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Nuskandino tris nacių laivus

>

lankais puola Kwajalein japonus
Amerikiečiai tuoj valdys visą tą atolį

PEARL HARBOR, vas. 4.
—Tankų lydimi kariai, ku
riuos saugo lėktuva’i ir ka
ro laivai, šiandien varosi 
per Kwajalein salą ir pri
baigia subyrančią japonų 
opoziciją. Apie 70 mylių į 
šiaurę, Gen. Schmidt vado
vaujami marinai pasiruošę 
iš užimtų Roi ir Namur sa
lų suspausti žnyples, kurio
mis visas strateginis Kwa- 
jialein atolis teks amerikie
čiams.

Raportas iš fronto prane
šė, jog antrą invazijos d:e- 
ną Admirolas Turaer įsakęs 
visiem kareiviniam laivam 
'įplaukti į Kwajalein ežerė
lį, kad apsisaugolti nuo ja
ponų submarinųi atiakų.

Septintoji divizija jau lai
ko didesnę dalį Kwajalein 
salos. Japonų garnizonas 
toge saloje labai nukentėjo 
nuo didelio bombardavimo, 
kurį mūsų karo laivai ir 
lėktuvai išnešė pirm negu 
įvyko išlipdinimas.

Adm. Nimitz pranešimas 
sakė japonai Kwajalein sa-

loję v’s dar priešintasi, bet 
amerikiečiai kariai7 išlipdin- 
ti ir tankiai iškelti ir dabar 
pribaigdama japonų garni
zono likučiai, štabo narys 
pranešė, kad japonai vasario 
1—2 naktį kontratakavo, 
bet buvo atmušti su dide
liais nuostoliais.

Privaryki prie kranto, 
nas Kwajalein saloje bus 
narna Kvvajalein saloje bus 
suimtas ar užmuštas. Ma
noma tai bus padaryta la
bai trumpoj ateity. Kol kas 
suimta tik kelit japonai be
laisviai.

Atsižvelgiant į Adm. Ni
mitz pirmą komunikatą, ku
riame jis sakė tikslas esąs 
“užėmimas Marshall salų,” 
manoma, jog užėmus Kwa- 
jalein atolį bus pradėta veik 
smai prieš kitus to salyno 
afiotfus. 1

Sąjungininkų lėktuvai ir 
karo laivai nuolat bombar
duoja kitas Marshallų sa
las. Lėktuvai ypatingai puo
la priešo aerodromus tose 
salose.

Naciai pradėjo didelę ofensyvą Romos fronte
Vokiečių aukštoji komanPRIEŠAKIO POZICIJA 

NETOLI CASSINO, vas. 4. 
—Amerikiečiai kariai šį ry
tą buvo išvaryti iš Cassino 
miesto gatvių po baisių nak 
tinių kovų prieš daug dides
nes jėgas, bet šiandien po
piet jie ir vėl įsiveržė į tą 
apgriautą miestą ir dabar 
imasi žūtbūtinėse kovose su 
ten esančiu nacių garnizo
nu.
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SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Italijoj, vas. 4.—Šiaudeli 
raportuojama^ jog marša
las Erwin Rommel grįžo 
Italijon diriguoti nacių stra 
tegijai. Rommel įsigijo re
putaciją kaipo ekspertas 
“nesidavimui apsupti” tak
tuos. į

Sąjungininkų štabo komu 
nikatas pranešė, jog vokie
čiai j<au pradėjo savo senai 
lauktą ofensyvą prieš ame
rikiečius, ,įsteigusius An
zio apylinkėje į pietus nuo 
Romos. Jų pėffin'mkų ata
koms padeda tankų puolimai 
ir didelis kanuolių šaudy
mas.

KALENDORIUS
Vasario 5 d.: šv. Agota; 

senovės: Arminas ir Birutė.
Vasario 6 d.: Septuagesi- 

ma, Šv. Darata ir šv. Titus.

Vasario 7,d.: Šv. Romu
aldas; senovės: Ramutis ir 
Švitr’gėlė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Po pie

tų bus sniego ir šalčiau. 
Daug šalčiau vakare.

da šiandien teigė, kad są
jungininkų jėgos Netituno 
pozicijose apsuptos. Berly
no radio pranešimas sakė 
“didelės priešo jėgos Nettu- 
no išlipdinimo pozicijose 
buvo kontrakos apsuptos. 
Pagelbinės atakos buvo at
muštos.”

Penk te s armijos fronte 
amerikiečiai kaujasi su na
ciais Cassino miesto pakraš 
čiuose, variodam i tankus 
prieš vokiečius, kurie įsika
sę į skiepus ir rūsis.

Aštuntos armijos fronte 
vyksta gyva patrolių veik
la, ir britai okupavo Torri- 
cella, į pietvakarius nuo 
Orsogna •i’r 20 mylių nuo 
kranto, kur vokiečiai pasi
traukė iš geroko ploto ir 
tuo ištiesė sąjungininkų 11- 
nijlą.

Vokiečių kontratakos, ku
riomis jie norėjo atitaisyti 
s p ra gi 3 e pralaužtoj Gusta v 
Vilijoj, buvo atmuštos ir 
amerikiečiai smarkiai kovo 
ja, kad įsiveržti į patį Cas
sino.

Nors vakar ir vėl buvo 
prastas oras, sąjungininkų 
lėktuvai vistiek išskrido ir 
atakavo priešo geležinke
lius prie Suimama ir Mano- 
pello, už aštuntos armijos 
fronto, ir prie Stimigliano, 
virš Romos. Mažesni lėktu
vai p'iolė priešo transpor
tus ir geležinkelius tarpe 
Sulmona ir Romos.

Du sąjungininkų lėktuvai 
dingo. 5 priešo.

t %■ » • *•

Gen. Douglas MacArthur savo 64-jo gimtadienio proga aplanko vieną Amerikos ka
riuomenės dalinį. Jeep vairuoja Lt. Gen. Robert Eichelberger, o užpakalyje sėdi Col. 
Lloyd Lecbraš. Abu yra gen. MacArthur štabo nariai. (Acme-Draugas telephoto)

Alexishalen'nui teko 11 tonai bombų Hiciii !spėja
apie kovas uz Ronų
LONDONAS, vas. 4. — 

Raportuoj'ama, jog naciai 
perdavę šventą j am Tė-vui 
įspėjimą, kad naciai mano 
ginti Romą iš gatvės j gat
vę, nežiūrint kiek tai reikš
tų nu-ostolių Kiek žinoma, 
nacilai jau kuris laikas ban
do prikalbinti Jo Šventeny
bę vykti Vokietijon.

Ankara radio sakė tas 
įspėjimas buvęs perduotas 
Popiežiui per Vokietijos am 
basadarių Vatikanui pareiž- 
kimo pavidale, kuriame mar 
salas Aibert Kesselring sa
kė galutinas Romos likimas 
priklausys nuo militarinių 
reikalų.

Vatikano radio tuo pat 
metu aiškiai pabrėžė, jog 
Šventasis Tėvas nemano ap
leisti Romą, nežiūrint kas 
įvyktų.

Nurodo naują vajų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, vas. 4.—Dide
lės lėktuvų afakos ant ja
ponų pozicijų šiauriniam 
Gvinėjos krante nurodo ar
tėjantį sąjungininkų vajų 
užimti priešo Madango ir 
Bogadjim bazes. Komuni
katas pranešė, jog sąjungi
ninkų lėktuvai numetė 107 
tonus bombų, jų tarpe 77 
tonus ant Alexishafen aero
dromo, kur japonai sukan- 
oentravo savo lėktuvus ap
saugoti: savo šiaurines ba-- 
zes.

Australiečiai kariai, ku
rie žygiuoja Ramu kloniu, 
randasi 30 mylių nuo Ma
dango ir 18 mylių nuo Bo
gadjim, o amerikiečiai, žy
giuodami iš savo Sa/dor 
pozicijos šiauriniam kran
te, yra 43 mylios nuo Bo
gadjim ir 55 mylios nuo 
Madango. Tų kariuomenių 
susijungimas duotų sąjun
gininkams aerodromą iš ku

prieš Madoną bazę

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
f IŠ ITALIJOS—VokiečPaJ 
prade To lauktą ofensyvą 
prieš amerikiečius į pietus 
nuo Romos. Pirmos keturios 
nacių s takos prie Cisterna 
miesto buvo atmuštos.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas pranešė, kad du 
laivyno bomberiai atakavo 
japonų Paramushirn salą, 
Kurilių salyne.

IŠ MASKVOS — Rusų 
laimėjimas Dniepro užlenki
me pravėrė rusams kelią į 
Juodąją Jūrą. Gaunami ra
portai sako naciai evakuoja 
10 mylių platumo juostą 
pagal Baltijos iflrą Pabalčh 
kraštuose.

rio galėtų pu2ūL 
bazę.

Bogadjim

Liberator lėktuvai, kurie 
turėjo skristi per audras, 
kurios trukdo lėktuvų veik
lai visuose sektoriuose, ata. 
kavo aerodromą, kur sukė
lė didelius gaisrus ir spro
gimus. Naikintuvai sekė 
bomberius ir atakavo Amele 
ir Nomanob kaimus į pietus 
nuo Al€xishafeno, kur nu
metė 30 tonų bombų.

Kiti naikintuvai puolė 
Biliau, Teterei ir kritus ja
ponų laikomus kaimus į vąš
karus nuo Saidor. Praneši
me nieko nesakoma apie 
kariuomenių veiklą itame 
sektory, kur badaujanti* ja
ponų likučiai bėga į Fins- 
terre kalnus.

Amerikos naikintuvai lai
vai dienos metu antradieny 
bombardavo Buka salą, į 
šiaurę nuo Bougainville, ir 
ChoiseulJ salą, pietryč iuose.

U.5. lėktuvai atakavo 
Toulon laivu bazę

LONDONAS, . vas. 4. — 
Britų Mosquijto bomberiams 
išnešus ataką vakar naktį, 
Amerikos lėktuvai dienos 
metu šiandien .puolė . nacių 
Europą septintą kartą per 
aštuonias dienas.

/
Vichy radio sakė Toulon 

laivų bazė Prancūzijoje bu
vusi atakuota šiandien po 
pietų, o Berlyno radio pra
nešimas sakė sąjungininkai 
išnešę dideles “teroro ata
kas prieš Trieste, Rimini, 
Albano, Formla ri Porto 
Recanati miestus, RalLjloj.

Pirkite Karo Bonus
z*

Rusai apšaudo
Jau pasiekė Narva
MASKVA, vas. 4.—Išvar

gę naciai kareiviai, suspau
sti (tarpe dviejų žygiuojian- 
č’ų rusų kariuomenių, šian 
dien toliau pasidavė rusų 
spaudimui. Be perstojimo 
rusų artilerija apšaudo na
cių pozicijas. Vokiečiai ne
gauna progos nė atsikvėipti.

Naciai, tačiau, despera
tiškas kovoja rusus. Vėliau
siu pranešimu, rasai sakė 
naciai vis tampriau apsu
pami, nežiūrint jų priešini
mosi.

Dešimts nacių divizijų 
buvo apsuptos kuomet Ge
nerolų Va.tutin ir Konev 
kariuomenės abi pasistūmė 
io ir susijungė aplink vo
kiečius Zvenigorošpola sek
tory.

Toli į šiaurę, rusų k ariu o 
menė iš Leningrado fronto,

Bandė plaukti iš Japonijos Vokietijon
Amerikiečiam teko daug žalios gumos

laivus juos suimti. Vokie
čiai patys bandė nuskandin
ti savo laivus.

Lėktuvų lydimas, Somers 
užtiko priešo laivą anksti 
ryte, ir atpažinęs jį karpo 
priešo laivą, pradėjo į jį 
šaudyti savo > kanuolėmis. 
Pirmieji šoviniai pa)'laikė į 
Weserlandą ir jo įgula bu
vo priversta jį apleisti. Nai
kintuvas tuomet nuskandino 
jį'pa to ka:p įvyko viduti
niai sprogimai, kuriuos bu
vo užstatę jo įgulos: nariai. 
Išaušus buvo surankioti iš
sigelbėję vokiečiai jūreiviai.

Žvalgybinis lėktuvas iš 
Omaha užtiko Rio Grande. 
Omaha ir Jouett beplau
kiant arčiau nepažįstamo 
laivo, jis sprogo ir užsiliep
snojo. Tą išsprogdinimą a)t- 
liko jo įgulos narini. Abu 
Amerikos la’vai savo kanuo 
lėmis padėjo jį nuskandinti.

Sekančią dieną tie Ame
rikos laivai užtiko Burgen- 
landą. Amerikos laivams 
artėjant, tas (pats atsitiko

met la’-vyno žvalgybiniai j kaip su Rio Grande. Kanuo- 
lėktuvai du jų pamatė iri lės visvien užbargė to laivo 
per radio atsišaukė į karo nuskandinimą.

WASHINGTON, vas. 4.— 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad trys mačių laiva5 buvo 
nuskandinti pietų Atlante, 
bebandant perplaukti per 
blokadą su reikalinga kari
ne medžiaga, kurią jie buvo 
pasiėmę iš Japonijos uostų. 
Tie laivai buvo Burgenland, 
Rio Grande ir Weserland. 
Juos nuskand ino Amerikos 
kreiseris Omaha ir naikin
tuvai Somers ir Jouett.

Amerikos laivai iš van-, 
dens surankiojo didelį skai
čių belaisvių ir šimtus tonui 
gumos. Anot laivyno prane
šamo, nacių laivai plaukė iš 
japonų uostų tolimuose ry
tuose, prisikrovę tūkstan
čius ttonų gumos, blekės, 
riebalų ir strateginių rūd
žių.

Burgenland buvo 7,320 to 
nų laivas, Rio Grande 6,062 
tonų, o Weserlando didu
mas nepraneštas.

Visi trys laivai buvo su
gauti per 48 valandas pra
džioj sausio mėnesio, kuo-

PASIRAŠĖ BYLIU DEL
MOKESČIŲ KARIAMS

VVASHINGTON, vas. 4.— 
Prez. Rooseveltas Šiandien 
pasirašė bylių, pagal kurį 
atleidžiamiems Ame rikos 
kariams bus mokama nuo 
$100 iki $300. Tuo pat kar
tu Prezidentas prašė Kon
greso sujudėti ir , greičiau 
svarstyti kitas dalis ja siū
lomo programo “palengvi
nimui perėjimo iš miVtari- 
nio j civilinį gyvenimą.”

sugautus nacius
miesto pakraščius
kuri jau peržengė Estijos 
sieną, randasi prie pat Nar
va m:esto. Vienas rusų da
linys jau praėjo pro Narva 
iš užimto Slantsi ir deda 
pastangas perkirsti geležin
kelį einantį į Talliną, toli 
už Narvos.

Rusų laimėjimas viduri
nėj Dniepro apylinkėj taip
gi gręsė Žmernkos geležin
kelių centrui, tuoj už Bugo 
upės, ir Odessa-Varšuva 
geležinkeliui, kuriuo naciai 
pristato reikmenis kariams 
dar esantiems žemutinėj 
Ukrainoj.

Trišakė rusų ofensyvą 
taikoma iį priešo laikomą 
Narva, 6 mylias už Estijos 
sienos, daro gerą progresą. 
Rusai užėmė suvirš 50 kai
mų ir miestelių, jų tarpe 
keturias Baltijoje.

Naciai septini? kartą 
bando sumušti slavus
LONDONAS, vas. 4. — 

Aštrūs mūšiai vyksta vi
suose Jugoslavijos frontuo
se, ir naciai koncentruoja 
savo rezervus iš Bulgarijos 
ir Graikijos septintam ban
dymu: sutriuškinti partiza
nus.

Anot partizanų komuni
kato, jie sumušę nacius 
dviejuose frontuose, atstum 
darni vokiečių Prince Eugen 
diviziją Hercegovine, ir at
remdami nacių atakas Mon 
tenegre. Partizanai sakė tai 
buvo kovos už susisiekimo 
linijas, ir kad naciai varto
ję visas savo išgales išsau
goti savo reikmenų prista
tymo vieškelius ir gelež’n- 
kelius.

{ šiaurę nuo Sarajevo, 
Bosnijos sostinės, jlugosla- 
vai kaujasi su priešu, o iš 
Doboj-Derventa apylin kės 
pavarė vokiečių ir čeitnikų 
diilinius. Vokiečia’i vartojo 
tankus kovose už Prijedor- 
Eosanski N o vi geležinkelji 
vakarinėj Bosnijoj, bet ju
goslavai sakėsi atmušę vi
sas jų atakas ir perkirtę tą 
liniją dar šešiose vietose.

ŠVEICARIJA, vas. 4. — 
Raportai iš Vokieftijos pa
sienio sako vokiečiai kolo
nistai, kurie sekė nacių ar
mijas į Juodosios Jūros apy 
linkės kuomet vokiečiai at
ėmė tas žemes iš rusų, šiuo 
laiku grįžta Vokietijon.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAHE.
Staff Sgt. Albinas Ludas viešėta pas tėvus, sesutę, pa-

gimęs 4 dieną. 
1922 m., G ur
nos miestely
je. Yra baigęs 
Šv. Baltramie
jaus pradžios 
mokyklą ir 
W » u k e p a n 
High School 
Dėdės Šamo 
kariuomen ė j

simatyti su draugais. Sugrį
žus į stovyklą tėvai gavo 
žinią, kad jis pakeltas į 
Staff Sgt. Tėvams, žinoma, 
džiaugsmas ir garbė. Šiuo 
metu jis randasi Camp 
White, Ore. Prieš tevykdar

Miręa-maręa 
Rockford, III.
Garbė Uežuvfauhs!

Klebonas sakė, kąd prik
eltą metą jam labiausiai rū
pėjo parapijos skolą suma
žinti. Jis tai padaręs: sep
tynis tūksbinčius atmokė-*’”' TBtalBn Ave-

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnaujinldm. * "a * a-

sūnus Igno ir Elzbietos Lu- 
dų, gyvenančių adresu 1024 

tetAff Kgt.A. Ludas Vįętoj-į* gt N. C. Jo sesuo 
Ūmauja nuo spalio 21 d., Emilija labai dažnai jam
1942 metų. Ištarnavęs pen

WHOLESĄLE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Kepreeentattve.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6061

Rm. T«L GBOvsUU 0617 
Offlee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAM Ut CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valaadoe: 2—4 ir T—0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2428 West Marųuette Read

Šv. Petro ir Povilo para- įęa. šįmet, sakė, turime baž- 
pijonai didžiuojasi savo ne
paprastu klebono uolumu 
bei draugiškumu.

To dar negana, šįmet
mas į kariuomene jis dirbo i Rockfordo “Knights of Co- .
Chica vo Hardware Co Yrai kunbus” išsirinko mūsų kle-Į Per s'“irinkirn4 jau sunnk- Chicago Hdtdware Co. Yra) kapelionu Tai> tai $300.00. Stanis Valiulis

pirmas kartas, kad vienuo- komiteto narys, aukojo $100, 
liul\ ypatingai lietuviui, bu- atsiras ir daugiau stambių 
vo pavesta dvasinė vadovy-: aukotojų. Jei statydami aa* 
bė tokioj didelėj' draugijoj, suaukojom per 14 mėne- 
kurios narių skaičius viršy
ja 350.

nyčią pagrąžin i, išdažyti. 
Tis kainuos tris tūkstan
čius doi. Tam re kaku kas 
sekmadienį būsią ekstra ko- 
lekta. Parapijonai pritaria.

parašo laiškų ir aprašo, kas
ktas savaites iš Pvt. pakel- ( naujo įvyksta. Tokios žinios 
tas į Sgt. Neseniai buvo par. namų kiekvienam karei- 
vykęs namo 15 dienų pa - (viui labai malonios.

WIISCONSIHO LIETUVIŲ ŽINIOS
«

Port VVashington
Sausio 16 d. įvyko šv. 

Abroziejaus pampi jos meti
nis susirinkimas, kuriame 
sekretorius Stasys Jankū
nas l'r iždininkas Juozas 
Juška išdavė finansinę apy
skaitą. Nors praeitą metą 
jokių parengimų neturėta, 
visgi išlaidos buvo padeng
tos iš bažnyčioj rinkliavų 
ir narių mokesčių. Dabar pa
rapijos ižde yra $1,858.55. 
Ta neblogas finansinis sto
vis parapijėlės iš 25 šeimų. 
Jei aplinkybės leis, šįmet 
bus rengiamas bazaras ru
deny. Nors parapija mažy
tė, bet įvairioms kariškoms 
tarnyboms jau yra davusi 
virš 20 jaunų vyrų.

1111

! NEMOKAMAI
DEL

• Muskulu Nuovargio
• Jei jūa kenčiate nuo baisiu skausmu 

ir nuovargio rheumatiamo ir neuralgijos,

• jei ramiai negalite miegoti ii pnezaa- 
ties sustingusio sprando, skaudžiu mus* 
kalu. muskulu nugarakausmų. patem-

• pimu, išnarinimu ar užgavimų, pasil
akite tuojaus i Dr. Peter Fahmey A 
Sons. Co. dėl nemokamai išbandymo

• bonkutis Dr. Peter’s Olajo. Rhenma* 
tizmo ir neuralgijos skausmai tankiai 
rišasi au uždegimu, ištinimu, kraujo

• aukepimu ir silpnesnės cirkulacijos 
liečiamose dalyse. Dauguma skaudžiu 
muskulų kančių ir skausmu nuo pa-

• prasto rheumatirmo, neuriris, musku- 
linio nugankausmo, galvos skaudėjimo, 
patempimu, ištinimo, ausidaužimų ir 
nžgavimų aktualiai galima palengvinti 
viršutiniai tik patrinant su Dr. Petvr't

Bažnyčią prižiūrėt apsiė
mė Jonas Bilius. Bažnyčios 
švara rūpinsis Ona Jakai
tienė, Marijona Patašienė ir 
Eva Rusteikienė. Altorius 
(puošti ir toliau pasilieka 
Petronėlė Juškaitė.

šeštadienį, sausio 29 d. 
9 vai. per šv. Mišias apsi
vedė Anelė Bagdoniūtė su 
Walter George Duffy. Lin
kime laimės! X.

šių $26,000, tai bažnyčiai 
pagražinti sudėsim $3,000 
per šešis mėnesius. Reikia 
tik dirbti.

šutiniai tik patrinant su Dr. Pstsr's 
Olajo. Šia puikus Gnimentas greitai 
važma kad pagTeitinua kraujo tekčjima 
i sužeistus, skaudančius aadinlut. 
Skausmai palengvintas net gimta vei
kla sugražinti normalu, aktyvų mus
kulų smagumą. Psraldkrlnklt aan kaip 
tūkstančiai kitų dar* per suvirš pen
kiasdešimts metų. Jums nieko nekai
nuos ir jūa laiminsit ta diena kurioje 
taip padarėte.

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
Dnpt 671-15F

SM1 Wa*tagtmsBvC. Chlaoga l^tt.

Mirties Angelas
Beg u vienos savaitės tu

rėjome net dvejas laidotu
ves. Sausio 25 d. palaidota 
Ona Frankaitiena. Mirė 
trumpai pasirgusi. Buvo ki
lusi iš Šilalės parapijos. Tu
rėjo 54 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdusius vyrą Zigmontą,

1 keturis sūnus, dukterį, dvi* 
seseris, Teklę Skridlienę, Pt. 
Washin,gtone; Macijauskie
nę, Racine; ir brolį Joną 
Kiršgailą, Rockforde. Du 
sūnūs, su pirmu vyra, Pra
nas ir Albertas Pudžinaus- 
kai tarnauja kariuomenėje 
užjūryje. Bet abiejų pavoks 
lai visą laiką stovėjo prie į 
motincs karsto.

Sausio 27 d. palaidota 
Marcijona Micijauskienė, 74 
m. amžiaus. Buvo kilusi iš 
Girkalnio parapijoj. Velio
nė argo apie tris metus šv. 
Alfonso ligoninėj, Pt. Wash- 
ington. Paliko nuliūdusius 
tris sūnus: Petrą, Martynu 
ir Augustą ir tris marčias 
ir anūkus.

Lai Viešpats suteikia jų 
sieloms amžinąjį atilsį! J.S.

______  - /
Pirkite Karo Bonus

Sausio 16 d. parapijos me 
tinis susirinkimas labai grir 
žiai praėjo. Kleb. kun. K. 
Juozaitis dėkojo komitetui 
už praeitą metą gražų dar
bavimąsi, o visiems parapi
jonams už duosnų aukojimą 
ir rėmimą parapijos reika
lų.

Antanas Kairys įnešė, kad 
būtų perkami nauji vargo
nai. Parapijonai prašo, kad 
jis, A. Kairys, būtų funda
torium naujų vargonų. Gal,

(Nukelta į 6 pusi.)

Nenugalima yra ta tauta 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę. Napoleonas

PIRKITE KARO BONUS

Budriko Modernttka Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų. Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

les. F. Budrik, Ibc.
3241 Su. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Sudriko Krautuvės per 14 metų:

WOTTi įeeo k. Sekmadienio va
kare S:3O

WHFC

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
iusu garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengi* teisingai akinius. Visuo
se atsitikUnudse egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 9 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
mee be akinių. Kainas pigiau kaip

4712 South Ashland At.
TAKŪS 1379

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Yra Gerinusias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite } mfisų jardą Ir apžiūrėkite sto
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėlų, vHkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namų.

DABAR

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

ĮEITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1744

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir Iždininkas

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA........... 4%
1751 W. 47th Street

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė aavo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtų 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreives Akis 

Ištaiso.
Ofise Ir Akinių Dirbtuvė 
M61 S0. HALSTED ST.

MU Street 
■MUOdėianeSIklI

\ i ,r'if
^1

IBARGUTIJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - ILSO kilos.
SEKMADIENIAI8 — uuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EKTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave., Chicago. III.
Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Meili Kalendorių
— ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— ★ —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
— ik —

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
— * —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

«k viena pet* ekiu vieam gyveni
mui. Saugokit* fae leisdami Ueg- 
eamlnuotl )u modernUktauri* 
metodą, kortą regėjime mokalaa

Ui anteUtUM ŠUTAI PATYRIMO

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutartį .
Offloe Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avesue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—8 ir 6—8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS „
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
‘REŽlDfcNCIJA

3241 West 66th Place ,
Tel. REPubllc 7868 z

Tel. CANaI 0257 y
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

I

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITYVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet

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

Y onotoDnuarrai
1801 So. Ashlaad Avenue
f Kampaa ll-toa

H CAKAL MSI, Ohlcago
t cmSO YAJUUnKMi

Pilt a aa. Ue Itll r m 
Mtad. Pili a. m. 
,:H ». aa.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ąnt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

ą .r • t • ‘‘’fiL rflnMiuf/

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. ‘ 3236 SO. HALSTED ST.

SS-••■a. |

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave.
• OFISO VALANDOS*

Popiet auo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
Oflso Tel..........................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS ĮP. CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

Z ir šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 -

Jeigu Neatsiliepiama— v 
šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;
^Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet Smogus praranda 
tikėjimą dėl to^ kad jo nebran- jf 
gino.
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♦ CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS’’ HELP WA5TFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph S4S8-S4SS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Oommtsedon no- 

(rtatyimtl rt-lkaltitijn kit.l įlautni- 
ma» darbininku tori Įsigyti Pa* 
lluosnvlmo Raštą (statemeot of 
availahillty) nuo dabartinės dar* 
bo Įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltlkrinkit ar Jūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlnto raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP YVANTED — VYRAI

Darbininkų
Rankomis Trokerių

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

S ŠIFTUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

VYRAI
štai Jums 
PROGA 
Uždirbti

DIDELIUS PINIGUS 
MES SIŪLOM JUMS 

ĮDOMŲ DARBA 
APMOKAMAS ATOSTOGAS 

REGULIARI PAKĖLIMĄ 
DARBAI NAKTIMIS
spiegei; inc.

1038 YV. 85th ot. 
Employment Oflsaa Atdaras 

8 ryto Iki S pp.

REIKIA
VYRŲ

Amžins nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
liuosuoti ii ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomiu karo darbų modemiš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumu* 
apart kitu dalykų:

GRUPES GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS.

» ATOfrroov pleną.
MOKESTĮ LAIKE LEGALIŲ 

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (8HOYVER8) IB 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DftL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką viri 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininko

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų
Machinistams Pagelbininkų

Material Handlers
Welderiams Pagelbininkų

Hand Truckers 
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos pridirbti 
taip greitai kaip išmoksite sr parodysite gabumus.

★
Dtrhtovė* tvarkom* Canteen pristato valgios kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Inc. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE
PATYRIMO NEREIKIA 

«
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

VYRŲ
Patyrimo Nereikia
, Abelniems Dirbtuvės 

Darbams
SVARBI MAISTO PRAMONE

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Laikas ir pusė viri 40 vai.

Standard Brands, Ine.
1015 S. Independence Blvd.

(3800 VVest, 1000 South)

ABC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darba.

$60.00 IKI $78.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniška* Įsidlrblmaa

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS 
5757 VVEST 65th STREET

Kaadien: 8 ryto Iki 8 vakare

Reikia
VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

70c 1 Vai. Pradedant.t
Išmokinsim jus, prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus j valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit į

Thomas Moulding

Fioor Co.
4528 W. 51st St.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP YVANTED — VYRAI

SVARBUS 
KARO DARBAI

DARBININKAMS 
Rankomis Trokeriams 

ŠLAVĖJAMS
Vyram* senesnio amžiaus 
kurie dar stiprūs atlikti 

vyriškos rūšies darbus. 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

NAUJOS MODERNINES
DIRBTUVES 

DARBAI VIDUJE
60 VAL. J SAVAITĘ—
70 VAL. MOKESTIS

10% NAKTIMIS BONAI

Kreipkitės Employment Ofisan 
8:30 ryto iki 5 pp.

5219 S. WESTERN BLVD.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.

VVAREHOUSE DARBAI
KARŲ IŠK ROVĖJŲ 

LIODOTUOJŲ 
ABELNŲ DARBININKŲ 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Užtenkamai viršlaikio darbo. 
MR. FOX

1659 W. 15th STREET 
CANAL 5900

MR. HOMMES 
445 W. PERSHING RD. 

BOULEVARD 6120

THE GREAT ATLANTIC 
& PACIFIC’TEA CO.

DEFENSE
MACHINE DIRBTUVĖJE 

IR FOUNDRfiJE
Lathe Honda Core Makers
Borlng M1U Oiprs. Fioor Molderių 
Drill Press Oprs. Mach. Molderių
Milling Mach. Hands Foundry Clerk 
Planer Hands Shipping Clerk
Darbininkų Dieni torių

100% KARO DARBAI
Geriausi įrengimai; patogios 

darbo sąlygos; geriausia 
mokestis.

LINDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF

AMERICAN GEAR 
6C MFG. CO.

5900 Ogden Blvd. Cicero, Dl.

POWER ASH VYRŲ
IR DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje karo pra
monėje. Dienų ar nakt) darbai.
PRODUCE TERMINAL CORP. 

3901 S. Morgan

RAKANDŲ 
FINISHERS 

CABINET

. MAKERS
I

Geri Darbai

Patyrusiem Vyram

ATSMAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

(4th Fioor)

WIEBOLDT’S
Ashland & Monroe

VYRO NAKTIMIS 
MAZGOTI GRINDIS

Darbas pilno laiko ir pastovus, 
apmokamos atostogos. Atsišaukit į

CHICAGO CITY BANK k TRUST OO.
815 W. 6Srd Street

HELP YVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ
Geriausia vieta kurioj Jūs kada esat 
dirbę. 8 dienos J savaitę, 8 vai. J 
dieną. Mokestis $79.50 ) menes). 
Valgis veltui. Pulki transportai* IJa.

r.n. HOI,I,YCOURT 2100
6320 N. Kenmore Ave.

MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA
DIENA IR NAKTJ ŠIFTAI 
48 VAL. SAVAITĖJE 
GERAS UŽDARBIS 

ATSIŠAUKIT

4533 W. Harrison St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—
, . a

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną; Penktad. 
8:30 ryto Iki 6 pp.

MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c į Valandą 
Laikas , ir Pusė 

už Viršlaikį. 
GERBER A CO.

648 W. Randolph St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkttSa prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (bearus).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks Jflsų amžius, {domus 
darbas laukia Jua čionai.

PLA8TIC BINDINO CORP.
7S2 8. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

★
Patyrusių Ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
suknelių, daromų iš gražių 

vasarinių audeklų.
★

ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE 
★

Ankštos algos ir bonnsaL 
Nuolat darbas lr po karo. 

★
SPECIALUS dėmesis atkrei
piamas į tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje knr kon

traktai buvo pildomi.
★

Jeigu jfls dirbate karinį 
darbą, tai neatslšaoktte.

★

SMOLER BROTHERS
2800 WABANSIA AVE.

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi, tvarūs blndery darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo aųlyms. 
Daug darbų sėdint. Taipgi randasi 
dalinio laiko vakarala darbų.

8. K. SMITH COMPANY 
2957 N. Wentem Ave.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

VYRAI III MOTERYS

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
. 100% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
820 E. 21 st St.

HELP YVANTED — MOTERYS

DŽENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų ir moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktimis ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 
Matykite Mr. Smldt, 5-tą vai. vak. 

CONTINENTAL CO. BLDG. 
810 S. MICHIGAN

Reikia
• 9

Patyrusių
MOTERŲ

Skirstyti Skudurius 

Atsišaukit 

1408 W. Armitage

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—
* Moteriai Handlers
* Metai Cleaners
* Janitresses
* Sweepers
* Paint Helpers

GERA MOKESTIS 
6 Dienos į Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlygos. 

Puiki transportaciją.
(I. C. Suburban. Cottage Grove gat-
vėkarlals, 103rd St. busu linija).
Jei dabar nesate užimtos su karo

darbais
MATVKIT MRS. DRAKE 

Employment Ofisas atdaras valan
domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd Sb

Tomaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSIŠAUKIT 
PERSONNEL OFISAN 

ROOM 348

MORRISON
HOTEL

/

HELP YVANTED — MOTERYS

GERA VIETA DIRBTI
MUMS REIKIA KELETO MOTERŲ 
PRIE LENGVO, MALONAUS DARBO.

REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.

Nuolat Darbas—Gera Mokestis 

Gera Transportaciją
Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milvvaukee arba 
Division gatvėkarį; Lake St. “L" arba Washington 

Blvd. busą iki dirbtuvės.

HOOKER GLASS 8c PAINT MFG. CO.
WASHINGTON BLVD.

KLAUSKITE MR. DILL.

Tt
VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus. 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

Matyklt Mr. Danicek pasitarimui. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai * į £

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 Ave.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP YVANTED — MOTERYS

★ For Sale I
★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE T.EADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
I • * 1

VYRAI IK MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAVV 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. ę

2742 W. S6th PLACE
VYRŲ
—IR—

MOTERŲ
Darbas lankstymas po p i e r i n i ų 
baksų. Reculiaris algos pakėlimas. 
Pilno ar dalinio laiko darbai. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukit asme
niškai nuo 8:30 ryto iki 5 pp.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pase mokama virš 
8 vai. ir nž Sekmadienius ir 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIftAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 
38th St. & Central Pk. Ave.

SANTA FE RY.

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

Mums reikia abiejų — 
vyrų ir moterų prie 
steel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga jsidirbimo.
★

IHmois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 5 pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIŠAUKIT JEI DABAR

ACME 
STEEL CO.
134th - Clark St. 

Chicago

Classifled Aih oontliuied on page A
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Tautos Jude balsas
PALECKIO “ INDORS AVIMAS”

Lietuvių tautos judu! — pardavikui Justui Paleckiui 
pirmam davė žodį Molotovas Sovietų Rusijos “parla
mente” po to, kai buvo priimtas “autonomijos manifes
tas” 16-kai “sovietinių respublikų”.

Paleckis, suprantama, “užgyrė” visus S balino-Molo
tovo planus. Kitaip jis- pasielgti negalėjo, nes jis nuo 
1940 m. birželio 15 d. su kūnu ir siela parsidavė Mask
vai, pasidarė jos aklu įrankiu ir nebeturi nei laisvės 
nei teisės kalbėti savistoviai. Jo lūpomis kalba ne be 
lietuvis ir net ne be pats Paleckis, bet Stalinas-Molo- 
tovae. -• /

Nežiūrint visų suvaržymų, Paleckis vis*dėlto prasi
tarė, kad Maskvos lindimas Lietuvai turėti “nuosavą” 
užsienių reikalų komisarą ir kariuomenę, “sustiprins” 
santykius su visais žmonėmis Lietuvoje. Vadinas, Pa
leckis pripažino, kad tie santykiai su Lietuvos žmonė
mis buvo prasti Bet vargšas Paleckis labai klysta mai
nydamas, kad “autonomijos” pasiūlymas tuos santy
kius pakeis.

Pirmoje vietoje tie Maskvos (pasiūlymai nėra nuo
širdūs. Jie yra apgaulingi. Antra — Lietuvos žmonės 
neieško autonomijos nei iš rusų nei iš kitų didesniųjų 
kaimynų, bet siekia aitsteigti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos respubliką.
TAI NE TAUTOS, BET STALINO BALSAS

Ar Paleckis vienaip ar kitaip kalbėtų, jia neturi tei
sės kalbėti Lietuvos žmonių vardu. Tokio mandato jam 
nieks nedavė, “prezidentu” jo nerinko. Ne kas kitas, 
bet Maskva panaudojo fizišką jėgą Lietuvai užgrobti, 
jos valstybiniam aparatui suardyti; Maskva pastatė 
Paleckį tauitžudžių vyriausybės priešakyje; Maskva, 
panaudodama kariuomenę, policiją ir visą bolševikiš
kąjį terorą, pravedė Lietuvoj smurtiškus “rinkimus” 
ir pasaulyje negirdėta apgaule “‘prijungė” Lietuvą prie 
Sovietų Rusijos.

Paleckis, be abejonės, tą Žano, Todėl jis ir kalbai, kad 
naujas Maskvos sftymas gal būt “sustiprins” Lietuvos 
žmonių santykius su Maskva. Bet jei jis tą sakė iš 
įsitikinamo, jis baisiai klydo. Lietuvos žmonės jokių 
būdu neužmiršo ir neužmirš tų milžiniškų skriaudų^ 
kokias rusai okupantai jiems pttdbsė. Jie prismaugė 
nepriklausomybę, atėmė žmonėms laisvę ir teises į pri
vatinę nuosavybę, dešimtimis tūkstančių lietuvių iš
trėmė j tolimą Sibirą mirčiau Atėję nauji žiaurūs oku
pantai naciai 1941 m. vasarą pasinaudojo rusų bolše
vikų “reformomis” Lietuvoje. Jie pasinaudojo ir vi
sais bolševikų metodais žmonėms kankinti ir apiplėšti.

Težino Maskva, težino jos pasamdyti agentai Palšo 
kiai ir kiti, težino pasaulis, kad Stalino-Molotovo pla
nai, ar jie bus vienoki ar kiloki, tik su fiziškos jėgos 
pagalba prieš milžiniškos gyventojų daugumos valią 
tebus galima įgyvendinti.
LIETUVA KOVOJA PRIEŠ NACIUS

Lietuvos žmonės dabar slapta kovoja prieš nacius. 
Jie baisias kančias kenčia., savo kraują tteja, kad grei
čiau nusikratyti okupantų nacių. Jie šventai tiki Ame
rikos pergalei. Jie tiki Atlanto Čarteriui, kurio dės
niai aiškiai kalbai už visų it autų nepriklausomybę. To
dėl jie tiki, kad po šio karo sutriuškmno jpktą na
cizmą, jų likimas bus svarstomas ne vien Maskvoje, 
bet visų jungtinių tautų konferencįjoee. Jie tiki, kad

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

demokratijos kariauja tam, kad Lietuvos gyventojams, 
kaip ir visoms kitoms tanioms, bua sudarytos sąlygos 
patiems suformuoti savo valstybės aparatą ir patiems 
be jokios pašalinės įtakos, nuspręsti kokias santykius 
palaikyti su save kaimynais.

Ne Maskvos ir ne Berlyno yra reikalas spręsti Lie
tuvos likimą ir jai savo sistemas ir “globą” primesti. 
Tai yra. reikalas pačių* Lietuvos gyventojų.
LIETUVOS ŽMONES IR AMERIKIEČIAI

Beje, “kvizlingaa” Paleckis savo kalboj priminęs ir 
tai, kad vienas trečdalis lietuvių gyvena Amerikoj, 
kurie labai) esą suinteresuoti tuo, kas dedasi jų gim-* 
tame krašte. Anot jo, naujas patvarkymas lietuvių a- 
merikiečh) "entuziastiškai” bus sutiktas.'

Klysta Paleckis ir be reikalo mėgina kitus klaidinti.
Milžiniškoji Amerikos lietuvių dauguma yra lygiai 

to paties nusistatymo, kaip ir Lietuvos gyventojų dau
guma, Tas nusist«tymas yra toks: visomis jėgomis 
stengtis greičiau išlaisvinti Lietuvą iš nacių jungo ir 
atsteigti laisvą, nepriklausomą ir demokratinę valsty
bę. Tai reiškia, kad Lietuvos žmonės atmeta visok/us 
ir Maskvos ir Berlyno’ “autonomijos” siūlymus ir ki
tokius apgaulingus akym&vimus. Mūsų, amerikiečių, 
pareiga yra padėti Lietuvai apsiginti nuo viliugingų 
kaimynų ir išsikovoti šventai jai priklausančią teisę į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

★

Vikius arka.

VALANDĖLEI.
IMTIES

i 60 meto

Rytdienos evangelija (pa
tiekia nepaprastai gražią 
mintį — darbdavys net vie
ną valandą dirbusiems vy
nuogyne suteikė pilną die
nos uždarbį, vieną denarą. 
Dėl tokios geros širdies, ki
ti, ištisą dieną vargdami 
prie darbo, reiškė nepasi
tenkinamo, murmėjo.

Tautų istorijoje, šeimų 
gyvenime, rasime, kad pa
vydas gan stiprus, ypač kai 
už nelygias pastangas, tas 
rodos dažniau bei daugiau 
laimi, nepaisydamas pasėkų 
ar užmoikesnio atlieka pas
kirtą darbą.

Apmaudas bei pavydas 
dar ryškiau pastebimas, 
kai pavyzdžiui, parapijos 
piknike arba bazare nežino
mas žmogelis paima vieną 
bilietą už penktuką ir jis 
laimi didelį kumpį; arba, 
moterėlė, juokais vieną cen
tą davus\ visgi gauna, ska
nų sūrį.

Tokie atsitikimai, tiesa, 
nesikartoja diena iš dienos 
tam pačiam asmeniui, ta
čiau pats retas įvykis pa
rodo, kad laimė nusišypso 
mažiau užsitarnavusiam. 
Št>?i\ kada pavydas, murmė
jimas smarkiausiai veikia.

Dėl to, kad tėvas Jonu
kui nupirko batus. Stasiu- 
kui kepurę, Marytė visai 
nenori valgyti nei pietų nei 
vakarienės. Pavydi broliams, 
v:sai užsimiršdama, kad 
prieš kokią savaitę ji gavo 
gražią suknelę. Pavydas, 
tad, neapleidžia nepalietęs 
visai jaunų.

Rusija turi didelius plo
tus, tačiau pavydi kaimyni
nėms tautoms turėti mažiau- 
sr’ą sklypelį žemės arba tei
sę save valdyti. Vokiečiai 
panašius siekius turi. Kitos 
stiprios tautos garbingiau 
pasielgia, bet joms skaudu 
kad artimui, mažytėlei gre
timai tautai taip puikiai se
kasi, žnąonės patenkinti.

Kasdieniniai įvykiai neuž
ginčijamai liudija apie šią 
žmonijos nelaimę — žmogus 
žmogų? pavydi laimės, gau
namų dovanų, sveikatos. 
Koks stiprus pavydas pasi
reiškia paB piktąją dvasią 
kai ji prisimena, kiad žmo
gus žemėje gyvendamas dar 
gali įsigyti amžiną laimę. 
Budėkime, kad piktos <įva- 
sios pavydas neišplėštų D e- 
vo mums duotas dovanas 
bei siūlomą amžiną linksmy
bę. A.B.C.J.

Jo Eksc. arkiv. Mečislovas Reinys yra g:męs 1884 
m. vasario 5 d., taigi šiandien švenčia 60-tą savo gim- 
lladienį. Ekscelencija arkivyskupas yra kilęs iš ūki
ninkų šeimos, iš Madagaskaro vienkemio, Daugailių 
parapijos. Kunigu buvo įšventintas 1907 m. birželio 10 
d. Baigęs Petrapilio dvasinę akademiją magistro laips
niu, vėliau studijavo Liuveno unversitete Belgijoje ir 
be to dar gilinosi į gamtos mokslas Strasburgo univer
sitete. Daugiau domėdamasis psiehologija, išvertė j lie
tuvių kalbą psichologijos mokslų vadovėlį, kurs ilgą 
laiką buvo v’eninifeeliu lietuvių kalba. Kaip pasižymė
jęs savo moksliniu darbu, studijomis, buvo pakviestas 
profesoriauti Lietuvos universitete.
LIETUVOS UŽSIENIŲ MINISTRAS

1925 m. rugsėjo 25 d. susidarant XII Lietuvos mi
nisterių kabinetui, buvo pakviestas Užsienro Reikalų 
ministerių. Čia pasižymėjo kaip plačių pažiūrų, ener
gingas žmogus, pav. jam esant užsienio reikalų minis- 
ter’u 1925 m, lapkr. 16 d. buvo pradėtos su rusais de
rybos dėl prekybos sutarties. Tų pat metų gruodžio 
23 d. Kaune lankėsi SSSR Užsienio Reikalų komisaras 
čičerinas, su kuriuo min. kun. Reiniui teko vesti pasi
kalbėjimus. Vieno iš svarbiausų jo darbų buvo sunor- 
mavimas santykių su Vatikanu ir įsteigimas Lietuvos 
bažnytinės provincijos 1926 m. bal. mėnesyje, tuo bū
du padarant Lietuvos bažnyčią nepriklausomą nno ki
tų metropolijų. Vyskupu buvo įšventintas 1926 m. ge
gužės 16 di rr buvo paskirtas vyskupu koadjutoriumi 
(padėjėju) Vilkaviškio diecezijoje.
VISUOMENES TEISIŲ GYNĖJAS

Kaip būdamas ministerių, taip ir vyskupu palaikė 
glaudų ryšį su Lietuvos liaudimi ir organizacijomis. 
Atostogų meibu lankydavo apylinkės parapijose esan
čius kongresus, susirinkimus, sakydavo prakalbas ir 

pamokslus, net kai kada patsai parapijose vesdavo re
kolekcijas. Ypač remdavo studentiją ir uoliai kovojo 
dėl moksleivių organizacijų laisvės. Patsai būdamas 
griežta/u demokratinių nusistatymų, parašė puikų vei
kalą prieš rasizmą ir įvairiomis progomis kovojo prieš 
valstybės pastangas paglemžti pavienių žmonių, ar or
ganizuotos visuomenės teises. Viename iš jo paskuti- 
nesniųjų raštų: “Paskrstomoji Teisybė” — skaitome: 

“Dievas barsis už neteisybę, nors ją padarytų ir šios
žemės gaUmtak Labai svarbu tai išgirsti tiek galiū
nams, kad nesauvaJlautų, tiek šios žemės nuskriaus- 
ttestems ir sMpnooUams, kad kiekviena neteisybė bus 
pabausta ir tuo būdu teisybė bus su laiku atstatyta.” 

Matydamas, kaip kartais tarnautojoj skiriami ne 
pagal jų gabumą, o pagal tą kuriai partijai priklausė, 
jisai tame savo rašte drąsiai smerkė tą neteisybę. Bū
damas Lietuvos episkopato* (vyskupų susirinkimų) sek
retoriumi, ruošdamas bendrus vyskupų laiškus, jisai 
nekartą turėjo progos pra vesti kokį aktualų dalyką.

Paskutiniu laiku Vilnių prijungus prie Lietuvos, J. 
E. vysk. Reinys buvo parinktas Vilniaus orkivyskupu- 
padėjėju. Dabar, kai Vilniaus arkivyskupas Jalhrzybovs- 
ki» nacių yra uždarytas Marijampolės vienuolyne (gy
vena čia be reikiamos šilumos ir maisto, nacių perse
kiojimas), tai arkivyskupai Reinys patsai vienas tvar
ko Vilniaus vyskupijos reikalus, kovodamas su oku
pantų nacių priespauda. Kaip žinome, Ekscelencija. vos 
išliko gyvas, kat sovietų lėktuvams bombarduojant Vil
nių viena bomba krito J Sv. Mikalojaus lietuvių parap. 
kleboniją, kur tuo laiku buvo lr J. E. vysk. Reinys. 

„ Garbingasis ganytojos dabar dirba Tabai sunkiose są
lygose ir jo sukakties proga, mes jį lankome- savo nuo
širdžiomis maldomis ir geriausiais linkėjimais.

SeStadienis, vas. 5 d., 1944

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys)
Per Lietuvą eina svarbiausi Rusijos keliai iš Leningra- A 

do ir Maskvos į Berlyną ir Paryžių bei Londoną. Vienok 
per Lietuvą per metus vieuau ir kitan galan kartu per
važiuoja tik apie 1000 rusų iš jų milžiniško skaičiaus: 
170,000,000. Labai tolimi amerikiečiai ir britai mūsų ar
timus kaimynas rusus keleiviais viršyja bent 4 ar 5 kar
tus. Vienodame atstume nuo Lietuvos, mažutė 1,130,000 
gyv. Estija duoda Lietuvai apie 16,000 svečių. Bet, susi
mildami, Estija juk šimtą penkiasdešimts kartų mokes
nė už Rusiją. Tad proporcionaliai Estija duoda Lietuvai 
2400 kartų svečių daugiau, negu Rusija. (Pagal: Amraaire 
Stati9tique de la Lithuanie, Kaunas, 1938).

Jeigu Lenkija ar kita kuri valstybė patiektų savo ke
leivių statistiką, tai irgi lygiai vaizdžiai matytųsi, kad 
Rytai (Rusija) yra save izoliavę nuo Europos, paveitę 
savo pasienius (borderline) sanitariniu kordonu ir neno
ri santykiauti su svetimais.

Nuo 1919 m. man tenka kas metai keliauti. Nebuvo 
tokių metų, kad aš visus dvylika mėnesį Lietuvoje išgy- Y 
venčiau. Sale geografinių kelionių ir ekskursijų, man daž
nai tekdavo atstovauti savo šalį geografų ir hidrolcg'j, 
sppaudos ir jaunimo tarptautiniuose kongresuose. Mažu
tės šalys, kaip Lietuva, Latvija ir Estija šituose kon
gresuose būdavo dažniau ir gausiau atstovaujamos, negu 
milžiniška Rusija, kuri gaudavo lygiai mandagius kvie
timus. Būdamas Rusijoj patyriau nuo jų usokslinir.kų, 
kad jrems yra ypatingai sunku gauti leidimas ir lėšas už
sieniui pamatyti. Lengviau išleidžia, jeigu vykstantis de
legatas yra politiškai nusipelnęs komunistas, kurio grį- 
žirniu, ir elgesiu valdžia mažiau abejoja. Bet tokiam irgi 
trunka laiko įrodyti naudingumą ir aavo ištikimybę. Šita 
hermetiška izoliacija labai nutolino naują Rusiją nuo 
Europos gyvenimo dr galvojimo standartų.

Teko buvoti įvairiose naujos Rusijos dalyse: nuo Ka
relijos iki pietinės Ukrainos. Taipgi gausiai teko keliauti 
ir stebėti gyvenimą pas Rusrjos vakarinius kaimynus: 
nuo arktinių Suomijos kraštų iki Dunojaus baseino. Jei
gu kas mane paklausia : prie kurios sienos galima pama
tyti pačių didžiausių kultūrinių ir ūkiškų kontrastų Eu
ropoje, tai aš turiu uoliais stebėjimais paremtą atsaky
mą: didžiausi pasienių kontrastai Europoje ir net gal 
visame pasauly gali rasti prie Suomijos-Rusijos. ribų. 
Suomija tai ultra-europinis kraštas, dinamiškas, nepa
prastai švarus, puikiausiai valgo, gerai ir švariai rėdosi, 
gražiai ir tvarkingai statosi savo miestus ir kaimus, iš 
biednos gamtos pasidaro sotų dr labai laisvą, jaukų ir 
demokratišką gyvenimą. Kitoj pusėje sienos matome ne
palyginti Medaus, menkai valgančius, nudriskusius, ne
švarius ir valstybės bei partijos, visiškai pavergtus pi
liečius, kurių gyvenimo normos negali nei iš tolo pri
lygti Vakarų ar Centro Europos normoms. Rusai nemo
ka suomių kalboe ir suomiai nemoka rusiškai. Jų skir
tingos religijos, papročiai, valgis, rūbai ir statyba. Ir tie 
skirtumai patys didžiausi.

Perėjus į Estiją, Latviją ir Lietuvą daugelis tų skir
tumų pasilieka. Suomija carų imperijoj turėjo plačią au
tonomiją, kokios dabar neturi nei viena Sovietijos dalis. 
Suomija turėjo savo visai atskirą, demokratinę valdžią, 
savus įstatymus, pinigus, muitus ir labai pažangią mo
kyklų sistemą. Savo pažanga Suomija jau seniai buvo 
pralenkusi kitas tris Baltijos respublikas, kurios netu
rėjo Rusijoj autonomijos, buvo valdomos ne savų žmo
nių, bet iš Rusijos importuotų valdininkų. Rusų Suomi
joj beveik nėra. Estijoj rusų yra apie 8 nuoš., Latvijoj 
10 nuoš. ir Lietuvoje 2’/2 nuoš. Visi kiti gyventojai nėra 
nei slavą’/ nei Rytų krikščionys. Per paskutinius 700 me
tų šitų kraštų kultūrinis veidas yra aiškiai .nukreiptas 
įi VakaruB, ne į Rytus. Jų nordiškai kultūra Labai priar
tina latvius ir estus prie Skandinavijos ir Vokietijos. 

(Daugiau bus)

Vr

Penkeri metai, kaip 
mirė kon. Kreiva

(LKFSB) Šiemet sueita 
liūdna penkerių metų sukak
tis nuo mirties ku.i. Brei- 
vos. širdies Tga jį suvarė į 
kapus 1939 m. sausio 21 d. 
Kun. Bretvn buvo* labai veik
lus lietuvis, ypač turėjęs 
daug įtakos į vilniečius lie
tuvius. Dėt lenkų persekio
jimų nebegalėdama a pasilik
ti okupuotoje Vilnijus daly
je paakuthru savo* gyveni
mo laikotarpiu bm'0 sukūręs 
naują Kirdeikių parapiją ne
priklausomoj Lietuvoj.

( t A
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Raudonojo Kryžiaus 1944 karo fondas
Kada bombos krinta, ne dalinimui karo belaisviams, 

laikas siųsti pagalbą aplink Reikia paruošti chirurgiškų 
pasaulį. Kada sunkiai au- bandažų ir tūkstantis ir vie- 
žeisrtas kareivis reikalauja nas kitų detalių vedimui 
kraujo perhejimo, per vėlu darbo toli — sekianuios or-
ieškotii kraujo aukotojų ar
ba rasti slaugę jam daboti. 
Kada nusiminęs kareivis gir

gamzacijos.
Visą Am. Raud. Kryžiaus 

veikimą finansuoja savana-
di apie bėdas namie, jis j rių aukos ir dovanos. Prezi- 
reikaluaja greitos pagalbos, i dentas RooseveStas paskyrė

Amerikos Raud. Kryžius kovo mėn. Raud. Kryžiaus
parūpina tą pagalbą kur ir 
kada. ji reikalinga. Nuolat^ 
niai kraujo aukotojai reika-

mėnesi. Amerikos Raudona
sis Kryžius turi sukelti di
delį 1944 m. karo fondą, kad

^'^NRASTIS DRAUGAS,' CHICAGO, ILLINOIS O

lingi; slaugės turi būti rėk- aprūpinus milžin:škus reikSi- 
rūtuotos Armijai ir Laivy-į lavimus. Jūsų aukos užtik
au!; prityrę Raud. Kryžiaus rins palaikymą visų Raud. į 
darbininkai ir reikmenys tu- Kryžiaus aptarnavimų ir ne
ri būti siunčiami j stovyk- tiesioginiai padės išgelbėti 
las, ligonines ir veiksmų vie daug gyvybių.
tas visame pasaulyje. AUKOKIME!

Kadai traukinio nelaimė -----------
daug žmonių sužeidžia, ka
da pct viri s apsemia mies
tą, kada epidemija kerta, 
trukdymas kainuoja gyvy
bių. Raud. Kryžiaus nelai
mių, pašalpa ir mediką liai 
reikmenys randasi patogio
se vietose tokioms nelai
mėms, dar su prityrusiais 
darbininkais pagelbėti ne
laimingiems ir padėti jiems 
grijšti prie normalaus gyve
nimo.

Kad išpildyti daugybę pa
reigų ginkluotoms jėgoms ir 
mūsų žmonėms, Am. Raud.
Kryžiui tavo pagalba yra 
būtinai reikalinga. Per 1944 
m. buri jis pristatyti apie 
5,009,000 kraujo aukotojų.
Kiekvieną mėnesį Armijai 
ir Laivynui reikia rekrutuo
ti 2,500 slaugių. Raud. Kry
žiaus direktoriai ir kiti pri
tyrę darbininkai randasi 
prie militarinių ir laivynų 
postų ir ligoninių, kad pa-
dėti mūsų kariaujantiems įtaisymais ir ginUata ,
vyrams ir jų šeimoms jvai- Palyginng kitai, j y, nuo kojinių išduoti visų dra 
riose nelaimėse. Raud. Kry-
žiaus skyrius naminiame 
fronte puikiai atlieka savo 
dalį.

Namie Raudonasis Kry-

ARC

Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajus

Ketvirtosios Karo Pasko
los Vajus prasidėjo praėju
sią savaitę. Jis tęsis iki va
sario 15 d. Amerikos žmo
nės dar kartą turi padaryti 
kitą investaciją į besitęs an- 
tį darbą, jeigu Amerika no
ri laimėti šį karą.

Mūsų ginklai turėjo žy
mių pasisekimų), ir kai ku
rie žmonės, atrodo pradeda, 
jaustis, lyg karas jau baig
ta?. Tačiau tai neteisybė.
Nors tpralaimė jimas ir nebe
atrodo gal’mas, bet iki šiol 
išlietas kraujas ir išleisti
pinigai būtų veltui, jeigu gai padarai, reikia pakar-

ALIANTŲ LAIVAI PRIE ITALIJOS PAKRANČIŲ

Eilės sąjungininkų karo ir transporto laivų prie Anzio ir Nettiuno, Italijoj, kur būvio padaryta invazija franto 
užnugaryje. Lėktuvų armados raižo padanges ir atmuša kiekvieną priešo lėktuvų puolimą. (Acme-Draugas teleph.)

LAIŠKASKARIO
Atsisveikiname sn 
civiliniais rūbais 
ir plaukais

Pirmąjį rytą kariuomenei 
barakuose pabudau anksti, 
net nusibodo laukti, kol visi 
sukilo — 5:30 A. M. Sun
kiausiu dalyku yra pirmą 
kartą pasitaisyti lovą, nes
kiekviena paklodė, užklodas dalykus. Kiekvienas karei- 
turi būti atitinkamai su-1 vis PasiraSo valdiškų gyvy- 
lankatyC ir padėti. Jei bio- aPdrlud* S10-000 ver-

mes nelaimėsime pilną ir 
pastovią taiką.

Ners pergalė prieš akis, 
bet mūsų miltariniai vadai 
numato, kad mes dar turi
me prieš save ilgą ir sun
kią kovą... brangią gyvybė-

Šūvis Vilniaus 
šventoriujeprieš apsivelkant ir apslvil- 

ku8. Jei perdidelis ar per-j (LKFSB) Vilniuje, Šv. 
mažas — tuoj pakeičia. Kiek Kotrynos bažnyčios švento- 
tik telpa apsivelkame ir dar
prideda pilną maišą visokių 
drabužių, kad net sunku ir 
pakelti. Parvilkę naujus dra 
bužus, tuJrime supakuoti ir 
pasiųsti šamo senuosius.

Po pietų turėjome sutvar
kyti apdraudos ir pašalpos

toti. Pusryčiai 6:00 A. M. 
Tuoj po pusryčių visi nužy
giavome į sandėlius pasiim
ti kareiviškų uniformų. Pir
ma sukišame savo rūbus į 
maišą, tada ka:p siuvėjas 
kiekvieną išmieruojta. ir su
rašo į knygą, tada pradeda

karų įveltais kraštais. iki! Ivažių po keletu porų. Kiek- 
i vienas išduotas drabuzi3 y-sol mes mokėjome žemą 

kainą — tiek mirtimis, tiek ra 
ginklais; tačiau vis didėjan
čiai svarbi šiose kovose

patikrinamas dukart,

žius irgi labai veiklus. Rei- tiek prieš nacius, tiek prieš 
kia. teikti pagalbą, kada tik japonus, dal:s tenka Ame- 
nelaimės įvyksta. Slaugių rikos ginkluotoms jėgoms, 
ipagelbininkės ir p'rmos pa- Net ir geriausiais atve- 
gulbos darbininkai turi bū- jais, mūsv nuostoliai gali 
ti išlavinti ir kiti apšvietos būti taip sunkūs, kad jie 
projektai vykdomi. Reikia bus j učiami kiekviename

prfivaloma, kad kiekvienas 
vyras, moteris ir net vai
kas Suv. Valstybėse pareng
tų tuca tėvus, brolius ir kai
mynus su kiekvienu galimu 
sutaupyti d (į;riu... ne ką 
jis gali sutaupyti, bet ką 
jis turi sutaupyti — pirki-

surišti ma sto siuntinius iš- mieste ir kaime... dėlto yra' mui daug'au karo bonų.

riuje, nelegalios lenkų or
ganizacijos nariai nušovė o- 
fUcialaus lenkų laikraščio 
redaktorių, — tokį praneši
mą skaitome viename slap
tame Lietuvos laikraštyje.

kurių gražiaplaukių veidai 
kerpant tikrai liūdnai atro
do. Tada visi žiūri į veidro
džius ir juokiasi vienas fš 
kito. Tie, kurie jau gauna 
drabužius mėgsta paerzinti 
būrius naujai ateinančių vy
rų, šaukiant į juos ‘‘You 
will be sorry” — gailėsitės, 
kodėl jūs čia. ateinate?

Vienas iš mūsų būrio 
griežtai atsisakė eiti pasi
imti kareiviškos uniformos 
ir jis tą pačią dieną buvo 
nuteistas kalėjimo. Tokiems 
neklaužadoms mūsų kempė
je yra kalėjimas.

Antrąją dieną taip pat 
ba gia atvykusius klasifi-

tės ir už tai jam kas mėne
sį atskaito atsižvelgiant į 
amžių nuo $6.00 iki $7.50.
Žmonos išlaikymui atskaito 
$22.00 (kitus $20.00 pride
da valdžia), dėl senos moti
nos atskaito $5.00. Kiekvie
nas kareivis yra raginamas 
pirkti War Bonds, tada dar 
atskaitoma $6.25 nuo mėne
sinės algos. Tad kareiviui 
lieka dėl baltinių skalbmo 
ir kitų smulkių išlaidų tik
tai $19.25.

Liūdniausiai kareiviams 
atsisveikinti su gražiai so- kuoti, kokiam darbui jiie la-
raitytomis garbanomis. Bet 
toks jau įsakymas, nužy-

BERNADETOS GIESMĖ

Apie darbo batali
jomis Lietuvoje

(LKFSB) Kaip praneša 
slaptasis Lietuvos laikraš
tis “^Laisvės Kovotojas”, vo 
kiečiai, Lietuvoje organizuo 
darni darbo batalijonus, no
rėjo gauti lietuvius karinin
kus jiems vadovauti. Kele 
tas kviestų karininkų atsi
sakė. Sutikęs tik rusų kil 
mės pulkininkas Ugianskis, 
kpt. Milaševičius ir dar vie
nas kitas.

Nušovė- v

(LKFSB) Pereitų metų 
gegužės mėn. 26 d. nežino
mi) asmenys nušovė Vend- 
žįogaks policijos viršinin
ką, kuris, esą, buvęs pasi
žymėjęs jaunuolių gaudymu 
vokiečiams.

biausiai tinkami. Tam yra 
paruoštas būrys egzaminą-

giuojame būriais į baraką, torių, kurie padaro pasikal- 
kuf Laukia apie 30 kirpėjų, bėjimą su kiekvienu karei- 
kurie per pora minučių jau- viu. Ryt parašysiu apie ma- 
nuolį nukerpa., ne kaip jis no įdomų nuotykį egzaminų 
nori, bet kaip įsakyta. Kai metu.

Harold Foster Iliustracijos 
FRANZ VVE RE EI,

Vienuolės nunešė Bernadetą į lovą
Vienuolės Seserys nunešė ir paguldė Berna

detą i lovą. Visoms atrodė, kad ji arti mirties. 
Bet staiga, Bernadeta atvėrė akis ir sakė: — 
Aš drir nemirsiu. — Ištikrųjų už šešių dienų ji 
galėjo iš lovos pasikelti.

Vieuo.alyne Bernadeta parodė turinti gabu
mų piešimui ir taip pat išsiuvinėjimui bažnyti
nių rūbų. Ir taip metai slinko po metais; pa
saulis net ir užmiršo Liurdo Bernadetą. Bet 
Liurdas niekada neužmiršo Marijos išrinktosios 
mergaitės. Ir štai iš Liurdo atvažiavo j vienuo
lyną būrys žmonių, tarpe Iturių buvo ir Berna
detos tėvelis. Liurdo miesto viršininkas atsiun
tė savo pagelbininką, o kunigas Peiramalis pa
liepė kunigui Pomianui važiuoti ir tikrai visa 
sužinoti apie Bernadetos gyvenimą. Bernadeta

jo veido. Keletą minučių buvo tyla, paskui Ber
nadeta klausinėjo ir atsakinėjo | įvairius klau
simus. Kada atėjo atsiskyrimo valanda, kunigas 
Pomiarras pasikvietė Bernadetą nuošaliai ir ta 
rė: — Klebonas Peiramalis mane prašė tau į- 
duoti šitą Dievo Motinos poveikslėlį. — Jis taip 
pat man prašė tau pasakyti, kad jei tau ko nors 
reikės, pasiųsk jam Šitą paveikslėlį ir jis visa 
supras. — Bernadeta jam nuoširdžiai padėkojo. 
Bernadetos gyvenimas vienuolyne buvo ramus 
ir šventas. Tik staiga laikraščiai sudrumstė vie
nuolyno tylą. Vienuolės skaitė: — Karas pas
kelbtas! Prūsija paskelbė karą. — Pirmose 
karo savaitėse Sv. Gildarso vienuolyne seserų 
skaičius sumažėjo. Jos valiavo į karo ligonines 
slaugyti sužaistųjų. Ir taip Bernadeta ir sesuo 
Marija buvo pasiųstus f Neverso ligoninę. Čia

Bernadetos tėvelis atvažiavo Karo žinios pasiekė vienuolyną
Bernadeta parodė savo malonią širdį ir didį 
šventumą.

“Darbininkas” 366 W. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass., išleidžia Vlskupo Bučio knygą:— 
SVC. PANELES ’ MARIJOS APSIREISKIMAS 
LIURDE. — Toje knygoje aprašyta Dievo Mo
tinos apsireiškimas Liurde, stebuklai ir Berna
detos gyvenimas. Kadangi knygos išleidimas 
taip brangiai kainuoja, tai mes prašome visų 
įsirašyti į rėmėjų skaičių. Už jūsų prisiųstus 
$5.00 mes prisiusime tą brangią knygą, o jūsų 
vardas joje bus įrašytas į rėmėjus. Prisiųski- 
te savo auką šiandien, tada mes žinosime, kiek 
knygų atspausdinti.

apkabno savo tėvelį ir prigląudė savo galvą prie 
pr»w<n<a coorrirtt. 1»4». by Kiny Fmibtm ąpdiotto, Ia& T«st oopyrlybt. 1IU, by Ti» Hklaf Pr«a W«VtbuU4 by KtM y«*turw SyaAlotU ta o«-op«rw.loo vltfe Lb» Sook-of-<UM-aoaU> Club, Uo
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Šaudo už duoklių
neatidavimą

(LKFSB) “Laisvės Kovo
tojas” praneša, kad naciai 
Lietuvoje kaikuriose vieto
se iš valsčiaus parenka po 
du žmones, neatidavusius 
okupantų paskirtųjų duok
lių. Atvykę naciai sušauk
davo visus valsčiaus gyven
tojus ir jų akyvaizdoje su
nitą žmogų šūviu į pakau
šį nužudydavo, k:ti nacių 
palydovai tuo „momentu 
laikydavo ji minią nukreip
tus automatinius šautuvus. 
Tuo būdu, kaip anas slapta
sis laikraštis praneša, jau 
esą sušaudyta arti 50 žmo
nių,. Tas pats dedasi ir Pra- 
veniškių priverčiamojo dar
bo stovykloje. Čita, vokiečių 
komisaro Schroederio įsa
kymu esą nužudyta 14 lie
tuvių ūkininkų. (Kaip žino
me, šioje stovykloje bolše
vikai kulkosvaidžais ir gra 
natomis yra išžudę arti 500 
lietuvių ūkininkų). Tas pats 
laikraštis Nr. 6 (kovo 18d.) 
rašė:

—Kada. okupaciniai parei 
gūnai Vilniaus krašte žiau
riausiu ir ciniškiausių būdu 
žudė nekaltus Lietuvos ūki
ninkus, neva, ui pyliavų ne- 
vežimą, tuo pat metu kiti 
vokiečių civilinės valdžios 
pareigūnai Vilniuje ir Kau
ne spekuliantams pardavi
nėjo rugių centnerį po 80 
markių, o kvečių centnerį 
po 150 markių. Už maišą 
ėmė dar papildomai 10 mar
kių.“

* *
8ACK ne ATTACK.

SUSIVIENYMO OKTAVOS IŠKILMES

Neseniai Amerikos Katalikų šventovėje, Washingione, 
buvo suruoštos iškilmės Bažnyčių susivienymui paminėti. 
Nuotrauka padaryta iš Rytų apeigų. Vyskupas A. Seny- 
sftyn, OSB., iš Philadelphia^ Pa., viršuje šventina dvi žva-- 
kydea, kurios (dešinėje) primena dvi Kristaus prigimtis, 
o kairėje — Sv. Trejybę, žemiau tas pats vyskupas auk
siniu šaukšteliu dalina šv. Komuniją. (Reni Newsphotoa, 
NCWC-Draugas)

_
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Mirga-marga iš 
Rockford, III.

(Atkelta iš 2 pusi.)
jis tai ir padarys. Įamžintų 
savo vardą.

Klebonas pranešė, kad šį
met manąs nupirkti 30 skė
rių žemės ir įrengti Vytau
to parką piknikams. Gal, 
tas ir įvyks, nes šįmet iš
rinkta gabūs vyrai į komi
tetą; jie daug klebonui pa
dės. štai tie vyrai: trustisai:
J. Milašis ir V. Karvelis; 
nariai: D. Varašis, S. Kas
putis, J. Dubinąs, J. Pilipa - 
tis, J. Kui vi n akas, J. Zubi- 
nas, M. S t ren, S. Kačėnas,
K. Etalas, S. Valiulis, K. 
Makauskas, M. Sauteias.

Klebonas pranešė, kad vi
sos draugines praeitą metą 
daug padėjo: veikė sykiu 
su komitetu. Prašė, kad ir 
šįmet padėtų. Visų draugi
jų valdybos gabios.

Taipgi pranešė, kad per 
praeitą metą mirė 10 para
pijonų. Šliūbų buvo 7, pa
krikštyta 31. Kurie atsitrau
kė nuo parapijos, iš tų trys 
sugrįžo atgal. Sakė, yra 
džiaugsmas, kad žmonės pra 
deda susiprasti ir taisyti 
klaidas.

Klubo susirinkimai esti 
kas mėnesį paskutinį sek
madienį, 2 vai., mokyklos 
kambary.
. Klūbas perka War Bonds 
už $200.00.

Labai gražiai darbuojasi 
lietuvaitė Kotryna Uzubel 
Camp Grant banke. Ji par
davė War Bond vienam ka
reiviui už $50,000. Bonas se
rijos “G” buvo pirktas M's- 
souri State Credit unijai, 
kurios tasai kareivis, Pvt. 
Wilbur H. Marcum buvo iž
dininku. Kreditas eis Oamp 
Grant ir Winnebago apskri
čiui

Anglų laikraščiuose buvo 
įdėtas aprašymas ir atvaiz
das.

Serga poliemonas K. Mar- 
cinkevič, Petras Savickas ir 
Marijona Janolaitienė.

Korespondentas

IR ŠIE LICDIJA JAPONŲ BARBARIŠKUMĄ

_įir Z-3t i

.|taj

I
šie trys karininkai — Bataan ir Corregidor herojai — kuriems taip pat pavyko pa 

bėgti iš nelaisvės, liūdija pirmesniųjų pieš'amus spaudoje vaizdus, kaip japonai kan
kina ir žudo amerikiečiui ir filipinieč us, paimtus į nelaisvę pirmose karo dienose. 
Žiūrint iš kairės į dešinę: Corp. Reid Carlos Chamberlain, Maj. Jack Hawkns ir Maj 
M. Doberwich. (Acme-Draugas telephoto)

Bus linksmas
parengimas

North S’-de. — Draugys
tė Šv. Cecilijos turės meti
nį narių pagerbimui vaka
rą šį sekmadienį, vasario 6 
d., parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Avė. Komisija 
jau turi viską paruošus va
karui, ir dabar nuoširdžiai 
kv'ečia visus narius, jų šei
mas ir visus northsaidiečius 
atsilankyti. Vakare bus pri
imami nauji nariai įi drau
giją: jaunimas dykai, gi se
nesnio amžiaus už mažą į- 
stojimą.

Vakaro pradžia 7:30 vai. 
Prašoma susirinkti anks
čiau. Komisija, su draugijos 
valdyba žada būti nuo pat 
ankstyvo popiečio. Įžanga 
35c. Valdybos narys

Juozas Atkočiūnas, biznier- 
ka Ona Nemunas. Atnauji
no “Draugo” prenumeratas 
Stella Marcinkevičienė, Ju
zefą Vetienė ir biznierius 
Jonas Kinčinas.

“Laivo” prenumeratas at
naujino Pr. Vendzelis ir Jo- 
nas ir A nelė Kinčinai. Rap.

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Sausio 30 d. L/e'uvių Pi
liečių klubo susirinkime iš
rinkta, valdyba beveik ta 
pati: pirm. S. Keliotis, pag. 
P. Rimkus, fin. rašt. V. 
Gremba, nut. rašt. J. Jezu- 
kevičius, ižd. P. Kriščiūnas, 
Sždo globėjai J. Blaškis ir 
S. Kačėnas.

Estu vergu darbas 
reiche

Washington, D. C. (OWI) 
— TURI radijas praneša, 
kad “Tarp kitų svetimų tau
tų, pavaduojančių vokiečius, 
darbin:nkų, Reiche yra apie 
12,000 estų. Viename Berly
ne jų yra arti 2,000”.

James Knudsen, Chicago 
Surface Lines motorman, 
pranešė policijai pereito ket
virtadienio vakare, kad neg
ras sulaikė jį automobilyje, 
26-toje gatvėje ir Michigan 
avė., ir pavogė Ir jo $12.

CLASSIFIED ADS
HELP H'ASTED — VYRAI VYRŲ

WAREHOIJSE VYRŲ
Shipping kambaryje vynioti Ir pa
kuoti masinome dalis. Taipgi dar
bininkų prie shipping Ir kitu abelnų 
warehouse darbų. Klauskit Mr. An- 
derson, STATE 8148.

NATIONAL ENGINEERING OO. 
549 W. Waahington Blvd.

Dirbti popieros dirbtuvėle. Patvrlmo 
nereikia. Amžiaus 18 Iki 55 Persi
mainanti Siftai, gera mokestis, už
tenkamai virSIalklo, pastovūs dar
bai. Atsišaukit |

Container Corp.
404 E. North Water St.

VYRŲ
LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atslftauklt 
Timekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL
5848 Sheridan Rd.

VYRŲ

REIKIA

GRINDING IR MACHINE SHOP 
PATYRIMO

Bet mes išmokinsim ir nepatvrų- 
sius vyrus. 58 valanda savaitėje, 
laikas h* pusė virė 40 valandų. 

Chicago Tool Reclaiming Co. 
1885 N. Halsted St.

Prie gaminimo extract skontų 
(flavors) Ir surišimui siuntinių.

ŠVARUS, PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

THOMSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd. 
REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

MEKANIKŲ
★ Aukščiausia Mokestis
★ Geriausios Darbo Sąlygos
★ Svarbūs Karo Darbai 

Taipgi Mekanlkamn Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON
CHESAPEAKE 8888

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

DARBININKŲ
Patyrimo nereikia. 88 H c J valanda 
pradedant. Automatiškai pakėlimas 
Iki 90c po 80 dienų. Užtenkamai 
viršlaikio mokant už laikų ir puse 
virš 40 valandų.

1756 W. 74th PLACE
ENGINE IR TURRET 

LATHE OPERATORIŲ
BENCH HANDS 
IR MASINISTŲ

1OO% KARO DARBAI 
Patogi transportacija.

gera mokeetla

CHICAGO GKAR MFG. CO. 
2828 W. Fulton St

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Sėkminga karo bonų 
komiteto darbuotė

Lietuv'ų Komitetas Dėl S. 
A. V. Pergalės Fondo sėk
mingai pasidarbavo' einant 
kreiserio pirkimo vajui, pa
statydamas lietuvių tautą 
penktoje vietoje 27 tautų 
tarpe, toli pralenkdamas net 
didžiausias tautas bonų pir
kime. Lietuv'ų komitetas 
pardavė karo bonų už $2,- 
756,643.25. Pridėjus “Mar
gučio” parduotus bonus už 
$71,650.00 viso lietuviai krei 
šeriui nupirkti išpirko bonų 
ui $2,828,293.25.

Lietuvių komitetas nuo 
pradžios karo ikl’i šiol yra 
pardavęs karo bonų už su
virš dvyflfca 4«iWfWWĮ 
rių. Bet dar ne mano ilsė-

KARO DIRBTUVEI RETKIA —' 
ah.lnų dirbtuvės darbininkai. 48 
">1. Laikas ir pusė mokama virš 40 
'ai. Antram aukšte.

2241 8. WABA8H

Stock Handlers
AMŽIAUS 18 IKI 50

Išdalinti mažus įrankius ir mažinu 
ialis svarbioje pramonėje. Pasto
lis darbai. Geros darbo sąlygos 

:r gera mokestis. Dykai ligoninės 
ir apdraudos pienas. Patyrimas 
pageidaujama bet nereikalinga.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

Šauni radio
programa

Sekmadienį, vasario 6 d., 
nuo 9:30 vai. vakare iš ra
dio stoties WCFL, 1000 kyl., 
bus transliuojama lietuviš-

Dovanos ir vaišės
Cicero. — ARD 9-tas sky

rius rengia “bunco party” 
vasario 6 d., 2 vai. popiet,
Motek&itienės namuose, 1310 fc]i radlo programa, kurioj 
Sa 49 Cour!. Bus gražių do- dalyvaus didelia 0rkeatp,3
vanų ir vaišės. Programa bus

Nuoširdžiai kviečiama vi-
auomenė atsilankyti ir pa
remti gerą tikslą. Pelnas 
skiriamas Šv. Kaąimiero vie 
nuolynui. A. V.

Padėka

įdomi. Programos leidėjas 
yra Jos. Budrik Rakandų, 
Radio ir Jewelry krautuvė 
adresu 3241 So. Halsted St.

Pranešėjas 
EEKSST

Brighton Park. — Nori
me išreikšti nuoširdžią pa
dėką Moterų Sąjungos 20 
kuopos narėms, kurios su
rengė netikėtą puotą sau
sio 30 d. ir įteikė brangią 
dovaną mū4i>" vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktuvių

tis, o rengiasi vėl dideliam proga.
darbui. Lai Viešpats atlygina vi

soms gausiai, o nuo mūs 
Tas pats tautinių grupių priimti lietuvis-

komitetas, einant ketvirtai 
bonų paskolai, nutarė vėl 
skelbti vajų sukėlimui $30,- 
000,000 nupirkimui šimto 
bomberių, kurių kiekvien a« 
kainuos $300,000. Lietuvių 
komitetas pasižada sukelt' 
pusantro milijono, nupirkti 
nemažiau penkių bomberių 
Tikimas, kad pavyks, nes ko
mitetas ką pažada, visuomet 
išpildo su kaupa. Lietuviai, 
kurie galite, pirkite bonus 
šiame vajuje per savo ko
mitetą — lietuviškas ben
droves (spulkas) ir padėki
te lietuviams sukelti žadėta 
sumą. Laisvutė

Pet. ir Petronėlė Kvietkai

KARŲ VALYTOJŲ
PMtovfla darbai apšiMytam name. 
Vairavimo mokėjimas nesvarbu. Ge
ra mokestis. Apdrauda parūpinama. 

Atsišaukite

401 N. OGDEN AVĖ. 
UNITED PARCEL SERVICE

Vajaus vakarienė
Bridgeport. — šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyrius rengia vajaus va-',^

Po sunkaus dienos darbo 
imkim | rankas “Draugą” 
Jis sutelks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis Iš viso 
pasaulio.

L
karienę vaairio 13 d., 6 vai. 
vak., Sv. Jurgio parap. sve
tainėj. Komisiją sudaro: J. 
Pukelienė, A. Leščinskienė, 
A. Juškienė, R. Mazeliaus- 
fcienė. Bus ne tik gardi va-* I
karienė, bet ir turininga pro 
granu. Įžanga 75c.

Lauksime svečių ir iš ki-, 
tų kolonijų. - Rėmėja

Mirė
John Maly, 67 metų am

žiaus, kuris buvo atsisakęs 
ii policijos tarnybos prieš 
15 metų po 23-jų metų tar- u 
nybos, mirė savo name, 2405 
Ridgeway avė.
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GEROS PASEKMES
Town of Lake Šv. Kry

žiaus bažnyčioj vasario 3 d. 
prasidėjo 9 dienų Novena 
prie Panelės Švenčiau3>'os 
Liurdo.

Užsimota praplatinti kra<- 
talikišką spaudą. Štai jau 
gauti nauji prenumerato
riai:

“Draugą ” ir “Laivą” 
kun. A. Deksnis; “Draugą” 
Petronėlė Gotautas, Anuf- 
nas Rasteinis; biznier'us

extrai EXTRA> NATURALE IŠVAIZDA
’.miainvt.

▼ardasb 
adrssai

Untuvlškm
žyduką*

A. A.
MARIJONA

STUMBRIENC
(po tėvais Petraitis)

Jau sukako dveji metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo myli
mą moterį ir seserį, Marijo
ną Stumbrienę.

Netekome savo mylimos 
vasario 5 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia 'jai amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną 
praaišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme šv. Mišias už jos 
sielą, Sekmadienį, vasario 
6 d., 1944, Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, (per su
mą) 10 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Marijo
nos sielą.

Nuliūdę:
Vyras, Pusseserė, Švo- 
geriai ir Giminės.

r

REMKITE 
SĖJU

LIETUVIŲ 
DRAIKIA

H. KANTER. sa.

MONARCH LIQUOK
3529 So Halsted St 

Pbone TARDS MM
I IHMHBUnU

N EL AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti noo ngnles namas, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mflsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrtters"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHTGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia 6 Nectar
BEERS

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

-1^

Nau j VELVATONE 
PLE1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PI 
TBKIOLAS NATUKALRM 
SPALVOS DANTŲ P1JUTOMS.

DANTV
PLK1TOH

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

VelvatoneNAUJOS 
apsuas

$12.50
IKI Ž39.S0 Vt KIEKVIENĄ

Naatslduoda. B. skonio. Natūrali, spal
vom N.blunka. VImJ Saly Unomo. dantų 
plaltoa P.rmatnmo. cryatal clear plalt»a

Plunkama anukuma. aanltafda, Palm- 
klnlmaa aarantuataa. Mntartalaa labai pa
naša, | gamtini. Vlaaaa dlenaa taiayiaų 
patarnavimas. Apakairiaalmas veltaL

Darome prttaa (spaustas Ir 
| gautas Uk M lalsnluotų deutlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17*4 S. Ashland Snd Fl. Mon. MM

Atdara aaa S Iki A SeStad. aaa B Iki A 
________aai.MAMn LlMTUVltKAl

8»4S W SSth Kt. Snd Fl. Law iitfON 
SO N. Deartmm Rra. SOS, Hla. M4B 

▼tdannlaadla vai. s—I. Aatradiaal Ir 
katvtrtadlael ana • Iki f.

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, B s šoms s Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
ui PRIENA- .
MI AU8IAS •
KAINAS.
Turime didelį 
os s i r 'nirimą
Musikališkų Trurtrumn-j Muzi
kališkų Knygų. Stygų. Rekor
du h trttg riaoHu tnnrlkaHu 
talktu

Taisom Laikrodžius. Laikro 
dėliua. Žiedus. Rašomas Plunk

IBS b* Muzikalius Instrumen-

IOHN A. KASS
HBWKLBV — WATCHMAKEB 

— MUSIC

121H ARCHER AVENUE 
Himne- LAFAYETTF «W»U

&

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kmnpanl 
Jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys fl kair 
NAUJĄ aavo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirtn
kimas visokią 
spalvų apdan, 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

m
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tais WB8T BOO8BVKLT BOAD

Z



Šeštadienis, vai. 5 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS

ARD jubiliejinėj 
iškilmės

Tą dieną bus ARD šven 
tė — 25 metų sukaktuvės 
nuo organizacijai įaiateigi- 
mo.

Mišas šv. 10 vai. ryto 
laikys vyskupas O’Brien. A 
RD skyriai visi dalyvaus 
“in corpore” ir bendrai eis 
prie šv. Komunijos.

ARD skyriuose, visose pa
rapijose, tyliai, bet dideliu 
nuoširdumu eina prisirengi
mas prie būsimų iškilmių — 
vasario 27 d. sidabrinio ban
kieto, gi kovo 5 d. prie dva
sinių iškilmių. Rikiuokitės 
visos rėmėjos, kvieskite sve
čius ir pačios dalyvaukite 
tose reikšmingose sukaktu-, 
vėse mūsų organizacijos.

Centralė

Sodsliečiii vakaras
Cloero. — Sodalietės čia 

rengia muzikali vakarą, pa
vadintą “It Happened Yes- 
terday *. Vakaras įvyks sek
madienį, vasario 6 d.; prog
rama prasidės 8 vai. Po vi
sam bus šokialit Įžanga 55c 
Tikietų bus galima įsigyti 
prie durų. Programa bus į- 
domi ir pilna juoko. Norin
tieji praleisti linksmai lai
ką, bus patenkinti atsilan- 
kę. * ‘

šios rūšies vakaras yra 
pirmas sodaliečių.

Komisiją sudaro šios so
dalietės: M. Gudaitė, G.
Wastak, L. Alexander. Svar 
blausias roles turi D. Fai- 
zaitė ir F. Kaminskaitė.

B. A.

Pranešimai
Brighton Park — ARD 0 

skyr. susirinkimas įvyki 
sekmadienį, vasario 0 d., S 
vai. popiet, mokyklos kam
baryje. Prašom narei susi
rinkti, nes susirinkimas 
svarbus. 4. B.

Lietukų KeiAučic Pažibi 
pos klūbo mėnesiai! susirin? 
kimas įvyki vasario f d., 
12:30 vai. popiet, Hollywood 
svetainėj, 241T W. 43rd St. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime. Kiro be- 
nari 4th War Loan Drive bus 
pardavinėjami ant vietos. 
Pasįrodykime grašiai pirk
dami bonus susirinkime.

LuclUe S. DagU, rašt.

Įdomus susirinkimas
Brighton Park. — ŠV. Te

resės draugystės susirinki
mas vasario 8 d. parapijos 
mokyklos kambary bus ki- 
tokesnis, nei kiti susirinki
mai, nes naująjį valdyba už
ims vietas. Valdybon yra į- 
ėję: dvasios vadas kun. S 
Valuckas, pirm. — Ona P«e- 
žaenė, vice pirm. — K. Mi
siūnas, nut. rast. — R. Re- 
necke, fin. rašt. — E. Ru
sėk, jos pagelbininkė — T. 
Reteraon, iždininkė Helena

Pranešimus ir
<8

kviesimas
Brighton Pam. — Dr-stė 

Saldžiaua’os Širdies V. J. 
No. 1 susirinkimas bus va
sario 6 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambary 
Malonėkite nariai laiku su
sįrinkti, nes yra daug kas 
aptarti. Prašomi užsimokė
ti mėnesinius mokesčus 
Taipgi kviečiami atlilanky 
ti į draugijos dovanų išda
linimo ir šokių vakarą sek
madienį, vasario 6 d., 6 vai 
vakare, P. Vengei i ausko sa-

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, 6 d. vaaajvo, 12:30 
vai. popiet, mokyklos kam
bary. Visos narės prašomos 
susirinkti. Kadangi dahąr 
vajaus laikas ir įstojimai 
dykai, prašomos ir naujų 
narių atsivesti. Valdybą

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
vasario 6 d., 1:30 vai. po-

Petkus, maršalka — S. Gap- lėj. Bus gera muzika šo- 
sevicz. k’ams ir gėrimo. Tuo vaka-

Visi žino, kaip sėkmingai pšrenasite dr-stės iždą.
per pr^ių^ tryĮjjfa rnp-^, /.. V4*W Ir Komisijaį rą tiksle 
tu sv. Terese3 draugyste •<,- . .tų šv. Tereses draugystė 
vokė šioj parapijoj. Dabąr, 
susilaukus gabioj vadovės 
O. Piežienė8 asmenyje, tiki-, 
mės daug daugiau veiklumo. 
Narės iš savo pusės pasiry
žusi os visi širdimi remti ją 
visuose darbuose.
i Šia progą dr-ja reiškia 
acū visiems draugams, rė
mėjams, kurie skaitlingu at
silankymu parėmė mūsų 
“Card ir Bunco party” įau
sto 20 d. Komisija, kurios 
pirmininke buvo Ona žemai
tis, daug pasidarbavo. Už
tat ir vakaras buvo sėkmin
gas. Teresietė

ADOLFAS AUGULIS
Gyveno 4 404 H. Waahtenaw 

Avvnuv

Mirė vas. 4 d.. 1944 m., 4:10 
vai. ryte. HUlankęa pusės am*.

Glnifi- Lietuvoje. Kilo! iš Pa
nevėžio apskr / Kupiškio S»- 
rap., Čeviažlų kaimo.

Amerikoje Iftgyvepo 8G ra.
Paliko dideliame puliūdlmje 

du brolius Alulzą. Jo dukter) 
Oną Ir sūnų Povilą lr brolį 
Kazimierą lr Jo š imą. Ir daug 
kitų Riminių, draugu lr pažįs
tamų. Lietuvoje paliko t bro
lius Povilą, Antaną lr Justiną 
Ir Jų šeimas.

V-alIon la pr.kfau»$ prie Bal
džiaus os Širdies Vardo Jčeaus 
d raugi Jo h, Keistučio Patalpos 
kliflbo Ir prie Jaunų Lietuvių 
draugijos.

Kūnas pašarvotas J Llule- 
vidaus koplyčioje, 4)48 8.‘ Ca
llfornia Avė.

Ląldotuvės (vyks pirmadie
ni. vasario 7 d. iš koplyčios 
8:80 vai. ryto bus atlydytas 
Nekalto PraMdėJImo švč. Pa
neles Marijos p . rapijos bažny
čią. kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio stelą Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus

Jliuinss draugus Ir pažjstamus 
alyvautl Mosu laldttuvBse.

MuIMdę: H oi ai, Brolių Vai
kai Ir Giminė*.

lAiilotnvių ntrckt-rin# J. 
I.IuIcvIčIum, Tel. Uatayitte )57A

pet, parapijos mokyklos 
kambary. Visos rėmėjos pra 
šomos susirinkti, yra
daug ivarbių reikalų aptar
ti, ypač, kaip tinkamai pri
sirengi i prie vajaus ir oent- 
ro metinės 25 metų jubilie
jaus vakarienės. Visos na
rės būtimi dalyvaukite.

Valdyba

Bridgeport — Draugijos 
šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vūūūrio 0 
d., 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos kambary; Narės 
malonėkite ataiUukyti.

A. Lauriaavtebe, rašt

Bridgeport — Simono 
Daukanto draug jos mėne
sinis susirinkimas į/vyks sek 
madienį, vasario 6 d. 18 v. 
Chicągo Lietuvių Auditori
jos svetainėj. Visi pianai 
būtinai privalo dalyyąut’1, 
nes turime svarbių reikalų 
svarstymui. P. K., sekr.

Cloero, — Šv. Antano dr-, 
jos narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 0 dieną, 
1 valandą po pietų, šv. An
tano lietuvių parapijos mo
kyklos kambaryje. Kviečia
me visus atsilankyti į su*> 
rinkimą. Anast. Valančius

PIRKITE KARO BONUS!

Perkėlimas Velionės 
| Šeimos Kapą

AHA
ELENA NAVICKIENĘ

7

NULIŪDIMOi0
r T J

S5* *

VALANDOJE

Rėmėju vakarienė
TT. Marijonų Bendradar 

bių 5-tas skyrius rengia va
karienę sekmadienį, vasario 
20 d., Kazragių namuose, 
6440 So. Mozart Avė. Pra
džia 6 vąl. vakare. Tikietas 
75c. Prašoma paremkite ge- 

Rap.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Iki 65 mėty amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PUįNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 89th St.
WHITE CITY PROVISION CO.

į, vasario 7 d., 
m., U-tą vai, ryto a. a. 

aos Navickienės kūnu 
bus perkeltu iš laikinos 
palaidojimo vietos į šeimos 
nuosavą loto kapą, Sv. Kazi
miero kapinėse.

Visi velionės giminės, 
draugai ir paiįstami yra 
kviečiami susįrinkti lygiai 
11-tą vai. prie kapinių ofiso 
ir dalyvauti perkėlimo apei
gose.

Velionė buvo laikinai pa
laidota sausio 24 d. laukiant 
sūnaus Walter Jr. parvyki
mo iš Alukos, kur jis tar
nauja kariuomenėje, pirm 
palaidojant į šeimos nuosa
vą kapą.

Brangi žmona ir motinėle, 
ilsėkis Viešpaties ramybėje.

Užprašo: Nuliūdę — Vy
ras Walter ir Sūnus Wal- 
ter, ir.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie J. Liulevi- 
čiaus, laidotuvių direkto
riaus, pašaukdami Lafayette 
3572.

1944
Ele#.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų 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 stoviai prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Mealčld, Vertingi 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

tBNKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PADĖKOS ŽODIS 

VISIEMS

KUN. ALEKSANDRAS P. BALTUTIS
"Mylėjome JĮ gyvą esant,

nepamirškime Jo ir mirusio?."
..........  • (Sv. Ambraziejus)

Kiekvienas ii mūsų gyvendami šj žemišką gyvenimą 
neturime žinojimo, nė mažiausio supratimo, kada mūsų ši 

tina kelionė užsibaigs neatsižvelgiant j mūsų asmeninius 
tus ar užsibrėžtus planus. Juk kiekvienas asmuo, ne

turint geriausių pasisekimų at blogiausių pratetmėjlmų, vis 
kaip tai tikisi geresnių savo darbų vaisių, kurie kad ir ma
lame maštabe neš žmonijai nors krislelį gerovės.

Tačiaus Aukščiausioji jėga, kurios mes dar tinkamai 
neišmokome suprasti ir ją įvertinti, dažnai nulemia visai 
kitaip. A. a. KUN. ALEKSANDRAS BALTUTIS turėdamas 
daug pajėgumo, bei kilnių minčių vedamas, dar norėjo ir 
neabejotinai tikėjosi atlikti didelių darbų kaip pievui, taip ir 
savo tėvynei. Tačiaus jo gaivi lietuviška širdis nustojo pla
kusi peranksti. /

Sunkioje ir liūdnoje valandoje noriu šiuomi pareikšti 
nuoširdžiausios pagarbos bei padėkoB žodį visiems, kurie pa
rodė tiek daug sąjausmo susijusio su mano brolio Kun. A. 
Baltučio mirtimi bei jo laidojimu.

Už visas šv. Mišias kurios buvo aukotos visų priebelių 
ir pažįstamų, ir už gėles. Seserims Sv. Kazimiero kongrega
cijos, vaikučiams Gimimo Panelės Sveąčiąusios parapijos mo
kyklos, Kunigams už atnašavimą gedulingų pamaldų, Pralo- 
tiy Macejauskui, atvykusiom net is Los Angeles, Cal., ir už 
labai turiningą jo paskutinį atsisveikįpimo žodį, Kup. Ą. 
Ežerskiuj, kuru atvyko iš VVilkes Barre, Pa., giminaičiui Kun. 
8. Yunker iš Springfield, I1U Kun. I. Albavičiui ir Kųn. PašCun. j

. šiam
muoju a. a. Kun. Aleksandro kamendoriu Šioje parapijoje, 
atvykusiam iš Omaha, Nobr. į laidotuves; Sv. Vardo draugi
jai, pp. A. Oskeliūnui h* A. Phillips, kurie labai grašiai pa
tarnavo, palaikydami pavyzdingą tvarką laike laidotuvių ir 
taipgi klebonijoje,' kurie tarp kitų patarnavo grabnesio pa
reigose su kėliau Gimimo Panelės SVČ. parapijos komitetais; 
taipgi garbės sargybai, Knights of Columbus, prie karsto baž
nyčioj. Ypatingai reiškiame didžiausią pagarbą lr padėką Kun. 
S. Petrauskui, dabartiniam Administratoriui, kurio nuopelnu 
buvo prirengti visu iškilmes; taipgi Kunigu Chorui už ne- 
pąprastai gražų giedojimą per pamaldas, ir visiems vargoni
ninkams kurie giedojo egzekvijas sn kunigais.

Galop, dėicojąme Pral, J. Maciejąuskui ir Kun. P. Ka- 
tauskui už pamokslus bažnyčioje ir Kun. J. Mačiulioniui, 
M.I.C. už pamokslą kapinėse, o Redak. Leonardui Simučiui 
tariame ačiū už gražų paminėjimą “Drauge".

ikičiauslas Dievulis

kauskui už laikytas pamaldas; Kun. Jusevičiui, buvusiam pir- 
endoriu Ši< ‘

kuris
brolio

Tegul Au
prisidėjo prie taip liūdno ir 
kun. Al<Aleksandro.

Nuliūdę:— BROLIS IR GIMINES.

užmoka visiems tiems, 
gražaus laidojimo mano

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausią* p»'«rnsvlmas Moteris patnrnauja 
I PHONE 9000 H17 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

rt-virai

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4390-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Radio Tas??; WGES

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
i. vak.8 vai.

Mūsą pastatytas
MARIJONAMS

KREIPKITftS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI? AGENTŲ KOMISĄ.

PASIRINKIMUI,
Geriausia Materiolo Ir Darbo.

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

Didysis Oflsąs Ir IMrbtnvč:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

MDT8D O»ta» (r DbMvr«: 827 (t. WKSTEBN AVB. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6108

M Flyma Virš 50 Metą

Tw Puštos ftrimo«_

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTIOULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTION 8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOJJS MONTELLO ORANITB
Moat Beauttful—Moat EndariBg. BOSogot D* I* Worl<L

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KRElPKITftS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Ghamher of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

^22

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dietą lr Naktj

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse

. L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 961

ANTANAS M. PHILLIPS
880T LITUANICA AVĖ. Phoae YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

P. ta RIDIKAS
2854 sa HALSTED ST. / 710 W. 18th STREET
________________Teiephose YARDS 1419______________

L J. ZOLP
1046 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8318 UriJANKA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS

LACHAW1CZ IR SUNAI
B814 WEST 23rd PLACE 
16766 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270



LIETUVIAI Kariai Kovoj 
> už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis daktaras Dėdės Šamo 

kariuomenės pulkininkas
Daktaras leitenantas pul

kininkas Aleksandras Jovai
šas (Javoia) yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Jo dvi se
serys yra mokytojos, o tėvas 
gyvena farmoje.

Jis parašė laišką Mr. A. 
J. Zalatoriui, kuris gyvena 
adresu 6159 So. Artesian 
avė., Chicago, III. Jis rašo:

Mielas broli Antanai ir 
Benigna. Pranešu tamstai, 
kad nesenai buvau pakeltas 
į aukštesnį laipsnį, dabar 
esu lieutenant colonel.

Dabar esu perkeltas į kitą 
kariuomenės stovyklą, kuri 
vadinasi Camp Jcseph J. 
Robinson. Turbut greit per
sikelsiu į kitą stovyklą... 
laukiu pranešimo. Teks pa
važinėti po keletą valstybių 
kol Dėdė Šamas pareikalaus 
sėsti į laivą ir važiuoti į sve
timą šalį.

Esu sveikas, tamstoms 
linkiu viso geriausio. Ačiū 
tamstoms už malonų drau
giškumą kai buvau atosto
gose. Ačiū už gerą širdį... 
Gal Dievas duos grįžti po 
karo, tada galėsime dažniau 
susitikti.

Sudiev, likite sveiki iki 
pasimatymo.

Su tikra meile
Aleksandras

DIENRABTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RAKETERIAMS SMOGIS

Šeštadienis, vaa. 5 d., 1944

Mirtis visur 
slankioja

Vincent Vicari, šešių me
tų amžiaus, 2722 W. Con
gress, mirė pereitą penkta
dienį, jis buvo sutrenktas 
troko, kai jis striktelėjo iš 
gatvėkario užpakalio į prie
šakį, 2551 W. Van Buren.

Vaikas buvo nugabentas 
į kauntės ligoninę su sulau
žytu pakaušių, kur jis išbu
vo beveik tris vaalndas prieš 
tai, kai vaikas buvo pažintas 
savo motinos, Mrs. Dorothy 
Vicari.

/ mus

v*"'1

Chicagos lietuvis 
vokiečių nelaisvėje
Karo departamentas pe

reitą penktadienį pranešė, 
kad šeši chicagiečiai kariai 
yra patekę vokiečių nelais
vėn.

Vokiečių nelaisvėn pateko 
lietuvis staff sgt. Charles L. 
Rudžius, jo motina Mrs. 
Pauline Būdžius gyvena šiuo 
adresu, 3519 W. 26th. Char
les L. Budžiaus keturi bro
liai tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje.

Milicijai .reikalinga 
vyru

Mayoras Kelly pereitą 
ketvirtadienį išleido atsišau
kimą, kuriame kviečia visus 
tarp 38 ir 45 metų amžiaus 
vyrus, kurie neužimti visą 
laiką karo reikalams, įsira
šyti į Illinois rezervo milici
ją. Savanoriais, atsišauki- 

imas sako, galima įsirašyti 
5917 Broadway, 3517 Giles, 
2653 W. Madison ir 1551 N. 
Kedzie. ’

Suteikė .pagalbų
Pereitą savaitę Mr. ir Mrs. 

Lawrence Porter, iš Stone 
Park, gaisro metu žuvo pen
ki vaikai, vienas jų vaikas 
pabėgo iš ugnies. Jų namas 
sudegė. Žmonės atjaučia 
Porterių >, nelaimę. Porterių 
draugai ir nepažįstami šiom

Chicago kino operatorių unijoj, kaip ir daugely kitų, yra įsigalėję naketeriai, ku
rie tas unijas valdo taip, kaip jie nori. Ryšium su garsiu raketlininkų teismu New Yor
ke, suspenduoti keli Chicago kino operatorių unijos viršininkai. Kad teisingai išrinkus 
jų vieton kitus, iš New Yorko pargabentos automatinės balsavimo mašinos. D. A. Shen- 
niger iš Denver, Colo., (dešinėj) demonstruoja mašiną vienam unistui-balsuotojui. 
(Acme-Draugas telephoto)

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO

Iš 79 gavo 11 katalikų 
Viktorijos Kryžių

LONDON. — Pastarasis 
vyras, kuris laimėjo Vikto
rijos kryžių, aukščiausią pa
sižymėjimo ženklą britų im
perijoje už narsumą, yra 
pvt. Richard Keliher, Aust
ralijos kariuomenės narys, 
jis yra katalikas.

Septyniasdešimt devyni
dienom euaukojo netoli: asmenys buvo apdovanoti
$4,000 naujo namo statybai.

Apvogė du gydytojus

Vagys nepasigaili nė daktarų

Martin J. O’Leary, 43 me
tų, 2804 Union, darbininkas, 
mirė People’s ligoninėje nuo 
sužeidimų, kuriuos jis gavo, 
kai jo vairuojamas automo
bilis susidaužė į Halsted gat- 
vėkarį, 27-toje. Jis buvo ve
dęs ir tėvas dviejų vaikų.

. Širdies ataka
Nuo širdies atakos mirė 

Walter Boryca, 70 metų am
žiaus, našlys, 1104 W. Chest- 
nut str., kuris paliko dešimt 
vaikų.

Mirtis kelyje
Springfield, III. — Mrs. 

Martha Thomas, 63 metų 
amžiaus, iš Springfield, bu
vo užmušta pereitą trečia
dienį, kai ji buvo sutrenkta 
iš Chicagos einančio į St. 
Louis keleivinio traukinio 
Nelaimė įvyko, kai ji ėjo 
skersai Alton geležinkelio 
bėgių. <

Susidūrė traukiniai
PEORLA. — šeši asmenys 

buvo lengvai sužeisti pereitą 
ketvirtadienį, kai Illinois 
Terminai geležinkelio trau
kinys susidūrė su Niekei 
Plate traukiniu. Visi sužeis
ti buvo Terminai keleiviai.

laike šio karo Viktorijos 
kryžiumi, iš jų vienuolika 
katalikų apdovanota Vikto 
rijos kryžiumi.

Našlaičiams pagalba
Indianapolis, Ind. — In

diana vyskupijos bažnyčiose 
našlaičių pagalbai surinkta 
viso $62,541.

Rastas lavonas
Buvo rastas žmogaus la

vonas pereitą ketvirtadienį 
Lincoln Park ežere* Fuller- 
bon avė.

Pasveiko
John McCormick, žymus 

airių tenoras, katalikas, pa
sveiko iš ilgos ligos. Jis ma
no pasitraukti iš viešo dai
navimo. Jis gyvena Londone.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 
---------------------------------------------u, ■

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Vagy s tiesia savo rankas 
kur tik pakliūva. Pereitą 
penktadienį anksti rytą nu
kentėjo nuo vagilių du Chi
cagos gydytojai.

Dr. Richard Lawler, 9243 
S. Bell, buvo sulaikytas dvie
jų vyrų, kai jis pastatė sa
vo automobilį savo garaže. 
Jis pasakė, kad vagys iš jo 
paėmė $200, už $60 čekių, 
laikrodį už $75 ir laiškų. 
Fred Wolter; 9242 So. Lea- 
vitt, kinis pamanė, kad vy
rai vagia jo garažą, paleido 
du šuvius į bėgančius va
gis.

Kitas gydytojas, Dr. Ja- 
cob Albright, 7824 South 
Prairie, pamanė, kad vienas

banditas juokauja, kai jis 
įėjo į Lyon likerių krautu
vę, 233 E. 79th. Banditas pa
leido šūvį į lubas. Banditas 
paėmė $700 iš Frank Lyon, 
krautuvės savininko; $25 iš 
Dr. Albright ir $25 iš dvie
jų kitų asmenų.

Kaip sau norite — 
neprotingai pasielgė
šiomis dienomis Chicago- , kariuomenėje, 

je mirė viena motina. Jos 
sūnus, kuris turėjo penkias
dešimt vienus metus , am
žiaus, labai susijaudino. Jis 
dalyvavo motinos laidotuvėm 

Netrukus po laidotuvių.

Katalikai kariuomenės 
tarnyboje

Los Augeles. —. Iš Los
Angeles arkivyskupijos yra 
43,170 švento Vardo draugi
jos narių Dėdės • Šamo ka
riuomenėje. 471 narys mirė 
būdami kariuomenės tarny
boje.

Iš švento Antano parapi
jos, Long Beach, kariuome
nėje yra 917 vyrų. Iš Los 
Angeles Our Lady of Lour- 
des parapijos yra 829 vyrai

Žuvo jaunuoliai
WadesvWe, DI. — Charles 

Slocum, 17 metų, ir Harold 
Lloyd Wheeler, 17 metų, abu 
iš Carni, III., buvo pereitą 
ketvirtadienį užmušti, kai jų 
automobilis pasviro į troko 
pusę.

Pagerbti
šeši chicagiečiai iš sep

tintos oro jėgos buvo apdo
vanoti pasižymėjimo ženk
lais už dalyvavimą praėju
siose oro atakuose . prieš 
priešą, iGlbert salose.

Ir vėl dvynukai
Chester, Pa. — James Ga

llagher, 28 metų amžiaus, 
tėvas dvynukų vaikų, kurie 
gimė prieš vienuoliką mėne
sių, atvyko vėl į Crozer li
goninę. Besišypsodama nur- 
sė prie jo priėjo. “Berniukas 
ar mergaitė?” — paklausė 
Gallagher. “Dvynukės mer
gaitės”, — atsakė nursė.

Apie tai teko sužinoti va
sario 2 dieną.

se.
mirusios motinos sūnus pa
skambino savo seseriai, kad 
jis eina baigti savo gyveni
mą. Sesuo atvyko į brolio 
namus ir rado savo brolį nu
sišovusį.

Galėjo sūnus gyventi ir 
melstis skaudino valandose 
už motinos sielą, ir dirbti 
krašto ir savo gerovei.

Mirė traukinyje
Herbert A. Francis 

metų, 4224 N. Lacrosse avė., 
pereitą ketvirtadienį mirė 
nuo širdies atakos Ravens- 
wood eleveitoriniame trauki
nyje, Chicago avė. ir Frank
lin atr.

52

Liūdnos žinios

Vagys 'darbuojasi'
Kenneth Waston, 6907 

Green str., skalbyklos tro
ko vairuotojas, buvo dviejų 
negrų apvogtas, 43-čioje gat
vėje ir Indiana avė. Iš tro
ko vairuotojo buvo pavogta 
$27. Apie tai jis pranešė po
licijai pereitą trečiadienį.

• • •

Už $455
Prekių už $455 vertės bu

vo pavogta iš dviejų troku, 
kurie buvo pastatyti .Stock 
Yards apylinkėje, pereitą 
trečiadienį. Prekės buvo pa
vogtos iš trokų, kai vairuo
tojai vykdė išnešiojimus.

Padėkos laiškas
Pereito ketvirtadienio Chi

cago Herald American laik
raščio laidose buvo įdėtas 
kunigo A. Sandžio, M. I. C., 
“Laivo” redaktoriaus, laiš
kas, kuriame jis dėkoja re
dakcijai, kad patalpino gerą 
ir teisingą Milton Stark 
straipsnį apie Lietuvą, kur 
Lietuvos reikalai buvo nu
šviesti tikroje ir teisingoje 
istorijos šviesoje. Labai ma
lonu, kad anglų kalba spau
doje pasirodo teisingi straip
sniai apie Lietuvą ir jos ne
priklausomybės reikalus.

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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Katalikai Anglijoje
LONDON. — Anglijoje ir 

Valijoje yra 2,372,074 kata>- 
likai gyventojai, iš 40,507,- 
482 gyventojų. 1942 metais 
buvo 8,949 atsivertimai į ka
talikų Bažnyčią.

Nelaimė darbe
Frank Antonczak, 52 me

tų, 1723 N. Francisco avė., 
pereitą ketvirtadienį mirti
nai apdegė, kai jo rūbus pa- 
gavo ugnis, dirbant lieykloje

Skelbkitės Dien. “Drauge’

X Federacijos Chicago 
apskritis jau pradėjo ruoš
tis prie metinio apylinkės 
draugijų atstovų ir veikėjų 
suvažiavimo — seimelio, 
kuris šįmet bus Bridgepor- 
te. Diena dar nepaskelbta

X Jonas Valantiejus, tar
naująs U. S. Marine, baigęs 
skirtą kursą Chioagoj, šio
mis dienomis išsiųstas į 
Grove City, Pa., tęsti moks
lą.

X Antanas Tamulis, lai
kinai gyvenęs Cleveland, O.,. 
paviešėjęs kelias dienas Chi 
cagoj, šiomis dienomis įsto
jo į St. Procopius seminari
ją, Lisle, UI.

X “Juodukai” užponavos 
Šv. Antano parapijos salę, 
Ciceroj, ateinantį sekmadie
nį. Tai bus Sodalicijos Mins- 
trel Show. Spektakliui va
dovauja: M. Gudaitė — gru
pių direktorė, M. Monded- 
kaitė — muzikos, D. Feizai- 
tė — šokių. Kun. J. Grinius 
yra režisorium. Vaidinimas 
prasidės 8 vai.

X * Draugo“ nauja sto
tis nuo vasario 1 d. atida
ryta C. K. Ivanausko valgo
mųjų daiktų krautuvėje, 726 
West 18 St. Ne tik bus ga
lima gauti “Draugo” ir 
“Laivo” pavieniais nume- 

, riais, bet ir prenumeratos 
priimamos. Ivanauskai yra 
žinomi veikėjai mūs organi- 
zac;jose.

X St Ir Ona Rudaičiai, 
vestsaidiečiai, prieš iksfletą 
dienų džiaugėsi mielais sve
čiais — sūnum Leonu ir 
žentu Fnankiu, kurie buvo 
parvykę iš kariuomenės: 
pirmas septynioms dienoms, 
o pastarasis — trims. Va
sario 1 d. jau gavo liūdną 
žinią nuo sūnaus. Rašo iš
važiuojąs. Tėvai susirūpinę.

X Kun. P. P. Cinikas^ M. 
I.C., “Draugo” administra
torius, ir kun. J. Dambraus
kas, MIC., Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kaip pra
neši James Cherry, Kolum
bo Vyčių, arkivyskupo Qul- 
gley skyriaus, Quadrangle 
Club sekretorius, vasario 27 
d., Pahner House bus pa
kelti) į Ketvirto Laipsnio na
rius. Kolumbo Vyčių orga
nizacijoj Ketvirtas Laipsnis 
yra aukščiausias.

X Mary Ann Chase (Cei- 
kauskiritė) balandžio mėne
sį 1943 m. įstojus į WAVEr 
šiomis dienomis pakelta į 
Yoman 2nd Class. šis laips
nis armijoj yra lygus Staff 
Sarge ant.. Yra duktė žino
mų marketparkiečių, gyve
nančių 6640 S. Sacramento 
Avė., baigus Sv. Kazim’ero 
akademiją ir Teachers Col
lege. Joe tėvas Jonas Chase 
yra legionierius, Dariaus-GI 
rėnas posto namo užvaizdą. 
Motina visą liuoslaikį pa
švenčianti Raud. Kryžiaus 
naudai ir dažnai lankanti su 
dovanomis veteranus-invali- 
dus Hines ligoninėj. 

PIRKITE KARO BONUS!

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj.
3916 Archer Avė.a

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

Neturi sarmatos
Du vagys ištraukė iš Mrs. 

Grace Slattery, 70 metų am
žiaus, 2842 Lowell avė., ran
kinuką, kuriame buvo de
šimt dolerių. Vagys iš senos 
moteriškės ištraukė ranki
nuką pereitą ketvirtadienį 
Cullom ir Drake avė. Tikrai

(foundry), 1405 Cortland, tie vagys nė už grašį neturė-
str.

voruaiiu . ne
, .Mjb° sarmatos-gėdos. z




