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Clevelande palaidotas A. Smetona
VYSK. HOBAN TARĖ PAGARBOS ŽODĮ

LAIDOJA SAVO ŽUVUSIUS DRAUGUS

Numato pergalę 1945 metų vidury
WASHINGTON, sausio 13' Prezidento pranešimas sa- 

—Prez. Rooseveltas šiandien kė negalima numatyti grei- 
patiekė Kongresui savo an- tesno karo baigimo, bet mi
trą. karo meto biudžetą, ku-1 nėjo, jog yra galimybė, kad 
riuo reikalauja $100 balionų, vienam dideliam fronte per- 
Prezįdeftto pranešimas api- gale ateis anksčiau, 
ma dar 18 mėnesių karo, bet Biudžetas numato $1,252,- 
nurodo ’r prisiruošimą at- 000,000 veteranų pensijoms 
mainoms, kurios įvyks po ir mokesčiams, ir $3,750,- 
greitos pergalės Europoje. 000,000 nuošimčiams už na-

Karo reikalams naujas cionalinę skolą. Prezidento 
biudžetas numato $90,000,- pranešiųias^baigtas reikaia- 
000,000 finansinisms me- į vimu bent dar $10,500,000,- 
tams, kurie prasideda liepos į 000 naujais taksais. Jis taip- 
1 d. Su ta suma, iš viso ka-! gi pareiškė viltį, kad herei- 
rui bus išleista $397,000,- ketų visą tą ‘ sumą išleisti 
000,000. karo reikalams.

CLEVELAND, Ohio, sau
sio 13.—Šiandien Clevelande 
palaidotas Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona, 
kuris mirė sekmadieny, sau
sio 9 d., po to, kaip užtroško 
nuo dūmų kilus1 ų iš gaisro 
sūnaus namuose, 11596 Able 
white avė.

Jau anksti ryte .pradėjo 
rinktis minios žmonių į Vil
kelio koplyčią, kur Smeto
nos palaikai buvo pašarvoti. 
Lydint velionį į šv. Jono 
Katedrą, ta minia vis augo. 
..Šv. Jono katedroje gedulo 

Mišias atnašavo Clevelando 
Vyskupas, J.E. Edward F. 
Hoban, asistuojant penkiems 
lietuviams kunigams. Pa- 
maldose už Prezidento sielą 
dalyvavo 5 prelatai ir 22 ku
nigai. Katedra buvo užsigrū
dusi žmonėmis. Clevelando 
miestą atstovavo lietuvis

John DeRighter. Taipgii da
lyvavo Lietuvos pareigūnai, 
ir Latvijos ir kitų kraštų 
atstovai.

Katedroje gražią kalbą 
pasakė J.E. Vyskupas Hor 
ban. Pamokslą pasakė Kun. 
Anicetas Linkus, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas iš 
Chicagos.

Suvirs 150 automobilių 
palydėjo karstą ji Oalvary 
kap'nes, kur kalbas pasakė 
Lietuvos ministras Povilai 
Zadeikis ir P. J. Zuris, kurie 
apibudino velioniss asmenį 
ir jo veiklą Lietuvos nepri
klausomybei.

Grabą nešė lietuviai vei
kėjai, o 18 jų sudarė garbės 
grabnešius. Dariaus-Girėno 
legionierių posto nariai su
darė garbės sargybą, o jų 
biugleris kapinėse sugrojo 

I “Taps.”

a.
Amerikiečiai marinai ir kareiviai surenka savo žuvusių draugų lavonus ir laidoja 

juos. Tie amerikiečiai žuvo kovose prieš japonus Bougainvillc saloje
• _______ . . - (Acme-Draugas Telephoto)

Iki šiol nukentėjo 
139,800 U. S. karių

Rusai artinas prie Rovno, Pinsko, Kovelio
MASKVA, šiaušia 13. —i nuo Sarny, nužygiavo per 

Vokiečių kariuomenės, ne-Į užšalusius laukus ir prisiar- 
atsilaikydamos prieš smar- tino iki 50 mylių į ęi’etry- 
kų rusų spaudimą visose ry- či-us nuo Pinsko. Rusai jau 
tinio fronto dalyse, skubiai perėjo per prasčiausias Pri- 
traukiasi per Lenki’ją. Ra- peto pelkes, ir kiti daliniai 
portai iš fronto sakė pirmos jau artinasi prie aukštesnės 
Ukrainos armijos daliniai, žemės, už pelkių, 
kurie svarbųjį, Sarny Į šiaurę nuo pelkių, Gen.
miestą, Lenkijoje, dtabar žy- Rokossovsky vadovauj a m a 
giuoja į Kovelį, 80 mylių į Baltgudijos armija antra- 
vakarus. Vienas pranešimas dieny pradėjo ofensyvą, ir 
sakė “vokiečiai betvarkei šiuo laiku artinasi prie Mo- 
traukiasi” į vakarus nuo zyro, 80-mylių į pietvakarius 
Sarny. ' nuo Gomelio.

------------ Pietinėj Ukrainoj, vokie-
MASKVA, sausio 13. — čiai pradėjo kontratakas į 

Gen. Vatutino armija, pna- rytus nuo Viunitsia, bet ru- 
plėsdamia savo frontą Sarny sai jas atmušė ir varosi to- 
sektory, šiandien stumiasi lyn į pietus. Toliau į rytus, 
pirmyn į kelias puses, irgrą Gen. Konevo antroji Ukrai- 
so nacių pozicijoms Rovne, nos armija, stengdama susi- 
Pinske ir Kovėly. Stiprusis jungti su Gen. Vatutin armi- 
mechanizuotas ir pėstininkų ja, laimėjo dar kelias priešo 
dalinys, kuris užėmė Dom- pozicijas Kirovogrado sek- 
brovitea, 20 mylių į šiaurę i tory.

WASHINGTON, sausio 13 
—Nuo pradž'os karo, nuken 
tėjusių amerikiečių skaičius 
siekia virš 139,800. Iš to 
skaičiaus, 105,229 yra ka
reiviai, ir 34,523 laivyno, 
marinų ir pakraščių sargy
bos nariai. Kariu o m e n ė s 
skaitlinė paskirstoma sekan 
čiai: 16,831 užmušta, 38,916 
sužeista, 24,067 dingę, ir 25;- 
415 karo belaisviai.

LONDONAS, sausio 13.— 
Britų naikintuvai lėktuvai 
šiandien numušė aštuonis 
vokiečių lėktuvus. Britai 
patroi’avo virš šiaurinės 
Prancūzijos. Vienas jų lėk
tuvas dingo.

LONDONAS, sausio 13.— 
,Dr. V. K. Wellington Koo, 
Kinijos ambasadorius Angli 
jai, sakė Kinijos žmcnės ži
no, jog negalima tikėtis Ja
ponijos nugalėjimo šiais 
metais. “Bet,” jis pridūrė, 
“bus jiems suraminimas ir 
akstinas matyti mūsų ben
drą priešą Europoje nugalė
tą prieš šių metų pabaigą.”

Lenkai tarėsi su Edenu 
dėl rusu pasiūiijimo
LONDONAS, sausio 13.-- 

Lenkijos vyriausybės Prem
jeras Mikolajczyk ir užsie
nių ministras Romer šian
dien suėjo su britų užsienių 
sekretorium Anthony Eden 
tol'mesniam pasitarimui dėl 
rusų daromo pasiūiijimo nu
statyti Lenkijos rytinę sieną 
maždaug pagal 1919 metų 
Curzono liniją.

Po pasitarimo, lenkų šluok 
sniai sakė pranešimas apie 
oficialų lenkų reagavimą į 
siūlomą sienų klausimo Išri
šimą nebus duoitas pirm ry
tojaus. Lenkų: kabinetas po
sėdžiavo dviem atvejais va
kar, ir turėjo šiandien ir vėl 
sueiti.

Anti-naciai vokiečiai 
priversti nusižudyti LONDONAS, sausio 13.— 

Nauji bomberiai šiandien 
pristatyti į bazes vieton tų 
59, kurie negrįžo iš antra
dienio atakos ant Vokietijos. 
Vyrai, kurie dalyvavo toje 
didelėje atakoje, sakėsi norį 
ir vėl grįžti atakosna, kad 
greičiau užbaigti savo už
duotį.

Amerikiečių nuomone, mes 
laimėjome tą orinį mūšį, ka
dangi numušta suvirš 100 
priešo lėktuvų. Atakuoti fab 
rikai veikiausiai negalės veik 
ti nors per kelis mėnesius, 
jeigu nėra visiškai sunaikin-

OMAHA, Neb., sausio 13. 
—Šiandien pranešta, jog du 
iš trijų vokiečių karo belais
vių, kurie nesenai pasidarė 
sau galą stovykloje Coneor- 
dia, Kan., buvo priversti nu
sižudyti už tai, kad jie pa
reiškė savo anti-naciškas 
mintis.

Kapt. Felix Tropschuch, 
čekas, pasikorė po to, kaip 
nacių belaisvių “teismas” 
rado jį kaltu už, “išdavikiš
kus” pareiškimus. Frank 
Ksttner, austras kareivis, 
skustuvu perpiovė savo ran
kų gyslas ir mirė. Jis anks
čiau buvo prašęs apsaugos, 
nuo tikrųjų nacių.

Rooseveltas sako bus 
daroma mažiau ginklu

WASHINGTON, sausio 1- 
—Prezidento biudžeto pra
nešimas pranašavo vis dides
nį sumažinimą ginklų gamy
boje per ateinančius 18 mė
nesių. Rooseveltas pabrėžė, 
tačiau, jog “labai sunku” 
šiuo laiku atspėti kiek at- 
seis reikalingų ginklų gamy
ba, kadangi kitų turime per 
teklių, o kitų trūksta. Prezi
dentas pridėjo ir tai, kad dar 
bininkai, maš’nerijos ir me
džiagos bus paleidžiamos 
civilių dalykų gamybai, bet 
tiktai tuomet, kuomet būsi
me tikri, jog tai nepakenks 
karo pastangoms.

WASHINGTON, sausio 13 
—Karo produkcijos tarybos 
plieno divizija tuoj rekomen 
duos nukėlimą draudimo var 
tojimui plieno pagaminimui 
542 civilinių dalykų. Reko
mendacija, jeigu bus priim
tas, pakeis 1942 m. gegužės 
mėnesio įsakymą, kuris drau 
dė vartotii plieną išdirbimui 
646 dalykų.

Kuone 48 valandas po tos 
kovos 5 mylių aukštumoj, 
kiti lėktuvų įgulų nariai dar 
tebegrįžo į savo bazes. Jų 
lėktuvai nebuvo numuštu bet 
dėl sužalojimo buvo privers
ti nusileisti kur galėjo.

U.S. lėktuvai padegė 
dirbtuvę Formoje
U.S. AVIACIJOS DALI

NIO ŠTABAS, Kinija, sau
sio 13.—Šios dienos komuni
katas sakė Amerikos Libe- 
rator bomberiai antradieny 
skrido per pietų K:nijos jū
rą į japonų okupuotą For- 
mosa, kur numetė 12 tonų 
bombų’ ant japonų alumino 
fabrikų pietvakariniam kran 
te, ir sukėlė didelius gaisrus 
visoje apylinkėje.

Tokyo radio vakar sakė 
bomberiai taipgii atakavo 
Ensui, 50 mylių į šiaurę nuo 
Takao.

Mūsų lėktuvaii sekančią 
dieną pirmą kartą šio karo 
metu atakavo Thailando 
(Siamo) sostinę, Bangkok.

Iš ALŽYRO — Vokiečių 
kontroliuojamas Romos ra
dio sakė sąjungininkų lėk
tuvai pietų motu bombavo 
Romos miestą. Nėra sąjun
gininkų patvirtinimo.

IŠ LONDONO—Vokiečiai 
perėmė visus belgų laivus, 
irro mažiausio iki didžiau
sio.

IŠ PEARL HARBOR — 
Musų lėkt?7V.ai sužalojo dide
lį japonų naikintuvą vande
nyse prie Marstiall salų.

IŠ ALŽYRO — Neapolyje 
šiuo laiku siaučia tifus epi
demija. Kareiviai iki šiol ne
užkrėsti.

PIRKITE KARO BONUS!
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS j leidžiasi bėgti Vitiaz prata- kenksminj 

N. Gvinėjoj, sausio 13.—A-.ka nakties metu. jančių vy
merikos laivyno greitieji pat Japonai traukiasi. prohibicij, 
trolės torpedo laivai, nak-l Gen. MacArthur koman- svaiginam 
ties metu įplaukdami į japo- dos aviacija jau perkė’ė sa- tr ipardav 
nų išlipdinimo laivų tarpą, vd bazę pirmyn, ir lėktuvai kalas tur 
nuskandino daug laivų ve- šiuo laiku atakuoja' japonų žmonių n 
žiančių japonus kareivius iš svarbiausias susisiekimo Ii- vien Konj 
Huon pusiausalo, N. Gvinė- nijas. Per praeitą savaitę šiuo h, 
jos krante. mūsų lakūnai, skrisdami iš komisijos

Gen. MacArthur praneši
mas sakė 9 tų laivų buvo 
nuskandinti, ir 11 kitų buvo 
sunkiai sužaloti, kuomet PT 
laivai juos atakavo nakties 
metu tarpe Saidor ir Šio.

Australečiai kareiviai šiuo 
laiku varosi į šiaurvakarius, 
ir dabar randasi 5 mylias 
nuo Šio. Iš Saidor, amerikie
čiai kareiviai varosi į piet
ryčius, tuo suspausdami ja
ponus žnyplėse. Japonai su
spausk 55 mylių fronte tar
pe tų dviejų kariuomenių,

Prancūzai užėmė kelis Italijos kalnus
U. S. kariai atakuoja Cassino pakraščius

ALŽYRAS, sausio 13. — Laimėjo orinę kovą. 
Pravedus ofensyvą nuo kran Amerikiečiai dasivarė iki 
to iki centrinės Italijos, be- 3 mylių nuo Cassino- miesto, 
veik visa penktoji armija ir šiuo laiku puola nacių li- 
šiuo lauku juda. Prancūzų nijas saugančios tą svarbų 
daliniai centrinėj Italijoj pa- miestą, kuris pastoja kelią 
s’varė pirmyn beveik mylią Romon.
ir užėmė 3,000 pėdų aukščio Iš aštuntos armijos fronto 
kalną prie kelio, kuris suka- pranešama tik apie patrolių 
si kuone į vakarus nuo'Iser- veiklą, ir artilerijųi dvika- 
nia tarpe Colli ir Atima,, oku- vas.
pavo kelia punktus 4,000 pė- Papildomos žinios apie ori 
dų aukščio Monna Casale nes kovas virš Sofijos sau
ksi nuošė, ir atsiėmė du anka šio 10 d., tarp Amerikos lėk
čiau prarastu kalnu—Molli- tuvų ir 60 vokiečių niaikin- 
no kalną, prie Acųuafonda- tuvų, nurodo, jog amerikie- 
In-, 7 mylias nuo CaasLno, ir čiai laimėio. Prarasdami tik 
Raimo kalną, į š:aurę nuo du savo lėktuvus, amerik’e- 
Viticuso. Prancūzai suėmė čiai numušė 28 priešo lėktu- 
ir nacių belaisvių. vus.

KALENDORIUS 
Sausio 14d.: Šv. Hilnrius 

ir Šv. Feliksas; senovės: 
Laimutis ir Dabonė.

Sausio 15d.: Šv. Povilas 
atsisk. ir šv. Mauras; seno
vės: Daili-iš ir Karįjotė.

MONTREAL, sausio 13.— 
Montreal miesto rotušė šian
dien ir vėl normai1!, kadangi 
2,300 raštinių darbininkai 
grįžo prie savo darbų. Jų va
dai vakar nutraukė 23 dienų 
streiką.

Lėktuvui kritus 10 žuvo
FORT W0RTH, Tex., sau

sio 13.—Dešimts vyrų žuvo, 
kuomet “akraidant'i tvirto
vė” nukrito ir sprogo netoli 
nuo Fort Worth aerodromo.

ORAS
Giedra, šilčiau.
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VAIZDAI IŠ VATIKANO VALSTYBES
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverything in tkc Uue of 

Furnlture

Sheboygan, Wisc.
Šv. Vardo draugystė ren

gia bazarėlį šio mėnesio 23

Kalėdų švenčių
ttujuTirai

Omaha, Nebr. — 1943 me
tais turėjome labai gražias 
Kalėdas. Prieš pat Kalėdas 
seselės su mokyklos vaiku
čiais suruošė vakarą, kuris 
jau iš anksto priminė mums 
Kalėdų reikšmę.

Kalėdų dieną buvo šeše- 
r os šv. Mišios mūsų bažny
čioje ir per visas buvo pil
na žmonių. Iš sakyklos ku
nigas pranešė, kad virš tūks
tantio tikinčiųjų priėmė šv. 
Komuniją.

Mirimai

Prieš pat Kalėdas mirė a. 
a. Ona Wynne. Nora nebu
vo mūsų tautos, tačiau buvo 
didelė rėmėja mūsų mažos 
parapijėlės. Dėl to, labai gra 
žiai buvo palaidota iš mūsų 
bažnyčios.

Taip pat staiga mirė a. a. 
Juozas Baranauskas, Hnmp- 
hrey, Nebr. Kadangi jis bu
vo prielankus mūsų parapi
jai, kleb. kun. Juozas Juse- 
vičius dalyvavo laidotuvėse.

Švenčių laike nemažai jau
nuolių buvo parvykę namo 
iš Dėdės Siamo tarnybos: 
Sgt. Jonas Skeris, Sgt. Ber- 
nard Paulevičius, Pvt. Pra
nas Adomavičius, Albin Ri- 
vers„ jūreivis Albin Cikavi- 
čius, (kuris sako praeitą me
tą. apkeliavęs jūromis apie 
pasaulį viso 125 tūkstančius 
mylių), jūreivis Vincas By
la (kuris dalyvavo net pen
kiuose mūšiuose), turi antį 
savo uniformos penkias 
žvaigždes). Nežiūrint pergy
ventų sunkių dienų, Vincas 
atrodo sveikas ir linksmas, 
kaip visados.

a*<wy Kepreseetative.

SHOYVKOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Fnr appotntment call — 

RKPUBUC 6651

niARGUTL/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — ano 
vakare.

▼ EKTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo T ibi 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

Keturios nuotraukos šiomis dienomis gautos iš Romos. Viršuj kairėj vokečių karei
viai patroliuoja ribą (sieną), kuri, baltu marmuru pažymėta, skiria Italiją nuo Vatika
no valstybės. Viršuje dešinėj Šv. Tėve gvardijos nariai saugo įėjimą, į Vatikano rūmus. 
Žemiau dviejuose vaizduose Šv. Tėvo gvardijos nariai tikrina pasus ir kredencialus 
kiekvieno, kurs nori įeiti į Šv. Petro bazliką. (NCWC-Draugas photo)

Misijos
Kun. Kidykas, grįždamas 

iš Kalfomijos, kur dabar 
duoda misijas, žadėjo ir pas 
mus sustoti ir laikyti vie
nos savaitės misijas. Tai bus 
tikrai “treat”, kadangi mū
sų čia neri daug ir neišga
lime kviesti misionierius iš 
toliau. Gi kun. Kidykas ža
dėjo pravažiuodamas pas 
mus sustoti ir dvasiškai pa
vaišinti. Laukiame. I

Darbininkų trūksta

Omahoje taip daug atsi
rado darbų, kad darbininkų 
trūksta. Kasdien per rado 
garsinama, jog tuojau reikia 
šešių tūkstančių darbininkų 
be jokio “experience”. Ūki
ninkai raginami žiemos me
tu dirbti mieste. Ir daug ne 
tik ūkini' nkų, bet ir senesnio 
amžiaus žmonių dirba dirb
tuvėse. Vietinis

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Vienas kitą raginklm už

sisakyti "Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.

laikyti bolševikų kalejimuo- taip vertingas gamtamoks- 
se. Knygelėje atspausdinta lyje, kad tiems paveldėjimo 
10 atvaizdų Lietuvoje sušau- dėsniams aiškinti ir toliau 
dytų kunigų. Ta pgi aprašo- tyrinėti universitetuose yra 
mos tremtinių ir kalinamųjų steigiamos net specialios sa
kančios. Šią knygelę gali kos (katedros). Tas didis 
gauti kiekvienas atsiuntęs už moksliųinkas mirė 1884 m. 
10 centų pašto ženklų sausio 6 d. Pažymėtina, kad 
(stamps) adresu: Rėv. J.! jisai buvo augustinijonų vie- 
Prunskis, 3230 S. Lituanica nuolis. Gavęs kunigo šven- 
Ave., Chicago 8, III. timus jisai vienuolyno iėšo-

---------------------- m's buvo išėjęs aukštuosius
maIk mum, matematikos, fizikos ir gam63 metu nuo mirties t(ls moUslua Au6trijos ;ni.

mnitd Monrlolin versitete.

TeL CANal 6122

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
IB metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
atsissi

Ofise to Akinių Dtobtnvl 
8401 80. HALSTED BT. 

Kampas 34th Street 
įstoto nuo 16 tod4| aue 6 Iki i

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

NedUeods pagal sutarti 
Offies TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermsb Rd. 

Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. ▼. 
SskmmL, TreOad. Ir 8eltadienlo 

*' vakarais ofisas atdarytas. 
RRtai I >KNCUA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

B6ld< Malonūs 
SAVO AKIMS!

TOt viena pora aklų vtaam ryvenl- 
muL Saugokite ]aa leiadaml Ue<- 
aamlnuotl Jaa modernliklauala 
metodą, kurių rasSJime mokslai 
gaU sutelktL

SS METAI PATYRIMO 
SsMnkim. akintų, karia praiatt* 

ne vlaų aklų (tempimų.

reL CANal 0267 M
Rez. TeL: PROspect 6659DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Bes. 6958 So. Talman AVe. 
Etos. TeL GROvehfll 0617 
Offloe TeL HEMlock 4848

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6609 S. Artesias Avė. 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

(LKFSB) Vienišo iš di
džiųjų mokslininkų — atra
dėjui buvo Grigas Mfendeiis,. 
kurs per aštuonerius metus) 
rūpestingų bandymų ir ty-1 
ri nė j imu surado labai svar- į 
bius paveldėjimo dėsnius.' 

I Savo tuos mokslinius ban
dymus jisai daugiausia at
liko sode kryžiuodamas įvai
rių rūšių žirnius ir stebėda
mas kokie išaugs nauji žir
niai, tuo būdu jam pavyko 
nustatyti svarbus paveldė

jimo dėsnius. Jo atradimas

Ofise TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244OVTOMBTRUTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kkmpu ll-toa

Neteamat GAMAI, MOS, <Moa«o
OFISO VALANDOS! 

Kaadlaa Uit a. m. Iki 1:19 A m 
Tradlad. Iv tostas. ItM a. m. 

Iki T:IO ». m.

UNITED STATES
KFEM9E

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
OFISO VALANDOS

Valandos: 2—4 to 7—9 vakare 
Trečiad. to NedSUomis susitarus 
2428 Weat Marųuette Road •yrttojas B CRBURGA8 

B AKINTUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; to 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Po sunkaus dienos darbo 
imkim į rankas “Draugą1*; 
Jis suteiks mums poilsio į- 
viairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

EXTRAI EXTRA!
KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ- PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SGPHffi BARČUS rt™^=-a
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYT4:-Muo 8:4S iki 9:15, '£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus .

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nno 1-3; nno 6:30-8:30 

_756 West 35th Street

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo- ranko
mis..Pirkite Karo Bonus

Ueturllki
Žyduką*

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
RezM.-—HEMlock 2324

h k m k IT R■HHH huną * 
|jeti v*vs ■MRtoBM* DBAUO4 

M. KANTKB, ase.

j MONARCH UQUOR
3529 So Halsted St. 

Fhone YAKM S0M
m n '.r: n i i -r t 11 ,: i r.i ' r '1T "OMHI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MIDzmy 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:39 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

Gydytojas ir chirurgas 
6757 So. VVeetern Avė. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. •

fAVPYKEE VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap 
dlvėtą parlor setą nemeskite 
laak, paduokite Boose- 
velt FUrniture Kompaol- 
j»i. Jie PER
DIRBS Ir pa
darys j| katr/j 
NAUJĄ save^ 
dirbtuvėj. Di-— 
deHs pasirln-" 

spalvų apdan. "

* * * <
2-jų ’

ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Ofiso Tel. VIRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 8219 
Bm. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Plrav, Antr., Ketvto. 6 iki 0 vak.; 

Penktad. 8:90 M 9:30 vak. 
Sefitad. 6 vaL tol 9:30 vak.

Rekmadtoniato pagal* euaitavima.

STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2EMOMS 
* NUOAIMC1O RATOMS

GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote, Bet dabar tokių jau 
negautumėt

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mū»ų įstaigoje. JQsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 

* f surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.__ ĮHB SENIAUSIA Ilt ŽYMIAUSIA IMBUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
—miukaiMiTJCmE _ 47 Metai Sėkmingo Pnteruavtam! —

KEISTŪTO SAVINGS and LOAN ASSOCTATION
TEL. CALUMET 4118 ’ Jos. M. Mozeris, Sec*y. 3236 SO. HALSTED ST.

DANTISTAS
1446 S. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirbtdleniato 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. X T-0 P. M. 
tl<7 S. Halsted St, Chicago

Telpfonas SEELEY 8760

MALDOJ PRISIMINK UETUV.

PLATINKITE "DRAUGIVainoto: 8—8 popiet

R O 0 SI
FURNITURE

t lANKIMC.'

• » "įMi 

»«
SS- . OAi
•t •
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HEI.P 1VANTED — VYRAI

HELP WANTF.D — MOTERYS HELP YVANTED — MOTERYS

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph ®488-#48l

REIKIA
VYRŲ

MAILING DEPARTMENT
Patyrusių prie paruošimo siunti
nių, lankstyti, suvynioti ir išsiųsti 
katalogus ir tt. Gera mokestis. 

Atsišaukite i
AMERICAN FIELD SEED CO. 

1929 W. 48rd St.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commlssion nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi J-slRytl Pa- 
liiioaaviino Raštą (statemeut of 
availability) nuo dabartinės dar
bo |st»i«fOK — ar nuo War Man- 
power Commlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinklt ar Jūs galit Rauti 
ir ar Jums reikalinga paliuot*- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

100 VAIKINU
17 Metų 

Ir Suvirš 
Prie

Karo Darbų 
Mokestis 

Laike Mokinimo

BELMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

BUS BOYS
Atsišaukit. I Colonnade Kambarį. 

EDQEWATER BEACH HOTEL
5349 Sherldan Rd.

Amžina nesvarbn.—Taimd atsiSau- 
’rite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
’iuosuoti iš ginkluotos tarnybos.
Oėl idomiy karo darbu moderniš
koje gumo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.
Mes siūlome sekančius patogumus 

apart kitu dalyku:
GPTTPPS GYVYBES APnRATTDA 
REKREAriJOR PATOGUMUS. 
atostogų PLENA.
MOKEST'T LAIKE LEGALIU

bvemctit.
MATTrtVKI.ES (RHOWERSI TU 

KTTTTS MOnEBNTŠKTTR PRATT- 
RVKT.OS TTATRTTS DPT, PATO
GUMO MTTSŲ PARRINTMR-U.

PYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Urikas ir pusė mokama už visa 
-laika virš 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis. f

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Putvrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit
Employment Ofisan

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c i valanda; 48 vai. 
savaitei; laikas ir pusė už viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
ir valandos nuo 8 rvto iki 4 pp. 
Si vra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.

A. M. CASTLE & CO. 
1132 W. BLACKHAWK ST.' 

(2 bloeks north of Dlvision St.)

ANCHOR RUBBER MFG. 
228 W. Illinois St.

CO.

FANCY Sn.K SPOTTER 
Atsišaukit Į Valet Sbop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5348 Sherldan Rd.

ANGLIŲ HIKER8 
Ir darbininku yarde. 
8PENCER COAI.S 
4618 Belmont Avė.

VYRU IR VAIKINŲ shipping room 
darbams ir abelnu kepyklos darbi
ninku. Gera mokestis, nuolatiniai.

DEER PARK BAKING CO. ' 
400 N. St. Louis Avė.

OFFICE BOY
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBI PRAMONE
Piet-vakarų miesto krašte. 16 me
tų senumo ar suvirš, darbai pas
tovūs su gera proga jsidirbimo.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PLACE

Lafayette 0163

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamvbos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
- B. W. Palutsis

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St.

MERGINOMS
MOTERIMS

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite i

ADMIRAL RADIO
3815 ARMITAGE AVĖ. 
4150 N. KNOX AVĖ.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų idomiu karo darbų 
modeminei dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlavvn Avė.

** MOTERŲ *★ 
KARO DARBININKIŲ 

250 - MOTERŲ - 250 
REIKIA

TUOJAU ,
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo 

Assembly 
Inspection ir 

Machine Darbų
Darbai dieniniams ar naktiniams 

šiftams.
Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitalizacijos pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
7 ATDARAS

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

.DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Vienoje bažnyčioje iš
buvo varęoninku 57 

metus
Pittsburgh. — Joseph J.

Pauley, šv. Martyno bažny
čios vargoninkas, kuris iš
buvo šioje bažnyčioje 57 me
tus vargoninku, mirė turė
damas 76 metus amžiaus. 
Jo vienas sūnus yra kunigu, 
ir dvi dukterys vienuolės. Jis 
paliko septynis vaikus.

Skelbkitės Dien. ‘‘Drauge’

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRAI IR MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 j mėnesj
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite* prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6849 Sherldan Rd

PAATUV
SAVINOS

fartuy
A LOAN

AMERICAN HOME - S AFE6UAR 0 OF AMERICAN LIBERTIES

UTHIIAHIAHIHSUĮB ASSOCIATIOHS
CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

SSIO SOUTH WESTERN AVENUE TEL. 6R0VEHILL 0306
GEDIMINAS BUILOINS C UOAN ASSOCIATION
4425 SOUTH FAIRFIELO AVENUE TEL. LAFAYETTE 8248
KEISTUTO SAVINOS C LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET JĮEU- CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
ISOO SOUTH 49™ COURT HtfltVCICERO 412

UNIVERSAL SAVINOS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET "f TEL. CANAL 8500

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Gera mokestis, svarbi pramonė.

MOORE BOXE8, INC.
315 N. Ada

LAUNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikia. Mes išmokinsim 
Jus. Gera mokestis. Atsišaukit {
_ CHAMPION LAUNDRY, INC.

2500 Fullerton Avė.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERĄ 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. e

2742 W. 36th PLACE

SnjuzrtuA&tsaoo.
Ąaps HCRC

J. M02ERI0 RADIO KALKIS STOTIES WHFC, 
SAUSI013 D., PER JOSE^BUORIK VALANDA

praeitus vargus ir

$41.48
UŽ 54 VAL. Į SAV.
NAKTINIAM VVASHUP VYRUI
Darbas; apvalvmas snaustuvėje i 

presų nuo 4:30 pp. iki 2 ryto. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukit i

TRANSO ENVHOPE CO
3542 N. Kimball Avė.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
-jVestme:

PASTOV

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ

FEEDERS. FOLDERS 
IR FINISHERS

PRIVATINIAM KLIUBE 
GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKIT

UNION LEAGUE CLUB 
312 S. FEDERAL ST.

BEI KURIĄ DARBO DIENĄ

:N»«DHwruve
VUS DARBAI

23 NORTH FRANKLIN ST.

TOOL'
DIE

JIG
IR FIXTURE MAKERS
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ DAIKTŲ 

DARBAS

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

SQUARE TOOL & DIE CO.
1322 N. ELSTON HUM 7400

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Patyrusių ar ne. Svarbūs civiliniai 
darbai prie lengvo svorio audeklo. 
Gera mokestis, graži, švari dirbtuvė, 
malonios darbo sąlygos, puiki trans- 
•portaci.ia. Pastovūs darbai su virš
laikiu jei norite.
FABBIC PRODUCTS MFG. CO 

557 W. Jaekson Blvdj 5th FloOr.

TARNAIČIŲ
PRIVATINIAM RIII BE

GERA MOKESTIS 
UNION I.EAGUE CLUB 

ATSIŠAUKIT

312 S. FEDERAU ST.
BEI KURIĄ DARBO DIENĄ

MERGINŲ AR MOTERŲ prie paka
vimo. Patyrimo nereikia, pilno ar 
dalinio laiko darbas, gera mokestis, 
nuolatiniai.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis Avė.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN’’

HELP WANTED — VYRAI

“Draugas” daug rašo a- 
pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailiu pila. Skaity- 
kim “Draugą”.

PIRKITE PAS TUOS BU- 
NIEKUS KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

HELP WANTED — VYRAI

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Platinkite Įdomiausią dien
rašti “Draudą”.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

‘ Ja h' ' \ ■ •

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VYRŲ
REIKIA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 VAL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

DŽENJTORKŲ
Valymo darbai vidurmlestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
i 309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
.... Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio # 

Laiko Darbai

• VYRAMS ir 
MOTERIMS

Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR. PRICE
18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

Warehonse Foreman 
38th St & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

★ ★★★★★< < < 
★< For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent 1
★ For Service 1
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca’s Greatest 

Lithuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir
j«gA

Gerą vakarą!

Keturiasdešimt septynių, 
metų sėkmingo gyvavimo, ^jMeistuto Bendrove nepasi 
Keistuto Taupymo ir Skoli- l^ka neprisidėjus prie karo 
nimo Bendrovė pilnai užsi- pastangų. Yra nupirkus ka
tama vo publikos pagarbos W> nonų, už virš $185,000.00. 
ir pasitikėjimo. t v i r t ą War Loan

. .. . , brivę, kuri prasidės sausiosi seniausia lietuvių ben- , , , _ . , 4.
, _ . . ... iŠ d», bendrove mano pirktidrove, Chicagoje, baigė pe- r
reitus metus su turtu sie
kiančiu pusantro milijono do 
lerių. Pilnai galėsite supras
ti pažangą šios bendrovės, 
kuomet pasakysiu, kad 1897 
pradėta apyvarta tiktai su 
$14,500.00 kapitalą Rezervo 
bendrovė turi virš $70,000. 
Tikrai galima pasigirti, kad 
Keistuto Tampymo ir Skoli
nimo Bendrovė dabartiniam 
laike yra stipriausioj ir sau
giausioj finansinėj padėtyje.

Taigi, gerbiami rad o klau 
sytojai, prašome ir tamstas 
tapti nariais kartu su dviem 
tūkstančiais patenkintų da
lininkų šios bendrovės atsi
darant “Savings Share Ac
count”, ir naudotis pelningu 
dividendu.

Piešiant tokį gražų pa-

Iftero bonų už pusę milijono 
ime du dar^>i- 

s, kurie tarnauja ka- 
:ėnėjė; Tai yra Bruno 
tek, aviacijos; skyriuje 

indas i Anglijoje,ir Irene 
inskas, kuri tarnauja 

AVĖS ir yra paskirta į 
įhington, D. C.
[Cistuto Taupymo ir Sko- 

JBendrovės reikalai y- 
ttvarkomi šių asmenų: 

^homas S. Janulis, pirmi
ninką? ^Frank Diksas, vice 
pirmininkas;; Jos. M. Moze- 
i is, raštininkas; Stanley Sta- 
tievich, iždininkas; direkto- 
tiai: John W. Zacharewicz, 
Iziįcįor A. Pupauskas, Kazi- 
mer Demereckis, John Maže
li suskas.

Baigdamas noriu primin
ei • taupykite ir imkite pas-

veikslą išrodo, kad bendro- kolas iš mūsų bendrovės. O 
ve neturi problemų. Bet, ne- ypač per Ketvirtą War Loan 
tiesa. Karo metu- turime Dnve, raginkite v;sus pi,5k- 
daug problemų. Kaip gauti ti karo bonus, kad greičiau 
morjgičių? Kaip geriausiai haigus karą. Pirkite bonus 
sunaudoti suneštus pinigus per lietuviškas įstaigas.
kad žmonėms būtų atmoka-----------------------------------------
ma pareikalavus? Tai tikita:
keli klausimai, kurie liečia 
jūsų direktorius. Bet mes 
nenusimenam, nes žinom kad 
ši padėtis yra laikina.

Keistuto Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės direktoriai 
yra pasiryžę nepraleisti tos 
progos karui pasibaigus, ka
dangi bus reikalavimas <pa> 
skolų namų statybai, nes 
dabar jau yra didelis jų trū
kumas. O ypač duoti mūsų 
grįžusiems kareiviams pro
gos pasinaudoti mūs patar
navimu įtaigi j ime namo, ku
rio jo širdis trokš, nes, ma
tydami visas karo baiseny
bes, gulėdami pelkėse ir mo
ly ir matydami pasaulio skur 
dą, sugrįžę norės rasti savo 
tėvynėje ką geresnio; galė
damas lengvai įsigyti nuo
savą namą jis hus patenkin
tas ir ramiai gyvena, kad

S 'ForaBetterūdij

U.S.tfAR BONDS
In, Alaace-Lorraine «ven th. 

family narnės have been taken frosn 
ths reaidents and Germanized 
namas substituted. Century-old 
rrench streets of Mulhouse, Stras- 
fcourg, Metz have been given Nari 
narnės. In their effort to destroy 
Ali French culture fn these prov-

bicea the Germans are buminr 
librariea—even the privately ownea 
French cook booka. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
reaidents etill pray for allied borab- 
ere to come oVer again with their 
block busters.

In America our wsr efforts are 
tmnųuil, būt neverthelese they 
mušt be determlned if we are i<> de- 
Hgt Hitler.

Buying War Bonds ev« imj 
is one good way Ui «>>' m our 

alnation to aid m ' * >'

B. S. r-«■ >•-».

z
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Ms£ kiekvienam ūkininkui užauginti ir save pradek* 
tas parduoti tokiom sąlygom, kūrins dantų jam Ir jo 
šeima) žmonišką pragyvenimą;

Teisė kMrvienam biznieriai, madam ar dideliam, ves
ti prekybą laisvės atmosferoj non neteisingos kempeti- 
<4jo», ano laemąiidlą domimus!jos namie ir užsieny;

Teisė kiekvienai šeiniai turėti padorius namas.
Teisė pade tinkamos medikalinės priežiūros ir prie 

praffą pataikyti gerą sveikatą.
Teisė prie tinkamos apsaugos nuo ekonominių baimių 

senatvėje, figoje, netakniaguose ukdiililnuimt ir nedor- 
«t».

Teisė prie gera mokslo.

SOCIALINIS TEISINGUMAS — TAIKOS PAGRINDAS

Visos čia Pranidairto suminėtos teises, kaip ir jis pats 
pabrėžą, reiškia saugumą ir užtikrinimą “Kai bus lai
mėtas šis kasant, rara tarime būti prisirengę žengti pir
myn, įgyvendinant šias teises, prie naują žmogiškosios 
laimės ir gerovės gairių“ — kalbėjo Prezidentas. Nuo 
ta daug parauną, kokį vaidmenį Amerika galės užimti 
naujame pasaulyje. Kai tos visce teisės iras pildomos 
pas mus, namie, kai čia bus užtikrinta piliečiams sau
gumas, tuomet ir kitur to peties galima laukti. Be to 
pasauly pastovios t&’kos negalėsią būti.

Via tik yra džiugu, kad Prezidentas taip energingai 
stoja už visų žmonių teises, už krikščioniško socialinio 
teisingumo įgyvendinimą. Jei, pakaitysime popiežių Le
ono XIII ir Pijaus XI socialines enciklikas, jose kaip 
tik rasime visa tai, apie ką Prez. Rooseveltas kalbėjo

TIKRA PATRIOTE

Mrs. James Irwin turi pri
žiūrėti nemažą šeimą. Ir ge
rai ją prižiūri. Tačiau ji ran
da laiko ir patriotiškam dar
bui prie Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, pavesdama jam 
penkiolika valandų į savai
tę. Mūsų žiniomis, yra ne
mažai 2r lietuvaičių, kurios 
taip jau nuoširdžiai ir ilgas 
darbo valandas aukoja Am. 
Raud. Kryžiui.

Perskaityk ir 
pagalvok

KO PRE! a t b VTAS NELIETfi
Prezideirto kalba ir aktualieji mUai
PRIVALOMO DARBO KLAUSIMASi 'r*

Praėjusį pirmadienį pasakytoji U. S, kongresui Pre
zidento Roosevelto kalba šokėto lakai daug komentarų 
ir ginčą ne tik apautoj, bet ir kai kuriose organizacijo
se. Ypač aitriai kritikuojama Prezidento pasiūlymas 
pravesti darbininkų konskripciją karo pramonės dar
bams.

Dabartinis^ karas, tfesa, reikalauja didžiausių pastan
gų. Milijonai vyrų kariuomenėj aukojasi Įvairiuose ka
ro frontuose. Jtie, dėl to, turi teisę reikalauti pasiauko
jimų ir iš visų tų, lnfcrie yra pasilikę namie. Jei dirb- 

. tuvėą neturės pakankamai darbininkų, jei tie darbinin
kai nedirbs tiek, kiek ič jų šiuo metu 'yra reikalauja
ma arba kels streikus, suprantama, tai kenks karo pas
tangoms, nes nebos pagaminta pakankamai karo pa
būklų, be kurią kariuomenė negali sėkmingai kariauti. 
Prezidentas, kuris yra ne tik valdžios galva, bet ir yy- < 
riauačas ginkluotų jėgų vadas, turi žiūrėti, kad kariuo
menė būtų tinkamai paruošta, kad ji būtų pakanka - 
opai gausinga ir taip jau, kad ji visu kuo* kas karui 
raikai i wyn t būtų aprūpinta

Todėl, jei yra privalomas kareiviavimas, kodėl ne
gali būti įvestas privalomas darbas karo pramonėse, 
nes tai gana artimai rišosi. Tačiau tarp vyrų konskrip- 
cijos karui ir darini skirtumas yra didelis. 
PRIEVARTA NEREIKALINGA

Į kariuomenę savanorių gana daug stoja, tačiau jų 
toli gražu neužtektų apimti dabartinio karo frontų 
daugybę posicijų. Todėl čia buvo reikalinga įvesti pri
valomą tarnavimą kariuomenėj.

Kas kita yra su darbu. Ligšiol nedaug kur darbinin
kų pritrūko. Karo pramonė vis tik ėjo b* eina plačiu 
mastu. Karo reikmenų gamybos srity veik stebuklas 
prataryta. Taip įvyko, nes darbininkai dirbo aiškiai ži
nodami, jog nuo jų darbo lakai daug pareina karo lai
mėjimas. Jei būtų įvestas privalomas darbas, kažin, ar 
tie patys toririaiukri dirbtų tokiu noru ar tokiu našu
mu, kaip ligštoL Pagaliau, bet koka priverstinas dar
bas baudžiava atsiduoda ir tai nėra sveikas reiškinys. 
Todėl na be rerkalo darbininkų unijų vadai nepalankiai 
atsineša į šią Prezidento propozioiją. deltai ją priėmė 
ir dauguma kongreso narių.
PASKIRŲ ŽMONIŲ TEISES

Prezidento Roosevelto iškeltas klausimas, kurį jis pa
vadino antruoju “Bill of Rigbts”, ir įdomus Ir visu 
rimtumu svarstytinas.

Po ščo karo kils visa eilė socialinių ir ekonominių 
problemų m tik Europoj ir visur kitur, bet ir pas mus, 
Amerikoj.

Anot Prezidento, “Mes jau priėjome prie aiškaus to 
fakto supratimo, kad tikroji Individualinė laisvė negali 
egzistuoti be ekeneotatlo užtikrinimo Ir nepriklausomy
bės.'’ žmonės, kurie nėra pakankamai aprūpinti gyve
nimo reikmenimis, nėra laisvi. Todėl Prezidentas tei
singai sako: ‘Žmonės, kurie yna alkas ir be darbo, yra 
medžiaga,, iš kuries diktatūros yra padaromo*”. Atsi
žvelgiant į tai, Prezidentas siūlo “Seoond Bill of Rights”, 
į kurį įeina:

Tetaė prie naudingo darbo pramonėj, Žemės ūky, mat
uose Ir 1.1;

Teise pakankamai uždirbti tinkamam maistui, dra
bužiams Ir rekreacijai;

Prezidentas Rooseveltas savo kalėdinėj kalboj paža
dėjo plačiau pranešti kongresui apie Kairo ir Teherano 
konferencijas. To pranešimo visuomenė nekantriai lau
kė. Bet ji nusivylė, nes Prezidentas vis tik nedaug apie 
jas tepasakė. Jis nepasakė to, kas buvo padaryta Bal
tijos valstybių ateities klausimu. Jis nepriminė nė to, 
kas bus su tomis Lenkijos, Suomijos ir Rumunijos da
limis, prie kurių Maskva rodo savo pretenzijas?

Po tų visų konferencijų Sovietų Rusijos komisarai 
ir jų spauda aiškiai savinasi Lietuvą, Estiją, Latviją 
ir Lenkijos, Suomijos dalis, tačiau ir Prezidentas ir 
Valstybės Sekretorius dėl to tyli, lyg ir duodami su
prasti, kad visos Rytų Europos klausimas spręsti yra 
paliktas vienai Maskvai., Ners mes jaučiame, kad taip 
nėra, tačiau laukėme ir laukiame vyriausybės pasisa
kymo, kad Atlanto -Carterio dėsniai po karo bus taiko
mi ne vien tik Austrijai, Italijai, Iranui, • Korėjai etc.,

k bet ir Baltijos valstybėms.
Reikia manyti, kad Prezidentas Rooseveltas, kuris 

taip griežtai stovi už paskirų žmonių teises, taip jau 
griežtai stovės ir už tautų teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą, nedarydamas išimties nė Baltijos vai
si

Sausio 18 d. prasideda U. S. karo boną, ketvirtosios 
paskolos, didysis vajos. Tenka nugirsti, kad lietuvių 
komitetai šiame vajuje dar šauniau pasidarbuos ir dar 
daugiau karo boną Uparduos. Pasisekimo!

SPAUDOS APŽVALGA
=^S

Pagalvok apie tą pažįsta
mą vaikiną, kuris išėjo įi ka
rą. įsivaizduok jį sugrįžusį 
apkasuose, apsuptą japonų. 
Ar pirktumei jam dar eks
tra granatą, ar papildomai 
kulkų į Ar pirktumei jo drau 
gui lėktuve papildomų šo
vinių kulkosvaidžiui? Be a- 
bejo, kad pirktumei. Kiek
vienas mūsų padarytų bent 
tai.

Štai... iš tikrųjų Jūs kaip 
tik tai ir darote, dalyvau
dami Ketvirtajam Karo Pa
skolas Vajuje . čia paremti 
atakai ten. Jūsų dalis ir ma
no dalis Ketvirtajam Karo 
Paskolos Vajuje yra įsigyti 
bent vieną ekstra 100 dole
rių vertės boną, kuris te
kainuoja 75 dolerius. At
mink, kad karas nelaukia! 
Dabar yra pats laikas įsigy
ti tuos ekstra bonus!

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo pro/. K. Pakštas

(Tęsinys)

Lietuvių būde yra kaž kokia gili neapykanta klastai ir 
apgavystei. Kai Lenkija iškilmrngai pasirašė prie tarp
tautinių liudininkų susitarimą Suvalkuose (1920 m. spa
lių 7 d.) ir dvi dieni vėliau, susitarimo nepaisydama, užė
mė Vilnių, tai Lietuva per 18 metų nesikalbėjo su Len
kija ir nutraukė su ja visus santykius. Kai Sovietai per 
klastą ir draugiškumo sutartis įsiveržė Lietuvon 1940 m. 
birželio 15 d. ir padarė ten apgaulingus rinkimus ir vie
ną dieną prieš rinkimams pasibaigus jau paskelbė Lon
dono spaudoje, kad 99 nuoš. balsavo už prisijungimą prie • 
Sovietų, tai Lietuvoje kilo toks baisus pasipiktinimas šita 
pas mus dar nepraktikuota apgaule, kad tuojau pradėta 
ruoštis prie visuotinos revoliucijos, nors momentas, poli
tiškai galvojant, buvo visai nepatogus. Ir ta revoliucija 
įvyko 1941 m. biržely. Dalyvavo joj apie 131,000 menkai 
ginkluotų žmonių. Smarkiausiuose mūšiuose rusų garni
zonai buvo stargiai užklupti Kaune, Vilniuje ir visuose 
miesteliuose ir per kelias dienas nugalėti pasitraukė į\W 
Rusiją. Revoliucija nieko nepasiekė, nes greit atėjo vo
kiečiai ir likvidavo naują Lietuvos valdž’ą. Lietuvių bū
das mat reikalavo, kad velniškai gudri Sovietų apgaulė ir 
pasikėsinimas pavergti šalį turėjo būti krauju atkeršyta... 
Šitą apgaulės neapykantą E. Rečius suprato jiau prieš 60 
metų, kai ji’s rašė: ii leur failu souvent combattre pour 
defendre leur coin de terre, et quand ils Pont fait, c’est 
avec la fureur que montrent toujours les gens pasifiques 
irouble’s dans leur ropos”. v

IV
Elisee Rečius toliau kalba apie etnografinį lietuvių ori- ■ 

ginalumą: “Lithuanians are mostly tall and well made. 
Among them more rarely than amongst the Russians are 
met those flat features imparting a certain Mongolian 
cast.

(Daugiau bus)

BROLYTI IŠEIVI

S*

Kai maro kratosi ir vokiečiu Ir toį okupacijos
“Iš. Draugas” rašo: *

“Vokietijos sukeltuoju dabartiniu karu Rusija pa- 
8‘naudojo saviems tikslams pasiekti. Kaip carų Ru
sija taip ir Sovietų Rusija nuėjo Imperializmo keliais. 
1940 metais rusų armija užėmė Lietuvą. Joje buvo 
įvestos baisaus teroro režimas. Tokiose sąlygose Ru
sija suvaidino žiaurią komediją au rinkimais į seimą 
ir to neva seimo priverstu nutarimu dėtis prie So
vietų Rusijos. Kokia šlykšti apgaulė slepiasi šioje 
‘se'mo’ komedijoje pasaulis gilėjo pamatyti, kada pra
sidėjus rusų vokiečių karui, viso. Lietuva sukilo prieš 
rasos okupantus.

Šiandien vokiečių okupacija slėgia Lietuvą. Baisi 
ir Šiauri kaip rusiškoji. Iš Lietuvos ateinančios žinios 
kalba apie gyventojų išgyvendinimus, areštus, apie 
prievarta į darbus Vokietijon vežimą, net apie gau
dymą vyrų į vokiečių kariuomenę. Tai teroro režimas, 
panašus j bolševikų įvestąjį. Tačiau ir taip nukan
kinta Lietuva nepaliauja kovojusi dėl savo laisvės. 
Krašte eina slapti laikraščiai. Veikia slaptos organi
zacijos, su Vyriausiąja Lietuvos Taryba priešaky, ku
rių tikslas yra ardyti okupantų pianai ir atgauti Lės- 
kavai laisvė ir nepriklausomybė.

Kas myli tiesą, tos lengvai pažins, kad lietuvių>au- 
ta kratosi kaip maro, kaip mirties tarp vokiečių, taip 
rūsy okupacijos. Nėra gi vaisto tam, kurs šios tiesos 
nei matyti nei girdėti tyčia nenori.”

Lietuvis - svarbiuose 
mediciniškuose
olr t fiAf im onfuftCAre llllViFMHr

(LKFSB) Trūkstant chi
nino gydytojų išrastas kitas 
pakaitalas, bet reikėjo iš
bandyti, kiek tų naujų vais
tų gali žmogaus organizmas 
pakelti, kokias dožas reikia 
ligoniui parinkti. Kad pada
rytų reikiamus ištyrimus bu
vo parinkta kareivių, kurie 
savu noru sutiko paimti tų 
naujųjų vaistų. Tarp tų pa
sišventėlių buvo ir lietuvis 
Albertas Skrabis iš Chica- 
gos. Jisai jau nuo rugp. mė
nesio yra Fort Knox, Kent. 
karinėje stovykloje. Per ke
turis mėnesius drauge su ki
tais jisai kasdien, išskyrus 
sekmadienius, ėmė tų naujų
jų vaistui “pi’sus”. Po du- 
tris kartus per savaitę buvo 
daromas ištyrimas jų krau
jo. *I>9ip, kad per visą ban
dymų laiką jie neteko po pus 
antros kvortos kraujo. At
rasto, kad naujieji vaistai 
gerai veikia. Bandymuose 
dalyvavę kariai gavo visą 
savaitę ilgesnes atostogas už 
pasišventimą. Kai kurių iš 
jų oda taip pageltonavo, kad 
buvo nedrąsu ir namo va
žiuoti. Mūsų lietuvis laikosi 
gerai, yra sveikos išvaizdos.

Lietuvi išeivi, turėk galvoj,
Daugiau tu atliksi dirbant krūvoj.
Į talką įstojęs tu visados 
Nudirbsi Tėvynei daugiau naudos. 
Daugiau tu laimėsi sau ir vaikams, 
Turėsi daug džiaugsmo visiems laikams. 
Brolyti, (pradžiugsi, kaip mūs tauta 
Iš nasrų plėšikų bus ištraukta.,
Kaip laisvės saulutė jai patekės 
Ir žaizdas jai gydant ją glamonės.
Kaip javadi subrendę kris pradalgiuos 
Ir miškai atžėlę vėl sušlamuos.
Kaip gamta Tėvynės, mišriai prabils: 
Garbinkime Dievą!—malda pakils.
Be taikos to visa, brolau, nesiek,
Nes visas tas darbas nueis perniek. 
Pavienį žmogelį, kas čia girdės, 
Neklausys jo niekas, jam nepadės.
Tad, mielas išeivi, riškis saitais, 
Daugiau tu nudirbsi tik su kitais.
Tik nesidėkib su išdavikais—
Mūsiškiais čekistais, ar smogikais. P. T.

PAULINA KRAUJALIENE 
(po tėvais Grlgaičiutė)

Gyveno 2341 W. 23rd St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 13, 1944, 9 vai. ryte, su
laukus pasės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kauno rėd., Saulių apskr., Seda- 
vos parap. ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Augustiną, brolį Joną 

Grigaitį, švogerką Agniešką Kraųjaliutę, švogerį Povilą Krau- 
jalį ir jo šeimą ir daog kitą giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks ptrmad., Sausio 17 d., 1944, iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Brolis, švogerką, švogeris Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachaurtcz ir Sūnai, Tel. Caaal 
2515.

ir.
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Remkile ir platinkite dienraštį "Draugą".

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

i
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★ VIRTUVĖ ★
★ ★ IR M ADO S

Vieno vakaro prisiminimai
atsikėlus artinasi prie mano 
lovos.

— Katriut, tu girdi? — 
klausė ji pasilenkusi, bet aš 
tylėjau. Tada ji dar arčiau 
pasilenkė, ir jos balsas bu
vo toks graudus:

— Dėl Dievo, atsisakyk 
Vinco, Katriut...

Ir tą momentą aš, rodos, 
visa supratau. Pasidarė šiur
pu ir, užsitraukusi aukš
čiau antklodę, nusigrįžau į 
sieną...

Sekančią dieną mudvi ne
kalbėjome nieko. Vakarop 
užėjo į mus kaimynas — bu
vo įprasta pasidalinti nau
jienomis. 1

— Nežinau, gal ir girdė
jote, — prašneko jis, — ma
lūnininkas apvesdina savo 
Vincą su šeimininko dukte
ria. »

— Ką sakote? — sumetė 
mama.

— Hm... — krapštydamas 
pypkę numykė tėtis.

Sesuo buvo virtuvėje. Ji, 
be abejo, tą naujieną galė
jo girdėti, bet ką ji tuo mo
mentu jautė, aš nežinau. Aš, 
nei gyva nei mirus, išslin
kau pro duris...

Rytojaus dieną aš ir vėl 
buvau bažnyčioj. Tamsta žj- 
note, ponuli, iš Evangelijų 
pariziejaus maldą. Aš mel
džiausi, kaip pariziejus. Ma
no sesuo ir ji, malūno savi
ninko duktė — lengvabūdės; 
jis, Vincas — suvedžiotojas. 
Gerai, Viešpatie, kad man 
sutelkei kitokį temperamen
tą... Bet tą momentą aš pa
žvelgiau įi altorių. Gerasis 
Kūdikėlis ant Motinos ran
kų laimina visus... Taip, vi
sus: mane ir mano seserį... 
Ir man pagailo nuskriaus
tos sesers... Aš pradėjau ieš
koti kaltininko... Pradžioje 
jis taip pat nieko blogo ne-

(Tęsinys)
— Miltai — nė pati nepa

jutau, kai ištariau — aš ne
su tau perrimta. Tą gali vi
siems pasakyti...

— Gerai... — lyg abejoda
mas kuo jis atsakė.

Mano sesuo, kuri tuo me
tu stovėjo atsišliejusi me
džio, nelauktai greit prianez- 
gė:

O taip. — Jau būtų 
laikas!-.

Bet kada aš patenkinta jos 
pastaba į ją pažvelgiau, Die
ve... ji buvo mirtinai išba
lus.

— Tu nematei, kad tarp 
dviejų stovi trečias — per
bėgo mano smegenimis min
tis.

Taip! Tik dabar pamačiau, 
kokia žavi ir stipri buvo ma
go sesuo, ir kokia menkutė 
prieš ją buvau aš.

— Jie mane prigaudinėjo, 
— vėl pamąsčiau.

Vincas pakilo ir nieko ne
sakęs pasuko keliuku ma
lūno linkui.

— Judvi susitark'te, — 
grįžtelėjęs sumetė dar.

Sesuo valandžiukę stovėjo 
nesijudindama. Po valandė
les bekraujėmis lūpomis lė
tai lėtai sušvebeldžiaVo:

— Katriut, tu paliksi jį 
man...

Aš skubėjau namo. Ji pa
sivijo ir vėl paprašė:

— Vincą turi man palik
ti! —

Aš skubėjau.
Pre’ upelio abi nusiprau- 

sėva.
Miegojome abi viename 

kambary. Bet tą naktį jei aš 
būči?u galėjusi apvaldyti sa
vo ašaras, būčiau galėjus iš
girsti kūkčiojant tikrąją ir 
mylimą savo seserį... Laik
rodis išmušė vidurnaktį. Štai 
ga pajutau, kad mano sesuo

KETURIOS SESERYS MASINES

Kapitonas Gordon Michels pasitinka keturias seseris Biaggi stovykloj Lejeune, N. G. 
Jos visos įstojo į Marine Corps Women’s Reserve vienu kartu. Prieš įstodamos tar- 
nnauti Dėdės Šamo ginkluotose jėgose jos priklausė prie St. Gall’s parapijos, Gardnęr- 
viile, Nev. (NCWC-Draugas photo)

manė, bet paskui mano se
sers grožis jį apakino... Die
ve, Tu visa žinai... Gal ir 
mano dvasia gerame atspa
resnė tik dėl to, kad mano 
išorė ne tokia žavi... Ir tą 
valandėlę aš taip karštai, 
kaip niekad, meldžiau, kad 
gerasis Dievas visa ką su
tvarkytų... ir kad man ne
laimės tarpininkei atleistų... 

(Daugiau bus)

MŪSŲ VIRTUVĖ
Šitie kopūstai yra daromi 

pagal būdą Rusijos virimo 
kopūstų, vadinamų “ šči’ 
Reikia užpilti vandeniu kau
lą jautienos su mėsa ’r su
dėjus raugintus kopūstus už
virinti. Užvirinus, reikia į- 
dėti druskos, pipirų, iapc’ių, 
cibulių ir virinti ap'e 3—4 
valandas. Išvirus* reikia už
baltinti rūgščia Smetona.

Moterų vaidmuo "Draugo" koncerte
Dienraščio ‘ ‘Draugo’ ’ tra- pareiga ne tik pačioms atvyk 

dicinio koncerto programo- tl į koncertą, bet ir vyrus 
atsivesti, kad įrodyti jiems, 
kaip aukštai lietuvaitės jau

reišk inį/ Moterų meno jėgosj yra pakilusios muzikos ir
je pastebime mums, mote
rims, vis tik džiuginantį

išpildys ar tik ne 98 procen
tus visos programos. Kiek 
ligšiol buvo pagarsinta, taip 
ir atrodo. Toj programoj 
randame: šv. Kazimiero A- 
kademijos mergaičių orkest
rą; Brighton Parko sodalie- 
čių chorą; šv. Jungio para
pijos moterų chorą; solistes 
— Genovaitę Klevickaitę, A- 
delę Druktenytę ir akademi- 
kių duetas.

Neabejojama, kad ir mo
terų bei mergaičių chorai, 
mergaičių orkestrą ir aolis-
tės gausingą “Draugo” pub-. ir visus kitus raginti atvyk- ’ 
liką suža vės. Mūsų, moterų | ti.

dainos meno atžvilgiu, kaip 
kultūringai jos moka prog
ramą prirengti ir ją vesti. 
Manome, kad ir vyrai džiaug 
sis lietuvaičių stambia pa
žanga kultūroje.

Kaip matome, moterys 
“Draugo” koncerto progra
moje suvaidins tikrai svar
bų — patį svarbiausią vaid
menį. Mes tuo galime ir di
džiuotis ir džiaugtis. Bet 
žiūrėkime, kad ir mes visos 
savo dalį atliktume. Mūsų 
dalis — dalyvauti koncerte

Kq sako grįžęs iš Indijos

Buvusi bramane yra viršininkė seserų 
vienuolių Indijoje

New York. — Kunigas 
Achilles Meersman, O. F. M., 
grįžo į Jungtines Amerikos 
Valstybės po aštuonių metų 
buvimo Baluchistane, Indi
joje, ir papasakojo apie su
darymą vienuolių seserų 
bendruomenės iš Indijoje gi
musių. Toji seserų bendruo
menė žinoma vardu Francis- 
can Missionaries of Christ 
The King; tojo vienuolyno 
narės dėvi tautišką rūbą va
dinamą sarį, rūbas kuklus, 
bet iškilmingas Indijos mo
terų apsirengimas. Bendruo
menė buvo įsteigta 1937 me
tais, dabar yra 29 misijonie- 
rės dirbančios keturiuose 
konventuose. Generalė moti
na, buvusi bramane, yra mo
tina Mary Bridget.

Kunigas Achilles yra gi
męs Minnesotoje ir studija-

Grožio palaikymo kaina
Amerikietės išleidžia kas- leidžia kasmet iki 307 dole- 

met apie 2 milijardu dolerių rių.
kosmetikai (grožio palaiky
mui). Per metus jos sunau
doja 4000 tonų pudros, 5Ž,- 
400 tonų kremo, 26,500 tonų 
veido vandens, 19,000 tonų 
specialaus muilo, 6,562 tonų 
maudymosi druskų, 2,375 to
nus lūpų dažų ir 26,250 to
nų kitokių reikmenų grožiui 
palaikyti. Statistiniais davi
niais kiekviena gerai aprū
pinta moteris kosmetikai iš-

Įamžinki! savo vardą j liurdo knygą
18 visi, Marijos stebuklingų šventovių la-

blauMal yra nngatwjųn Lto-tUt, kur prie 
Masabielio upes, 1K5« m. švč. Panelė Marija 
apsireiškė mažai mei-gattrl Hmuuktai. Toje 
vietoje, kur Marija apsireiškė, atsirado Šal
tinis vandens, gyrių* J vairias k fino Ilgas.

Kas norėtų plačiau api- Murdų. šve. Pan. 
Marijus apsIrriMdimr* Ir jvykuatus Liurde 
stebuklus sužinoti, uiabakykibr Vykupa p. 
B&ėht knygų, kurių šiomis dienomis laik
raštis ‘Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, 
kurtai ftvč. Marija apsireiškė, Įvairių ligo
nių. kurie stcb&k’iagai pasveiko Ir kitų.

Norintieji gauti šių begalo naudingą kny
gų, prisidėkite pre josite IšItMdlino. Kas 

iti^B *tik<y< *5.00 ar (fanglan, tas gaus knyga ir 
B™ J’l «»eilaJ Ims tamUntl - a*spausdkitl paė’ojc

Murdo knygoje. Knygos fondui auka. sius
kite: Darbininkas, atw W. Hruathvav, Su. 
Hoaton 27, Mass.

"Darbininko" Arimlnistradjn.
Siunčiu *.......... ir prašau prisiųsti Murdo

knygų
Vardas Ir Pav..’............................. ............................

ĮBŽS m. švč. Panelė <»•**«• .........................................-........................
n stre škė Bernadetai Miestas ir vąisl..................................................

*o St Ambrose kolegijoje, 
3avesport, Ia. Jis tapo pran
ciškonu, kai vyko Islandiją. 
1929 metais buvo nusiųstas 
į Braziliją, kur dirbo beveik 
šešis metus.

Kai naujoji misija Olandi
jos provincijoje buvo atida
ryta Karachi, Indijoje, kuni
gas Archilles buvo nusiųs
tas į tolimą apylinkę. Trys 
ketvirtadaliai iš 4,500,000 
gyvenančių Baluchistane yra 
mahametonai, ir tarp jų at
vertimo darbas yra labai 
sunkus. Kunigas Achilles 
Meersman pareiškė, jog Ka
rachi prefektūroje yra 15,- 
000 katalikų.

Du metus kunigas Achi
lles tarnavo kaipo kariškas 
kapelionas su britų jėgomis 
Baluchistane, prie Afghanis- 
tano mbežiaus.

Groiiui palaikyti pramonė 
Amerikoj turi 5-ją vietą. Pir 
Žiloj vietoj automobilių pra-. 
monė, antrąja tenka laikyti 
smulkiųjų reikmenų pramo
nę, paskui gydymosi prie
monės ir tabokos fabrikai, 
o penktoje vietoj kosmetika. 
Taigi, kosmetika Amerikos 
ūky yra vienu iš vadovau
jančių faktorių (veiksnių).

Platinkite “Brangą”.

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

1+ & 
I, ■

Bangias įbėgo “Minios apstojo urvą Ir laužia tvorą.’Visi drangai buvo kavinėje

Nebežinodami, kaip sulaikyti žmones, kad 
jie neitų prie Masabielio urvo, Liurdo miesto 
pirmininkas Liakadė nusprendė urvą uždaryti. 
Apie Urvą darbininkai apkalė aukštą lentinę 
tvorą ant kurios buvo prilipdyta parašai, kad 
niekam nevalia čia vaikščioti.

Tos pačios dienos vakare kavinėje buvo su
sirinkę būrys vyrų atsisvrikinai su poetu Lapite. 
Visi jo draugai buvo susirinkę. — Mums bus 
liūdna be tavęs, Lapite, — tarė mokytojas 
Klarensas. — žinai, mes aštrių pasikalbėjimų 
turėdavome; nebus man su kuo dabar padisku- 
suoti.—

—Tamsta gali padėkoti Moteriškei, kad ai 
išvažiuoju, — tart Lapite, — ji mane privertė 
ii čia bėgti; važiuoju į Paryžių.

Estradas, miesto mokesčių rinkėjas tarė:— 
Aš nesuprantu, kaip Moteriškė tamstai galė
jo ką blogo padaryti.—

IMI MF XiM

— Na, tai kas? — tarė Liakadė. Mes pasta
tysime kitą tvorą šią naktį ir pastatysime sar
gybą.—

Valstybės gynėjas Vitalis Ditūras nusišyp
sojo ir atsisveikindamas su Lapite tart — Ko
dėl tu išvažiuoji nepamatęs dramos paskutinio 
akto?—

— Bloga, — nusijuokė poetas, — Man atro
do, kad Moteriškė atima žmogui laisvę. Matai 
ji reikalauja, kad aiškiai būtumei su ja, ar 
prieš ją. Ir toks reikalavimas suvaržo maao as
meninę laisvę.—

Tuo metu visų akys nukrypo į duris iš kur 
pasigirdo didis triukšmas. Staiga, durys atsi
darė fa* įbėgo į vidų žandarų viršininkas Deng
iu. Priėjęs prie svečių stalo jis tart: — Ponai,
Liurde sukilimas gręsia. Minios išlaužė apie 
urvą tvorą ir nuplėšę parašus sumindžiojo.—

Visi tylėjo. Po valandėlės tylos pirmininkas 
Liakadė tarė: — Jei tu turi kokį pranešimą, pri
valai rimtai jį pareikšti. Sakyk, kas gi atsi
tiko prie Masabielio urvo ir kada?—

Žandarų vtrilntnkas tart: — Visa atsitiko 
prieš pusvalandj atgal. Aš vienas buvau sargy 
boję. Minia išlaužė tvorą ir prisiveržė prie urvo.

IMS kr Tb* VUrina būt D'Mribrtąd hy totorų* SrvJtaM* v ncoomUlra wUb t*ų Book-of-th»-lfaa<b OlaK

Ar užsisakei Vyskupo Bučio knygą: — ftVC. 
PANELES MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIUR
DE? — Tai būtina knyga kiekvieno kataliko 
namuose. Joje sužinosi, kaip valdininkai trukdė 
žmonėms tikėti į Bernadetos apsakymą, kiek 
Bernadeta turėjo prikentėti, kiek stebūklų pir
mose dienose įvyko, ir dabar vyksta. Prisiųsk 
"Darbininkai”, 306 W. Broadvay, So. Boston 
27, Mass. $5.00, gausi knygą ir joje jūsų vardas«  Į X--A. 1-^1 S - 1 -Z* J-Dfllią Ilsta yULS KnULDO tv/lOĘĮlO.

DABAR Yra
Namų Matertjolą Vi Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mėsų jardą Ir ąpžlfirėklte aša
ką Ir ankštą rfli| UOTŲ—MKAW0BK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porėtų, vtfhų, akląpų Ir Aslų. 
PASITARKIT SV MOŠŲ EKSPERTUS

APROKAVIMA8 B
TRIHAMAS DYKAI!
STANLEY £JTWINAS,

CARR-MOODY LUMBES CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALSSMANAI 

3089 80. HAL8TED OT. THL. VICTORY 1272
Sekmadieniais nuo 8 vai. ryte iki 12 vaL 

7 vaL ryta iki 8:10
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« GA8Y, IND. LIETUVIU GYVENIMO
SUSITUOKĘ

Seimą Meškiūte ir Aleksas Kazlauskas (U. S. Ccast 
Guard), kurie susituokė Naujų Metų dienoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje, Gary, Ind. Šis atvaizdas padarytas 
prieš vestuves — jų sužiedotuvių proga. Geriausios lai
mės linkime. Pažymėtina, kad jaunavedžiai nors gimę šio
je šalyje, bet dedasi tikra’s lietuviais. Abu kalba ir dai
nuoja gražiai lietuvių kalboje, už ką priklauso garbė jų 
tėvams.

Kario vestuvės nio. Šliūbą davė kleb. kun. 
j J. S. Martis.

Naujų Metų dienoje Šv.
Kazimiero bažnyčioje įvyko 
šliūbas kario Alekso Kaz
lausko, Jr., U.S. Coast Guard 
su Seimą Ann Meškiūte, Ga
ry gražuole.

Jaunasis yra sūnus žymių 
tėvų Kazlauskų, kurie turi 
ūkį '3 mylios nuo Valparai- 
so, Ind., ir yra žymūs biz
nieriai gyvulių supirkinėji
me.

Jaunoji yra duktė Meškie- 
nės, kaimynės ūkininkės, ku
ri vra pagarsėjus savo ska
niais lietuviškais sūriais ir Taryknt ękvrillt 
Smetona. ' '

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Lietuviai ir politika i Padės daboti

Cicero. — Atvejų atvejais I tvarkos 
buvo rašyta, kalbėta, jog' 
lietuviai turi turėti miesto 
valdžioj savo tautos žmogų 
ir ta.3 niekaip neįvyksta. Ka
me to v'so kliūtis? Niekeno 
kaip tik pačių lietuvių.

Kaip kitados, taip Ir'prieš 
šiuos rinkimus buvo pradė
ta organizuotis. Beveik vi
sos draugijos, klubai išrinkę 
po 3 atstovus. Jau atlaikyti 
keturi susirinkimai. Man 
žingeidu, ką tie atstovai ra
portuoja savo draugijoms, 
nes jie nei vieno susirinkimo 
neatlankė. Lietuvių Numų 
Savininkų ir Polūtikos Klu
bas kaipo iniciatorius to' vi
so, nuoširdžiai veikė, kvietė 
visus bendrai tar.is nežiūf
rint partijų kad kaip nors 
pravedus savo taufetį mies
to valdžion.

Štai, praeitą trečiadienį 
buvo sušauktas susirinki
mas. Atsilankė pusė tuzino:
5 vyrai ir viena moteris. O 
kur buvo visi kiti ir pats 
kandidatas A. Petkus ? šitaip 
einant, nieko nelaimėsime, o 
daug blėdies padarysime sa
vo ateičiai. Jau ir dabar yra 
sakoma, jog lietuviai nėra 
organizuoti ir nemoka poli
tikoj veikti. L'etuviai nei 
kiek nėra prastesni už kitus.
Yra tinkami ir moka veikti.

S. PILIACKAS
Simonas Piliackas, išėjęs 

į pensiją Chicago policinin
kas, vakar atsilankęs į dnr. 
‘‘Draugo” ofisą, atnaujino 
prenumeratą, įsigijo du kon
certo tik ėtus ir dar paža-

dėjo koncerto vakare salėje 
padėti žiūrėti tvarkos.

S. Piliackas yra pavyzdin
gas lietuvis katalikas, dide
lis patriotas ir katalikiškos 
spaudos rėmėjas.

Atgaivintas
Henry Gloede, 61 metų 

amžiaus, 2219 North Maple- 
wood avė., Cook kauntėu 
plačių kelių departamento 
klerkas, buvo atgaivintas ug 
negesių departamento, gel-

Susirinkimai
West Side. — Baltos 

žvaigždės Klubo metinis su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
sausio 14 d., 7:30 West Side 
Hali. š ame susirinkime nau
joji valdyba užims vietas. 
Bus išduotas raportas

Vestsaidietis K. Pilipavi.
čius, kilęs nuo Marijampo-|bėjimo sąuado, pereitą tre
lis, .atsilankęs į “Draugo" Sadienį po to, kai jį ištiko knyglĮ''paįikįnkn^‘ j?Bar- 
ofisą įsigijo du koncerto ti-Į širdies ataka, 
kietus ir pažadėjo koncerto Į ______
vakare duoti talką kitiems 
darbuotojams.

Iš No. Side lietuvių ve i
kimo veteranai: V. Strioga, 
P. Mačys, A. Deksnis, V. Rė
kus, J. Lebežinskas ir K. 
Lukošaitis pasižadėjo kon
certo vakare, Sokol Hali, pa- 
sidirbuoti patarnaujant 
skaitlingai publikai.

Visi prašom', nepamiršti, 
kad koncertas bus sekmadie
nį, sausio 16, ir kad progra
ma prasidės 4:30 vai. popiet.

WHAT’S WRONG WITH 

THIS PICTURE?

I
I Pats and greaie* poured inio Iho sink c’oj i e 

pipa KiJchen f<st thould b© salvaged to mate 

i r \ carine for gunpowder and miSfary mod'.'r.es

tūlis, neėmęs pašalpos per 
25 metus, gaus dovanų $25. 
Už tai jis žada iškelti susi
rinkusiems vaišes. Bus gė
rimo ir užkandžio.

Klubas turto dabar turi 
$16.269.25 r pirkta U. S. 
bonų už $6,000.

Klubo valdybą sudaro: F. 
Erbroder pirm., V. Duobai 
vice pirm., D. Olis nut, rast.,
J. Harman fin. rast., B. Sta- 
kėnas k. rast., J. Kamins
kas iždo globėjas, K. Tarna-Į^ 
nauskas iždin. ir K. Ūkas 
maršalka. Wm. Duoba

PIRKITE KARO BONUS!

Vestuvinė puota buvo lie
tuvių parapijos svetainėje.
Giminių ir kviestųjų svečių 
suvažiavo iš arti ir toli. Pa
sidžiaugta jaunųjų la:me ir
palinkėta geriausios kloties, i Tik reikia įsi judinti ir atsi- 
Jaunavedžiams sudėta dova-Į sakyti pavydo. Pavydas viš
nu anie $600.00. j ką suardo.

Jaunasis, pabuvęs kiek lai- į Plačiai eina įvairių paš
to namie grįžo prie savo pa-J kalų apie politiką ir miesto 
reigų Korespondente rinkimus. “Kimbarkas ne

kandidatuoja. Petkus iš prie 
vartos eina” ir t.t.

INDIANA HARBOR

veikiaVestuvės iškeltos kuo gra
žiausios. Pulką sudarė 8 po 
ros. Pirmoji pamergė buvo 
Theresa Brazauskas su Al
bertu Kazlausku, jaunojo
broliu, Bemice Zupkas su 1}jM pjrmą 8usirinkimą 8v. 
Aleksu Einikiu (navy), jau- PranciškaiJJ parapijoje, I„d. 
nojo pusbroliu, Irene Kaz- H,rbore A1. Vinickas, kurs 
aus aite su Stanley Kaz-1Buv0 išrūktas pirm. laikinos 
aus u pusbroliais, L..cille vaidybos, pranešė apie Ame- 
Phsausfos su John Palonie, rik;s Uetuvių suvažiavimą 
Sušauna Degymss m AnUi^ Pitt8burghe, kuriame jis da- 
ny Meška, jaunosios broliu, į
Irene Nomoff (Namlvi&ie> atatov>8
su Tony Zupkas, Ste la Ado- Kjti laikinO3 valdy.
™ai ,8. SU_ orTe £ur 8,‘ bos sekaulisji: v'ce pirm. — 
V.rgm.a Paloms su Bruno j Mjtuck ra-t _ ,
Nemm .r dvi mažytes senu-, k iždin _ kun R K{. 
tęs Mary Ann Kaz’auskaitė
ir Dolores Nomoff.

Tie dalykai visiems įdo
mūs, tai kodėl neateiti į su
sirinkimą ir viską patirti, 
be jokių spėliojimų ir pri- 
dėčkų ? D.

Indiana Harbor, Ind. — 
Indiana valst. neseniai su- 
suorganizavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius, kurs

renkama pastovi valdyba. 
Rus daromi planai pardavi
mui $100,000 vertės tonų 
karo laimėjimui ir tuo pačiu 
parodyti Dėdei Šamui, kad 
Amerikos lietuviai myli šį 
kraštą ir kad labai geidž'a 
panašios nepriklausomybės 
ir Lietuvai po šio karo A- 
merikos užtarymu taikos

kaipo Harboro lie- konferencijoj.
Gary ir Harboro lietuvių 

American Legion Pešt 289 
nutarė dovanų $25.00 vertės 
boną suteikti sėkmingiau
siam bonų pardavėjui.

Pirmame susirinkime Har- 
bore dalyvavo kun. J. Mar
tis su kitais Gary atstovaisJaunoji baltuose vestuvių 

rūbuose, kaip p? sakų kara
laitė, vedina jaunojo tėve
lio ir lydima pa'ydoviu ir 
palydovų pulko žygiavo bal
tu taku pr:e savo eužadėti-

kauskas.
Sausio 16 d. įvyks antras 

susirinkimas šv. Kazimiero
parapijos salrje, 1390 West 
15th St... Gary, 3 vai. peoiet. 
Visos lietuvių draugijos 
Lake County kviečiamos sių
sti po tris delegatus. Bus

Motiejus

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį R į 
JISOUTH PAULINA 

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
Mineralinės, sulferlnės vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesf 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZEHNA, Savininkas

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 9114

Perkėlė mvo Raštinę | 
BRIGRTON PARKA

Su Tnnome taksais ir kitaip rei
kalais kreipkitės virfiminėtu 

antrašu.

ė-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tintas Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitu*
visokius auk 
staiua-Sdaiktus 
už PRIE N A 
MIAUSI AP 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r ’nkima 
Muzikališkų Inatrumntų, Mūri 
kališkų Knygų. Stygų. Rekor 
du ir kitu visokiu murikaliu 
daiktų.

/f;,, .r
' raišom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas h* Muzikalius Tnstrumsn 
tos.

1OHN A. KASS
JEWELRT —*• WATOHM AKER 

— MU81U

421« ARCHER A VENI7E 
it LAPAYETTE M17

Rašomas Plunka-

42

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

“D R AU G O"
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Groja .
SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS^ 

PRYZINIS ORKESTRAS

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS

KONCERTE:

DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE KLEVICKAITfi IR ANT. KAMINSKAS 
ŠAUNIAI GROS ............ SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

ZINIŲS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS ...... NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SODALIETES SU w

PERSTATYMU “LIETUVIŠKU VESTUVIŲ IŠ “KATRUTES GINTARAI” IR 
MALONIU DAINAVIMU LIETUVIŠKŲ DAINŲ.

MALONIAI ŽAVĖS .......... SV. JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS SU TIK
RAI LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS

BUS TIKRAI NUOSTABU............ “DRAUGO” KONCERTE BUS. 100 GRAŽUOLIŲ IR
VIENAS VYRAS. _______

PAVAIŠINIMAS STEBINS .... NEREIK RŪPINTIS “PUNKTAIS” IR KITAIS SU
VARŽYMAIS, NES BUS VISOKO APSČIAI IKI SOTUMO.

KONCERTO PRADŽIA ............ 4:30 Vai. popiet: Tikletal (su U. S. War Tax) $1.00
Bus šokiai po koncerto 7.30 vai. vak. prie geros muzikos.
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X Dr. A. Stulga praeitą 
trečiadienį Federacijos Chi- ' 
cago apskrities susirinkime Dvi 
davė laha įdomią paskaitą name 
apie dantų sveikatą, pailius- pereitą trečiadienį po pietų 
truodamas briežiniais. Tai. kilo gaisras. Gaisro metu 
vienatinis mūs profesionalas, penki ugnegesiai buvo su
kurs, be savo pareigų, ran- j žeig1 
da laiko dalyvauti ir vieša-, -n 
me veikime.

bėti.
X Mutual Federal Savlngs

and Loan Asą. metini* ra
portas rodo, kad tos ben
drovės bendras turtas sie
kia $1,381,097.13. Bendrovės 
prezidentu yra Jonas J. Ka- 
zanauskas, o sekretorium-ifr 
dininku Ben. J. Kazanans- 
kas.

Apvogė gatvėjePenki sužeisti
Eugene Jackson, negras, 

4620 Indiana avė., pranešė 
pereitą trečiadienį policijai, 
jog du negrai jį užpuolė ne
toli 50-tos gatvės ir Indiana 
avė., ir paėmė iš jo $350 ir 
laikrodį už $165.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B.
X Stella Belu n s k i e n 8, 

Town of Lake biznierka, 
4530 S. Honore St., pergy
veno sunkią operaciją Šv. 
Jurgio ligoninėj, 449 W. Wi- 
neconna.

X ARD 6-tas skyrius iš 
Brighton Park jau, sakoma, 
nustatęs, kokiu Menu vai
šins skaitlingą publiką dnr.
* Draugo’* koncerte, Sokol i 
salėje, sausio 16 d. Į i

X Anna Masiliūnienė, sa
vininkė tavemo Ciceroj, vi
suomet prisideda prie gerų 
darbų. Nors dabar taver
nom* sunkūs laikai, tačiau 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių centro vakarienei neat
sisakė paaukoti* dovaną.

X DKK nariai, prašomi į- 
sidėmėti, kad susirinkimas 
— iliustruota paskaita iš 
(priežasties roošimosi dienr. 
“Draugo” koncertui, nukel-| 
ta į sekantį penktadienį, sau 
šio 21 d., Darius-Girėnas sa
lėj, 8 vai. vakare.

X P. Kuzmarskis, brigh- 
tonparkietis muzikantas su 
savo lietuvišku orkestru, 
“Draugo” koncerte, po prog
ramos, lietuviškų šokių mė
gėjams žemutinėj' salėj ža
da pasitarnauti tiek, kiek 
kurio kojos atlaikys.

PIRKIT? tvAPC PONUS
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.

10 Metų Mirties Suhaktuvės

STANISLAVO
ABROMAVIČIŪTĖS

Mirties Angį lis. Dievo pasiun
tinys, pavadino pas save jau
nutę mūaų duKrtlę, vos sulau
kus dvylikos m tų amžiaus. 
Paliko _ didžiausiame nuliūdi
me motiną Julijoną, tėvą Jo
ną, brolj Kun. Edvardą, bro
li Joną. broli&nę Bronic? ir 
seserį Adelę.

Negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsą tarpo mytlmiauoią ir 
brangiausią dukrelę. Mes ap- 
gaiUrataujame jos pras šalini
mą iš mūsų tarpo. O, mūsų 
Stasyte, kaip greitai jau de
šimts meti} praslinko kaip jū
sų netekome, kad Ir šiandien 
negalime Jus užmiršti. Tik 
mes susiraminsime maldoje 
prašydami Dievą amžinos ra
mybės mūsų dukrelei.

Minint a. a. StaniMavos mir
ties sukaktį bus atlaikytos šv. 
Mišios už jos sielą Sausio 15 
d., 1944 m., 6:00 vai. ryte, Šv. 
Jhrgio parap bažnyčioje. Taip
gi brolis Kunigas atlaikys šv. 
Mišias Šv, Antano par. bažny
čioje, Cicero, III. Dvejos šv.

Dr. Stanley Jaku b, vyres
nysis Navy leitenantas, val
džios paskirtas įsteigti ir 
vadovauti diantisterijos sky
riui Purdue universitete. 
Prieš liuosnoriai įstodamas 
į Navy, jis Chicagorj turėjo 
ofisą Metropolitan State 
Bank rūmuose, buvo veiklus 
lietuvių tarpe, ypatingai Lie
tuvių Sporto Sąjungoje. Yra 
vedęs lietuvaitę, laid; direk
toriaus Eudeikio dukterį.

X Mrs. Theodore B. Sachs, 
viena direktorių The Tubsr- 
cuiceis Institute atsiuntei 
“Draugui” padėką už gra- ' 
žią propagandą lietuvių, tar
pe, kad kuo daug’ausiai prieš 
Kalėdas išpardavus “Christ- 
mas Seal”.

PETKB TROOST MONUMENT
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi---------------  . ■ ■
PAMINKLAI

X Dolores Campbell (ži
nomos daini ninkės Eleono
ros Kandrataitės pusseserė) 
taip pat yra žymi solistė. Ji 
turės svarbią rolę Cicero So 
dalicijoe ruošiamam Mins- 
treal vakare.

X Aldona šleinis, cicerie- 
tė, jau tris sykius yra auko
jus savo kraujo Raud. Kry
žiui. Ji yra sumani ir vikri 
ve'kėja ypatingai vyčiuose: 
14-toj kuopoj eina socialės 
komisijos narės, o Chicago 
apskrity antrosios sekreto
rės pareigas.

MAUZOLEJA1

Pasitikėjimo
Mumis

UŽUOJAUTA
Remkite ir platinkite dienraštį "Draugų

Prez. A. Smetonos
KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

seimai
PERSONAUZED MEMOR1AL8 AT NO AJDDlTIONAL COFtl 

PARTICbLAR PEOPLE PllKVKR PAOHANKIS FHODUOTIOHB 
DI8TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautlful—Most Endurtng—Strongert—Bet ta The Wori<L

BUY U. 8. WAR BONUS WITH THE SAVING8 
KRE1PKJTBS PRIE —

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

SUVIS* 390 P1MIN8LŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Jos liūdnoj valandoje 

reiškiame nuoširdžią 

užuojautą. J OHN WMūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

JONAS JUŠKEVIČIUS
Mirė Sausio 13 d. 1944 m., 

1:11 vai. ryte, sulaukęs 79 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Girkalnių pa- 

. rapijos, Vizbarų dvare. Ame
rikoje išgyveno 48 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Aleksandrą (po tėvais 
Dapkaitė): 3 sūnus Bronislavą 
marčią Stefaniją, Juozapą mar- 

, čią Agotą, Stanislovą marčią 
Oną; 2 dukteris Stefaniją jr 
Eleną: 4 anukus, ir daug kitų 

( giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose, 

5437 S. Abecdeen St. tel. Boul.
' 6672.

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Sausio 17 d. 1944 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos^ bažny- 

' čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Nuolirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 

" dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:—

. Moteris, SūnHi. Dukterys,
Marčios. Anikčal lt (ilmlr|ės.

: Leidot, dtrektorias Antanas M. 
, Phillips. Telef. Yards 4908.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member of the Lithuanian Cfaamber at Connaarea

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO

VERONIKA LIEPIKN® MODERNI Išvidinė PARODA: BMSBnilBtCOA:
4535 W. Washington Blvd. 3919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; MtwL ir Sekm. X vai.

CICERO

REGULIARE
DEMOKRATŲ

ORGANIZACIJA

Jau sukako i metai, kai ne
gailestinga m-irtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį Ve
roniką Lie pienę.
Netekome savo mylimos sau

sio 8 d.,, 1948 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami Jos liūdną 
praslšalinimą iš mūsų tarpo 
užprašome gedulingas šv. Mi
šias su egzekvijomis sausio 16 
d., 1944, Dievo Apvelzdos pa
rapijos bažnyčioje, ft:00 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Veronikos sie- 
1*-

Nuliūdę:
Vyras, Seserys, Brolis, Bro
lio DokKš, BreHeiSš, Broli* 
Kūnai ir Giminės.

Mūsų pastatytas 
T8VAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 52? N. VVESTERN AVĖ 
(Netoli Grand Avė.)

PBONE: SEKLEY 610S LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIHenry J. Sandusky 

Joavph .landa GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavtma* — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 111? ROOSEVELT STREET

AMBULANUE
Patarnavimas

Dieni ir Naktj

Ted Zaremba
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Edwurd Chodl

Anthony Petkus

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Bfiėstot 
Dalyse,

S. Wawrzyniak

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

ROZALIJA GEDHIKIENB 
(po tftvaiš KtaatfciiUė)

Gyveno: 6T44 So. Campbeii 
A've., tel. Henilock 10331. Mlirė 
Sausio 10 d. 1944 in., 9:00' vai. 
vak. sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Pa
nevėžio apskričio. Vaškų para
pijoj Nuriūnų kaime. Amerl- 
soje Išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame mittūtflme: 
vyrą Kazimierą; sūnų Juozapų 
marčią Eleną ir Jų šeimą; 2 
dukteris Amillją Jos Šeimą Ir- 
Bronislavą; 8 anukus; brolį 
Antaną Stankų, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį Kon
stanciją Sttllėlftntrnę ir Jos 
šeimą.

Kūnas pašarvotas Antane B. 
Petkaus koplyčioje. 6812- Ho. 
Wee»ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Kausto 15 d. 194 4- iu. 
Iš koplyčios 8:30 va4. ryt* bus 
atlydėta , Gimimo šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vsHohšs Metą Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuaūtrdžtal kMočtams visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laMottivėue.

Nuliūdę: Vyras. Kūnus, Duk
terys, Mšuti. AnuUui. ItrošG U>< 
Giminės. ............

Laidei. direktorių* Antanus 
B. Petkus. Tel. Grovehill 0142.

LACHAWICZ IR ŠONAI
2S14 WEST 2Srd PLACE Phones: CANAL 2513
10756 8. M1CHIGAN AVĖ. COMMODORE 5766

PULLMAN 1270

JUOBAPA8 MAŽFNAITIS
Jau sukako 2 metai, kai n epą i testinga 

mirtis atskyrė ii mūsų tarpo mylimą sūnų 
ir brolį, Juozapą, kurio netekome je kriktto dienoj, saueto 14, 
1942 m.

Nora laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasiialinimą iž mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas iv. Mišias už jo sielą sekamčiai: Sv. 
Antano par. bažnyčioje, Cicero, sausio 14 d., gedulingos iv. 
MRIoa, 0 veri. ryte; Saus*) 15 d. egzekvijos ir 3 iv. Mišias— 
v|*os 7:30 vai. ryta •

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
L BUKAUSKAS

108*1 80. MICHIOAN AVK. PtwBe PULIMAN M81

ANTANAS M. PHILLIPS
rCANMA AVĖ. Pkom TAKOS MM

J.UULEVICIUS
4*48 HO. CAUFOKNIA AVĖ. Phone LAP. MH

' Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.Juoza
pa stelą.

NUUfidę:
TViai, Semto, Tetos, Didis. PmbroUst, Pusseserės Ir

P. J. RIDIKAS
710 W. lgth 8TREBIRADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plrmad Ir KstvIrUd. vak

i mui

g— R

L J. ZOLP 1
1646 WEST 48th 8T. Phone YARP6 0781]

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—Mj
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Du broliai Dėdės Šamo kariuomenėje

ŠUO — LIUDININKAS TEISME
1 « "i

T?;

Visi vykime i "Draugo" koncerto 
Vestuves", Sokol salėje
Brighton Park sodalietės perstoto 
operetę; muzika komp. Antano Pociaus

St. Juozapas A. Kapočius 
gimė 1922 metais, birželio 7 
dieną, Chicagoje, Iii. Baigė 
Šv. Povilo ir Petro lietuvių

Silvestras į laivyną išvy
ko 1943 metais, liepos 8 die
ną, dabar randasi Kaliforni
joje. Yra nevedęs. Gyveno

parapijos pradžios mokyklą ,su tėvais, 
ir Fenger high school. Pri
klausė prie šv. Vardo drau
gijos. Buvo parapijos komi
teto narys. Mėgo lavintis 
muzikoje, skambino Xylo- 
phone. Buvo bučeris prieš 
išeinant į armiją. Dirbo Ca- 
lumet Mills Co.

Jo tėvai, Jonas ir Barbora 
Kapočiai, gyvena W. Pull- 
mane.

mate!

Sgt. Juozapas A. Kapočius 
Sgt. Juozapas A. Kapočius

išvyko j Dėdės Šamo kariuo
menę 1943 metais, sausio 8 
dieną. Jis randasi kur tai 
Anglijoje. Yra nevedęs. Pir
miau gyveno su tėvais. Jo 
tėvai, Jonas ir Barbora Ka
počiai, gyvena W. Pullmane.

Šv. Raštas išgelbėjo 
amerikietį nuo 

sužeidimo
Washington, D. C. — Dau 

gelis Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių turi su 
savim karo frontuose šventą 
Raštą. Šv. Raštas ne vienam 
kariui išgelbėjo gyvybę.

Pvt. Franklin Rarnell, iš 
Schuylkill Haven, Pa., pri
skiria nuopelną Raštui, ku
ris jį apsaugojo nuo sunkaus 
sužeidimo Italijos fronte, 
šrapneliai švilpė visomis 
kryptimis ir Rarnell buvo 
tarp tų šrapnelių. Bet jis iš
vengė skaudžios nelaimės, 
šrapnelis įkrito į Šv. Rašto 
puslapius, šv. Raštas buvo 
kareivio marškinių kišenėje, 
ir šv. Raštas jį išgelbėjo 
šiuo sužeidimo.

1

Dešinėje “kalbantis” šuo ir jo savininkas Glen H. Selberg. Kairėje — Mrs. Olga 
Laube, šunies treineris, kuri per teismą reikalauja iš Selbergo $5,270 už sulaužymą pa
žadėjimo ją vesti. Teisme liudininku buvo šis šuo. Mrs. Laube laiko rankoje lentelę, į

Nors šįmet “Draugas” ne
stato plačią operetę, visvien 
savo publikai patieks trum
pą vieno veiksmo operetę 
vardu “Vestuvės”.

Šioje operetėje yra pen
kios vadovaujamos rolės ir 
choras. Visas veiksmas su
kasi apie jauną, porelę, ku- 

į rios laukiama grįžtant. 
Jiems atvykus choras sutin
ka juos daina,: “šoks tėvelis 
suktinį, tėvužėlis suktinį. 
Šoks brolelis suktinį, dobi
lėlis suktinį”. Jauniesiems 
besiruošiant sėsti prie stalo

Antram aruode katė pri
rišta”.

Neužmiršta pamergės ir 
pabrolius ir jiems užtraukia 
dainužėlę:

Anos pusės jaunikaičiai,
Pasirėdę, kai ponaičiai,
Ir cukrinius jau dalina,
Pavilioti sau merginą,.
Visi sustoja pašokti suk

tinį ir padainuoja:
Šokim, trypkim, linksmi 

būkim.

V
kurią šuo koja mušė, o ji vertė teisėjui jo kalbą. Tai buvo Minneapolis, Minn. (Acme-, pamergės pradeda dainuoti į 
Draugas telephoto) . ’ jaunąją: “Sėskis, sesyte, u-

žu skobnelio, Padėk,avoki 
globėjai saVo”.Vaizdas iš karo fronto

Marinas paaukojo savo gyvybę, kad 
išgelbėjus savo draugų lapių urve
Karo lauke esti herojiškų ivo kartu lapių urve, fronto

Silvestras L. Kapočius gi
mė 1925 metais, sausio 13 
dieną, Chicagoje, UI. Baigė 
Šv. Petro ir Povilo lietuviu 
parapijos pradžios mokyklą, 
W. Pullman, ir Fenger high

Padidėjo gimimų skai
čius karo metu

Washington, D. C.— Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
per du metus, nuo Pearl 
Harbor užpuolimo, iš visb 
gimė 6, 250,000 vaikų. Apie 
tai pranešė pereitą trečia
dienį Bureau of the Census.

Pereitais metais iš viso 
apie 3,200,000 buvo gimimų, 
1942 metais buvo 3,040,000 
gimimų. Per du karo metus 
buvo apie vieną milijoną gi
mimų daugiau, negu per pa
skutinius dvejus taikos me
tus.

pasišventimų, štai marino 
pfc. Henry Gurkė, iš Neche, 
N. D., nepaprasta istorija. 
Marinas Gurkė paaukojo sa
vo gyvybę, kad apsaugojus 
draugą nuo nelaimės. Gurkė 
puolė ant japonų rankinės 
granatos, kurią priešas nu
metė į ameriikečius.

Lapkričio 9 dieną anksti 
rytą Gurkė ir pfc. Donald 
Prabst; Seattle, Wašh., bu-

linijoje, palei Piva takelio, 
kai japonai atakavo.

“Gurkė turėjo mažą kul
kosvaidį ir Probst turėjo au
tomatinį šautuvą”, — pa
reiškė 2nd lt. Charles W. 
Flanery, iš Dalias, Tex., jų 
dalinio vadas. “Abu šaudė į 
japonus, kurie ėmė naudoti 
rankines granatas.

Laike kovos Gurkė atsi
gręžė į savo draugą ir pa

reiškė: jei japonai vėl ata- 
"kuos ir jei granata kris į la
pių urvą, tegu jis apie tai 
nesirūpina. Vykstant kovai 
japonų granata krito prie 
lapių urvo kranto.

“Gurkė numetė savo gink
lą, puolė ant granatos ir ją 
pridengė savo kūnu. šis 
veiksmas Probst’ui davė pro
gos šaudyti į priešą. Gurkė 
pasielgė taip, kaip jis buvo 
sakęs savo draugui, kad jis 
jį apsaugos nuo pavojaus. 
Gurkė buvo tikras marinas. 
Jis pasielgė kaip didvyris.”

Silvestras L. Kapočius 
Seaman 2 dass

school. Prigulėjo prie Tar
nautojų draugijosi Dirbo 
Mongomery Ward Co. ir 
Rock Island Co. Signal En- 
gineering ofise.

Pasižymėję kovose
Washington,D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė, jog 
aštuoni Illinois oficieriai ir 
kareiviai, iš 15-tos oro jėgos, 
Šiaurės Afrikos apylinkės 
kovų, buvo apdovanoti pasi
žymėjimo ženklais.

Už kojos netekimą 
paskirta $30,000

Glen T. Rogers, 28 metų 
amžiaus, iš Frankfort, Ind., 
pereitą trečiadienį laimėjo 
bylą teisme prieš Niekei 
Plate geležinkelį už kojos 
netekimą. Jis neteko kojos, 
kai pereitų metų balandžio 
5 dieną nukrito tarp dviejų 
prekinių vagonų, Frankfort 
geležinkelio kieme. Jam pa
skirta $30,000.

Jėzuitų
Laivyno nuostoliai

mokiniai karo 
tarnyboje

"Mom! Galiu IŠKEISTI 
šį seną toaster 
į Karo Štampas?"

Taip, Motina, leisk jam Iškeisti 
nevartojamus Elektrinius Prie
taisus į Karo štampas artimoje 
Elektros reikmenų Krautuvėje.

Daugumai jūsų karo—užim
tiems kaimynams labai reikia 
elektros prietaisų. Negalėda
mi pirkti naujų, dauguma ka
ro darbininkų jūsų apylinkė
je džiaugtųsi gavę senų ar ne
vartojamą prietaką, kuris 
randasi jūsų beismente, vii- 
kose ar Šėpose.

Leiskit savo vaikučiui ar 
mergaitei iikasti tą elektrini 
prosą, toaster, keptuvą ar dul

kių valytuvą ir iškeisti tai į 
Karo Štampas jūsų Elektros 
reikmenų krautuvėje. Krautu- / 
vininkas padarys reikalingus 
pataisymus ir parduos šiuos 
prietaisus žmonėms, kuriems 
jie yra reikalingi.

Pagelbėkite junior ar jo se
sutei pradėti ieškoti nevar
tojamų prietaisų šiandieną. 
Daugiau jis ar ji suras, dau
giau Karo Štampų gaus.

Garsus daktaras įstojo 
į vieiuiolyną

Dublin. — Daktaras J. C. 
Flood, vienas iš žymiausių 
Dublino gydytojų, turėda
mas 50 metų amžiaus, atsi
sakė nuo gydytojo pareigų 
ir įstojo į Benediktinų vie
nuolyną, Downside abatijo
je, Anglijoje. Pirmiau, Pir
mojo Pasaulinio Karo metu, 
Dr. Flood studijavo semi
narijoje, Prancūzijoje, kaipo 
kandidatas į kunigus. Karas 
pertraukė jo mokslą ir jis 
paliko Prancūzijos armijos 
ofiiceriu. Karui pasibaigus, 
jis tapo maršalo Petain sek
retoriumi. Paskui sugrįžo į 
Dublin ir studijavo teises. 
Užsiėmė teisių praktika. Pa
skui jis studijavo .medicinos 
mokslą.

Jaunoji susijaudinusi krei 
piasi į savo globėją:

“Ačiū globėjėle, ačiū už 
knaitelj, Daugiau neberei
kės”.

Jaunosios tėveliai grau
džiai žvelgia į savo dukrelę 
išleisdami ją į naują gyve
nimą dainos žodžiais:

“Išle'džiam seselę, išlai
džiam. jaunąją,

Išleidžiam audėjėlę.
Sugrįžki sesele, sugrįžki 

jaunoji,
Sugrįžki audėjėle.”
Jauniesiems atsisėdus prie 

stalo pamergės palinksmina 
juos linksmomis dainomis, 
primindami jaunajai, kad jos 
štrdukas: (

“Pasėjo linelius lankoj, 
lankoj,

Parvedė mergelę rankoj, 
rankoj”.

Apdainuoja svočios turtelį:
“žinau, žinau, tavo turtelį, 
žinau, žinau, tavo turtelį, 
Vienam aruode pelė peni

ma,

Komo. Ant. Pocius

visi linksmai pauliokim, 
kol širdis plasta krūtinėj 
apsisukime gražiai.
Šioji operetė yra lengva

ir pilna veikimo. Visi vaiz
deliai sudarą operetę yra pa
imti iš operetės “Katriutės 
Gintarai”, Mato Grigonio pa 
rašyta. Ją sutaisė J. Stepo
naitis. Muziką operetei “Ves
tuvės” pritaikė mūsų žino
mas lietuvis komp. Antanas 
S. Pocius.

Visos dainelės yra lietu
viškai publikai žinomos ir 
tad, kiekvienam bus džiaugs- 
mo pasiklausyti. Greitam ir 
gyvam suktiniui savo kojų 
trypimu galėsite pritarti.

Neužmirškite, visi pasima
tysime “Draugo” koncerte, 
Sokol salėje.

Nepaprastas atsitikimas

Vaikas ištrauktas iš pelkės purvo; trys 
moterys rizikavo savo gyvybes

Washlngtoių D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (įskaitant navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
jog 163 jūrininkai mirė, 33 
buvo sužeisti ir 31 dingęs.

Pirkite karo bonus.

St. Louls. — Iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių mokyk
lų ir kolegijų, kurias veda 
vienuoliai jėzuitai, iš viso iš
ėjo 55,345 jėzuitų auklėtinių 
(mokinių) į dabartinio karo 
tarnybą. Iš viso jau yra 463 
žuvę ir 106 dingę. Pasižymė
jimais apdovanota 361 as
muo.

Apie tai rašo The Regis- 
ter, 1944 m., sausio 16 d.

IŠKEISKIT nevarto- 
jamų elektros prie

taisų ten, kur maty
sit šią Iškabą

PASTABA: Commonwealth Edison kompanija neper
ka vartotų elektros prietaisų per pardavimui, bet ma
loniai pagelbsti Elektros Prietaisų Krautuvininkams 
Chicagoje šiame karo—laikų Iškeitimo Programe.

Daugiau kaip 11 mili
jonu religiniu dalyku
Nuo to laiko, kai Jungti

nės Amerikos Valstybės 
įstojo į karą, National Ca- 
tholic Community Service 
pasiuntė tarnaujantiems 
(vyrams ir moterims) ka
riuomenėje daugiau kaip 11 
milijonų religinių dalykų. Į 
tą skaičių įeina 1,626,593 
mišolai, 841,760 religinių pa- 
kietelių (kits), 2,066,938 
knygos, 1,423,750 medalikė- 
lių, ir 1,250,000 maldų kny
gų.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnaujinkim.

New York. — Iš mirties 
nagų buvo ištrauktas ketu
rių metų amžiaus vaikas, 
kuris buvo patekęs į pusiau 
apšalusios pelkės purvą. 
Vaikas pateko į pelkę prie 
Westchester upelio. Trys 
moterys rizikavo savo gyvy
bę, kad vaikas būtų ištrauk
tas iš pelkės.

Mažojo vaiko, Robert 
Rapso, giminės yra dėkingi
išgelbėtojoms.

* m *
Baisus įvykis prasidėjo, 

kai Robert Rapso nuėjo 25 
pėdas šuo kranto į dalinai 
apšalusį purvą, netoli Bronx, 
pereito treči&dienio vakare. 
Vaikas įklimpo j pelkės pur
vą iki kaklo.

Vaiko draugas pašaukė 
Mrs. Ina Sandkullą, kuri at
bėgo į pagalbą ir ji pati 
įklimpo į purvą, pirm negu 
galėjo pasiekti vaiką. Miss 
Marion Frick, keliavusi ne
toli, išgirdo pagalbos šauks
mą. Ji nuėjo prie vaiko, ku
ris buvo įklimpęs pelkės

purvan. Ji taip pat įklimpo į 
purvą. Tačiau Miss Frick 
spėjo pagriebti vaiką už rū
bų ir jo galvą palaikė virš 
purvo.

Sekanti atėjo Mrs. Vivian 
Adler. Jinai su didžiausiu 
atsargumu pasirinko sau 
kelią per užšalusį purvą. Ji
nai patraukė vaiką į sau
gesnę vietą, su Frick’s pa- V 
galba.

Paskui Mrs. Adler patrau
kė Miss Frick į saugią vietą, 
ir jos galvojo kaip ištraukti 
Mrs. Sandkullą iš purvo, kur 
jinai buvo įklimpusi iki 
juosmens.

Kai policija atvyko, trys 
moterys ir vaikas drebėjo, 
bet buvo jau saugūs ant f 
krknto.

Gaisras garaže
Viešame garaže, 5513 So. 

Wabaah avė., pereitą trečia
dienį kilo gaisras. Gaisras 
sukėlė $1,250 nuostolių.
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