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Okupavo Dar Vieną Philippinų Salą; 
Baigia Išmušti Corregidor Japonus

MANILA, vas. 27.—Ame
rikos jėgos tvirčiau užvaldė 
vakarini galą Philippinų van 
denų kelio, baigdami okupuo 
ti mažą Verde salą, prie Lu
zon salos pietinio galo.

Tai buvo 16-toji Philippi
nų sala, kurioje amerikiečiai 
yra išlipę. Amerikiečiai išli
po ten sekmadieny ir užklu
po japonus. Per tris valan
das japonai buvo suvaryti į 
kampą ties San Agapito, 
pietrytiniam krante, ir da
bar baigiama juos ten iš
mušti.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad mūsų parašutistai Cor-

Įregidor saloje išmušė veik 
visus japonus ir baigia ap
valyti mylios plotą rytiniam 
salos gale. Iki šiol ten su- 
skaiyta 3.056 japonų lavo
nai. Daug daugiau japonų 
žuvo užvertuose perkasuose 
ir bandant plaukti iš salos.

Luzon saloje amerikiečiai 
užtiko stiprią japonų opozi
ciją prie Antipole. kuris yra 
vienas priešo Kobayashi li
nijos svarbiųjų punktų.

Šiauriniam rajone 25-tos 
divizijos dalinys užėmė Lum 
boy. o kitas vienetas pasiva
rė šiaurėn iki Luna. tris my
lias nuo Carranglan.

I

AMERIKIEČIAI VALDO PULSE IWO JIMA SALOS

U. S. Laivynas Sunaikino 2B Japonų
Lėktuvus, 24 Laivus Tokyo Srityje

PACIFIKO LAIVYNO.151*™" HoIvvova otn. 
ŠTABAS, Guam, vas. 27.— 
Vice Adm. Mare A. Mits- 
cher komandos lėktuvai ap- 
daužė du Japonijos lėktuvų 
fabrikus, sunaikino ar suža 
lojo 233 lėktuvus ir nuskan
dino ar sudaužė 24 nedide
lius priešo laivus Tokyo sri 
ty ir Hachijo Jima, 175 my7 
Irų pietuose, sekmadieny ir 
pirmadieny.

Mūsų lakūnai rado tik 
mažą opoziciją, bet oro są
lygos buvo 
Amerikiečiai 
nis lėktuvus 
laivai buvo 
amerikiečiai 
išgelbėti.

Nepranešta, kiek

i

labai blogos, 
prarado devy- 
ir du mažesni 
užgauti, 
lakūnai

Penki 
buvo

mūsų

Stovi 8 Mylias Nuo Koelno Miesto; 
Kanadiečiai Užėmė Uedem ir Calcar

PARYŽIUS, vas. 27.—Amerikos 9-tos armijos 
visiškai prasilaužė per nacių linijas i vakarus nuo Ruh- 
ro, ir tankai skuba per Reino kloni j Konigshoveną, 15 
mylių j pietvakarius nuo Dusseldorfo ir tik mylią nuo 
Erft upės

Nacių radijo sakė, tačiau, kad sąjungininkai jau pasie
kė Erft upę, kuri vienoje vietoje teka tik aštuonias my
lias nuo Koelno. ir sudaro paskutinę vandens barjerą 
prieš tą miestą.

Besivarant į Konigshoveną 9-toji armija perėjo per 
eilę miestelių ir apėja Munchen Gladbach, Ruhro klonies 
pramonės ir susisiekimo centrą.

Amerikos 1-os armijos 
kariai, pasistūmėję suvirš ■ 
mylią didžiuoju plentu iš

z

kariai

Amerikos marinai jau išmušė apie pusę japonų garnizono — maždaug 10,000 priešo
karių — Iwo Saloje ir veržiasi į japonų laikomą pusę. Jų komandierius, Gen. Holland Dureno, veržiasi arčiau Ko- 
Smith, pranašavo, kad marinai per kelias dienas baigs tą salą visiškai okupuoti.

(Acme-Draugas Telephoto.)

LIETUVIU! REIKIA 
’TYPE 4’ KRAUJO

lėktuvų dalyvavo tose ata
kose.

GREIT UŽIMS IWO
Lt. Gen. Holland H. 

Smith pranašavo, kad Iw? 
Jima sala bus visiškai už
imta “per kelias dienas.” 
Marinai užėmė svarbų kalną 
centraliniam lauke, po 
kaip pasivarė pirmyn 
jardų per didelę priešo pat 
rankų ugnį.

Marinų komandierius sa- 
amerikiečiai gauna ko- 
patyrimą ir ‘ ‘nuosto- 
kasdieną mažėja.”

Amerikos lėktuvai vakar 
pirmą kartą pradėjo varto
ti Motoyama aerodromą No. JaP0IĮU 
1, pietinėj daly Iwo Jima 
salos.

Nugalėjus Vokietiją 
Paleis

WASHINGTON, vas. 27.—
Karo Departamentas numa
to paleisti iš kariuomenės 
tarp 200,000 ir 250,000 ka
rių kas mėnesį po Europos 
karo pabaigos. Apie tai pra
nešė Brig. Gen. Frank T. 
Hines, kuris sakė “apie pu
sė” paleidžiamųjų karių bus 
sužeistieji ir sergantieji.

to.
400

kė
vos
liai

kariai pasistūmėjo pirmyn 
dar dvi mylias.

Naciai 
si atgal, 
Šimo, ir 
kos jau 
miestą.

Kitose
Koelno laukuose 
čiai stovi 33 mylių gilumo
je Vokietijoje ir apie 300 
mylių nuo Berlyno.

betvarkiai traukia 
anot vieno prane- 

amerikiečių patran 
šaudo

elno miesto kraštų.
šiaurėje kanadiečiai užė

mė Uedem, kelių centrą, ir 
okupavo Calcar.

Lt. Gen. Patton 3-čioji i 
armija užėmė kalnus neto
li Kyli upės ir dasivarė iki 
mylią nuo strateginio Bit- 
burg miesto. Šitos armijos

į Koelno
| Amerikiečiai Atmušė

Naciu Ataką Italijoje
ROMA, vas. 27.—Ameri-▲t kos 10-ji kalnų divizija at

mušė stiprią nacių kontrata- 
f ką d’Ella Torracia kalno apy 

linkėję. Priešas labai skau- 
f džiai nukentėjo, ir ameri- 

. kiečiai suėmė keliolika be-
* laisvių.

Naciai, kurie kontestuoja 
▼ kiekvieną sąjungininkų lai- 
y mėjimą, po didelio artileri- 
ą jos baražo pradėjo kontrata- 
W ką žemiau Bolonijos. Kuo-
* met jie turėjo pasitraukti.

(naciai visvien gausiai šaudė 
J į amerikiečių pozicijas' kal- 

y nuošė.
R Aštuntos armijos fronte ir 
k vėl pranešta apie dažnus pa- 
R trulių susikirtimus.

I

i

vietose užlietuose 
amerikie-

Ciceriečiui V1 a t* L i 
Shemetulskiui . skubiai 
reikia “type 4 ’ kraujo 
perleidimų. Shemet. iš
kiš sunkiai serga ir 
jam skubiai reikalinga 
daryti operaciją, bet be 
kraujo perieidimų nega 
liga pradėti.

Shemetulskis guli 
Augustiana ligoninėje, 
411 Dickens avė. (2100 
North). Kas turi ‘type 
4” kraują ir galėtų bei 
malonėtų jo duoti, pra
šomas susisiekti su li
gonio šeimyna, telefo- 
nuojant Cicero 1605-4V.

Lenkai Gaus Karaliaučių ir Danzigą;
Churchill Gynė Jaltos Nutarimus

LONDONAS, vas. 27. — į Dar kartą perspėdamas 
Min. Pirm. Churchill prane- Vokietijos žmones, jog pra
šė parlamentui, kad Lenkijai laimėjimas yra neišvengia- 
bus duota Danzigas. “didės- mas ir niekas negali išardy- 
nė dalis” Rytprūsių su Kara
liaučium. ir ilgas platus Bal
tijos krantas. Churchill tei
kė raportą apie Jaltos konfe
renciją.

Tarpe kitko Churchill sa- planai Vokietijos valdymui 
kė bus atsiklausta Lenkijos esą pilnai paruošti, 
vyriausybės ap:e jos pagei- i 
daujamą teritoriją atlygini
mui už sutikimą priimti Cur- 
zon liniją kaipo rytinę Len
kijos sieną.

Gindamas Lenkijos reika- 
:lu padarytą nutarimą. Chur
chill sakė kalbos apie Lenki
jos perskėlimą pusiau yra 
netikslios, kadangi lenkai 
gaus daug geros žemės va
karuose už rytuose paleistas 

■ pelkes ir neproduktyvią že- 
•mę.

Paaiškinęs šį ir kitus Jal
toje padarytus nutarimus. 

’Churchillas prašė parlamen
tą suteikti jo vyriausybės 
karo ir taikos politikai užgy- 
rimą.

!

Chiang Atmetė 12 
Japonijos Pasiūlymą 
41-OJI U.S. LIGONINĖ.

Luzon, vas. 25.— (Sulaiky 
ta)—W. H. Donald. austra 
lietis Generalissimo Chiang 
Kai-shek patarėjau, prane
šė, ka4 Chiang atmetė 12 1 

į taikos pasiūlymų 
nuo 1938 iki 1940. Anot Don 
aid, nors japonai siūlė pa
kenčiamas sąlygas. Chiang 
nė nesvarstė jtj pasiūlymų

mas ir niekas negali išardy
ti jungtinių tautų vienybės, 
ministras pirmininkas sakė 
tolimesnis nacių priešinima
sis reikš tik begalimas kan
čias. Jis taipgi pranešė, kad

Į

t

ir r i/ ■ ■ n. i/ r Kelionėje Mirė Prez.Vis Dar Kaujasi Prie Karaliaučiaus į Roosevelto Padėjėjas
LONDONAS,

Rusai pralaužė nacių linijas 
Pomeranijoje ir pasiekė Bub 
litzą, tik 28 mylias nuo Bal- ’ 
tijos Jūros tarpe Danzigo ir 
Stettino. Tokį pranešimą pa
darė nacių komanda..........

Rusai Stengiasi Atkirsti Danzigą;

vas. 27. —

Anot nacių, rusai toje sri-1 
tyje bando atkirsti Gdynia 
ir Danzigą. ir toliau rytuose | 
veržiasi arčiau Rummelsbur- 
go, 36 mylias nuo Baltijos.

Maskvos p/ane:1imas minė
jo tik kautynes aplink Kara
liaučių. Rytprūsiuose, ir na-

cių linijų puolimą Breslau- 
joje. Rusai sakėsi užėmę dar 
penkis kaimus Karaliaučiaus 
rajone.

. Vokiečių pranešimai nusa
kė dideles tankų kautynes 
pagal Oder-Neisse upių lini
ją prieš Berlyną, ir davė su
prasti. kad rusų armijos jau 
pradėjo galutiną puolimą 
Berlyno link.

Naciai pripažino, kad ru
sai perėjo per Neisse keliose 
vietose pietiečiuose 
Berlyno bet teigė, kad 
buvę atmušti.

WASHINGTON, vas. 27 
— Prezidentūra patvirtino 
pranešimus, kad Maj. Gen. 
Edwin M. Watson, milita- 
rinis patarėjas ir sekreto
rius Prez. Rooseveltui. mi
rė praeitą savaitę, pake1-0 
su Prezidentu iš Cairo į.J.A 
Valstybes.

Britai, Indėnai Užėmė 
Pagan Miestą Burmoje

KANDY. Ceilonas. vas. 27. 
—Britai ir indėnai kariai, 
persikėlę per Irrawaddy upę 
ir skubiai pasivarę pirmyn, 
netikėtai užklupo japonus ir 
užėmė senąjį Pagan miestą.

Anot pranešimo, sąjungi
ninkai perėjo per upę dviša
kiam veržimuisi į Chauk ir 
Yenang-yaung aliejaus cen
trus. ir dabar vyksta kauty
nės su priešu.

nuo!i 
visur

9

KARO BIULETENIAI
—Amerikos 3-čioji armi

ja pasistūmėjo pirmyn pen
kias mylias Pr„?m rajone.

—Vokiečiai negali sulai
kyti sąjungininkų veržimo-

2,500 Lėktuvu Vėl
Atakavo Vokietiją

LONDONAS, vas. 27. — 
Tęsdami rekordines atakas 
ant Vokietijos centrų, maž
daug 2,500 Amerikos ir An
glijos lėktuvų šiandien ata
kavo Leipzigo ir Halle gele
žinkelių centrus, Mainz mies 
tą Reino vakariniam krante, 
ir benzino varyklą ties Gel- 
senkirchen.

Raportai iš Švedijos sakė 
tarp 20.000 ir 25,000 vokie
čių buvo užmušta ir sužeista 
vėliausioje didelėje atakoje 
ant Berlyno.

i Churchill sakė jis Jaltoje 
susidarė įspūdį, kad rusai 
nori draugingai sugyventi su 
vakarinėm demokratijom, ir 
kad “jų žodis yra užtikrini
mas. jog jie laikysis sutar- v • ««cių.

Jis teigė, kad Prancūzija 
ras daug kuo pasitenkinti 
Jaltos nutarimais, nurodyda
mas, kad Anglija visuomet 
remia stiprią Prancūziją ir 
stiprią prancūzų kariuome
nę.

Alijantai yra nutarę visiš
kai nuginkluoti Vokietiją, 
pasak Churchill, sunaikinti 
nacizmą ir militarizmą ir 
greit nuteisti karo krimina- 
.istus.

KALENDORIUS
Vasario 28 d.: Šv. Roma

nas; senovės: Žygimantas 
ir Žilė.

Kovo 1 d.: Šv. Albinas; 
senovės: Ilgvari3 ir Gražuo
lė.

Komitetas Užgyrė

KINIEČIAI ATSTŪMĖ
JAPONUS KINIJOJE

CHUNGKING, vas. 27. —
Šiandien pranešta, kad susi- si vakariniam fronte, 
rėmime rytuose nuo Canton- j 
Hankow geležinkelio. Tzeh-' 
ing srity, 75 mylias į pietry
čius nuo Hengyang kiniečiai

Slaugiu Draftavimą I sumušė japonus ir privertė
29 juos pasitraukti.

ORAS
Debesuota ir šilčiau, 

kare bus lietaus.
Va-

WASHINGTON. vas.
—Atstovų Rūmų įstatymų 
komitetas šiandien užgyrė 
bylių slaugių mobilizavi
mui. Manoma balsavimas 
tuo reikalu įvyks savaitės 
pabaigoje.

—Churchill sakė
kariai, kurie kovoja 
glijos vėliava, galės 
ro tapti Anglijos piliečiais, 
jeigu norės.

lenkai 
po An- 
po ka-

1

Dėl Maisto Eikvojimo
Kyla 'Skandalas'

WASHINGTON. vas. 27. Į
— Maisto Administratorius
Marvin Jonės sakė jis abejo- Atlanta Cosstitution 
ja ar pareiškimai apie mais
to eikvojimą ir sugadinimą 
yra tikri bet pranešė, jog jis 
prašė FBI 
gaciją.

Atstovas
N.Y.) sakė
mų. kad WFA buvusi apsi- 
leidus, ir kad Jonės esąs už 
tai kaltas, kadangi “jis apie

padaryti investi-

Japonų Laivynas 'Jau Proklamavo Manila 
Supliektas'—Halsey

ATLANTA, Ga.. vas. 2 .—
i rašė.

kad Adm. William F. Halsey 
pareiškė, jog “Japonijos lai
vynas 
kadangi jis jau yra supliek
tas.”

Vėl Laisva Sostine 
MANILA, vas. 27.—Gen. 

MacArthur proklamavo Ma
nilą atsteigtos Philippinų vy 
riausybės sostine, ir pervedė

nepasirodys kautis, išlaisvintų miestų valdymą 
filipiniečių valdžiai.

—Argentinos Vice Prez.
Juan Peron sakė nėra gali
mybės, kad Argentina šiuo 
laiku paskelbtų karą prieš 
Vokietiją.

i

—Naciai sakė jų subma- 
rinai vasario mėnesy nus
kandino 86 alijantų laivus. ■

— Naciai desperatiškai
bando išlaikyti savo kori- kai kuriuos blogumus žinojo, kad padėti perorganizuoti 
dorių j Danzigą. bet nieko nedarė.” i Graikijos kariuomenę.

Taber 
iis turįs

(R e p., 
įrody- Perorganizuos Armija

ATĖNAI, vas. 27.—Angli
ja pavedė 400 britij karinin
kų Graikijos vyriausybei.

Sušelcs Čekoslovakiją
LONDONAS, vas 27. — 

Čekoslovakijos vyriausybė 
Londone pranešė, kad ji pa
sirašė sutartį su UNRRA 
dėl šalpos reikmenų išlais 
vinamai Čekoslovakijai.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Kur ir kaip paminėta 
Vasario Šešioliktoji

Baltimore, Md. — Kaip 
kasmet, taip ir šiemet, vie
tos. lietuviai iškilmingai mi
nėjo Vasario 16. Minėjimas 
įvyko lietuvių salėje, kur da
lyvavę ir kalbėjo valstybės 
gubernatorius O’Conor. Kaip 
žinoma, Vasario 16 — ofi
ciali Marylando valstybės 
šventė.

Šiame iškilmingame minė
jime, kur dalyvavo keletas 
šimtų žmonių, buvo perskai
tyta rezoliucija, smerkian
ti Sovietų Sąjungos kėsini
masis inkorporuoti Lietuvą 
į Maskvos imperiją.

Kaip svečias, minėjime 
kalbėjo Lietuves vicekonsu
las Vytautas Stašinskas iš 
New Yorko. Be to, kalbėjo 
Marylando legislatūros na
rys adv. Nadas Rastenis ir 
kiti. Programa vadovavo 
Baltimorės Liet. Draugijų 
Tarybos pirmininkas J. Mi- 
ceiki. R.

I

Ansonia, Conn. — Šiemet, 
vasario 11 d., čia ir vėl gra
žiai paminėta Vasario 16. 
Vietos klebenąs kun. Kar- 
kauskas iš ryto atlaikė iš
kilmingas pamaldas ir pa
sakė patriotingą pamokslą. 
Vargonai grojo Lietuvos 
himną.

Vakare, parapijos salėje, 
įvyko minėjimas, kur buvo 
nemaža publikos. Programai 
vadovavo Stasys Bujanaus
kas. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, kalbėj 2 
klebonas kun. Karkauskas 
ir, be to, Juozas Laučka iš 
Brooklyno.
tarė vietos veikėjas Stasys 
Trapaukas. Pertraukos me
tu i BALF įrašyta kelios de
šimtys naujų narių.

Dainų ir muzikos progra
mą davė Stu’ginskų šeima 
iš Waterbury, Conn. Vėliau 
buvo šokiai.

I
Keletą žodžių

Lietuva bus laisva - 
sako gubernatorius

Vasario 16 proga Nev. 
Jersey gub. W. E. Edge iš
leidi tokio turinio prokla
maciją:

On the twenty-seventh an- 
niversary of the proclama- 
tion of independence by the 
Republic of Lithuania. 
which occurs on Febiuary 
16th, it is a most appro- 
priate time to consider a- 
gain the ideals for whicb 
we are fighting.

This nation, although 
smili, represents the šame 
ideals of self-goverr.rnent u- 
pon which this nation was 
f:and and has enjoyed fo 
the lašt cne hundred anc 
sixty-nine years.

New Jersey is proud o. 
its thousands of citizens oi 
Lithuanian descent who are 
looking forward to the day 
when Lithuania will be free 
again.

Nevvark, N. J. — Lietu
vos nepriklausomybės minė
jimas įvyko vasario 16 d. 
Verta pastebėti, kad Newar- 
ko lietuviai per 27 metų lai
kotarpį dar nėra apleidę mi
nėjimo sukakties.

Vakaras pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais, ku
riuos sugiedojo M. cf Lith. 
Radio choras, vadovaujant 
J. J. Stukui.

Kalbas pasakė: Staknienė. 
kun. Ig. Kelmelis. Juozas vT. 
Valickas, adv. C. F. Pau- 
liuskas, Juozas Sagys (iš 
Ozonl Park, N. Y.), Domas 
Klinga ir Vincas Jankaus
kas, kuris perskaitė New 
Jersey gubernatoriaus Edge 
iš eistą proklamaciją vasa
rio 16-tos dienos minėjimo 
reikalu.

Kar. Urbanavičius ir ra
dijo choras sudainavo kele
tą dainų, dar paįvairindami 
programą. Radijo choro ve
dėjui J. J. Stukui paprašius, 
choristės parinko aukų, ku
rių gauta apie $50.00.

Koresp. tai, kad valdė liežuvį.

J

Išleisti V. Bacevičiaus 
Lietuviški Šokiai

Paragan Music Publish- 
ers (83 Fcurth Avė., New 
York 3, N. Y.) išleido Vy
tauto Bacevičiaus piano ai-. 
bumą, “Four Lithuanian 
Dances.” op. 35: “Wooden 
Shoes” (“Klumpakojis”), 
“Swalow” (“Blezdingėlė”, 
“I want t s sleep” (“Noriu 
miego’’) ir “Rcund Danes” 
(“Suktinis”). Albumas net 
22 puslapių labai gražiai ir 
solidiškai išleistas; apdeng
tas puošniu viršeliu.

Didžiausia Amerikoj lei
dykla Carl Fischer, koope
ruodama su eukščiau minė
ta leidykla, tūkstančiais cir- 
kularų siūlo Bacevičiaus al
bumą. Amerikos visuomenei

Originališki lietuviški šo
kiai pianui pirmą kartą iš
leisti Amerikoj, lietuvių vi
suomenei reikalaujant ir tuo 
papildant mūsų lietuvišką 
piano literatūrą, kurios taip 
trūksta.

Šokiai nėra sunkūs groti, 
prieinami visiems piano mė 
gėjams ir mėgėjoms. Albu 
mo kaina $2. Gaidų nusiun
timas nemokamas.

Bacevičiaus Lietuviškų 
Šokių pirkėjai gauna priedu 
nemokamai Bacevičiaus pa
ruoštą pianui ir giedojimui 
Lietuvos himną, tos pačios 
leidyklos labai gražiai iš
leistą. Lietuvos himnas tu
ri du tekstu: lietuvišką ir 
anglišką poeto N. Rastenio 
vertime.

‘ ‘Four Lithuanian Dan- 
ce.s” albumą galima įsigyti 
pas patį autorių, pasiunčiant 
jam laišką su pranešimu, 
kiek egzempliorių atsiųsti 
ir pridedant pašto piniginę 
perlaidą (money order) arl

Patarlės
Kalba išvėdina protišką 

' užsikarščiavimą.
-----★—•— 

Nei vienas nesigailėjo už

■ * Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saug-okite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią, regėjimo mokslas 
gali suteikti.

S« SIETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lt-to* 
iel<-r<>nast CANAJj 0523, Chlcaco

OFISO VALANDOS: 
lįHiM »:«• k.m. iki *:«• ». a.

Trečiad. 9:30 a. m. Iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. Iki 7 p. m.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
%

r

Mūsų pačių padirbti grašūs 
PARLOR SHTAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

TtL YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C
CHIROPRAKTORIUS

19 Mėty Patyrimo
1649 So. Ashland Avė.

VALANDOS: 
Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Reiškiame padėką
Su giliu nuoširdumu dė

kojame Levvistono Švč. P. 
Marijos NeperstojanČios Pa
galbas Moterų Draugijai už 
surengimą š. m. vasario mė
nesio 3 dieną mūsų susipa
žinimo su lietuviškąja Le- 
wistono visuomene ir ta pro
ga suteiktą gausią auką — 
$214.12.

Tariame nuoširdų ačiū 
Draugijos Valdybai, visoms 
uoliosioms veikėjoms, suma 
nioms šeimininkėms ir vi
siems vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie parengi
mo pasisekimo. Džiaugia
mės Jūsų nuoširdumu bei 
atjautimu nelengvos Seselių 
steigimosi pradžios Greene 
Maine, žinome kiek daug 
Jūs įdėjote darbo ir pasi
aukojimo ruošdamos šį pa
rengimą.
• Taip pat nuoširdžiai dė
kojame G.G. Tėvams Pran- 
ciškonams
Pranciškonų Viršininkui Tė
vui Justinui
už dalyvavimą ir nuoširdžią 
paramą šį susipažinimą ren
giant.

Mūsų malda lydės kiek
vieną Maine valstybės lie
tuvį.

1

ypač Amerikos

Vaškiui, O.F.M.

Nekalto Pr. švč. P.
Marijos Seserys

Greene, Maine.

ba čekį sekančiu adresu: V. 
Bacevičius, 68 VVest 71st St., 
New York 23, N. Y. Gavus 
čekį albumas bus tą pačią 
dieną išsiųstas.

I f

Gyvenimo nuoboduliu ser 
ga tik nuobodūs žmonės. E- 
merson.

INCOME TAKSUS
PILDO

11

I

I

I

KAS YRA TAS

MIELASIS
IŠ

TOKYO
RADIO?

• Keno žiaurios, nuodingos 
atakos ant Suvienytų Valsti
jų valdžios yra džiaugsmin
gai atkartojamos per Tokyo 
Radio, tiesiog, transliuojama 
mūsų kareiviams?

Kas, tikrai. Bet...
Skaitykite šį Sensacinį 

Atidengimą j

?

THE CHICAGO SUN
Pradedant Rytoj

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

5

T

I

l

JOS. F. SUDRIK,!
INO.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS“ ......................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“RAMYBES ŠALTINIS“ .......................................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ RINKINĖLIS” ...........................................
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis) 
Su uodimais viršeliais .......................................
Su kietais drobulės viršeliais ............................

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI” ........................
(Atspausdinta iš “Ramybės Jums”)

“ŠVENTOS ONOS NOVENA” .................................
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Avė^=—■

>

$4.00

$3.00

$1.50

$1.25 
. .50

10c

.10

Chicago 8/ m.
e

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ART A T

DR. STRIKOL’IS
/ PHYSICIAN AND SUR<

4645 So. Ashland Avė.. .
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis, 

vakarais
Office Tel.
Namu Tel.

Servdomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUEG . .•

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

t

I

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
------- ★-------

4148 Archer Avė.

--------- *---------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

Tel.: VIRginia 2114
į 
!

I

ITIARGUTIJ'
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAtTIS, ĮSTEIGTAS RAL U, 1933 M.

, WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - mo 1 

iki 1 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nue 

9:30 v»L vakare.
EKTBA PROGRAMAS Penk 

tadieniaii nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242

f

A

IJ

<•

Ofiso Tel.........VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: _
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandas: 3—8 popiet.

leL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Trečiadienio ir B*čt»dlenlo vakarai* 
Ofisą* yra atdarytu.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
kekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 314«

dr. y. a. simkus
HTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

<

4

>

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. '

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šaok SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•15fi So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

9

L

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3214 

Ros. TeL REPublic 0054
J eigų neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakar*.,
Trečiadienio vakarai* ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti-

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin <• 
Irias. (Jahlnnslri«)

Split by PDF Splitter
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'HELP W A N TE D

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

HELP YVANTED — VYRAI

Sekcijos Formanų
KELETĄ KOTŲ DIRBTUVĖJE

GERA PROGA
Pastovūs Darbai

DINING ROOM
TAIPGI REIKIA

MOTERŲ
PATARNAUTOJŲ 

Valandoms:

• ■nrmm'ASTrs TnrAtrnsM, rrrrrsrro, nxivt>is

—DĖL

HELP WANTED — MOTERYS

Pran-

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA
KUM. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IB ttDININ. 

<557 So. Wood Street, Chicago, UlinoGi

• * f f s

mėjams 
džiams.

ir Visiems gerašlr- Qenjr() SUSjrjn|QmaS

Šv. Teresės draugi- 
palinksminimą, Ro-

MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M.BORN&CO.
1060 W Adams St.

5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE 

Atsišaukite
ILLINOIS

COMPANY

REIKIA DABAR!!
SHEAR HANDS 

SPOT VVELDERIŲ 
PUNCH PRESS OPERS. 

DŽENITORIŲ 
DIRBT. DARBININKŲ 
PATYRUSIŲ AR NE

Pastovūs darbai su užtenkamai 
viršlaikio mokant laiką ir pusę 
virš 40 vai.

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.
CHICAGO

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

SU AR BE PATYRIMO

MES IŠMOKINSIM

—Patogioj Vietoj—
Mūsų darbininkai gauna DYKAI 
grupės gyvybės apdraudą, Ligo
ninės priežiūrą ir kitas naudas.

ATSIŠAUKITE

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS

Malonios darbo sąlygos ir aplin
kybės. Gera mokestis, laikas ir 
pusė virš 40 vai. Atsišaukite.

EXCEL
AUTO RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

PASTOVUS DARBAI
Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 

tarines uniformas, civiliams 
siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M.BORN&CO.
1060 W Adams St.

VALYMUI MOTERŲ
Dirbti moderniškoj dirbtuvėje.

8 vak. iki 5:30 ryto
PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD. 

PASTOVUS DARBAI

I

CRESCENT
TOOL & DIE CO.

9

4140 Belmont Avė.

DALINIAM LAIKUI j
MINNEAPOLIS 
HONEYVVELL 
4737 W. Division

VYRAI ER MOTERYS

DARBAI TUOJAU
DĖL

ABELNU DIRBTUVĖS 
DARBININKU

PATYRIMO NEREIKIA
100% SVARBI RADAR 

PRAMONE

DARBININKIŲ -
LENGVIEMS DIRBTUVĖS 

DARBAMS
Patyrimo nereikia. Rata 50c j 

IR GERI BONAI. 
VAL.: 8 IKI 12:30

1 IKI 4:30 
6 DIENOS Į SAVAITE

DURO DECAL CO.
. 616 W. ADAMS ST. .

PADIRBKIT NUO GAZO 
MASKĄ, KURI IŠGELBĖS 

KAM GYVYBE’!!
vai.

★ ★ ★

ASSEMBLERS
CAFETERIA DARB.

★ ★
Gera Mokestis. Automatiškas 
pakėlimas. Bonai. Dykai ap- 
drauda. Dirbkit vienoj ar ki
toj mūsų dirbtuvėj.

DIDŽIOJI DIRBTUVE:
4545 W. AUGUSTA BLVD.
DTRBTTVkS SKYRIUS:

973 W. Cullerton
Darbininkų taipgi reikia mūsų di
delėje Cafeterijoj didžioje dirbtu
vėje. Pilnam ar daliniui laikui. 
Valgis, uniformos ir apdrauda 
duodama.

GENERAL UTILITY 
DIRBTUVĘ DARBININKIŲ 

SU AR BE PATYRIMO 

MES IŠMOKINSIM
PASTOVUS DARBAI

DŽENITORKŲ 
SIUVIMO MASIŲ.

OPERATORIŲ
Dirbkit prie svarbaus darbo mo

derniškoje karo dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS IR BONAI
Drabužiu dirbėjai gaminant Mili- 

tarines uniformas, civiliams 
siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

48 VAL. Į SAV.
UNIFORMOS DUODAMA 

DYKAI BUSAIS PATARNAV.

M. BORN&CO.
1060 W Adams St

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION
. 4951 W. 66th ST.

PORTSMOUTH 6277

Labdarių Sąjungos ! Didelė padėka 
25-tojo seimo užrašai

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Labdarių Sąjungos 
25-tasis seimas ir 30 metų 
jubiliejus įvyko sekmadieny ciškaus 
gruodžio 10, 1944. šv. Anta
no parapijos salėj, Cicero, 
III.

Seimas prasidėjo su iš
kilmingom šv. Mišiom, ku
rias atlaikė kun. dr. Rėklai-, 
tis.

Bendri delegatų pietūs, 
kuriuos prirengė vietinė lab-j 
darių kuopa, įvyko parapi
jos salėj.

Seimo sesija prasidėjo 
antrą valandą popiet. Vie
tinės kuopos pirmininkė K. 
Sriubienė atidarė seimą ir 
pakvietė labdarių centro pii 
mininką St. Cibulskį toliau 
tvarkyti seimą. St. Cibuls
kis pakvietė kleboną kun 
Ig. Albavičių sukalbėti mal 
dą. St. Cibulskis perskaitė 
nužiūrėtą prezidiumą;

Seimo pirmininkas L. Ši
mutis; 1-mas vice pirm. dr. 
P. Atkočiūnas; 2-ras vice 
pirm. J. Brazauskas; rašt. 
Marijona Daunytė; raštinin
kės pagelb. Karolina Mc- 
Cann.

Rezoliucijų komisija: kun. 
Ig. Albavičiils, Juozas M. 
Mozeris, kun. P. Cinikas.

Mandatų komisija: K. Za- 
romskis, M. ^Sriubas, E. Mi- 
sius, P. Rauskinas, Ona Jas- 
per. Maršalka Vilčauskas.

Prezidiumas vienbalsiai 
užgirtas ir visi pakviesti už
imti vietas.

Raštininkė Marijona Dau 
nytė perskaitė praeito sei- Į 
mo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas ir už- 

; girtas kaip skaitytas.
Leonardas šimutis, seimo 

pirmininkas, savo pasveiki
nimo kalboje pažymėjo, kad 
šiame seime dalyvauja 15 
delegatų, kurie dalyvavo pir 
mame labdarių seime, ir še
ši delegatai, kurie dalyva
vo pirmame susirinkime, ku 
ris įvyko Šv. Kryžiaus 
rapijoje 1914 m.

Vasario 18 d. Šv. 
ciškaus Rėmėjų Dr-jos 2- 
ras skyrius, Brighton Park, 
surengė pramogą Šv. Pran- 

koplyčios 
nenuilstan- 
E. Širvins-
A. Grybie - a

Ačiū 
jai už 
žiu ir Lelijų klubui už vei
kalą; kun. Jančiui už kal
bą, J. Daužvardienei už pa
raginimą remti gerus dar
bus, Piežams už pasidarba
vimą programai.

pa

d
ii

Šv. Pranciškaus Seserys 
ir kun. J. Skripkus

surinkta

naujos 
( fondui. Sėkmės 
čių darbininkių: 
kienės (pirm.),
nės (vice pirm.), ir S. Ju
cienės (ižd.), buvo labai gra 
žios: svetainėje
$248.82. Prie to prisidėjo
garbės ir amžinų narių: E. 
Širvinskai $100.00; G. M. 
Pakelčiai $100.00; N. N. — 
$100.00; Rapolas Miliauskas 
(žadėjo) $100.00; B. Kučie- 
nė $25.00; už tikietus 
sykiu $798.82.

§125!

Dėkui kleb. kun. A. I 
kai, -asistentams: J. S 
kevičiui, S. Vaitiekui ii 
Mikolaičiui už paramą,

t

I
I

•J

MOTOROLA
Galvin Mfa. Corp.

4545 W. AUGUSTA BLVD.

r

i*

. %

VALYMUI MOTERŲ
DARBAS NAKTIMIS

VAI..; C VAK. IKI 12:30 RYTO

6 Dienos j Sav. 67c j Vai.

MATYKIT J. C. PETERSON 
CHIEF JANITOR

BALTIMORE & OHIO R. R.
GRAND CENTRAL STATION 

HARRISON IR WELLS 
AR PAŠAUKIT — WABASH 2211

MERGINŲ

MOTERŲ 
REIKIA

★ ★

CENTRO VALDYBOS 
RAPORTAI:

REIKIA MOTERŲ
DALINIO LAIKO DARBUI

3 DIENOS Į SAVAITĘ
Puikios darbo sąlygos ir apysto- j 
vos. Gera mokestis, pastovūs dar- \ 
bai.

DIENINIAM ŠIFTUI

Dirbti Prie
Cafeteria Counter

I

Knyga yra raktas į pasau
lio širdį. Rabiįv’rpnath Ta- ■ 
gore.

ELLEGANT
PAPER BOX CO.

Ir Virtuvėje Darbų
★ ★ ★

Pilno ar Dalinio Laiko

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

2422 S. PULASKI RD.
Jei mažoj sieloj nėra Die

vo, tai suaugusiame dažniau 
šiai velnias įsisuka.

Geros Darbo Sąlygos

M. BORN&CO.
1060 W. ADAMS ST.

Skelbkitės “Drauge”. I REMKITE “DRAUGĄ” Platinkite “Draugą1.

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro susirinki
mas įvyks trečiadienį, vasa
rio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Kryžiaus parap. salėje. 
Centro valdybos nariai, di
rektoriai ir visų kuopų at
stovai prašomi dalyvauti, 
nes turėsime svarstyti visą 
eilę svarbių reikalų.

Valdyba

STASYS LITWINAS SAKO
,ZTN K T5 H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti '
Ly/lljrin — visokios rūšies namams 

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS: |
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- j 
dings — TAn<yq — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- ■ 
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- j 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų I 
— Kombinacijos Durų — Wall board — Plaster Board— i 
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų I 
Vamzdžių ir tt.

ĄPROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! j 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.
CARR MOODY LUMBER CO. j

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp. ž

t

TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokių išdirbysčių Refrige- 
rators. Stokers ir Washing Ma- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

I

ma
ls as 

ein-

INDI-JONŲ ARBATŽOLĖS
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidų 

riii virškinimo, užkietėjimo, vidurių 
kataro, kepeni, sustingimo: valo ne
švarų kraujų, gydo odos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterų bėdas.

Kai,p pagaminti Pusėn kvortos ver
dančio vandens įdėk pusę puoduko
arbatžolių. Kai atauš, nukešk. įdek 
medaus ar cukraus ir laikyk šaltai

Kaip vartoti: Pradėk imti nuo 
žo stikliuko iki kavos puoduko 
rytas prieš valgymą ir vakare 
ant gulti: du kartu i dieną.

Perkant žolių mišinį, visada prašyk 
FLORAI, HERBS, o gausi geriausių.

Kaina; 50c — 3 Baksai už 81.00 
PASARGA: Su orderiu malonėkite 
ir pinigus prisiųsti, peš kitaip orde
riai nebus išpildomi.

Reikalaujame agentų pardavinėti 
mūši, arbatą.

J. SKINDER 
3448 S. Emerald Avė.

(Dept. 23) 
CHICAGO, ILLINOIS
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PRANEŠIMAS
Mes taisome visokių išdirbysčių 
REFRIGERATORS-STOKERS 

ir WASHING MACHINES 
------★------

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS 
Telefonuokite

Polar Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -

SVEIKATA YRA ŽMOGAUS 
BRANGIAUSIAS TURTAS

šią,

kad vei- 
Raportas

Jasparie 
atgaivin-

Centre pirmininkas St. Ci 
bulskis raportavo, 
kė pagal išgalės, 
priimtas.

Raštininkė Ona 
nė raportavo, kad
ta 22-tra kuopa Rockforde 
ir laikyta 13 centro susirin
kimų. Raportas priimtas.

Iždininkas kun. A. Lin
kus išdavė raportą iš finan
sų.

Balansas kasoj iš praeito 
seimo — §9,929.17.

Pajamos per metus — 
$19,859.95.

Viso — $29,789.12.
Išmokėta per metus — 

$25.957.28.
Balansas — $3,831.84.
Karo bonu yra už $400.00. 

Jurevičių'skola yra $2.000. 
Iždininko raportas vienbal
siai priimtas ir užgirtas.

(Daugiau bus)

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDŪS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN 
KAATER 

“Lietuviškas 
žydukaa”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

•>

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus. Raiomas Plunks
nas ir {vairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS’

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS^..... pKOGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,ŽST

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

l

I

Everythlng tn the line of
Furniture

AL C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Fnctory Repreeentatlve

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For sppolntment call —

REPUBLIC 6051

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir Įvairiu kitų muzi
kalių daiktu

Taipgi taisome Laikrodžius. 
T Aikrodėlius. Žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

TOHN A. KASS
TEWET.RV — VTATCHMAKER 

— MUSIC

ttlfl ARCHER AVENUE
Phone: LAFAVETTE 8617

%
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

SS
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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DRAUGAS
♦ THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publisbed Daily, except Sundays,

• - - . by the —
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .............................  $7.00
Pusei metų ...;.............................................  ... 4.00
Trims mėnesiams v.......................................................   2.00
Dviem mėnesiams ..........................................................  1.50

t Vienam mėnesiui ........................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1,25
Vienam mėnesiui ...............................................  75

Užsieniuose:
Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų ....................  ........................ ,. 4.50
Trims mėnesiams ........................... .’...................................’. 2.50
Pinigus reikią, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencjjas sulig savo nu-ožiūros. Korespondentų prašome pašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant dideliu* 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Besirengiant prie San Francisco konferencijos
Balandžio mėnesio pabaigoje San Francisco, Calif., 

mieste įvyks labai svarbi tarptautinė konferencija (jung 
tinių tautų), kuri svarstys pokarinės pasaulio taikos 
klausimus. Joj dalyvaus tik tos tautos, kuriog kariau
ja prieš Vokietiją. Neutralės valstybės joj negalės da
lyvauti.

Kadangi San Francisco konferencija ištikrųjų bus 
labai svarbi, todėl' jau kelios neutralės valstybės pa
skelbė Vokietijai karą. Pirmoji tą. padarė Turkija*. Ją 
pasekė Egiptas. Užvakar išėjo į karą prieš Vokietiją 
Sirija. Ar šias tris valstybes paseks kitos neutralio
sios šalys, tuo tarpu sunku pasakyti. Daugiausiai abe
jonių yra apie Ispaniją ir Argentiną. Nors ir Švedija 
su Šveicarija nėra linkusios sulaužyti savo neutralitetą.

Bet, kaip bus su Lenkija? Ar ji galės dalyvauti San 
Francisco konferencijoj, ar ne?

Lenkija priklauso prie Jungtinių Tautų. Ji yra kare. 
Tačiau dabartinė jos politinė padėtis sukelia abejonių, 
ar ji bus atstovaujama.

Paaiškėjo, kad Jaltos konferencijoj nusistatyta pa
sistengti sudaryti Lenkijai “vienybės vyriausybę” (su 
komunistuojančiu Liublino komitetu) dar prieš San 
Francisco konferenciją. Jei tokia vyriausybė prieš tą 
laiką nepajėgsianti susidaryti, lenkai atstovybės San 
Francisco neturės. Lenkijos vyriausybė užsieny (Lon
done) konferencijoj nedalyvaus, nes, mat, tam visu 
griežtumu priešinasi Maskva.

Tuo būdu Lenkija yra prispiriama prie sienos. Jai 
pasakoma, jei nori dalyvauti San Francisco konferen
cijoj, turi pasiduoti Maskvos užgaidoms ir priimti visa 
tą, ką diktatorius Stalinas padiktuoja. Tai nėra tei
singa ir aiškiausiai yra prasilenkiama su Atlanto Čar- 
terio dėsniais ir, pagaliau, su visais tais tikslais, ko
kius turi pasirinkusi San Francisco konferencija. Juk 
toj konferencijoj bus mėginama tiesti teisingai ir pas
toviai taikai pagrindai! To tikslo siekti bus sunku, jei 
vienam iš galingų sąjungininkų — Sovietų Rusijai yra 
leidžiama sauvaliauti ir grobti teritorijas, kurios jam 
nepriklauso.

Filipiniečių džiaugsmo diena
Vasario 26 d. buvo svarbi, istoriška diena filipinie- 

čiams. Išlaisvintoje Filipinų salų dalyje grąžinta vie
tos gyventojams civilinė valdžia, šiam tikslui sostinėj 
Maniloj buvo iškilmės, kuriose dalyvavo gen. MacArt
hur, vyriausias karo vadas Pacifike, ir Filipinų prezi
dentas Sergijos Osmena.

Savo kalboje gen. MacArthur pabrėžė, kad
“Amerikos kariai čia atvyko kaipo laisvų vyrų armi
ja dedikuota drauge su jūsų žmonėmis laisvės tiks
lui. Jie atvyko sulaikyti jėgas, paremtas brutališku- 
mu.

*‘Jie atvyko atsteigti jūsų namų šventumą ir 
džiaugsmą...

‘ Dabar jūs esate laisvi žmonės."
Gen. MacArthur kalbėjo ne savo, bet Jungtinių 

Valstybių vardu. Jo kalba džiaugiasi jau išlaisvintieji 
filipiniečiai ir tie, kurie dar tebeneša sunkų japonų 
okupacjos jungą, nes duodama vilčių, kad netrukus ir 
jie bus laisvi ir atgaus savo krašto šeimininkų teises.

Tai taip elgiasi Amerika, išlaisvinus pavergtus kraš
tus. Ji elgiasi teisingai ir garbingai. Ji pildo savo žodį.

vykdo į gyvenimą Atlanto Carterio dėsnius. Jei visi 
mūsų sąjungininkai panašiai elgtųs, po šio karo tikrai 
būtų atsteigta teisinga ir pastovi taika. Bet liūdna ir 
skaudu, kad Sovietų Rusija elgiasi visai priešingai. 
Tuos kraštus, kuriuos ji išlaisvina iš nacių, pasisavi
na, pavergia. Rusai bolševikai, atėję į Baltijos kraštą 
ir Lenkiją, nesugrąžino vietos žmonėms laisvės, bet 
savo komunistinę santvarką įveda ir pasako, kad jie 
prie Rusijos yra jungiami. Tai visu griežtumu prieš
tarauja Atlanto Čarteriui ir jungtinių tautų deklara
cijai.

Churchillio kalba
Premieras Winston Churchill vakar kalbėjo Anglijos 

parlamente. Jis šį tą papasakojo apie Jaltos konferen
ciją. Palietė Lenkijos ateities klausimą, pažymėdamas, 
kad naujosios Lenkijos sienos “nesėja ateities karų 
sėklą,” nes Stalinas “garantuojąs Lenkijos suvereni
tetą ir nepriklausomybę.”

Tai, žinoma, nebuvo naujiena išgirsti Churchillą taip 
kalbant. Apie tai ir pirmiau jis yra panašiai kalbėjęs.

Lenkų tauta gal ne tiek nori būti didelė, kiek nori 
būti pilniausiai laisva ir nepriklausoma. Kas iš to, jei 
jai bus duota ir svetimų žemių, jei ji pasiliktų savo 
kaimynų rusų globoje, jei ne patys jos žmonės rinktų 
sau valdžią, bet Maskva ją jiems paskirtų. Juk Mask
va kaip tik to ir siekia, norėdama primesti Lenkijai 
komunistinį Liublino komitetą.

Kalbėdamas apie San Francisco konferenciją, p. Chur
chill priminė, kad ir mažosios tautos turės įeiti į pa
saulio saugumo sąjungą, nes, anot jo,

“Pasaulio organizacija negali būti pagrįsta didžiųjų 
jėgų diktatūra. Jų pareiga yra pasaulį palaikyti, bet 
ne valdyti.”

Pasakyta teisingi. Reikia palinkėti, kad tie žo
džiai virstų realybe. Taip būtų, jei didžiųjų jėgų vadai 
laikytus Atlanto Carterio dėsnių.
★

Pabalčio tremtinių vargai Švedijoj
Lietuvių Informacijų Centras šiuo klausimu išleido 

platoką komunikatą.
Žinių santraukose No. No. 32 ir 33, EAIC buvo pa

tiekęs pluoštą informacijų apie rusų mėginimus prieiti 
prie Pabalčio atbėgėlių Švedijoje.

Iš papildomai LAIC gautų žinių, galima susidaryti 
kiek pilnesnis tuo reikalu vaizdas. Prieš akis turime 
pluoštą vėlyvesnių švedų spaudos ir radio santraukų.

Iš jų matyti, kad aplink Pabalčio atbėgėlius sukel
tas triukšmas didžiausio įkarščio buvo pasiekęs pereitų 
metų gruodžio viduryje.

Iš tų pačių santraukų aiškėja, kad švedų diskusijos 
skilo keliomis kryptimis ir, šiandien, persimetė į tarp
tautinę plotmę.

Kalbama ne tik apie rusų atstovų prileidimą ar ne- 
prileidimą prie atbėgėlių, bet ir apie principinį švedų 
valdžios nusistatymą dėl Pabalčio okupacijos 1940 m. 
Sąryšyje su tuo, dažnai minimos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Pasiuntinybės tame krašte.

Visi pranešimai rodo, kad Pabalčio okupacijos klau
simu, švedų valdžia rusų pretenzijoms aiškiai nusilenkė 
ir tą okupaciją faktinai pripažino (pripažinimas de f ac
to). Konsekventiškai, ir Pabalčio atbėgėlius švedai yra 
linkę traktuoti kaipo rusų piliečius.

Per šį karą, švedų valdžia, jau antru kart statoma 
prieš dilemą pasisakyti kas dėl 1940 metais sovietų 
papildymo smurto.

1940 metais Lietuva buvo okupuota sutartinu sovietų-
vokiečių aktu.

Švedų valdžia nusilenkė, uždarant Pasiuntinybes, tuo 
pačiu, kaip ir sutinkant su įvykusiu faktu.

Šiandien, rusų armijoms artinantis prie Berlyno ir, 
akivaizdoje neabejotino Maskvos diplomatinio spaudi
mo, švedų valdžia ir vėl yra verčiama grįžti prie 1940 
metais jos užimtos pozicijos.

Tas, žinoma, nereiškia, kad ir švedų visuomenė tam 
yra davusi savo pritarimą. Visuomenės balsų yra viso
kių: vieni pritaria, kiti nepritaria, treti nieko nesako. 
Taip pat, tas nereiškia, kad prieglaudą Švedijoje rado 
mūsų tautiečiai bus sovietams išduoti.

Kiek turimos žinios leidžia spręsti, atrodo, kad da
bartinėje padėtyje, nors teoretiniai ir traktuojami kai
po “sovietų piliečiai,” Pabalčio atbėgėliai nenustoja 
teisės virsti politiniais emigrantais, tariant, nenustoja 
naudotis tarptautiniai priimtos prieglaudos teisę (right 
of asylum).

Švedų tautos taurumas, jos demokratinių instituci
jų šimtmetės tradicijos ir senas išbandytas draugišku
mas kas link Baltijos tautų, duoda mums pagrindo ma
nyti, kad nuo bendrai priimtų civilizacinių normų švedų 
tauta nenukryps. Ir tai, nepaisant, kiek būtų stiprus 
Maskvos spaudimas.

Tiek iš švedų visuomenės, tiek iš švedų valdžios pa
reigūnų pusės mūsų nelaimėn patekusių tautiečių at
žvilgiu, iki šiol parodytas, ir dar teberodomas, nuošir
dumas tą mūsų įsitikinimą tik daugiau sustiprina.

Trečiadienis. vas. 28, 1945
— — - -------

* * |
TĖVIŠKĖ
VAIDILUTĖ

PIRMOJI DALIS
KUR NEMUNAS BANGUOJA Į
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(Tęsinys)
— Nežinau... Rengėsi pa

vesti Jeronimui, bet tas ne
norėjo... išvažiavo į Ameri
ką.

— Šelmis Jeronimas!.. Ne
galėjo čia gyventi savo kraš 
te?.. Aš, panie dobrodzieju, 
nepritariu tiems, kurie ap
leidžia savo žemę, kurie ei
na ieškoti laimės svetur. 
Taip daryti nevalia... kiek
vienas privalo mylėti savo 
tėvynę ir savo motiną že
melę. Iš jos išaugome, jos 
sultim maitinomės ir suriš
ti esame su jos dvasia ne
regimais, bet galingais ry
šiais. — “Litwa, ojczyzno 
moja, ty jesteš jak zdro- 
wie!” — Atmeni pas Mic
kevičių... Svetur niekas lai
mės neras, o mūsų tėvynė 
reikalinga apšviestų sūnų, 
kurie jos tamsą ir skurdą 
pašalins. Per tai Jeronimo 
negiriu ir visai suprantu po
no Petro įširdimą dėl sū
naus emigracijos.

— Jeronimas emigravo 
dėl kitų motyvų. Nesutiko 
su tėvu apskritai, dar pri
sidėjo meilė į mergaitę iš 
vargingų plecininkų. Buvo 
vaidų, nesutikimų. Tėvas 
priešinosi tai meilei.

— Girdėjau... Šitaip da
rydami tėvai labai klysta... 
Ponas Petras išmintingas 
žmogus, tik per daug senų 
tradicijų ir pažiūrų. Šian
dien kiti laikai... mainosi 
žmonės ir papročiai. Su tuo 
reikia skaitytis, su nauju
mais reikia taikintis. Į su
augusių vaikų asmenišką 
gyvenimą bei jausmą nepri
valo tėvai kištis — čia nie
ko priversti bei drausti ne
galima. Mūsų ūkininkų, kaip 
ir dvarponių, luomas pasi
darė kasta, apsiribodamas 
nuo bėdinesnio luomo, ir tai 
labai, labai negerai — per 
tai dvarininkų bei aristokra
tų luomuose jau atsirado 
degeneracijos... Visos šitos 
podagros, psiakrew! — su
davė delnu per savo kelius: 
— ir kitoki biesai.

Klemensui buvo smagu 
girdėti tokių pono Norvai
šos nuomonių, kurios rodė, 
kad jo meilė į Reginą nesu
tiks iš jos tėvo pusės jokių 
kliūčių, nors, apskritai, jau
tėsi čia su seniu blogai. Sė
dėjo, kaip apsvaigęs, o min
tys ir siela klaidžiojo šalia 
jos. Atydžiai klausės, ar ne
nugirs už durų jos žingsnių 
ar balso, nekantriai laukė 
jos pasirodymo — tik su ja 
viena troško dabar būti, tik 
ją vieną tematyti. Ausyse 
tebeskambėjo žavingi žo
džiai ir balsas skambesnis 
už muzikos tonus.

Bet tik po ilgos valandos 
atsirado Regina, atnešdama 
tėvui arbatos ir užkandžių. 
Kol senukas valgė, sėdėjo 
ant lovos krašto ramiai šne
kučiuodama kai kuriais ū- 
kio reikalais, kuriais tėvas 
domėjosi. Su vienu kitu sa
kiniu kreipėsi ir į Klemen

są, tik visas jos elgesys, vi
sa poza buvo tokia šalta, 
distingnuota ir svetima. Nei 
žvilgyje, nei balse, nei ju
desyje nebeliko nieko, žiū
rėjo į ją apsiblaususiu žvil
giu ir stebėjosi tąja staigia 
atmaina, kuri buvo jam keis 
ta ir beveik nemaloni. Mielu 
noru būtų paėmęs ją į savo 
glėbį, priglaudęs prie savo 
širdies ir išpažinęs ponui 
Norvaišai viską, atidengda
mas savo jausmą į jo duk
terį — ir jam ir visam pa
sauliui būtų skelbęs savo 
meilę, kuri pripildė visą sie
lą žavingos laimės... Jos šal
na ir rimtis aušino širdį, 
blaivė protą, varžė žodžius 
ir laisvę.

— Na, tėvelį pavalgydi
nau, dabar tamstos eilė, — 
tarė nuo lovos pakildama.

— Pirma privalai svečiu 
pasirūpinti — paskui mani
mi, — pataisė tėvas.

— Ak, svetys supras ir 
atleis ligoniui... Juk taip... 
be to, svetys savas žmogus... 
kaimynas.

— Prašau manim nesivar
žyti... kš ne alkanas. Galė
čiau jau ir namo keliauti... 
atlankiau, ir gana.

— O ne!... tamsta turi iš
gerti arbatos ir su manim 
pabūti... mano vienatybę pa
įvairinti. Tuoj dar neišlei
siu.

— Pabūk, pabūk su ja... 
Matai, vis viena ir viena... 
pabosta vienai. Na, eikit, ei
kit...

Perėjo abu tamsų kabine
tą, salionėlį ir suėjo į ap
šviestą valgomąjį. Visą ke
lią Regina ėjo pirma jo, sku
biai ir tylėdama. Už stalo 
pasodino ties savim.

— Prašau užkąsti... Gal 
grybų, šaltos žuvies ar kum
pio?.. Žinoma, ir išgersime 
po stiklelį... Tik ko?..

— Ačiū, ačiū, bet jei jau 
gersime, prašysiu stiklelį 
vyšninės.

— Mariuke, įpilk arbatos 
ir gali sau eiti gult. Aš pati 
viską nuo stalo nurinksiu. 
— paliepė tarnaitei.

Vieni pasilikę pristigo žo
džių. Jis žiūrėjo į ją, beveik 
nieko nevalgydamas, ji- val
gė skaniai, retkarčiais į Kle
mensą pažvelgdama ir šyp
sodama.

— Tad išgersime dar šito 
vyno, už...

— Už ką?
— O taip, už nieką... tik 

dėl to, kad išgertume, kad 
taip priimta...

Žiūrėjo rimtai į jos akis, 
tyrinėdamas jos žvilgį, ku
riame žaidė juokas.

— Kodėl taip keistai žiū
ri?

— Regina!., ką mudu ap
gaudinėjame?

— Patys save, — atsakė 
ir skardžiai susijuokė.

— Kam? - - ,
— Tai be galo įdomu... 

Iš tiesų, brangusis! Įdomu 
save apgauti, su savim pa
žaisti.

— Nesuprantu...
— Gaila... pabandyk, pa

matysi. kaip tai juokinga.
— Net juokinga... Tačiau 

kas iš to?
— O kas naudos ūmai iš

gėrus šitą taurę vyno?..
— Bent apsvaigsi...
— Užtat nepajusi nei sko

nio, nei svaigulio kaip rei
kiant. Kur kas įdomiau pa- 
mažėli gerti brangų vyną, 
lašas po lašo, ir jausti, kaip 
nuo kiekvieno lašo, iš lėto 
pabunda šiltos kraujo sro
vės ir ateina svaigulys.

— O po jo?
— Vėl blaiva, leidžianti 

šaltai apsvarstyti buvusią 
iliuziją.

-— Ir tarp mudviejų buvo 
tiktai svaigulio eksperimen
tas ir iliuzija?

— Kas gi žino?! Gal tik 
tiek ?..

Nebeklausinėj o. Nervingai 
maišė šaukšteliu arbatą ir 
gėrė ją dideliais gurkšniais. 
Mintys ir jausmai maigėsi 
į vieną slogų chaosą, kurs 
erzino, draskė, bet viliojo 
neįspėjama jėga. Kažin koks 
vidaus balsas žadino abejo
nes, bet kitas, daug galin
gesnis, gundė atspėti tą dai
lią moteriškę, kuri užkerė
jo jo širdį savo keista aist
ra ir grože. Žinojo, kad ne
beįstengs nuveikti jos mo- 
nų. nemokės apseiti be j;s 
reginio, be jos aistros ki
birkščių, kurios uždegė geis 
mus.

(Bus daugiau)
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Pasižvalgius gyvenime

Graži, maloni ir kantri mergaite
ĮDOMUS ĮVYKIS. — KODĖL PADAVĖJAI APLINK JĄ 

SUKINĖJOS IR TEIKĖ YPATINGĄ PATARNAVI
MĄ RESTORANE?

Henry P. Pringle papasa
kojo įdomų įvykį. Pasiklau
sykite !

Mes valgėme gražiame 
New Yorko restorane ir pa
stebėjom, kad padavėjų vir
šininkas. padavėjai ir vaikai 
patarnautojai sukinėjos ap
linkui ir reiškė nepaprastą 
pagarbą vienai gražiai mer
gaitei, kuri buvo su jaunu 
karininku. Kai mes ėjom iš 
restorano, aš paklausiau pa-1 
davėjų viršininko, kodėl 
mergaitė gauna ypatingą pa
tarnavimą. “Ji yra geriau
sia mergaitė, kokią aš ži
nau”, — jis pareiškė, ir pa
pasakojo šią istoriją.-

❖ * ♦

Prieš kelioliką savaičių 
anksčiau mergaitė skubotai 
valgė prieš vykstant į ope
rą. Padavėjas, nešinąs val
gius, artėjo prie jos stalo, 
kai kitas svečias staiga pa
kilo mergaitę pasveikinti. Ir 
susidaužimo negalima buvo nei mano draugai.

CHICAGOJE Ar ™ai’ -
Roselando žinios

Praeitą sekmadienį arki- 
brclijos Šv. Rožančiaus drau 
gija ėjo prie šv. Komuni
jos. Pirm. Petras Nedvaras 
pavyzdingai tvarko eiseną

išvengti, zupė, greivė ir oys- 
teriai nukrito ant mergai
tės baltos suknelės. Padavė- • prie Dievo stalo, 
jai atbėgo nuvalyti jos suk- Misijoms surinkta mūs 
neles, o tuo tarpu kiti pie- bažnyčioj aukų $369.50. Tas 
tautoj ai žiūrėjo kiton pusėn. 
Paskui mergaitės aiškus bal
sas pasigirdo, balsas buvo 
ramus ir jame šiek tiek buvo 
juoko. |

* * *
| .

rodo, kad roselandiečiai yra 
duosnūs geram tikslui.

Juo greičiau mes suvo- mūšius, 
kiam kad mūsų likimas yra 
mumyse pačiuose, bet ne 
žvaigždėse —tuo mums ge
riau. Laimę mes galim ras
ti tiktai savyje, yra laiko 
gaišinimas ieškot jos kituo
se, retas jos turi kitiems. 
Savo kentėjimus mes turim 
nešti patys nedera juos mė
gint užmesti kitiems, ar jie

būt,ų vyrai ar moterys. Mes i 
turime kovoti patys savo 

kirsti visa jėga iš 
peties — apsigimę kariai
kaip mes esam. Taika ateis 
vieną dieną mums visiems, 
taika be negarbės netgi ir 
nugalėtojam, jeigu jis tik
rai mėgino atlikti savo da
lį, taip ilgai, kaip galėjo.

Akel Munthe

REMKITE “DRAUGĄ’

J

J
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių 

■ž pigesnį nuošimtį — be komišino
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......................  Tel. CANaI 8887

Kovo menuo bus

“Tai buvo prasta suknelė”,
— pasakė mergaitė nusigan-’ 
dusiam padavėjui. “Suknelės 
užpakalis raukšlėjos. ir aš 
jos niekada nemėgau. Palai
kyk mano valgį karštą. Aš 
tuojau sugrįšiu.”

“Ir žinai, pone”, — tęsė 
toliau padavėjų viršininkas.
— “kai ji sugrįžo apsiren
gus nauja suknele, ji nuėjo 
pas restorano vedėją. “Jei 
kas nors atsitiks padavėjui”, |
— ji pasakė jam, “aš nieka
da daugiau čia vėl neateisiu.

n

Ateinantį penktadienį Mai 
dos Apaštalystės draugija, 
po vakarinių pamaldų turės 
susirinkimą. Bus naudingos 
pamokos. Visi nariai turėtų I 
dalyvauti. O ateinantį sek 
madienį, per 8 vai. šv. Mi • • v S1J1
sias eis in corpcre prie šv. 
Komunijos.

Sodalietės eis prie šv. Ko
munijos ateinantį sekmadie
nį, per 9 v. Mišias. Po vi
sam svetainėje turės bend
rus pusryčius.

Ateinantį sekmadienį yra 
kovo 4. Nepamirškime pa
simelsti prie šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo; prašykim 
jo užtarymo kentančiai Lie
tuvai, kad atgautų laisvę.

Britai Prižiūrės
Išlaisvintus Karius

LONDONAS, vas. 27. —
Karo Sekr. Sir James Grigg S10,000 pinigais Mary Koe- 
pranešė pariamentui, kad del> 26 metų amžiaus, kuri 

šnipinėjo priešo naudai.
pranešė parlamentui, 
britų militarinė misija Ru
sijoje yra didinama tam, 
kad padėti rusams aprūpin- 
nimu sąjungininkų karo be- 
laisvių, kurie yra išlaisvi
nami iš nacių stovyklų.

Už $152 pavogė
Arthur Schultz, troko vai

ruotojas. pranešė policijai, 
kad buvo pavogtas kailių 
paltas iš troko, kuris buvo 
pastatytas užpakalinėje gat
velėje, 3400 Wabash avė., 
Chicagoje. Paltas yra vertas 
$152.

Mergina šnipas
NEW YORK. — Federalė 

grand jury nuteisė dvide
šimčiai metų kalėjimo ir

f

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 
PHONE.- 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Raud. Kryžiaus karo fondo mėnuo
Kovo i 

Kryžius 
fondą.

Šįmet 
biausių. 
pamiršti, 
žius vis 
žmonėms.

Kai paskutinis šūvis bus j 
iššautas, mūsų kovojantieji! 
vyrai taip nesugrįš greitai 
namo. Daugelis per ilgą lai
ką pasiliks ligoninėse. Jie 
reikalaus pagalbos ir Raud. 
Kryžiaus pat ar n avimas 
tiems vyrams turės būti pro 
tęstas.

Ir veteranai grįždami prie 
civilio gyvenimo, reikalaus 
ypatingos pagalbcs. Sunku 
bus jiems prisitaikinti prie 
naujų aplinkybių, prie viso
kių naujų gamybų, ir pan.

Gerovė mūsų uniformuotų 
vyrų šeimynų turi būti ap
saugota, kad jie nebadautų.

Reikės šelpti karo pabė-

mėnesį Raudonasis 
sukels $200,000,000

vienas svar- 
kardai bus

vajus
Kada

Raudonasis Kry- 
tarnaus visiems 1

Kovo mėnesį prasideda 
Raudonojo Kryžiaus vajus. 
Lietuviai visuomet buvo ■ 
duosnūs tam tikslui. Bus ii 
dabar; šįmet reikia daugiau 
duosnumo, nes žmonija yra 
daugiau nukentėjusi, o Rau 
donasis Kryžius nori visiem- 
pagelbėti.

) ------
Šįmet Raudonasis Kryžiui 

darbuojasi bendrai su B AL 
F. Roselando skyriaus No I 
57 prašo visus prisidėti prie

gelius ir našlaičius. Raud. 
Kryžius kaip tik prisiruošęs 
teikti tą pašalpą karo nu- 
teriotame pasaulyje.

Be tų visų karo darbų 
Raud. Kryžius turi tęsti sa 
vo patarnavimus namie — 
pagelbėti nelaimėms užpuo
lus, mokinti ir lavinti na
mų slauges, ruošti slaugių 
pagelbininkių kursus ir pan.

Nors šautuvai nutils, bet į0 kilnaus tikslo ir negailė- i 
pagalba žmonėms visados tį gausiau paaukoti. Taipgi 
bus reikalinga.

Raud. Kryžius gali teikti 
tą pagalbą tik parama visų 
žmonių. Amerikiečiai lietu
vių kilmės visuomet pilnai 
rėmė Raudonąjį Kryžių, 
met Raudonasis Kryžius 
jais pasitiki; žino, kad 
liks savo dalį.

šį- 
vėl 
at-

;į-

St. Casimir Monument

Platinkite "‘Draugą

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te- 
laimės mano meilę. —

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

I

PETKUS

I

V

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

KREIPKITĖS
ANTHONY

t

-■

•>

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

PRIE
B.

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. . Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

reikia pažymėti, kad Lietu
vai, nes kreditas bus duo- j. . . . . ■ J
tas lietuviams. Skyriaus 
pirm. Petras Nedvaras ir 
visa valdyba daug darbuo
jasi, kad būtų geros pasek 
mės. Bus renkamos aukos 
tam tikslui.

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

i
I

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVE. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Ateinantį sekmadienį pa
rapijos salėje, 2 vai. popiet, 
Raudonasis Kryžius rodys 
judamus paveikslus iš karo 
lauko. Įžanga dykai.

Koresp.

Jaunas talentas
Worcester, Mass. — Ko 

vo 3 d. WAAB radijo stoty
je pirmą kartą pasirodys 
jaunas lietuviškas talentas 
Vincas Motiejaitis. Vinco ii 
Agotos Motiejaičių sūnus, 
kuriam dar tik 10 metų am 
žiaus. Pastebėtina, kad šis 
jaunuolis radijo stotyje dai
nuos savo paties komponuo 
tą dainą. Jis bus girdimas 
tą dieną nuo 12:45 iki 1:15 
P- P-

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
(8 vai. vak.

Kančia 
mokykla.

Bėda bėdą veja, 
vargą remi?.

BI5H0PS' WAR 
EMERGENCY

ANO . .
RELIEF

MARCH-11

tai didvyrių 
Maironis

Eiti tiesos keiiu 
tik kalbėti tiesą.

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
.KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Seimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius, pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai

vargai "DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANal 
COMmodore 

PULlman

2515
5765
1270

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. L AE, 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARds 1138-39
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B ' tora, chtcago, rcrmots

Chicagos lietuviai

Tiesia pagalbos ranką Lietuvos ma 
žiems vaikams, kurie kenčia

LIETUVOS VAIKAMS DRABUŽĖLIAI SURINKTI PER 
BENDRĄJĮ AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FON
DĄ, CHICAGOS APSKRITĮ.

Dariaus ir Girėno salėje 
matėsi didelės krūvos dra
bužių Lietuvos vaikučiams. 
Drabužiai buvo surinkti per 
Chicagos Apskričio BALF 
“Baby Shower”, kuris įvyko 
vasario 25 d. Chicagos lietu
viai tikrai atjaučia Lietu
vos vaikučius.

Chicagos žmonės sunešė 
naujus ir senus drabužėlius, 
ir kai kas atnešė drabužė
lius. kurie sukelia brangius 
prisiminimus. Gal ne vienas 
drabužėlis buvo kurio nors 
dabartinio J. Valstybių ka
reivio nešiotas kūdikystėje. 
Taip, Chicagos lietuviai da
vė vertingų daiktų Lietuvos 
vaikams!

vajų ir parodė puikias filmas 
apie Raudonąjį Kryžių. Kun- 
P. P. Cinikas, MIC., Chica
gos Apskričio BALF vice
pirmininkas. kalboje apibrė
žė darbužių rinkliavos svar
bą ir vadovavo konteste.

I

Kas Girdėt^ 
Chicagoje >

Apvogė namą
Mrs. Jessie El-
1612 S. Drake

RŪPINAS POKARINIAIS 
REIKALAIS

Iš karo gyvenimo

Žymus lietuvis veikėjas žuvo
LIETUVOS VYČIAI NETEKO DIDELIO VEIKĖJO LT 

DOM VARNO, KURIS YRA BUVĘS CHICAGOS 
APSKRITIES L VYČIŲ PIRMININKAS

Surado vandenyje 
$14,350, kurie buvo 

pavogti iš namo

FORT DODGE. Ia. 
licijos

* * *
KONTESTAS
Barčus, Chicagos

ĮDOMUS
Sophie 

Apskričio BALF pirmininkė, 
tvarkė “Baby Shower” pro
gramą. Įdomiausia progra
mos dalykas buvo kontestas 
išrinkti tipingą lietuvį ar 
lietuvaitę iš mažųjų vaiku
čių.

Susirinko nemažai gražių 
jaunučių, ir publikai taip 
patiko du vaikučiai, vienas 
berniukas ir mergytė, kad 
buvo nutarta išrinkti du ti
pingus lietuvius vaikučius.

Publika plojo daugiausia 
už mažytę Mirga Kaminskas 
iš Brighton Parko ir Pranu
ką Bastuką iš Bridgeporto. 
Jie tikrai buvo labai “cute” 
ir publika taip pamylėjo 
juos, kad griausmingais plo
jimais paskyrė juos “Baby 
Shovver” karalaičiais.

* • Ų,» !
GRAŽI PROGRAMA

Programoje dalyvavo Da
riaus ir Girėno Legijono 
mergytės, gražiai palinksmi- 
so su “batanais”; buvo gra
ži akordijono porelė, kurią 
sudaro Balniutė ir F. Cin- Į 
go; gražiai šoko baletas: į 
Danutė Rėkus padainavo ir i 
deklamavo; Aldona Barčus 
padainavo.

Ponia Bulotienė savo kal
boje apibudino Lietuvos 
skurdą po okupantų valdžia; 
ponia J. Daužvardienė iškal
bingai tarė žodį apie atei
nantį Raudonojo Kryžiaus

Vagys iš 
kin namo, 
avė., paėmė 30 karo bonų po 
$25. budilninką laikrodį ir 2 
radio.

♦ ♦ ♦

Atsarginės...
' Andrew Holman, 316 E. 
58th str.. pranešė policijai, 
kad vagys pačiupo iš jo au
tomobilio atsargines padan
gas. kai jo 
pastatytas 
rald avė.

automobilis buvo 
prie 3910 Eeme-

t
I

Mrs. Thomas G. Garrison 
iš Golden, Colo., žinoma A- 
merikos katalikių veikėja, 
ragina moteris katalikes 
ruoštis veikimui, kurio po 
karo atsiras labai daug na
muose, šeimose, draugijose 
ir visuomenėj, (NCWC-Drau 
gas)

I

i

Prieš mėnesį buvo gauta i 

žinia, kad leitenantas Dom j 
Varnas dingęs kovoje. Vė
liau per “Short Waves” i 
(trumpom bangom) praneš
ta, jog lt. Dom Varnas pate
kęs vokiečių nelaisvėn. Gi 
pastaruoju laiku sužinota, 
kad jis buvęs nelaisvėje, bet 
belaisvių stovykla buvo su- Į 
bombarduota ir lt. Dom Var
nas joje žuvo.

# ♦ ♦

Lt. Dom Varnas, pirmiau 
gyvenęs 1834 So. 49th ct., j 
Cicero, išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę liepos 29 d., į
1942 m. Jis buvo vedęs Ele
ną M. Juozaitis birželio 19 
d.. 1943 m.

Lt. Dom Varnas gimė Chi-I

cagoje, vasario 2 d., 1915 
metais. Buvo baigęs Kelly— 
Lindbloom aukštesnę mo
kyklą. Prieš išvykstant į ka
rišką tarnybą, lt. Varnas dir
bo Standard Federal Savings 
ir Loan Assn.

Po- 
viršininkas Everett 

Maricle pareiškė vasario 26 
dieną, kad Charles Bushnell, 
bilijardo kambario savinin
kas, pranešęs, jog jis surado 
$14,350 iš $14,600. kurie bu
vo pavogti iš jo praeitą sa
vaitę. Pinigai buvo rasti pi
nigų dirže, kuris buvo įmes
tas į vandens kubilą lavato- 
rijoje, tame pačiame aukšte, 
kur randasi Bushnell apar
tamentas.

Mrs. Loretta Higginbo- 
tham, Bushnell giminaitė, 
pareiškė policijai, kad ji ma
tė vyrą, kuris šniukštinėjo 
kambaryje, buvo ją užpuo
lęs, paskui pabėgo.

V aš.

X Kun. A. Linkus dienr.
‘ ‘Draugo’ ’ korespondentui 
papasakojo įdomią žinią: D. 
Britanijos ambasadorius, 
vienas prez. Roosevelt pa
tarėjų ir žymus arkitektas 
buvo atsilankę į Šv. Kry
žiaus bažnyčią, Town of 
Lake, ir gėrėjosi jos arki- 
tektūra bei vidaus grožiu. 
Kovo 4 d. 9 vai. ryto toje 
bažnyčioje bus Chicago lie
tuvių jaunimo dvasinė puo
ta. Bažnyčia bus nušviesta. 
Kas dar nėra buvęs toje baž
nyčioje. turės progą ją pa
matyti.

i

Europos karo laukuose

1,031 amerikietis karys sužeistas
IŠ CHICAGOS IR JOS APYLINKĖS SUŽEISTŲJŲ 

KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA 99 VYRAI

LT. DOM VARNAS, 
žuvęs karo laukuose 

♦ *
Jis priklausė prie Lietu

vos Vyčių, Kolumbo Vyčių 
ir kitų draugijų.

Lt. Dom Varnas buvo Chi
cagos apylinkėje žymus Lie
tuvos Vyčių veikėjas.

Karo departamentas va
sario 26 dieną pranešė 2,031 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, 
buvo sužeisti vakarų 
pos karo laukuose.

J.

kurie 
Euro-* * *

Žuvo gaisre
Praeitą pirmadienį po pie

tų buvo kilęs gaisras Indiana 
Trailer korporacijos fabrike, 
122 E. 63rd str. Sakoma, kad 
gaisras sukėlęs apie $200.000
nuostolių. Turėdamas 63 metus

Gaisro metu žuvo Peteri
Hartman, 55 metų amžiaus, 

j karpenteris.
# * *

Išbandymas •••
Mrs. Nedara Tanzello,

metų, buvo teismo paskirtas 
išbandymas, kad ji buvo pa
likusi du savo vaikus.

pvt. Virgil Jonas, jo motina 
Mrs. Nellie P. Jonas gyvena 
103 Sherman str.. Litchfield, 
III.; pvt. lst class William V. 
Dūdas. jo žmona Mrs. 
Maxine M. Dūdas gyvena 305 
N. 14th str., Richmond, Ind.; 
ir Staff Sgt. John M. Pet- 
royvski, jo motina Mrs. Mary 

i A Petrowski gyvena 1037

Du žuvo gatvėje

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra 99 vyrai iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra Harrison, Wausau. Wisc.

i

I Mirė 700 svarų vyras...
SAKOMA BUVĘS RIEBIAUSIAS PASAULYJE VYRAS. 

REIKĖJO PAGAMINTI SPECIALŲ KARSTĄ
301

►

Davė priesaika

George Hoffmeyer. 63 me
tų. ūkininkas, kuris svėrė 
daugiau kaip septynis šim
tus svarų, vasario 25 dieną 
mirė savo ūkyje, netoli Le- 
mont. J13 sirgo savaitę.

i

I Žuvę kareiviai 
karo lauke

šešiasdešimt negrų praei
tą pirmadienį davė priesaiką 
kaipo laikini policijos depar
tamento nariai. Jiems bus 
duotas trumpas lavinimas 
pirm negu jie taps paskirti 
į Stanton avė., Pekin, War- 
ren avė., Maxwell str., 
Wabash avė.

Vieną kartą buvo pasaky
ta. jog George Hoffmeyer 
buvęs riebiausias vyras pa
saulyje.

Gerhardt koplyčios, Le- 
monte, pareigūnai pareiškę. 

r" jog rūpinama specialus kars- 
irI tas mirusiam vyrui, kuris 

svėrė 700 svarų. Laidotuvės 
— įvyks ketvirtadienį.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPEEVISION

F

JUSTIN MACKIEWICH

4192 Archer Avė.

TEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

US MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIMNO

STANDARD 
FEDERAL 

įįSAVTNGS 
AND

T/>AN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 1141
Prm *nd Mgr

Du asmenys buvo užmušti 
automobilio praeitą pirma
dienį, kai jie bandė įlipti į 
gatvekarį, Stony Island avė. 
ir 87th str.

Automobilis sutrenkė ir 
ir užmušė Miss Joan Stubb. 
20 metų, ir James Croty. 53 
metų. Automobilio vairuoto
jas Jesse Owen. 49 metų, 
gi liko sužeistas.

Pirkite karo bonus.

Skaitykite “Draugą”

ir-

Karo departamentas vasa
rio 26 dieną paskelbė 1,844 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Europos (vakarų i 
fronte) karo laukuose.

žuvusiųjų karo lauke ka
reivių skaičiuje 62 vyrai yra 
iš Chicagos ir jos apylinkės. |

Mr. Hoffmeyer 1931 me
tais turėjo riebiausio vyro, 
vardą pasaulyje, kai jis svė
rė 674 svarus.

GARDENA. Calif. — Lai
vyno transporto lėktuvas, 
gabendamas 15,000 baltų pe
liukių, išvyko vasario 26 die
ną iš Gardena į Indianapo- 
lio laboratoriją. Peliukės yra 
reikalingos greitai, laivyno 
pareigūnai pasakė, naudoti 
patobulinimui serumo prieš 
naujas tropiškas ligas.

Skelbkite “Drauge”

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS ! 
------★-----

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu Į Jūsų namus Dasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD
rr

Vagys, kurie mėgsta 
dūmus ir saldumą :
George Tantipis, 1201 W. 

Harrison str.. atidarė savo 
restoraną aną rytą ir jis pa
stebėjo. jog rtstoranas ap
vogtas.

Tantipis pranešė policijai, i 
kad vagys atkrapštė priešą- i 
kinių durų užraktą, ir iš res
torano išsinešė 25 kartuns 
cigarečių už $37 vertės, sal
dainių už $25, ir 75 svarus 
cukraus, už $4 vertės.

______________

X Clevelandiečiams ‘Drau 
gas’ labai patinka. Tai pa
liudija laiškutis vieno skai
tytojų M. Matejūno. Neži
nia dėl kokios priežasties 
negavęs poros numerų, pa
prašė administracijos, kad 
juos atsiųstų. Clevelande 
dabar “Draugo” reikalais 
darbuojas generalinis atsto
vas A. Daugirdas.

I Sužeistas Europos 

karo lauke

X Jonas ir Marijona žut- 
kauskai, sav. valgomųjų 
daiktų krautuvės, 1957 W. 
23 St., šiomis dienomis su
silaukė antro sūnaus, vadi
nas, antro pagelbininko biz
nyje. Jono tėvai, seni vest- 
saidiečiai J. ir F. Zurkaus- 
kai didžiuojasi grandpa ir 
grandma titulu.

<•

PILDO INCOME TAX BLANKAS "DRAUGO 
OFISE FEDERALINĖS VALDŽIOS ATSTOVAS

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Fed erai ė valdžia atsiuntė į “Draugo” raštinę 
A. S. Walons (Valūnas) I n temai Revenue Deputy Collector pa
gelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir duoti at
sakymus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Valūnas bus “Draugo” raštinėje iki Kovo 1 d., nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakare. Išpildymas blankų ir patarimas 
teikiamas veltui.

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs, 
tiktai 15 min. laiko skiriama asmeniui

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) . Kiekvienas asmuo, pilietis ar nepilietis (inimant maža

mečius) vedę ar nevedę turi išpildyti income tax blanką jeigu 
visos įplaukos siekė $500.00 ar daugiau.

Jei 1944 m. kurio nors buvo uždirbta mažiau negu $500.00 
ir jei taksų buvo sulaikyta, reikia išpildyti blanką, kad ga
vus grąžos.

b) . Šiais metais yra dvi formos kuriomis galima atlikti tak
sų sąskaitą. Reguliares algas gaunantieji, kurie iš kitur turi 
įplaukų mažiau negu $100.00 gali išpildyti formą W-2. kurią 
duoda darbdavys dėl Išmokėtų algų. Reikia tik 7 klausimams at
sakyti, ir išsiųsti prieš kovo 15 d. Kolektorius išrokuoja taksus 
ir pasiunčia bilą dėl taksų arba gražina permokėjimą.

c) . Biznieriai ir tie, kurie gauna įplaukų iš rendų, nuomų, 
turi išpildyti formą 1040 kaip ir kitais metais

d) . Visi, kurie turi įplaukų virš $100.00, kurie nepapuola
po sulaikymo turi išpildyti 1945 m. Dekliaraciją pramatytų 
įplaukų. . ..

bus

nes

X American Legion Au- 
xiliary Darius-Girėnas Unit 
271 ruošia šaunią pramogą 
— bunco party — kovo 7 d., 

7:30

Karo departamestas vasa
rio 27 dieną pranešė sužeis
tųjų Amerikos kareivių są
rašą, kuriame pažymėta, kad 
Europos karo fronte buvo Darius-Girėnas salėj, 
sužeistas Sgt. Constantine val.vakare. Bus tikrai bran- 
A. Žebrauskas, jo motina .giU dovanų, kokias tik le- 
Mrs. Frances Žebrauskas gy- ; gijonierkos ir gali parūpin- 
vena 10644 Wabash. Chica
go. III.

I
I
1

"J*

Kiek paaukojo?
NEW YORK. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių 
pasiuntė daugiau 
$9,500.000 pagalbos 
1944 m. per United
Relief, — pranešė Dr. James 
L. McConaughy, prezidentas, 
vasario 25 dieną.

žmonės 
kaip 

Kinijai 
China

ti žaidėjams.

X Jonas Vaicik-Vaice
kauskas iš Bridgeport gavęs 
atostogų iš kariuomenės 
smagiai jas leidžia pas tė
vus ir draugus. Jis yra ne 
tik vienturis Juozo ir Ag
nės Vaicekauskų sūnus, bet 
ir pavyzdingas jaunuolis. 
Vaicik-Vaicekauskai atnau
jino “Draugo” prenumeratą. 

I

Nukrito kalne
PALM SPRINGS. Calif. — 

Buvo rasta negyva Miss Ma- 
rian Nadine Flint, 29 metų, 
iš Oakland, Calif., San Ja
cinto kalnuose. Pareigūnai i 
mano, jog ji netikėtai nukri
tus nuo kalno viršūnės, ši bu j 
vo čia atvykusi atostogoms. ■ 
ir mėgdavo toli vaikščioti.

X Ensign R. J. Vaidžūnas 
U.S.N.R., 5309 S. Tripp Av.. 
vasario 25 d. išvyko į San 
Francisco užimti naują vie
tą prie Navai Local Dep. 
force. Prieš įstodamas į lai
vyną jis buvo veiklus Boy 

| Scout organizacijoj, jau bu
vo pasiekęs Eagle Scout 
laipsnį. Jo tėvas turi valgo
mųjų daiktų krautuvę prie 
Archer Avė.

<

t

t

Stambi vagystė
Už $8,500 vertės rūbų bu

vo pavogta iš Friend ir Eck- 
heart krautuvės, Sheridan 
rd. ir 27th str.. Zione, praei
tą pirmadienį. Tai buvo di
džiausia vagystė Zione per 
pastaruosius dešimt metų, 
policijos vadas Alven Rucsch 
pareiškė.

X Muz. V. Dankšai, ilga- 
mečiui šv. Kryžiaus parapi
jos vargonininkui, pagerbti 
parapijonų ruošiamam ban- 
kiete vietas reikia iš anks
to rezervuoti. Bankietas bus 
balandžio 15 d., parapijos 
salėj. Tikietas $2.50.

BlSH0PSW
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X Sesuo M. Augustina šį
met mini 25 metų sukaktį 
šventų apžadų profesijos 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijoj. Jubiliejinės šv. 
Mišios bus atlaikytos vie
nuolyno koplyčioje kovo 4 
d., 9 vai.
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