREGISTRUOTI 
BALSAVIMUI!

TEI JOS
1. Niekados esat registravę Chicagoje;
2. Permainėt savo pavardę per vedybas ar kaip 

kitaip;
3. Esat ar būsit 21 metų amžiaus ant ar pirm Ba

landžio (April) 11 d.;
4. Išgyvenot Illinois valstijoje vienos metus, Cook

County 90 dienų, ir precinkte 30 dienų pirm 
Balandžio (April) 11 d.; \

5. Tapote piliečiais per natūralizaciją;

JUM REIK REGISTRUOTIS DABAR
Kad Galėtumėt Balsuoti Balandžio 11 d., 1944

EIKIT DABAR j bile kurią Ugniagesiu (fire) stotį 
Chicago.ie, atdara iki ir oriskaitant PIRMADIENĮ, 
KOVO (MARCH) 13 d., išskyrus Sekmadienį, nuo 12 
vai. pietų iki 10 vai. vakarais.

ADRESO PERMAINA
Jei esat išsikėlę iš savo registruotos adreso vietos, 
pasiuskit paštu savo balsavimo “Identification” kor
telę, tinkamai išpildytą į

BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS 
308 City Hali, Chicago 2, Illinois 

pirm ar ne vėliau kaip PIRMAD., KOVO 13 d., 1944.
Jei balsuotojo kortelės neturite, pasiuskit atvirutę ar 
laišką pažvmint savo paskutinį registruotą adresą, 
ir pasirašykit savo vardą taip kaip yra užregistruota.

DARYK TĄ DABAR

KOY013 yra PASKUTINE DIENA
UŽSIREGISTRUOTI RINKIMAMS

PALAIKYKIT SAVO TEISĘ

BALSUOTI

nuo katalikų darbuotės nė
ra sąmoningas katalikas.

Teisėse pažymėta, kad Board of Election Commissio- 
ners negali suteikti jums kvalifikacijas balsavimo po 
Kovo 13 d.

BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS 
Hsrry A. IJpsky Mabel G. Reiaecke

JOHN S. RUSCH 
Chief Clerk

YVillam B. Daly 
Commteaioners

EDMUND K. JARECK1 
County Judge

PASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VESOTAI

r/
Perstata Dramą —

LIETUVA TĖVYNĖ"
* — Bus ir —

DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALfiJE, 2344 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d.. 1944 m.

Pradžia 8 vai. vakare. įžanga Me., Taksų 10c., Viso $1.00

___ • ★

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni

MASSUCl

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 451h St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA. 8avtoh»ha«

AT8IAA.UK
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Ketvirtadienis, kwo 9, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
40 vai. «flaid«i ^| Į 
Sv. Mykolo bažnyčioj

S

PIRMAS I BERLYNĄ

Buvo “Drauge” paskelb
tą, kad, dėl kunigų permai
nų, 40 vai. atlaidai Sv. My
kolo bažnyčioje bus atidėti.

Paskirtas nauju klebonu 
tai parapijai kun. P. Gaeiū- 
nas praneša, kad atlaidai 
nebus atidėti ir,* kaip kas
met, bus kovo 12-15 dieno
mis.

Atlaidai prasidės sekma
dienį iškilminga suma ir 
procesija.

to . . . * I
Pirmadienio rytą pamoks

lą sakys kun. J. Makaras, 
vakare per mišparus — kun. 
P. 'Valuckas.

Antradienio rytą pamoks
lą sakys kun. J. Stankevi
čius, vakare per užbaigos 
mišparus — kun. J. Grinius.

Ne tik parapijonai, bet ir 
visi lietuvei, gyvenantieji 
šiaurinėj miesto dalyje, kvie 
čiami per tas tris dienas 
pasinaudoti ypatingomis Die 
vo malonėmis. Per atlaidus 
bus daug svetimų kunigų, 
dėlto lengva bus visiems at 
likti ir velykinę išpažintį.

ftv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, West Pullmane šį 
pirmadienį prasidėjo misi- 

kurias veda tėv. Just. 
Vaškys, pranciškonas, ‘‘6v. 
Pranciškaus Varpelio” re
daktorius. Žmonės gausiai 
lankosi pasiklausyti jauno
jo misijonieriaus pamokslų*. 
Pamokslai sakomi rytais S 
vai. ir vakarais 7:30 vai. 
šeštadienį) 8 vai. bus gedu
lingos Mišios už visus para
pijos mirusiuosius.

Misijos baigsis iškilmingu 
misijų Kryžiaus pašventini
mu šį sekmadienį 3 vai. po
piet.

f>r

s
8

šomos laiku suvažiuoti, kad 
būtų galima anksčiau susi
rinkimą pradėti ir daugiau 

Pastarasis Moterų Są-gos dalykų aptarti.

Pranešimai

Lietuviai išpildys 
garsiojo Dubois 
kūrinį

Vienas iš garsesniųjų pra 
ncūzų kompozitorių buvo 
Teod. Kl. Dubois. Gimęs ji-

buvo

Klaidingi gandai 
apie 1943 Income 
taksu blanku 
pUdymą’ ’

Klaidingai buvo pranešta 
kai kurių laikraščių ir radio 
stočių, kad pildymas Income 
taksų blankų už 1943 metus 
yr.ai pratęstas iki birželio 15 
d. šių metų.• « e

Tas netiesa. Income taksų 
blankos už praeitus 1943 me 
tus turi būt išpildytos ir pa
siųstos valdžiai iki vidurnak
čio kovo 15 d. «...

Valdžia pratęsė laiką pil
dymui taip vadinamų “Esti- 
mated Income Tax Returns” 
yra pratęstas iki bal. 15-tos 
šių metų.

Lt. William V. Owen, Jr., 
iš Columbus, Ohio, kuris 

Amerikos 
(didy

sis bomberis) Berlynui bom- 
' barduoti. (Acme-Draugas te
lephoto)

vairavo pirmą 
skraidančią tvirtovę

Chicago apskrities .susirin
kimas nutarė pakeisti susi
rinkimo dieną, būtent iš pa
skutinio penktadienio nukel
ti į 4rečią trečiadienį kiek
vieno mėnesio. Tad ir pri
menu sąjungietėms, kad su
sirinkimas šaukiamas tre
čiadienį,, kovo 15 d., 7:30 v

Albina Poškienė, pirm.

Naujoji Zelandija atrasta 
1642 metais.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da-

Sv.'Jurgio parap. wUj«, lyl“i’’ kuri“* Jta luakiaJ,i 
Bridgeporte. Delegatės pra- t. W. Goethe

NULIODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So, Westem Ave„ Chicago
Telefonas GROvehilI 0X42

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

Gražiai atšvęsta 
šv. Kazimiero šventė

Bridgėport. — ALRK Fe
deracijos 26 skyriaus rūpes
čiu,' ftv. Jurgio bažnyčioje 
kovo 5 d. šv. Mišias — su
ma buvo tautos intencija. 
Mišias laikė kun. F. Luko
šius, p turiningą pamokslą 
pasakė kun. J. Prunskis. Ti
kintieji per visas tą dieną 
Mišias gausiai ėjo jprie šv.' 
Komunijos. Per sumą žmo
nių pilnoje bažnyčioje, dide
lis būrys ‘‘in corporę” daly
vavo ir Am. Raud. Kryžiaus 
lietuvių vieneto uniformose.

KOTRINA DAPKIENĖ 
(po tėvais Siaužlutė)

Mirė kovo 8 d., 1844, 3:30 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskr., Punsko parap., 

SlyneMemio kaimo.
Amerikoje išgyveno 46 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Viktorą, dukterį Lillian 

ir žentą Petrą Usavage, anūkę Lorraiae, a. a. brolio Petro 
Slaužėo 4 vaikus ir ą. a. brolio Adomo Slaužio 3 vaikus ir 
daug kitų giminių, draugų ir 'pažįstamų.

Velionė priklausė prię Aušros Vartų Moterų ir Merginų 
draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 3307 West 62nd Pi., Tel. Re- 
public 4857.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 11 d., 1944, iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo ftvė. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
liones sielą. Re pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės.

Vyras, Duktė, Žentas, Anūkė, Brolių Valkai ir

Laidotuvių
2615.

Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal

BREIPKJTfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Maniški, Vertingi UlllltlIlIHIlIUUHIHIlIlIlIlUIIIIIIIHIHIIIIHIII

PAMINKLAI -----
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

r i

ėl Firma Virš 80 Metų

Tos Pačios ėelmee
»1

~ 1837 m., Mamos . . .
departamentu. Muzikps, aukš" Sis pailginimas liečia tik - J*. - 1_
tuosius mokslus ėjo Rėimse bianierius, profesionalus ir į

tuos, kurie nuomoja namusir Paryžiuj,
ėjo

jo mokytojai

BUV1RŠ 200 
RANDASI P AB 
PASIRINKIMUI.

PAMINKLŲ 
MUS JU8Ų

taipgi buvo garsūs kompo-1 kitiems. Visi asmenys šių 
zitoriai. Pasižymėjęs savo trijų kategorijų turi pildyti 
gabumais jaunas Dubois lai- ir mokėt priklausančius tak- 
mėjo premiją studijoms Ro- sus nuo jų įplaukų kas trys 
moję už savo kantatą ‘‘Ata- mėnesiai mete. J. P. VarluUa
la”, taipgi jis laimėjo pir- ..... ■ ...............- .
mas vietas tąrp draugų vi- balandžio 2 d., verbų sek- 
sose šakose, kurias studija-• madienį, 7:30 v. vakare, šv.
vo. Grįžęs po aukštųjų stu
dijų Italijoje, liko pakvies
tas choro dirigentu ir var
gonininku garsioj šv. Mag
dalenos bažnyčioj Paryžiu
je, vėliau buvo pakyiestas 
profesoriauti ir dėstė harmo 
niją bei kompoziciją Pary
žiaus konservatorijoje, kol 
pagaliau, įvertinant jo su
gebėjimus, būva pakviestas 
tos konservatorijos direkto- i 
riumi. šalia šių darbų aukš
tosiose muzikos įstaigose jis 
vis kūrė gražias kompozici
jas ir {prancūzai, įvertinda
mi jo nuopelnus, išrinko Dai 
liųjų Męnų Akademijos na
riu, taipgi jis buvo apdova
notas Garbės Legiono orde- 
nu ir visos eilės svetimų val
stybių pasižymėjimo ženk
lais. ' /s, • r . ■ • I

Dubois yra sukūręs ke
lias operas, kelias oratori
jas, mišias ir visą eilę da
lykų vargonų muzikai, žy
mus jo kūrinys: “Prarasta
sis Rojus”.

Tačiau gal daugiausiai 
Dubois pagarsėjo savo pui
kia oratorija — “Septyni 
Žodžiai nuo Kryžiaus”. Kai 
Kaune Mą jo kompoziciją 
išpildydavo studentų choras 
su solistais, prisikimšdavo 
pilna bažnyčia klausytojų.

Dabar Šį ypatingą kūrinį 
išpildys ftvv Jurgio parap 
choras sa trimis solistais

Jurgio parapijos Balėje (32 
pi. ir Lituanica). Laukiama 
gausaus dalyvių atsilanky
mo šiame vertingame reli
ginės muzikos koncerte.

J. P.
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Skelbkitės “Drauge’

$10 KŪNIŠKAM 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UZ
FIZIŠKAS IK FI.LOKOSCOFIC

X—RAY—
KRAUJO IR LiUNALO
TIKlSfeJIMAK—Vtalua už pO
Paprastai apkatn&vimas tokio lftttrlnė- 
JUno yra ŽIO. ir mes Rvarantuojame 
Jtitiia patenkinimą arba )ūa mulus nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEKEIKIA 
PASITARIMUI 

RUONIŠKOS 1.IGOS
FAaKKMIMGAI GV1ŽOMOS

VARIUOSE GYSLOS, kojų ronos, ir 
panaAial kojų lltlalmal. Rneumattsma. 
SKILVIO SKAUSMAI. novirtklnlmu, 
degAnClos pilvini* žaisdoa kr užklet*- 
Jtmas.
KRAUJO LIGOS, silpno. nuvergusio, 
anemla Ir kraujo uinuodljlmus ii prie
ina tire kronltkų Ilsų. Aukžto kraujo 
spaudimas.
OIHJ S LIGOS, niežėjimas, degančios 
eszema, patirtasis ar spuogų. 
UKINALINt AI SKAUSMAI. prostatl- 
tis, skaudžios ir nesmagumo KRONĮS
ROS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?

:NUOI-ATINKS PASKKMKS 
Tuojssu pa leng v Intui**

M Ištiko u.*t>raradixnuM 
• lema kaina. lengvomis Sųl, getnls

MBS KALBAME LENKIŠKAI 
CHIAAGO MKMI'AI- INRTITl TE 

2M SOI TH STATE STKKKT
Kanųnv. A<kim» Mestum AakMr
VAI..: 9 ryto iki S vak. Sekmad. 10-1.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

------- A-------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, 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
— WĄTCHMAKKK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

f ’

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO« 
TSVAMM MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Gmnd Ava)

PHONE: SEELEY 6103

lUIlIlIUIIUIIIIUIIIUUIIIIIIIIIUUIIIIIIItlHIIIU

PERSONALIZED MEMORUIS AT NO ADDITIONAL COBT! 
PABTICUUAB rBOPLG F&EFER PACHANKIS FB0DCOTION8 

DIBTRIBUTORS OF THB FAMbUS 'MOM'ttJUZJ O KAJUTE 
Mort Beautilul—Hont Endurin<—Stroag—< D—> la The World.

BUY U. S. WAR BONDS W3TH THE SAVINGS
KREIPKITfiS PRUS —

JOHN W. PACHANKIS
— THB LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

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.; šeštai ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas _ Moteris patarnauja- ,

I PHONE 9000 1U7 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radis WGBSProgramai 
(13M k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad.
8 vaL vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—SI

LACHAWICZ DR SUNAI
2814 WEST 28rd PLACE 
16756 A MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5768 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVŲ.___________Phoae YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAI*. 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 716 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
L j. ZOLP

1848 žfith ST. flMM YAKUB #181

e
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Labai įdomūs šeimininkėms —

Klausimai ir atsakymai apie racioną* 
vimo naujuosius ženklus

Rainų Administracijos tarp tų dviejų ženklelių se- 
Įstaiga išleido eilę klausimų tų Vartojime?
ir atsakymų, kaipo pagalbą 
šeimininkėms pirmomis sa
vaitėmis perkant , prekių 
naujaisiais ženklais, kuomet 
hus naudojami tų ženklų du 
setai.

Iki kovo 20, kada senieji 
ženkleliai išsibaigs, vartoto
jai pirks tiktai raudonaisiais 
ir mėlynaisiais 10-taškų 
ženkleliais iš Karo Raciona-

AT.— Jokio skirtumo. Ta
čiau atrasite, kad yra leng
viau supirkinėti, pirma su
naudojus ruduosius ir 
liuosius ženklelius.

KL. — Kodėl geriau nau
doti senuosius ženklelius pir
miau?

AT. — Todėl, kad sunau
dojus ruduosius Y ir Z ženk
lelius, pavyzdžiui, galėsit 
Karo Racionavimo Trečiąjąvimo Ketvirtosios Knygelės, . x .. .l-taiko žLnk i K“ygel« lt,d*ti » Sal» lr P,r- 
klnėti tiktai Ketvirtąja Kny- 
gele.

KL. — Kas atsitiks, jeigu 
mano krautuvninkas šiuo 
metu neturėtų naujųjų ženk
lų grąžos?

AT. — Nieko rimto. Tai 
yra priežastis, dėl kurios se
nieji rudi ir žali ženkleliai 
palaikyti ilgesniam vartoji
mui. Jie palengvins jums 
mokėti atitinkamais taškais. 
Jeigu jums reikia grąžos už 
jūsų pirkinius — ir jūsų 
krautuvninkas dar nėra ga
vęs naujųjų ženklų, jis gali 
duoti jums grąžos 1-taško 
rudais ar žaliais ženklais.

ir naujaisiais 

lais.
KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

KL. — Kiek rūšių ženkle
lių turėsiu šiandien, kuriais 
galėsiu pirkti?

AT. — Turėsi keturių rū
šių ženklelius; senuosius ru
dus ir naujuosius raudonus 
pirktis mėsai ir riebalams; 
senuosius žalius ir naujuo
sius mėlynus pirktis konser
vuotam maistui.

KL. - 
taškuose 
ženklelių setų?

AT. — Senieji ženkleliai, 
kurie buvo vartojami prieš 
vasario 27 d., ir toliau turės 
tą pačią taškų vertę — 8, 5, 
2. 1 — lygiai kaip yra sužy
mėta ant ženklelių. Tiktai 
naujieji raudonieji ir mėly-

Koks skirtumas 
tarp tų dviejų

KL. — Ar galiu naudoti 
tiek raudonuosius, tiek ru
duosius ženklelius vienam 
mėsos pirkimui?

AT. — Be abejo. Galite 
naudoti bet kuriuos galio-

KĄ ČIA KARKIMAMS — GERIAU GENEROLAMS Gera vyrams pamoka —

Eidamas pirkti žmonai dovanų, 
’ neikįsaliuną

Ketvirtadienis, kovo 9, 1944

Laiškai kareiviams visuomet mielas; laukiamas svečias, 
nors jis bus rašytas svetimo, nepažįstamo žmogaus, štai, 
trys “merginos”, šv. Agotos parapijinės mokyklos, Phila., 
Pa., mokinės, rašančios laiškus*ne kareiviams, bet... ge
nerolams. Kairėje dvi turi savo “favoritus”: viena “Ike” 
(gen. Eisenhower), o kita — “Mac” (gen. MacArthur). 
Jos džiaugiasi gavusios nuo jų atsakymus. Trečioji de
šinėje pasirinkus trečią generolą, .kurio^ vardo dar nesa
kanti, bet jau parašytą jam laišką rodo savo draugėms. 
(NCW C-Draugas)

Dėmesio tėvams

Vaikams nusikalsti kalti automobiliai
Jei tėvai neleistų vaikams 

naudotis automobiliu vyks
tant j mokyklą, žym:ai su
mažėtų jaunimo nusikalti
mai, kurių šiandien yra tiek 
daug ir juo toliau vis daugė-

PAGUNDA VAIKAMS

“Aikštės ir gatvės prie vi
durinių mokyklų dabar kas
dien esti nustatytos automo
biliais, kurie yra didžiausia

nieji ženkleliai turi 10-taškų jančius ženklelius bet kuriuoI , Tain narpištcė nėr Anau- Pa?unda tietas vaikams, ku-
vertę, ko anksčiau nebuvo, laiku — lygiai kaip jūs vi 

KL. — Ar yra skirtumo suomet darydavote.

Pamiršo ir apie 
materiją

Sgt. Francis Murphy, Pa-

Ir policmonai išsi
blaško

Warren Ave. stoties poli-

dą seržantas John Kelly, vir
šininkas vogtų automobilių 
skyriaus valstybės gynėjo 
ofise. Jis turi patyrimo, nes 
jau trylika metų, kaip tose 
pareigose.

“Nuo sausio 1,” sako J.
cifiko kovų dalyvis, susirgęs cija rado du pavogtus auto- Kelly, “iki kovo 3 d., šių me-
malerija buvo parvežtas na- mobilius ir atgabenę prie

stoties juos pastatė. Reikalų 
vedėjas, seržantas R. Pe- 
tacąue, po padarytų tam tik
rų rekordų, įsakė policmo- 
nams automobilius pastatyti 
garaže adresu 2551 South

mo ir paguldytas vienoje ka
ro ligoninėj Chicagoj.

šiomis dienomis jam teko 
iš eilės trimilioninis į teatrą 
tikietas, kuriuos kareiviams 
dalina dykai Chicago Comi-
ssion on National Defense. j Spaulding Ave 
Prie to tikieto buvo pridėta 
dar $50 pinigais, apmokėtas 
telefonas susisiekti eu na
mais Devils Lake, N. D., lei
dimai (passes) į bet kokį te
atrą per tris savaites ir per 
tiek laiko apmokėti pusry
čiai, pietūs ir vakarienė bet 
kuriam, kad ir brangiausiam 
restorane ar v'sšbuty, dar
pasikviečiant su savim h* sa- pamiršo, kad jis iŠ Pacifiko 
vo rinktinius draugus. , salų yra parsivežęs karo žy 

Iš džiaugsmo kareivis net Į mę — materiją.

Už kelių valandų išėjęs iš 
stoties seržantas Petacque 
pamatė, kad jo automobilius 
pavogtas. Sukrusta ieškoti. 
Po kiek laiko paaškėjo, kad 
policmonas, vietoj vogtą au
tomobilių nuvežti į garažą, 
per klaidą nuvežė seržanto.

tų, Chicagoj buvo pavogta 
viso 161 automobilius ir vi
sas tas vagystes yra papildę 
jaunuoliai, nesulaukę 16 me
tų amžiaus.”
12 METŲ VAGILIAI, •

Seržantas Kelly paduoda 
ir skaičių, kokio amžiaus 
jaunuoliai ir kiek per tą lai
ką yra papildę vagysšių. 
Štai: tris automobilius buvo 
pavogę vaikai po 12 metų 
amžiaus; 16 automobilių pa
vogę vaikai po 13 metų; 31 
automobilį —- vaikai po 14 
metų; 57 automobilius —
vaikai po 15 metų; 54 auto
mobilius jaunuoliai po 16 
metų.

I PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

t NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūaų ištaigoje. Jūeų indėliai rūpestingai globo ja- 
ni ir ligi 15.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
•uranee Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR 1YMIAU8IA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 J<M. M. Mozerla, Sec'y. 3238 SO. HALSTED ST.

rie jų neturi", sako J. Kelly. 
“Ir kuomet 4 vieną automo
bilį susėda keturi, penki jau
nuoliai studentai vėliau turi, » i
kas nors išeiti iš tų, kurie 
neturi automobilio.”
KITA BLOGYBE

J. Kelly iškelia dar ir kitą 
blogybę, būtent raketą gavi
mui gazolino be kuponų. Yra 
buvę atsitikimų, Kelly sako, 
kad jaunuoliai vogtu auto
mobiliu buvo nuvažiavę net 
į Buffalo, Iowa, Casopolis, 
Mich., ir kitas vietas. Tokiai 
kelionei atlikti reikėjo gauti 
nemažai gazolino ir kokiu 
būdu tie jaunuoliai gavo jo 
be kuponų?

SENIAU IR DABAR

Seniau, prieš karą, auto
mobiliai buvo vagiami dau
giausiai pasipelnymo tiks
lais. Daug vogtų automobi
lių buvo parduodacmi, kiti 
draskomi Ir jų dalys parduo
damos. Vagystės tokiu tiks
lu baigėsi su pradžia šio ka
ro. Dabar vagysčių skaičius, 
tiesa, yra sumažėjęs, bet jis 
daugiau blogo daro, negu se
niau. Vaikų ir jaunuolių va
giami automobiliai ne pasi
pelnymo tikslu veda juos į 
dar didesnius nusikaltimus 
— apiplėšimus ir užpuolimus 
ant moterų ir mergaičių. O 
kuomet Jaunuolis prieina 
prie tokio laipsnio, jam jau 
atsidaro kalėjimo durys il
giems metams.

Šie patyrusio policininko 

žodžiai tėvams turėtų būti 

lygūs auksui verti didžiau

sio dėmesio.

Perskaitę antraštę vyrai 
gali nusijuokti. Anksčiau, 
gal, būtų nusijuokęs ir Ha
rold Weidman, 38 fu. am
žiaus, gyvenantis adresu 
2502 West Adams SL, ir tė
vas šešių vaikų, kurių pats 
vyriausias yra 11 metų am
žiaus. Dabar jis, ir visi šeši 
“kids” dažnai pažiūri pro 
langą, ar kartais nepareina 
jo žmona, o vaikų motina 
Violet Weidman, 31 metų 
amžiaus.

NELAIMES PRIEŽASTIS
Vasario 14 d., kaip visi 

žinome, yra Šv. Valentino. 
Kitur toji diena praeina pa
prastai. Bet Amerikoj, well, 
čia plačiai yra žinoma Va
lentine Day. Ne tik jaunieji 
vieni kitiems siunčia sveikį- 
nimus, dovanas, raudonų šir
džių pavydale, bet neatsilie
ka nuo to papročio ir dau
gelis vedusių. Imkim kad ir 
Harold Weidman’ą. Vasario 
14 d. jis pranešė savo žmo
nai einąs “around the 
corner” nupirkti jai gražią 
“valentine” — dovaną.
REIKIA PRAEITI PRO 
SALIUNĄ

Pakeliui kaimyno galiū
nas. Nieko blogo nemanyda
mas jis užėjo į saliuną. Bet 
vienas jo šešių vaikų, kaip 
•paprastai vaikai labai žin
geidūs ir mėgsta savo nosį 
visur kaišioti, netikėtai pra
vėręs saliuno duris pažino 
savo tėvo šiušus. Viena ko
ja buvo užkelta ant misin
ginės baro apačios kartelės

Parbėgęs namo vaikas apie 
tai pasakė motinai.

MOTINA J SALIUNĄ, O 
PASKUI KĄŽIN KUR

Motina paskui vaiką nuėjo 
į saliuną. Veltui buvo Vyro 
aiškinimasis, kad jis užėjo 
į saliuną vien tik čekiui iš
mainyti ir daugiau nieko, 
bet žmonai užteko fakto, 
kad vyras, vietoj ieškoti jai 
“valentine”, stovi prie baro. 
Žodis po žodžio, žmona išė
jo iš saliuno ir... išėjo kažin 
kur.
TURI EITI Į
KARIUOMENĘ

Weidman, nežiūrint pulko 
vaikų, perklasifikavus 1-A 
vyrus, turi eiti į kariuome
nę. “Bet kaip”, sako, “aš ga
liu būti geras kareivis, jei 
žinosiu, kad niekas nesirūpi
na namie likusiais šešiais 
vaikais.”

Angliškieji laikraščiai ape
liuoja į Mrs. Violet Weid- 
man, kad ji grįžtų prie savo 
vaikų; kad vyras norįs pa
siaiškinti; kad einant dova
nos pirkti užėjimas į saliu
ną yra toks mažas dalykas, 
dėl kurio negalima pamesti 
tokio brangaus daikto — 
šeimos iš šešių sveikų, links
mų, klegančių vaikų, kurie 
dabar taippat nusiminę ir 
dažnai pažiūri pro langą, ar 
kartais nepareina jų ma.

Ar paklausys Violet? Ar 
pasiilgimas vaikų nesu
minkštins jos tuo metu už
kietėjusios širdies? Nieks 
negali pasakyti.

/ mus
X Kua. Ig. Aibavičius, dr. 

Zimuntas Ir dr. Montvydas 
išrinkti komisijon sudaryti 
stiprų komitetą, kuris su
šauks Chicagoje Illinois, 
Wisconsįn ir Indiana valsty
bių lietuvių organizuotosios >• 
visuomenės konferenciją ge
gužės mėn. 14 d. Tai įvyko 
ALT egz. komiteto sukvies
tam veikėjų pasitarime ko
vo 7 d. sąndariečių salėje.

X John Parulis iš Wor- 
cester, Mass., neseniai pa
kviestas mokytoju į Everett 
high school, Everett, Mas3.-4i 
Jis yra baigęs Marianapolio 
Kolegiją (pirmas kolegijos 
alumnas AJ3. laipsnio). Vė
liau, baigęs Boston univer
sitetą*, buvo pašauktas i ka
riuomenę, kur išbuvo metus 
laiko. Dabar garbingai pa* 
liuosuotas.

X Petras Baltrėnas, bu-

Trys krautuvės 
nubaustos

Už sukčiavimus svoryje 
parduodant valgomus pro
duktus teisėjas Ervin J. 
Hasten šiomis dienomis nu
baudė tris krautuves: Great 
A & P Tea Co., 5833 South 
Wentworth Ave.; Best Qua- 
lity Meat Market, 3338 W. 
Lavvrence Ave.; ir Louis 
Food Shop, 3909 AVest 26 St.

Operatoriai A & P kompa
nijos pranešė, kad bučeris, 
kuris sverdamas geriausį 
steiką vis numažindavo svo
rį, atleistas.

Nežino, kur praleido
Mae Scott, 23 m., 2051 

George St., kasininkė B. L. 
Cohen pinigų mainymo įstai
goj, sulaikyta policijos pri
sipažino, kad knygų klasta- 
vimais nusukus $5000, ta
čiau negalinti pasakyti, kam 
juos išleidusi. Pas* ją rasta 
tiktai $200.

Garo mašina - Markyzo iš 
Worcesterio išrasta 1663 me- 
tąis.............

Gali sustreikuoti tele
fonu darbininkai

Bell Telephone Co. darbi
ninkų unija dabar referen
dumu riša streiko klausimą, 
kuris iškilo po to, kuomet 
Karo Darbininkų Bordas at
metė to paties bordo Chica
go regiono pasiūlymą pakel
ti darbininkams mokestį $2 
į * savaitę, laikantis Little 
Steel formulos.

Jei kiltų streikas, jis pa
liestų 5,000 darbininkų ir 
apimtų ne tik Chicago ir jos 
apylinkės miestelius, bet net 
dalis aplinkinių valstybių:

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

SL Agnės salėj,
8916 Archer Ave.- - I _ ‘ >

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

vęs gerai žinomas ristikas, 
kurs jau virš metai kaip tar
nauja kariuomenėj, iki šiol 
buvęs Mississippi valst., da
bar perkeltas į San Fran- 
Cisco stovyklą. Jis sako, kad 
neužilgo gali jam priseiti 
paristi ne vieną, bet desėt- 
kus japonų.

X Reiteckas, Baltinis ir 
Skirius, žinomi čikagiečlai, 
buvę Chica,go universiteto 
studentai, vėliau skirtingais 
laikotarpiais pašaukti kari
nei tarnybai, šiomis dieno- 

! mis netikėtai susitikę vie- 
! noje stovykloje, iš kurios 
, pasiuntę redakcijai sveikini* ■* 
mus. f

X Chicago jaunimas pra
eitą sekmadienį po Mišių ei
damas iš Šv. Antano bažny
čios gėrėjosi gražiu ir gerai 
pildomu dideliais vargonais 
maršu. Grojo jauna mergai
tė. Pasiteiravus pasirodė, 
kad tai varg. A. Mondeikos 
duktė Marijona, Rosary ko
legijos studentė. Garbė jai!

X Mrs. F. Skrabutėnaą 
gyvenanti Chicagoj, šiomis 
dienomis užprenumeravo 
“Draugą” savo tėveliui 
Rockfordą, ūl. Iš to miesto 
dažnai “Drauge” telpa įdo- 
mių žinių, dėlto rockfordie
čiai domisi dienraščiu ir pre 
numeruoja.

X Grigaliūnai, gyvenan
tieji St. Charles, Ūl., turi tris 
sūnus kariuomenėj. Petras 
yra seržantas inžinierius, 
Jonas korporalas infanteri- 
joj ir Feliksas lakūnas. Pas
tarieji du randasi Italijos 
fronte. Grigaliūnai yra nuo
latiniai “Draugo” skaityto
jai*

i?• * .74I » * » •

X Knzmaoskų šeima Ci
cerone a. a. kareivio Ant 4 
Kuzmausko atminčiai pasi
ryžo įdėti spalvuotą langą į 
Sv. Antano bažnyčią. Tą 
patį žadėjo padaryti ir B. 
Lenartienė a. a. savo vyro 
atminčiai. Tai jau trys spal
vuoti langai šv Antano baž
nyčiai. Pirmoji to gražaus 
sumanymo buvo Apaštalys
tės Maldos draugija.
PIRKITE KARO BONUS! f




