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Naciai numetė bombų ant U.S. ligoninės
Kita didelė ataka ant 

japonu Rabaul bazės
GEN. MiacARTHUR STA

BAS N. Gvinėjoj*, vas. 8.—
Šiandien pranešta, jog Ame 
rikos armijos ir laivyno lėk 
tuvai išnešė kitą milžinišką 
ataką anlts japonų Rabaul 
bazės. Ją atliko 150 didelių 
bomberių, kurie antrą kar
tą terado mažą japonų opo
ziciją.

Vėliausios atakos objek
tas buvo Lakūnai aerodro
mas Rabaul bazėje. Tarp 
20 ir 40 japonų lėktuvų, ban 
dė atmušti amerikiečius.
Vienuolika jų buvo numušta 
ar sužalota, ir keturi ameri- 
k'ečių lėktuvai dingo.

Australiečiai kariai, žy
giuodami per džiungles Nau
jos Gvinėjos krante, dasiva- .. , iT-i i *, . .
rė iki 16 myliu nuo sujun- tl.Jl lėktuvai dienos Tūkstančiai japonų
gimo su amerikiečiais ka

Amerikos vidutinio dydžio Mitchell bomberiai raižyda mi orą žemai virš Marshall salų sėja bsmbus ant japonų 
tvirtovių. Admirolo Chester Nimitz apskaičiavimu, iki šiol kovose šiam salyne 8,386 japonai žuvo arba paimti į 
nelaisvę. Amerikos nuostoliai yra 1,516 vyrai ir iš jų tik 286 žuvę. (Acme Draugas telephoto)

Ligoninė atžymėta raudonu kryžium
Užmušta 26, sužeista 43, jų tarpe slaugės

ria!B prie Saidor.

Amerika įspėjo finus 
pasitraukti iš karo

WASHINGTON, vas. 8.— 
Užsienių reikalų sekretorius 
Hull pranešė, jog Amerikos

metu puolė Frankfurtą
LONDONAS, vas. 8. — 

Amerikos didieji bomberiai, 
lydimi toli skrendančių nai
kintuvų, šiandien puolė na
cių industrinį/ miestą Frank 
furtą, ir prisidėjo prie są
jungininkų atakos ant šiau-

... . ... rinės Prancūzijos./Dai buvo
1 fT!8'!“ trečia ataka ant Frankfurte

miesto per 10 dienų.
Didieji B-17 lėktuvai puo

lė Frankfurtą, o B-24 lėk
tuvai puolė taikinius šiau
rinėj Prancūzijoj, drauge su 
kitais Amerikos ir Anglijos 
bomberiais.

perspėjo Suomiją dėl pasė
kų paeinančių iš jos karia
vimo šalia ašies valstybių.

Hull pareiškimas sakė 
Stokholmo raportas apie tai, 
kad Suomijos vyriausybė 
atsiklaususi Washi.ng tono 
apie Amerikos nusistaltymą 
link Suomijos je’gu vokie
čio i’; būtų partraukti iš Suo
mijos, bet suomiai ir toliau 
vestų apsigynimo karą prieš 
Sovietų Rusiją.

Hull sake Suomijos vy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Senatas .priėmė komplikuo-

sugauta Marshalluose
PEARL HARBOR, vas. 8. 

—Desėtkai tūkstančių japo
nų marinų, lakūnų, lėktuvų 
mechanikų, pėstininkų, jū
reivių i<r darbininkų yra) su
gauti Marshall salose, kur 
jiems gręsia badas, kadan
gi Japonija matomai nuta
rė juos .ten palikti aavo li
kimui.

Dėl armijos ir laivyno 
lėktuvų ir karo laivų patro- 
liavimo, japonui negali gau
ti maisto ir reikmenų, ir 
japonų garnizonai ant 32 jų 
laikomų Marshallo aitolių 
turės pasiduoti ar žūti.

Kadangi japonai manė 
amerikiečiai puls atolus 
arčiau Pearl Harbor, gar
nizonai Wotje, Maleolap, 
Jaluit ir Mille a toliuos vel

Dingo du Amerikos nardantieji laivai
Lėktuvas nuskandino nacių submariną

WASHINGTON, vas. 8.— 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad dingo du Amerikos 
nardantieji laivai—1,525 to
nų Cisco ir 850 tonų S-44— 
manoma beatakuojant japo 
nų laivus knr norint Paci
fike.

La’vyno Catalina bombe- 
ri.3, nežiūrint didelio šaudy
mo iš nacių priešlėktuvinių 
patrankų, atakavo vokiečių 
submariną pietų Atlante ir 
ji nuskandino. Anot prane
šimo, tas įvykęs kelis mė
nesius atgal. Lėktuvus nu

SU SĄJUNGININKŲ 
PENKTĄJA ARMIJA An
zio fronte, vas. 7. (Sulaiky
tai)—Vokiečių' lėktuvas šian 
dien po p'etų bombavo Ame 
rikos evakuacijos ligoninę, 
užmušdamas 26 ir sužeisda
mas 43 asmenis, jų tarpe 
kelis Amerikos gydytojus ir 
amerikietes slauges.

Vieno korespondento pra
nešimu, toje atakoje daly
vavę du nacių lėktuvai, už
mušta- 27 ir sužeista 65 as
menys.

Užmuštųjų tarpe buvo 
dvi amerikietės slaugės, ke
turi gydytojai, keturi sužei
sti amerikiečiai kariai, tik 
ką atnešti iš fronto, ir 16 
kariu/ priskirtų ligoninei.

Sužeistųjų tarpe buvo 12 
slaugių, viena kurių miršta, 
ir dvi mirtinai užgautos.

Anot liudininkų pasako
jimų, vokiečių lėktuvas pa- 
s'leidęs žemyn ir numetęs 
astuonias mažas bombas, 
kurios iššovė šrapnelį per 
ligoninės palapines, evaku
acijos palapine, ir X-ray ir 
omeravirno palapinę.

tą bylių kareivių balsavimo
retkaJu, kuriuo parūplnimao bua dide8ni

riausybei pranešta, jog at-1 federalinis balotas, ir lel
sakom y bė už kolaborac'ją 
au Vokietija ir tęsimas ka
ro prieš Amerikos sąjungi
ninkes. Rusiją ir Angliją, 
teks Suomijos vyriausybei.

negu
buvo Kwajalein atoly.

Japonų -aviacija Marshal-
„ „ .Juose be abejonės visiškaiManomą K»ngreM«_ greit! iSmjkinU. Manoma_ jog

džiama valstybėm 
tuo reikalu.

rūpintis

«ueis galutiniam išsikalbė
jimui tuo reikalu.

Naciai atakuoja aliantus Romos fronte
Abi pusės ruošiasi milžiniškam mūšiui

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 8.—Bangos vo-

Amerikos lėktuvai šiuo me
tu bombuo^h visas kitas ja
ponui pozicijas Marshalluo
se.

^rajalein atoly viso
užmušta 8,122 if suimta

I 264 japonai. Užmuštų, su- 
kiečiai stiprina savo- jėgas ■ /. dinguaiy amCT,kic.
toji išlipdinimo apylinkėje.

kiečių lėktuvų nuolat puolam Patrolės veikia, bet šiaip
sąjungininkų pozcijas į pie 
tus niuo Romos. Štabo pra
nešimas aakė neperstojantis 
artilerijos šaudymas nuro
do artėjančius mūšius tame 
fronte.• • •

Orinėse kovose numušta 
19 vokiečių lėktuvų.

Šiuo laiku amerikiečiai ir 
britai konsolfduoja aavo 

* pozicijas tame fronte, o vo-
kalendorius

Vaaario 9 d.: šv. Apolo
nija ir šv. Kirilas; senovės; 
Algė ir Dėja.

Vaaario 10 d.: šv. Scho
lastika; senovės; Skaibutis 
ir Mingėla.

ORAS
Ūkanota. Bus lietaus ar 

sniego, šalčiau.

nėra didesnių susirėmimų, 
žūtbūtinės kovas dar te

bevyksta Cassino miesto 
gatvėse ir kalnuose aplink 
tą miestą. Nežiūrint tai, kad 
amerikiečiai, kurie beve'k 
apsupo tą miestą, smarkiai 
atakuoja, naciai vis dar lai
ko tris ketvirtadalius Cas
sino, ir palaiko koridorių, 
kuriuo gali susisiekti su už
pakaliu.

Alžyro radio pranešimu, 
amerikiečių daliniai dėsi va
rė iki 100 jardų nuo Oassa- 
no kalno viršūnės, į vakarus 
nuo palties miesto. To kalno 
viršūnėje randasi Benedik- 
tin’ečių vienuolynas.

Cassino apylinkėje ameri
kiečiai suėmė 500 nacių be
laisvių.

metė gumos valteles .keliem 
Cisco turėjo įgulą iš apie įšsigelbėjusiem naciam,4 ku

rie už 16 dienų buvo laivo
paimti.

65 vyrų, o S-44 apie 45 vy 
rus.

čių skaičius siekia 1,516.

U.S. lėktuvai puolė 
japonus Bangkoke

CHUNGKING. vas. 8. — 
Gen. 9 ilwell štabo praneši
mu, Amerikos arm’jos bom
beriai šeštadienio naktįi nu
metė tris tonus bombų ant 
ginklų fabriko Bangkoke, 
Thailando sostinėje. Sukelta 
keli dideli gaisrai.

Vidutinieji bomberiai sek 
madieny sunaikino geležin
kelių tiltus ir traukinius 
prie Dong Hci. ir išsprogdi
no traukinį be’: apšaudė fab
rikus.

Atitaisyti raportai apie 
šeštadienio ataką ant Kini
jos pietrytinio kranto sako

RUSŲ SPAUDA VEL j
PUOLA VATIKANĄ
MASKVA, vas. 8.—Rusi

ja tęsia savo agitaciją prieš 
Vatikaną. Visi Rusijos laik
raščiai šiandien atspaude 
Tass pranešimą, kuriuo ko
mentuojamu apie brošiūrė
lę, kurią paruošė vokietis 
pabėgėlis, Leopold Manna 
berg.

Agentūros pranešimas sa 
kė brošiūrėlė įrodž’usi Va
tikano rolę iškėlimui fašis
tų ir nacių. Anot to straiips- 
nio, Vatikanas neva. rėmęs 
nacizmą Vokietijoje, “nes 
be Vokietijos negalėjęs ves
ti kovą prieš Rusiją.”

Atsakydamas į pirm’au 
Vatikanui padarytą rusų už 
metimą, Monsignoras Sheen 
pareiškė, jog iš Rusijos kai
tai o j imosi galima matyti, 
kia d ji vykdo kažkokį aavo 
planą, gal net sudaryti at
skirą taiką su Vokietija.

18 ALŽYRO — Manoma, 
l°R vokietis lakūnas gialėies 
numesti bombas ant U.S. 
ligoninės bebandvdamas pa 
sprukti nno sąjungininkų 
lėktuvų, i

Ispanija paliuosavo 

šešis Italijos laivus
LONDONAS, vas. 8. — 

Oficialiai šiandien pranešta, 
jog šeši iš septynių Italijos 
laivų, kurie buvo laikomi 
Ispanijos uostuose, buvopa- 
liuosuoti, ir trys jų jau iš
plaukė.

Septintas laikomas dėl 
ginčų dėl savininkystės. Da
bar vedamos derybos dėl 
kitų septynių laivų, la:komų 
Ispanijos Balearikos salose.

Derybos už Italijos karo 
laivus vedamos atskirai. Nė 
vienas jų iki šiol nepaliuo- 
suotas.

Japonija sako Amerika 
nori greit ją pribaigti
NEW YORKAS, vas. 8.—

Tokyo radio pranešė Japo
nuos žmonėm, jog staigūs 
amerikiečių smūgiai pasta
tė Pacifiko kovą “kritiškon 
stadijon,” ir kad greit ei
name prie mūšiui, kurie nu
lems pasaulio likimą.

Transliacija taipgi sakė 
“aršios kovos” vyksta Mar
shall salyne, bet nedavė jo
kių smulkesnių žinių.

Pranešimas baigtas atsi
šaukimu į japonų naminį 
frontą greit padidinti karo 
reikmenų gamybą, kadangi 
Amerikos karo produkcija
vis d’dėja, ypatingai lėktų- ALŽYRAS, vas. 8.—Sta- 
vų statyboje. bo pranešimas sakė atakoje
________________________ ant Toulon uosto Prancūzi-
Pirkite Karo Bonus to® numužtl 24 vokiečių

; lėktuvai ir du kareivius ve
žą sklandytuvai.

Kiti penki nacių lėktuvai 
gal buvo numušti tos ata
kos metu. Penki sąjunginin
kų lėktuvai negrįžo iš ata
kos.

Lt. Col. Howard Piatter- 
son, vyriausias chirurgas, 
tuo laiku darė smegenų ope
raciją. Niekas toje palapi
nėje nebuvo sužeistus, bet 
pal palapinė visiškai suai
žyta. Operacija, tačiau, bu
vo baigta.

Lėktuvai tik numetė šias 
mažas bombas. Yri abejo
nių apie tai, ar jie šaudė iš 
savo kulkosvaidžių. Kiti sa
ko jie šaudė, kiti sako ne
šaudė. Priešlėktuvinėm pat
rankom bešaudant buvo sun 
ku girdėti.

Šrapnelis taipgi perėjo 
per tris ambulansus ir ke
lias palapines, po kuriomis 
miegojo slaugės. ,

Nėra jokios galimybės, 
kad naciai negalėjo matyti 
Raudonąjį Kryžių, kadangi 
abiejose ligoninės pusėse 
ištiestos didelės Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vėlia
vos, ir kiekviena palaipinė 
a'tžymėCa 26 Raudonojo 
Kryžiaus vėliavom, o lėktu
vas skrido taip žemai, kad 
lakūnas negalėjo nematyti 
tų ženklų.

Naciai pavarė slavus 
iš gelžkelių centro

LONDONAS, vas. 8. — 
Jugoslavų partizanų komu* 
niki? tas sakė vokiečiai atė
mė Perusic geležinkelrų cen 
trą iš partizanų gynėjų.

Naciai šiuo laiku skuba 
siųsti daugiau karių į fron
tą tarpe Perusic, ir Adrija- 
tikos jūros, kur kovos da
rosi vis didesnės.

Bosn’a-Sanjak apylinkėje, 
partizanai’ sutriuškino ašies 
dalinį netoli Brod.

TOULONE NUMUŠTA 26 
VOKIEČIŲ LĖKTUVAI

Rusų kariuomenė užėmė Nikopolį.
Kaujasi su naciais prie Narva, Estijoj

bomberiai nuskandino pen
kis priešo transporto lai
vus, du gal nuskandino, ir 
dar du sužalojo. Kitas da 
linys L nuskandino didelį 
upės laivą, gal nuskandino 
du kitus ir sužalojo kitus 
tris. Du lėktuvai negrįžo iš 
atakų.

MASKVA, vas. 8.—Rusą 
kariuomenė šiandien b’iga- 
lėjio septynias nacių divizi
jas, sunaikino svarbą nacių 
poziciją prie Nikopolio, ir 
užėmė tą svarbų metalų 
centrą. Ten kovota keturios 
dienos, kol rusams pasisekė 
sunaikinti nacių pozicijas.

S tain o dienos įsakymas 
sakė Ksmenkia- miestas, Za- 
parzm’e sektory, ir 40 kitų 
kaimų ir miestelių taipgi 
buvo užimta.

nešimo, naciai betvarkiai 
bėga, ir keliai nukloti jų pa
liktais vežimais, autemobi- 
l’ais, ginklais ir reikmeni
mis. .

Toli šiaurėje, kur rasų 
daliniai gręsia nacių oku
puotam Narva miestui, Es
tijoje, kur, anot raporto, na
ciai jau išvaryti iš priemies 
č\ų rytiniam Narva upės 
krante.

Zvenigorodka-špola apy
linkėje, rusai atmuša nacių*

Pasitraukdami prieš rusui bandymus prasilaužti per 
puolimą, naciai išsprogdino rusų rafa. kuris turi apsu-
ir išdegino didžiuos’ūs Ni
kopolio pastatus. Anot pra

tęs suvirš 125,000 vokiečių, 
kuriems gręsia pražūtis.

Sako Kvislingo kariai 
padėsią sąjungininkam

STOKHOLMAS, vas. 8 — 
Švedų laikraštis Dagens By 
heter rašė, jcg kvislingai 
SS kareiviai Norvegijoj ne
va pasiruošę padėti sąjun
gininkų invazijai Norvegi
joje. Spėjama jų yra apie 
4,500. Sakoma žinomas gan
das. kad norvegai Quislin- 
go kareiviai planuoja už
mušti aavo vadą ir pereiti 
į sąjungininkų pusę.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Aateetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chioago, IU.; Anastazus Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Sirvinskas. finansų raffti- 
ninkas.

Labdariu ekstra 
sasinflkifflas

Lietuvių R. K. Labdarių 
Są-gos centro labai svarbus 
ekstra susirinkimas bus tre
čiadienį, vasario 16 d. 7:30 
vai. vakare, šv. Kryžiaus 
parapijos salėj. Visų kuopų 
•atstovai prašomi suvažiuo
ti, nes yra labai svarbių rei 
kalų. Tarp kitų dalykų, tu
rėsime pasitarti rengamo 
vakaro — kovo 19 d. reika
lais. Kviečia Valdyba

Centro vakaras 
kovo 19 dieną

Labdarių Są-gos centras 
kovo 19 d. rengia gražų pa
rengimą. Pelnas labdarių 
c:nelių prieglaudai, kuri 
šiais metais jau bus baigta. 
Darbas bus pradėtas apie 
gegužės 1 d., o gal ir pir
miau. Tai pranešame visai 
Chicago visuomenei ir visus 
kviečiame į tą gražų paren
gimą, kurį išpildys “Mar
gutis”, vadovaujant A. Va
nagaičių!. Bus daug skanaus 
juoko. Taipgi bus ir trumpų 
kialbų apie Labdarių Są-gos 
veikimą. Dėl to visus prašo
me atsilankyti ir paremti 
tą mūsų kilnų ir labdaringą 
darbą. Visos tautos turi se
nelių prieglaudas ir nešl&it- 
nam'us, o mes lietuviai dai 
neturime. Visi kovo 19 die-

20 d., parap. svetainėj. Kot- 
rina Plekaitė yra stambi 
labdarų aukotoja Jau ji y- 
ra amžina narė. Centro su
sirinkime K. Plekai.ė prane
šė, kad kugelio vakarienei, 
vasario 20 d. vSl aukos kitą 
šimtą dolerių. Pasekite Ple- 
kaitės pavyzdį. Atsilankyki
te į šj rengiamą vakarą ir 
jei gahte, tapkite amžinais 
nariais. Jei ne, tapkite nors 
metiniais nariais. Tos kil 
nios draugijos programos 
dalį išpildys Moterų Są-gos
21 kp. choras. Dainuos Ona 
Norkienė ir Juozapas Nor
kus. Kalbės kun. A. Linkus, 
centro pirm. A. Valančius. 
Atsilankykite į šį rengiamą 
vakarą. ,Tuo paremsite lie
tuvių senelių prieglaudą.

\ Labdarys

KATALIKŲ RADIO VALANDA Labdariu seimo 
dalyviai ir aukos

(Tęsinys)
Dievo Apvaizdos parapija.. 

Labdarių 4 kuopa ' ($50.00) I 
— Antanas Grižus, Apolo
nija Laurinaitienė, Eleono
ra Stučinskienė. Rožių ir 
Lelijų klūbas $5.00 — Ona 
Lukošienė, Pranciška Iva
nauskienė, Ona Stokienė. 
Marijonų Bendradarbių 26 
skyrius $2.00 — Ona, Bukan
tai tė, Monika Bukantienė, 
Marjona Jerominaitė, Ona 
Augaitė, Magdalena Kava
liūnaitė, Petronėlė Až'ftienė, 
Pranciška Ivanauskienė. Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 5 3kyrius $3.00 — A- 
gota Grikšienė, Juozapa Lu
košiūtė, Marijona Lekavičie
nė, Vera Galnaitė, Karolis 
Gaižut e — $5.00. šv. Onos 
draugija $5.00 — V. Jucienėj 
P. Waitkaitė, P. EytutienėJ

Radio City, New Yorke, viena National Broadcasting p *Stučinskienė.'
Co. stočių, iš kurios transliuojama po visą Ameriką ka-l Viso $70.00, 5 dr-jos, 231 
talikų radio valanda. Nuotrauka- padaryti prelatui Fulton
J. Sheen kalbant. Radta valanda leidžiama pastangomis 
Nacionatės Amerikos Katalikų Vyrų Tarybos. (NCWC- 
Draugas)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything to the line ot 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory ttepreeentatlve.

IOMB m 
HSE MART

For appointment call — 
REPUBLIC 6061

atstovai.
(Bus daugiau).

Pirkite Karo Bonus
Iš labdariu centro
susirinkimo,/

Susirinkimas įvyko sausio 
26 d., Šv. Kryžiaus par. sa
lėj, 8 vai. vak. Pirm. A. Va
lančius atidarė susirinkimą.
Pakvietė kun. A. Rr.šką at
kalbėti maldą.

Nutarimai perskaityti ir 
priimti su pataisymu, kad 
centras kun. A. Brišką į sta
tybos komitetą išrinko.
Kuopų raportai:

1 kuopa, Town of Lake,
12 atstsivų. Rengia kugelio^ jo $6,963.37. Kasoj randasi Jos namo buvo pavogta ūdrų

10 kuopa, West Pullman, K. Sriubienė pranešė, kad 
1 atstovas. Turėjo ‘bunco rengia vakarą Šliogeriams 
party” gruodžio mėnesį. vedybų auksinį jubiliejų Šv.

23 kuopa, Marąuete Pk., Į Jurgio parapijos salėj. Cen- 
3 atstovai. Perkėlė savo mė- 'iras nutarė pasveikinti ju- 
nesinį eosirinkimą į pasku- bil'atus su auka. 
tini mėnesio ketvirtadienį. | Pirma kuopa dalyvius pa-

Benedict Sirvid žada geru
ti autobusų į labdarių ūkį 
dėl piknikų.

Knygų revizijos raportą 
išdavė A. Dargis. Įplaukų 
buvo $18,813.92., Bf lanęe nuo 

b5vo

vaišino su kavute ir pyra
gais, už ką svečiai dėkojo 
pirmai kuopai.

Rast. Ona Jasper

Rea. 6988 So. Talman Avė.
Rea. TaL GROvehilI 9617 
Offlee Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OTISO VALANDOS
Valandoe: 2—4 Ir 7—0 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomla susitarus 
2423 West Marųuette Road

ITIARCUTIJ’
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -149 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais mo 7 lld 8 v. v. 
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S.'V/estem Avė./ Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

y«' *'
Ci

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Vakarą va»9trio 20 d., para-
ną į St. Agnei svetainę. Tąipjos salėj. Gavo amžną na-
dieną mes labdariai pagerb
sime visus Juozapais, kurie 
atsilankys Į tą parer,girną. 
Ypatingai, kurie yra Labda
rių Są-gos nariai. Mes jiems 
turės me ten salėje paskirtą 
gražią vietą.

Pradžia 6 valandą, St. Ag
nės svetainėje, 3616 Archei 
Avenue. Bus visiems nauda, 
o seneliams didelis džiaugs
mas. Labdarių Vaidyba

labdariu vakaras 
Šv. Kryžiaus per.

Town of Lake. — Labda
rių Są-gO3 1 kuopa rengia 
kugelio vakarienę vasario

rę.
2 kuopa, Roseland, nebu

vo atstovo.
3 kuopa, Cicero, 7 atst-> 

vai.
4 kuopos aisrovų neatsi

lankė.
5 kuopa, šv. Jurgio par., 

2 atstovai. Nusiskundė klai
da “Drauge”: Emilija Tus- 
ldenė užbaigė amžinos na
rės mokestį, ne Emilija Juš
kienė, kaip buvo parašyta.

6 kuopa, North Side, nie
ko naujo nepranešė.

Iš 7 kuopos atstovų neat
eita nkė.

8 kuopk, Br'ghton Piark, 
12 atstovų. Rengia “bingo” 
kovo 19 d. Gramonto salėj, 
45th ir S. Rockwell gatvių.

VIRTA KUR PRAVESTA NETIKĖTA ATAKA

1942 metų $3,291.42,
Mrs. Ješh Brown, 1637 

Chase avė., pranešė policijai
viso — $22,105.40. Išmokė- pereitą sekmadienį, kad iš

$15,142.10. Iždininkas kun. j paltas už $1,200. 
A. Linkus pranešė, kad jpi-' e 
nigai yra Metropolitan State Į 
Bahke. Taipogi yra $500.00 
vertės Armour Co. šėrų ir 
$1,300 spuMcos nota. šliko 
nota $200.00. Pinigą5 ban- 
koj yra Lietuvių Katalikų 
Labdarių vardu.
u. —
TH UKLuaflLitLjaca ia i ir

EXTRAI EKTRAI
Permainyta* 

▼ardaa tr
adresa*

LleturlMra*
Žyduką*

Didžiausia Lietuviu
Jevelry Krautuvė

------------★------------ ■

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

J

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- j 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — YVATCHMAKEK 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTRU, aa* 
MONARCH LJQUOR 
3529 So Halsted SL

Pkat T AKIM

. .....
Į GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Žemėlapis Paramushiro salos «r pažymėta vieta, krjr 
Amerikos karo laivai pravedė netikėtą ai aką. Šioj saloj 
yra japonų įrengtos jūrų ir oro basės. (Acme-Drfcugfc» te
lephoto)

LIO MORKOS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

t

MERGINŲ
ir Moterų
- Nuo 17 lld 65 metų amž. 

Kiaušinius atrinkti ir daužyti
PATYRIMO NEKEIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39«h St. 
YVHITE CITY PROVISION CO.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUortoRnis

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė aav® Raštinę | 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
K metų patyrimas

TeLt Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofise Ir Akinių Dlrbtuvt 
(M01 SO. HALSTED ST.

Mtk Strete
«l rastais

46*

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI

StaL 'Seaseklte 
■amino o tl Jm

ekt«
leledaml 1M»- 

zudamodernitklaSSjUne
SaU sutetkU.

KUTAI PATnUMO

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

‘VI OPTOBOmUPFAI 
1801 Bo. Ashland Avenue 

aamSM l«-tos
«MmaM GAMAI, MU, CMoase 

oroo Yaiamikmi

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

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

Nedėliomla pagal sutartį 
Offlee TfeL YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

DR. L VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Bes.: KENnood 5107. »

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso 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. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868 /

Tel. CANaI 0257 “t

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 8. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.
- -
Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS 4
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. *

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
> OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį. •

Ofiso Tel........... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJ A 8 IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien, nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečlad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 6. -Halsted 8L, Cbfcagc 
Pirmadieniaia, Trečiadieniais '

/ ir šeštadieniais
Valandos; $—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 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 8210 
Rez. Tel. I.AFayette 9094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad Jo nebran-
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♦ CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*
“DRAUGO** 

DARBŲ SKYRIUS
] HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTF.D — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WAKTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

IM No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpfc M88-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpnwer Ooranlmlon no- 

•tatymal reikalauja kad daturn- 
maa darbininką turi Jalrytl Pa- 
lluonavlmo Raštą (aUtement of 
avallabllity) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga patino.'*. 
▼imo raitas. ,lfis sutaupysit sau 
tr darbo tstalgomn daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PORTERIŲ
LIUDIJIMŲ REIKIA

Alga ir pilnas užlaikymas arba 
alga, vienas valgis ir drabužių 
išskalbimas.' a

SAUKIT DIVERSEV 4040 
EXT. 390.

VYRŲ

REIKTA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

\ GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

C e n t r ai 

Steel & Wire Co.

WAREftOUSE VYRŲ
Shipping kambaryje vynioti Ir pa 
kuoti malinomi dalia. Taipgi dar
bininkų prie Rhlpplng.tr kitu abelnų 
vrarehouse darbų. Klauskit Mr. An- 
derson, STATE 6148.

NATIONAL ENGINEERING OO. 
549 W. Washington Blvd.

Reikia

Vyrų

TANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Ttmekeeper’s -oflsan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

ENGINE IR TURRET 
LATHF. OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
IR MASINISTŲ

100% KARO DARBAI 
Patogi transportacija, 

gera mokestis.

CHICAGO GEAR MFG. CO. 
2823 W. Fulton St

DŽENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų ir moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktiinJn ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 
Matykite Mr. Kmldt, K-t* vai.

CONTINENTAL CO. BLDG. 
S10 S. MICHIGAN

K.OAJN
LetsAIl Backlhe Attack

VYRAI IR MOTFRY8

KNYGVED2IO

Ligoninėje
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI
Walthev Memorial 

’ Hospital
1116 N. KEDZIE AVĖ.

HELP VVANTED — MOTERYS

MAZGOTOJŲ 
Naktimis. 24 iki 30 vai. f savaitę. 
Ilnlios mokestis. Atsišaukite | MA- 
JE8TIO B T. D G. ofisą.

22 W. MONROE 8T.

DIRBTI PRIE 
NEISDIRBTOS SKUROS 

GERA MOKESTIS
50 vai. { savaite ir daueian. Laiko 
fa- pasės mokestis virš 40 valandų.

ALFRED JACOBSHAGEN 
COMPANY 

4419 S. Ashland Avė.
REIKALINGAS 

COAL YARD FOREMAN
Patyręs, patikimas. Galite užimti 
gerų apšildoma 4 kambarių apart
mentą čia pat. Proga prie geros 
kompanijos. Atsišaukite 1 ofisą 
šiandien, 12 vai. iki S pp.

H. LANG ft SON COAŲ CO. 
95th ir Vincennes Avė.

VYRŲ
Amžiaus 17 ki 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 
2129 W. 39th St 

WHITE CITY PRO VISION CO.

PADĖKIT SUTRIUŠKINT 

HITLERĮ!
SVARBUS 

KARO DARBAI 

SVEIKIEMS 

VYRAMS 

IKI 60 METŲ ,

Svarbūs Darbai

TOOL IR DIE 
MAKERS
PUIKI MOKESTIS 

MODERNIŠKI ĮRENGIMAI

University of Chicago
956 E. 58th ST. ROOM 201

DEFENSE
MACHINE DIRBTUVĖJE 

IR FOUNDRftJE
Lathe Hands 
Rortng Mill Oprs. 
Drlll Press Oprs.

Core Makcrs 
Floor Molderlų 
Mach. Molderlų

MUUng Mach. Hands Foiaulry Clerk 
Plftrn'r Hainl- Slilpplng Clerk 
Darbininkų Dženitorių

106% KARO DARBAI 
Geriausi įrengimai; patogios 

darbo sąlygos; geriausia 
mokestis.

LINDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF

AMERICAN GEAR 
Si MFG. CO.

5600 Ogden Blvd. Cicero, III.

DRESIŲ ISDIRBfiJAS reikalauta 2 
Jaunu merginu dirbti dresių dirb
tuvėje. Atsišaukit Room 704.

MARK-ROBBTNS CO.
326 W. Jackson.

MERGINŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS 
ATSIŠAUKIT 

ATLANTIC BOX CO. 
2007 S. Marshall Blvd.

Knygvedės

Ligoninėje
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI
Walther Memorial

Hospital 
1116 N. JU

PULLMAN
AIRCRAFT

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

GERA MOKESTIS 
6 Dienos i Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlvgos.

Puiki transportacija. 
fl. C. Suburhan. Cottage Grove gat-
vėkarlsls. 103rd St. bu»i linl.jp J.

Jei dabar nesate užimtos su karo
darbais

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdarau valan- 

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

* Pullman 

Standard Car 

. Mfg.Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. $87.60 J mėoee) 
Pilnam ar dalintam laikui 
KrelpkttSii prie Houeekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sherldan Rd.

Jt 1/4 I AVĖ.
S MOTERŲ REIKIA 

PASTOVIEMS DARBAMS
Puikiausios darbo sąlygos. Vienos 
Vyriausio® Virėjos: Abelnlems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN OOLLEGE 
Brlargatc 3800

REIKIA' MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

-------- 1 , ■

PAPRAST. DARBININKŲ 
RANKINIU TROKERIŲ 

ŠLAVĖJŲ
HEAT TREAT HELPERS 

PLATERS HELPERS 
IR KITOKIEMS DARBAMS

REIKIA TUOJAUS!

'Reikia 
VYRŲ IR VAIKINŲ

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

70e | Vai. Pradedant.
Išmokinsim jus prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit j

Thomas Moulding

Floor Co*
4528 W. 51st St

MOTERŲ
MERGINŲ

' PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

,7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos ir 
ligoninės apdranda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks Jūsų amžius, (domus 
darbas laukia Jus čionai.

FLASTIC BINDIHG CORP.
732 S. SHERMAN

FREIGHT HANDLERS
. Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

-\ Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

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

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

★★*★★★***
* For Sale I
* For Help I
* For Rentl
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1806 — 

CALT AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

■aMeaKKK Moan •» <«■ <«<*
DftDEI ŠAMUI REIKIA 

BAUGIAU GINKLŲ!

r;

MUMS REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

TOS GINKLUS PADIRBTI!
Čia rasite tokį darbą, kurį 

norite ir pajėgsite dirbti. 
w w •» «

VYRŲ 
—IR— 

MOTERŲ Z
VYRAI IR MOTERYSDarbas lankstymas po p i e r i n 1 ų 

baksų. Reguliaria algos pakėlimas. 
Pilno ar dalinio laiko darbai. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukit asme* 
niškai nno 8:30 ryto Iki 5 pp.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

Visi darbai viduje.

Puikios darbo sąlygos.

Naujos moderninės dirbtuvės. 

60 vai. j savaitę darbo.

70 valandų mokestis.

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD. 

VYRŲ
Dirbti popieros dirbtuvėje. Patyrimo 
nereikia. Amžiau* 18 iki 65. Perei- 
malnantl šlftal. gera mokeetlR, už
tenkamai viršlaikio, paatovO* dar
bai. Atalžauktt J

Container Corp.
404 E. North Water 8t

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS
I ♦ •

Geri Darbai 

Patyrusiom Vyram

ATSMAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

(4th Floor)

WIEBOLDT'S
Ashland A Monroe

REIKIA
DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo ir abelno 

valymo darbų dirbtuvėje, 
dils galit pasirinkti val*idas 

pagal jflsų patogumo. 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠUTAI
Dirbkit 4—45—8 valandas 
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA
GERA MOKESTIS 

60c f vai. sn Sc j valandą 
pakėlimą po 2 savaičių.

Atsišauklt kasdien 
8:30 ryto Iki 4 pp. .

CASPERS 
Tin Plate Co.

4100 W. 42nd PLACE

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

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metę Senumo

VALANDOMS: .
5:80 vak. iki 12 naktf.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa dienų; Penktad. 
8:30 ryto Ild 5 pp.

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie— •

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko"Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Ava
SANTA FE RY.

Atsineškite pilietybės prirodymus.
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

Matykit Mr. Danicek pasitarimuL 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

Prisipažino
Theodore Olander, 29 me

tų, 2649 Haddon avė., areš
tuotas šeštadienio vakare 
Washtenaw avė. ir Division 
str., prisipažino, kad jis iš
traukęs septynis rankinukus 
(purse). Apie tai pasakė W. 
North avė. policija pereitą 
pirmadienį.

VYRAI m MOTERYS

VYRŲ AR MOTERŲ
Kišenių siuvėjų prie kotų ar kelnių. 
’Tklpgl Operatorių prie speelalšs 
kelnių mašinos. Union dirbtuvė.

Atalšauklt
418 S. Wells St 

FASHION CIDTHING co.

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
100% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
draudė. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21»t St

Biinis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei
REIKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
VVAREHOUSE DARBŲ

Taipgi Moterų
TYPISTS IR 

STBNOGRAFIŲ 
Gera pradinė mokestis 

40 vai. darbo 
Laikas Ir pnsė už vtršlalkj

Crerar Adams & Co.
3560 S. MORGAN 
Tel. YARDS 4590 •

Klauskit Mr. A. Kapota

Rusai reikalauja daug 
daugiau U.S. kviečiu
WASHINGTON, vas. 7.— 

Tarpvalstybinės prek y b o s 
komiskmierius J. M. John
son pranešė Senato komite
tui, kad Rusija reikalaujan
ti du kart tiek Amerikos 
kviečių šiais metais, krek ji 
gavo 1943 metais, i

T-
Pranešimas, t ,

Draugystės Palaimintos 
OĮvcriyon m«ne8iniH Hiunii in-7 
kimas: jšryks trečiadienj, va
sario 9 d., 7:30 vai.,t Chica 
gog^jf^uvių Aui

S. Daifs,

t

Vieša padėka
Mūsų gyvenimas nuo» 1894 

— 1944 m. Grabnyčių, vas.
2 d., buvo Šv. Bažnyčios, 
Dievo ir tautos valios dabo
jimas.

Sulaukę laimingai 50 me
tų vedybų sukaktuvių, ma
nėm patys vieni su vaikais 
ir anūkais alteiti prie alto
riaus ir šv. Mišiomi3 padė
koti Dievui už atlydė j imą 
mūs prie altoriaus atnau
jinti vedybas ir už visas 
malones. Tačiau įvyko ki
taip ir netikėtai. Teko pas
kęsti džiaugsmo ir gailes
čio ašarose! Iš tūkstančių 
vedusių tik nedaugeliui ten
ka laimė atnaujinti vedybas 
po 50 metų; stoti pres Die
vo altorių, atnešti padėką 
Jam už mūsų gyvenimo pa
laimą, mūs — eilinių narių 
Bažnyčios Šv. ir tautos pi
liečių!

Nuoširdžiausiai dėkojam 
prelatui M. L. Krušui už 
nuoširdų pritarimą iškilmių 
sumanytojoms - rengėjoms. 
Už altoriaus nuskandinimą 
žvakių, elektros šviesomis 
ir papuošimą altorių aukso 
bukietais, už dykai davimą 
parap. svetainės bankietui.

Kunigams vikarams kun. 
F. Lukošiui už pala/minimą 
iškilmingose su asista šv. 
Mišiose. Už nepaprastai į- 
spūdingą pamokslą kun. J. 
Prunskiui ir kun. St. Gau- 
čui ir visiems vikarams už

z
dalyvavimą bankiete.

Kunigams: J. Dambraus
kui, MIC., Aušros Vartų pa
rapijos klebonui; kun. P. P. 
Cinikui, MIC., “Draugo” ad
ministratoriui, ir L. šimu
čiui, “Draugo” redaktoriui.

Kunigams asistavusiems* 
šv. Minose: J. Petrauskui, 
iš Brockton, Mass., ir J. Vyš 
niauskui, St. Mary of the 
Lake Seminary, Mundelein, 
UI,

Visoms vienuolijoms, šv. 
Jurgio parap. mokyt, sesu
tėms Kazimierietėms, dnr. 
“Draugui”. Iniciatorei, ban
kieto rengėjoms ir še minin- 
kėms, kurios nenorėjo pa
vardžių skelbti.

Visoms organizacijoms, 
draugijoms, draugams, sve
čiams, pažįstamiems ir gi
minėms už širdingiausius 
linkėjimus lir už stambias 
ir brangias dovanas.

Už visas mums surengtas 
iškilmes tebūna garbė gera
jam Dievui.

Nuo šios dienos ašmenių 
priešų nebeturime. Bet su 
idėjos priešais kovoti ne- 
liausim. Jei mes kam nors 
buvom aemeniai priešai, taip 
gi meldžiam mums atleisti.

Jul. ir Barbora šliogeriai

Rhlpplng.tr
linl.jp
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Pubilehed Daily, except Sundays, 
z • by the

LITHUANIAN CATHOLIC 1‘Ri-SS SOCIETY 
A Member of the Catholic Press Association

86.00 per year outstde of Chicago; 87.00 per year tn Chleago 
Cicero; 8c per copy.

Advertteing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrtis sekmadieniu*.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Oaro paritu:
Metams *.............»......................................................... 87.00
Pusei metų »........................................... .* 4.00
Trims mėnesiąpis ................... . *...................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .................................  75

Jungtinėse Valstybės®, n® Chicagoje:
Metams ...........................................    86.00
Pusei metų ......................................................................... 3 50
Trims mėnesiams .............................   1.75
Dviem mėnesiems ............................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ............................................    .75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... 88.00
Pusei metų ..........   4.50
Trims mėnesiams ...........................    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarblama lr korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti lr n e prisiimdama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę tal«ytl lr trumpinti vįsus prisiųstus raštas ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai lr aiškiai (jei galima, rašotAaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, lr vengiant polemikos ar asmeniškumą. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as aecond-Claa*. Matter March 3l> 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Skautu sąjūdis

Lietuviu Dienos belaukiant
LIETUVOS ŽMONES JĄ ŠVĘS POŽEMIUOSE

Šiemet minime Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo 26 metų sukaktj. Dabar, tiesa, Lietuva yra naoLų 
pavergta ir kankinama, bet Vasario šešioliktosios reikš
mė pasilieka, ta paltį. Toji diena yra istoriška. Mes nė 
kiek neabejojame, kad ją minės ir pavergtieji mūsų 
broliai Lietuvoje. Minės ją slapta, požemiuose, atnau
jindami ryžtingumą ir toliau vesti kovą su okupantais, 
išlaisvinti savo tėvynę 4r atsteigti laisvą ir nepriklau
somą valstybę. Nors dabar jie kenčia, badauja, kraują 
lieja, tačiau j savo tėvynės ateitį žiūri šviesiai. Jie tiki, 
kad ji prisikels Je tiki, kad garbingoji Amerika jiems 
padės: išlaisvins Lietuvą ir apsaugos ją nuo naujų pa
vojų patekti į trečią okupaciją.
CHICAGOS MAJORO PROKLAMACIJA

Lietuvos žmonių ryžtingumas kovoti dėl savo teisių 
ir laisvės dar labiau sustiprės, kai juos pasieks žinios, 
kad mes, Amerikos lietuviai, esame su jais, kad mes 
jiems padedame, kad visi mes minime Lietuvos Nepri
klausomybės dieną, kuri taip reikšminga ir brangi yra 
lietuvių tautai. Ypač jie džiaugsis išgirdę, kad Ameri
kos valdžiop, paskirų valstybių ir miestų aukšti parei
gūnai stovi Už Lietuvos nepriklausomybę.

Jiems džiugu bus sužinoti, kad Chicagos miesto, ku
riame gyvena šimtas tūkstančių jų brolių lietuvių, ma
joras Edvvard J. Kelly Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimo proga paskyrė Lietuvių Dieną, ptsu- 
skelbdamaS specialę proklamaciją.

Kadangi Chicagos lietuviai šią svarbią lietuvių tau
tos dieną minės sekmadienį vasario 13 d., St. Agnės sa
lėj, todėl mayoras Ed. Kelly ją — vasario 13-tą ir pa
skyrė Lietuvių Diena, kurią minėti ragina ne tik lietu
vius, bet visus šio miesto gyventojus.
MCSV PAREIGA

Jei aukšti šio krašto valdžios pareigūnai ir kitatau
čiai domisi Lietuvos likimu ir, turėdami progų, užta
ria Lietuvą ir padeda jai kovoti dėl išsilaisvinimo, Įsi 
mes, lietuviai, tuo labiau turime darbuotis ir aukotis. 
Chicagečiai, žiūrėkime, kad St. Agnės auditorija va
sario 13 d. būtų pripildyta. Ta dieną ir darbu, ir auko
mis, ir maldomis turi būti atžymėta. Tuo parodysime 
Lietuvos žmonių slaptos kovos dėl laisvės. įvertinimą, 
pagerbsime jų troškimus atste'gti nepriklausomą val
stybę ir tose jų milžiniškose pastangose suteiksime 
jiems ir moralinę ir medžiaginę paramą.

Amerikos skautai pradėjo savo metinį vajų. Jie krei
piasi į plačiąją visuomenę, prašydami savo veiklai ir 
moralinės ir medžiaginės paramos. Šiais laikais pagal
ba skautams yra laibai reikalinga.

Reikia neužmiršti, kad daug skautų vadų ir globėjų 
šiandien yra Dėdičs Šamo armijoj ar Laivyne. Jų vietas 
užpildyti nėra lengva. Reikalas yra didelis, šiais tai
kai^ kuomet nusikaltimai jaunuolių tarpe yra žymiai 
padidėję, į skautų sąjūdį reikią tikrai daug dėmesio 
kreipti. Reikia, kad jam nepritrūktų lėšų, kad būtų 
Įpiaruošta tinkamų vadų.

Nors sąlygos skautų veiklai keleriopai yra pasunkė
jusios, tačiau jie savo kilnų darbą varo į priekį pir
mykščiu arba prieškariniu užsidegimu. Be paprasto dar
bo, kurį Amerikos skautai dirbo prieš karą, dabar jie 
turi naujų uždavinių. Jų vienetai šauniai dedasi prie 
karo padangų. Jie pardavinėja U. S. karo bonus ; pa
gelbsti net kai kuriose ligoninėse, kurioms pritrūksta 
darbininkų; jie ir Amerikos Raudonajam Kryžiui dir
ba; jie daug kitokių patriotiškų darbų atlieka.

Svarbiausia, kad skautai, bedirbdami; patriotiškus dar
bus, gražiai ir pavyzdingai auklėjasi. Jie turi tokią prie
žiūrą, tiek užsiėmimo, kad apie bet kokį išdykavimą ir 
pagalvoti neturi laiko.

Tėvai ne tik neturėtų drausti savo valkus dėtis prie 
skautų organizacijos, bet dar paraginti ir pačią orga
nizaciją sulig išgalės medžiaginiai paremti.

Tikrai gaila, kad lietuvių tarpe šis gražus ir kilnus 
skautų sąjūdis per menkai eina, o daugely vietų jo ir 
visai nėra. Chicagoje mes didžiuojamės daugybe lietu
viškų centrų, įstaigų ir organizacijų, tačiau neturime 
nė vieno lietuviško skautų vieneto. Atrodo, kad šiuo 
žvilgsniu mes savo pareigų neaitUekame. Būtų pravar
tu šio vajaus metu pasvarstyti lietuvių vienetų prie 
Amerikos Skautų organizacijos steigimo klausimą.

Pasisekimai Pacifiko fronte

Slovėnai ir sovietai
“Ar Slovėnija bus suso vietiniu”? —- tokiu pavadini

mu šiomis dienomis pasirodė knyga. Ją išleido Ameri
kos Slovėnų Parapijų Sąjunga. Joje duodama geras it 
stiprus atsakymas Louis Adamic'o “argumentams ", 
kuriais jis nori įrodyti, kad slovėnai, taip kaip ir kroa
tai*, serbai, makedoniečiai ir bulgarai jau esą pasiren
gę pulti į Sovietų Rusijos glėbį.

šioje knygoje labai aiškiai įrodoma, kad Adamic 
savo rastais ir kalbomis klaidina Amerikos visuome
nę. Slovėnai (jų milžiniška dauguma) yra. priešingai 
nusistatę. Jie nenori būti “eusovietinti”, bet laisvi. Ko 
jnq n i zmo jie bijo lyg kokios ligos ar baisaus maro.

Surinko 140,000 Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
bolševiku teroro 
dokumentų

(LKFSB) Vilniuje veikia, 
vadinamas, Lituanistikos In
stitutas. Per du metu ji sai 
surinko, anot insT.ituto ve
dėjo Senkaus raporto, 140,* 
000 dokumentų, nušviečian
čių bolševikų terorų metu9 
1940-1941 m. Lietuvoje. Do
kumentai dalinami į kelias 
dalis. Mokslo vertės doku
mentai skelbiami “Lietuvių 
Archyve’ ’, kurio ketvirtas 
tomas pernai metų lapkri
čio pirmomis dienomis jau 
buvo sĮppaudojė, o penktas 
buvo ruošiamas spaudžfi. Ki 
tos medžiagos dalis yra nau
dojama instituto leidžiama
me biuletenyje. “Lietuvių 
Archyvo” yra spaudžiama 
25,000 egzempliorių . ir jie 
išgraibstomi Lietuvoje. Ins
titutas suorganizavęs “Rau
donojo Teroro” parodą ir 
ją aplanką 300,000 žmonių.

Tikime, kad kai sąlygos 
pasikeis, Lietuvoje bus su
rinkta ir vokiškosios oku 
pači jos žiaurumų bei netei
singumų dokumentai, kurių 
taipgi bus labai daug.

Amerikiečių ofensyvą Pacifiko karo fronte įsisiūbuo
ja. Pasisekimai Marshall salose, užėmimas Kvvajialein 
atoll’o, kur žuvo aštuoni tūkstančiai japonų kiarių, Ja
ponijos milLtariStams įvarą geroką kinkų drebėjimą. 
Užatakavlmas Japonijos teritorijos — Paramushiro sa
los japonus dar labiau.įbaugino. Jie turėjo progos pa
justi Jungtinių Valstybių karo laivyno stiprumą, vado 
vybės drąsą ir sumanumą ir karių sugebėjimą. Ne be 
reikalo, kaip praneša spauda, Japonijos vyriausybė ir 
karo vadovybė yra susirūpinusios. Per savo radiją jos 
daro perspėjimus, pripažindamos, kad karras 'krypsta 
jų nenaudai.

Priešai yra susirūpinę Marshall salomis. Mat, iš čia 
amerikiečiai “Skmidanč.omis Tvirtovėmis” (Flying 
Fortress) jų sostinę Tokio gali pasiekti per vienuolika 
valandų. Reikia neužmiršti, kad japonai labai bijo jų 
miestų bombardavimo iš oro, nes jų namai daugiausia 
yra* mediniai ir dėl to miestai greitai supleškėtų lieps
nose. Japonijos spauda, esą, daranti spėliojimų, kad 
pavasarį amerikiečiai ir santarvininkai mėginsią dary
ti invaziją įi Kirile salas. Bet ar taip bus ar kitaip, tai 
sąjungininkų karo vadovybės reikalas.

Iš karo eigos Pacifike vienas dalykas yra tikrai aiš
ku®, kad Amerika užsimojo daug greičiau. suvaryti į 
ožio ragą japonų militaristus, negu buvo manyta. Tam 
užsimojimui visuomenė pritaria šimtu nuošimčių ir di
dina savo paramą karo pastangoms.

Išbadėję rusų trem
tiniai Lietuvoje

(LKFSB) “Afton Tidn- 
ing” rašo, kad vokiečiai iš
varę iš Rusijos, Ukrainos ir 
Gudijos daug gyventojų į 
vakarus, įį Baltijos valsty
bes. Pasitraukdami vokie
čiai nepalieką sveikų namų, 
nei gyventojų. Tuomi nori 
jie nusilpninti Rusiją poka
riniams laikams. Į Lietuvą 
esą sugrūsta daug Rusijos 
ir Gudijos žmonių. Tremti
niai menkai vilki, išbadėję, 
ligų varginami; . jų tarpe 
protarpiais siaučia epidemi
jos. Švedų laikraštis klau
sia, kur bus gabenami, tie 
žmonės, kai vokiečiams teks 
trauktis iš Baltijos valsty
bių.

Iš Londono mums prane
ša, kad “Pester Lloyd’“tei
gia, jog Ukrainos gyvento
jų daugelis ir patys bėga į 
vakarus, nuo artėjančių So
vietų armijų. Esą keliai pil
ni net pčfečių. Daugelis pri- 
sibiją kalėj iminės bolševikų 
tvarkos.

Rašo prof. K. Pakštas V
. (Tęsinys)

8. RYTŲ IR VAKARŲ MATERIALINES KULTŪROS 
SKIRTUMAI

Amerikos geografas Ellsvvorth Huntington savo kny
goje Citata to and Ctvilizatlon (New Haven, 1924) vienas 
pirmųjų bandė nustatyti civilizacijos laipsnį įvairiems 
kraštams pagal sekamus 12 kriterijų:

1. Power of initiative.
2. Inventiveness and eapacity for formulating nevv 

ideas.
3. Ability to develop philosophical systems.
4. »Ability to carry out far-reaching enterprises cover- 

ing long periodą and areas.
5. Power to lead and control other races.
6. Highly developed system of educatiion.
7. Application of principles of hygiene.
8. Staųdard of honesty and morality.
9. Degree of personai safety.
10. Sense for beauty in art, including architecture.
11. Sense for beauty in literature.
12. Sense for beauty in nature: scenery, flovvers, etc.
Savo žinojimu nepasitikėdamas prof. Huntington 1913

m. išsiuntinėjo anketą daugeliui žymiausių pasaulio geo
grafų, istorikų antropologų ir kitokių specialistų, turin
čių nemažą patyrimą kelionėse po įvairius kraštus. Jis 
gavo 54 atsakymus, pagal kuriuos jis išvedė bendrą civi
lizacijos laipsnį įvairioms pasaulio tautoms. Anketoje da
lyvavo 25 amerikiečiai, 7 anglai, 6 vokiečiai ir skandi
navai (teutonai) ir t.t. Pagal jungtinę amerikiečių, an
glų ir vokiečių mokslininkų nuomonę aukščiausią civili
zacijos laipsnį esą pasiekę Anglija, šiaurinė Prancūzija, 
Olandija,' Danija, Šveicarija, Centrinė Vokietija ir Jung
tinių Vais - y bių šiaurės rytų dalis: šiems kraštams mi
nėti mokslininkai stato laipsnį nuo 96 iki 100. Arti to 
gauna ir Belgiją, Švedija ir Norvegija. Vokiečiai Suomi
jai skiria 94 laipsnius. Anglai Estijai, Latvijai ir Lietu
vai skiria 88 laipsnius, 25 amerikiečiai skiria Lenkijai 72 
laipsnius, o Europos Rusijai ir Gudijai tik 02 laipsnius. 
Mums atrodo, kad šie laipsniai reliatyviai beveik tikrai 
nustato civilizacijos lygį minėtuose kraštuose.

(Daugiau bus)

CHICAGOJE
Svarbus Federacijos Chi

cago apskrities susirinkimas 
įvyks vasario 9 d., 8 vai.

vakare Aušros Varių para- 
ĮŪjos mokyklos kambaryje. 
Visus atstovus prašome da
lyvauti. Yra svarbių daly
kų aptarti, ypač seimelio 
reikalai. Vaidyba

=

DABAR Yra Geriausias Laibas Pirkti Pirmos Rfišiea 
fĮfrunų Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | m&sų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukStą rGS| LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, pMHą vHkę, Ikfepą ir fletą. 
PASITARKI! SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo iteaMį.

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITVVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

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

Kaip gyvena rašytojas Savickis Prancūzijoje!
(LKFSB) šiomis dienomis į Ameriką atėjo žinia aįjie 

įžymų lietuvių rašytoją Jurgį Savickį. Jis iš profesijos 
ynai diplomatas — buvo Lietuvos ministerių Švedijoje, 
Suomijoje ir karui prasidedant — prie Tautų Sąjungos. 
Dabar jisai yra Pietinėje Prancūzijoje. Jo vaikai, kiek 
teko girdėti, yra nacių suimti. Kaip Jurgis Savickis gy
vena ir kokia jo nuolaika, matyti iš jo paties žodžių: 
“Kad pasakyčiau — nedarnius Įnikus gyvename, nieko, 
turbūt, nepasakyčiau. Už kiekvieną sveikai pergyventą 
diedą ačiū Ponui Dievui žmogus sakai. Turiu dar pasto
gės ir nebadauju... Verčiuosi daržininkyste (daugiau 
priimtina tyliam lietuvio charakteriui), turiu pakelti 
daug fiziško darbo, bet kolkas nepasiduodu”.

Sakosi turįs šiek tiek naujų raštų, bet šitokiomis są
lygomis '‘dainuoti sunku”.

Jo Žiniomis, pereitą vasarą poetas J. Aleksandravi
čius nebegyvenęs Grenobly.

Jurgis Savickis yra parašęs proza “šventadienio So
netus“ ir “Ties aukštu sostu”, aukštai įvertintus lie
tuvių literatūroje. Yra išleidęs kelionių aprašymų.

Dabar jam jau yra per 50 metjj amSiana

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
* TEITAS tt MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREUPKITftS PRIE M03Ų

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
oetrcuOTiui ir įiaiinzijuui

DAR ARTINI 
DlVlD&KTŲ 
RATA............ 4%
1751 W. 47th Street

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jąs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Re PER
DIRBS hr pa
darys Ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. M- 
<fcHs patirte-1 
kimas visokių 
spalvų apdam 

• • *

2-jų
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

I
ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
» t 2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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Vasario B d.-lietuvių Diena Chicagoj
Mayoro E. Kelly proklamacija Lietuvos 

Nepriklausomybės sukakties proga

NULIŪDIMO VALANDOJEKaro liepsnos ir vžl wau- 
č'iw arti tėvynės Lietuvos. 
Netolima utei.is žada nulem 
ti mažųjų Europos tautų li
kimą. jų tarpe ir Lietuvos. 
Dabar yra momentas Ame
rikos lietuviams parodyti, 
kad jų troškimas yra ma
tyti jų tev'U brangiąją že
mę laisvą ir nepriklausomą.

Tikrieji lietuviai nori tik 
laisvą Lietuvą, kurią nepri
klausomai ir savarankiškai 
valdys patys lietuviai, o ne 
rusai ar kiti kokie svel imi. 
Tik pars'davėii&i nori už
traukti Lietuvai svetimą 
jungą.

Mes, Amerikos patriotin- 
gieji lietuviai, turime paro
dyti, kad stojame už tei3ę 
ir teisingumą. Dalyvauda
mi masiniam susirinkime 
St. Agnės salėje, 3916 Ar- 
oer Avė., vasario. 13 d. (po

piety, mes ftarodysime pa
sauliui, kad įvertiname Lie
tuvos nepriklausomybę, nes 
tą dieną Chicagc lietuviai 
minės Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 26 metų 
sukaktį.

Parengiman kviest žy
mūs svečiai: senatorius Scott 
W. Lueas, kongresmonas 
Martin Goraki, Superior 
Court teisėjas John C. Le- 
we, Chicagos miesto majo
ras Edvard J. Kelly ir kiti. 
Bus ir graži meninė prog
rama Bilietai visai nebran
gūs — tik 35c. Juos galima 
gauti “Draugo”, “Naujie
nų” ir “Sandaros” redakci
jose ir iš komiteto narių.

Visi rezervuokite ateinan
čio sekmadienio (vas. 13) 
pop elį šiam tradiciniam mi
nėjimui. Pradžia 2 “vai. po
piet. Komiteto narys

FBOCLAMAT1ON
WHEREAS, Americans of Lithuanian descent and back- 

ground have steadfasr.ly
,subscnbed and adhered to 

the princų) es of denuciucy 
and freedom as sėt forth m 
the Constitution of the Uni- 
ted States; and

jKLp*- "• : " VVHEREAS, these šame

išmjF jflH citizens have at all times
Ptedged their uncompromis- 

ing loyaJty to lhe United 
States of America; and 

VVHEREAS, the Republic 
A ■ of lithuania, the land ofM their forefathers, has suf-

3||g||y^ fered as the vietini of tota-
htarian doimnation and ag- 
greseiooi; and

tuSSf,T WHEREAS, the people of

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Pilnas didelis pasirinkimas la
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Ksūrpetų, Radijų Ir 
dideli Jeeelry Krautuve sykiu 
sa Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

3241 So. Halsted SL
Tel. Catamet 7237—4591

Pirkite Karo Bonus

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
‘ (Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertiagi .

kienė, O. Banienė, V. Sta- 
kauskienė, V. Galeckas,’ Ur
šulė Galeckas, P. Preitikai- 
fce aukojo $2.

Toliau narius ir aukas 
priiminės Julius Šliogeris. 
Prašome bridgeportiečiių jam 
pasitikėti ir viakui tame dar
be padėti f priduoti aukas, 
narių sąrašus ar nurodyti 
norinčius į sekciją įstoti ir 
ją paremti.

Pasibaigus šioj kolonijoj 
natrių ir rėmėjų įrašymo va
jui, įvyks bendras visų pri
sidėjusių susirinkimas su y- 
paltinga programa ir prane
šamu rezultatų iš šios apy
linkės.

Tolimesnės darbuotės re
zultatai taip pat bus skel
biami spaudoje ir surinktos 
lėšos įnešamos į Federaci
jos Chicago apskrities iždą. 
Po to nariai ir rėmėjai ga
lės organizuotai pareikšti 
kokį už jų-sukeltas lėšas 
veikalą išleisti. S. J-tė

barte wsus vyne
STOKHOLMAS, vas 6.— 

Morgon Tidnrngen laikraš
čio korespondentas iš Istan 
bul pranešė, jog vokiečiai 
kareiviai Graikijoj . išžti.15 
visus vyrus Kalsvrita mies
te, atkeršijimui už partiza
nų atakas ant nao’ų karei
vių. Spėjama iš viso ye nu
žudė tarp l;000 ir 1.50b vy-

JONAS LINKUS
d S jo jį į amži nas tį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Taipgi dėkoja
me grabnešiams Aušros Vartų 
Vyrų Ir Moterų dr-joa na
riams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo va'an- 
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms. O tau, mylimas 
vyre ir tėveli, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramy
bę ir attte'.

Nuliūdę lietui: Moteris An
tanina, Duktė 'Mena ir Anū
kes Elena ir Sylvia.
-Ainu ĮwkUĮqjuJS nuiianujuind 
rt|J8spusui jj nueS oabr sijok 
■eursuDy jį voimsuo'B'i hu/vįjoi 
-Xet|P hĮAnyopĮei eiurefoioti

•eum;oąoxne ūji 
-a» jį tuųipv au atnefoJiaa

aeXUotUJaų snnp 
-u«?di tnuĮfąq|SXl'n ?n Įnų 
-sn«jqui«a ■[ uniĮ jį ĮnuųLS 
-ny '[ un)Į ĮJSdĮUĮ jį :ssęu 
-Įdėsi jį afoųi.tuinų b[8i(oiu 
-eit tiUĮjĮfB-iĮJd ąyfesHd jį šįoįs 
of 5jn BBpiuuied suSUĮpnds 
•*! ę»Į|«Ii« SĮjnJi 'Įn>Įsnnjqiii'B<i 
kuris mirė sausio 29 d.. 1944 
m. ir tapo palaidotas vasario 
1 d.. 1944 m., o dabar ilsis
Iv. Kazimiero kapinėse amži
nai nutilęs ir negalėdamas a- 
tidėkoti tierhs, kurie sutelkė 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį , tą neišvengia
mą amžinybėn vietą.

Mes, atmindami ir apgai
lėdami tą -jo liūdną prasiša- 
llnimą iš mūsų tarpo, dėko
jame m ūdų dvasiškiems tė
veliams: kun. kleb. Juozapui

Pasitikėjimo
Mumis

Raportas taipgi sakė na
ciai sušaudė visus Vienuo
lius Megsapylijos vienuoly
ne netoli nuo Patras.

Vokiečiai taipgi sušaudė 
124 lasmenie istoriškam 
Sparta mieste. Anot rapor
tų, išžudyta visa Spartos 
inteligentija. Sušaud y Tr. a s 
neva sekęs po to, kaip par
tizanai sužeidė kelis vokie
čius V&reivhis.

tuvių kolonijų veikėjų pasi
tarime sukurta Federacijos 
Chicago Apskrities Spaudos 
Sekcija. Jos tikslas sukelti 
lėšas veikalų išleidimui ak
tualiais šių dienų klausimais.

Lig šiol Bridgeporto ko
lonijoj į šią spaudas sekci
ją įstojo ir po vieną dolerį 
įmokėjo šie nariai: P. Jan- 
čauskaltė, O. Jackienė, M. 
Rumš enė, Bronė Linkus, S. 
Tručinskienė, O. šveikaus-

Nauja Federacijos 
Chicago apskrities 
sekcija

Sausio 18 d. šv. Jurgio 
par. salėj, Bridgeporte, lie-

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICULAR PEOFLK PREFER PACHANKIS FRODUOTION8 

DIBTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mos* Beeutlful—Moet Endurlng—8tnmgeet—Beet la The World.

BUY U. S. WAR BONDS WfEH THE SAVINGS 

kmi»pairas prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Uvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPuMic 4298
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; Seėtad. ir Sekm. 9-6 vai.

ALEKSANDRAS KRUSZAS
Gyveno 4009 S. Talman Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ MELSKITĖS U2 TAIKĄ
Mirė vasario 6 d., 1944, 9:15 
vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Olmęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Šilalės par., 
žanalenų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Sophje Sterling ir 
žentą Adam. Anna Cls ir žen
tą Steve, 2 anukus Aleksand
rą Jr. ir marčią Marle ir 
Petrą ir marčią Marian, 3 
anukus. brolio sūnų J. M. 
Prelatą Mykolą Krušą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų 
Amerikoje ir Lietuvoje. F

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4330 Bo. 
California Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dienį, vasario 10. d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Sv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už vėlionlo sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, ftvitai. 
Miaai. .Marėkas Arnikai. Bro
lio Kilnus ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIGARY, INDIANA LATDOTTVHp ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
KBEIFKITB8 PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną tr Naktj
1117 ROOSEVELT STREET

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietu viaotf 
klientams pilną patenkinimą

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
DalyseDidysis Ofisas tr PMHiai*:

VENETIAN 
MONUMENT CO, ANTANAS M. PHILLIPS

8807 LITUANICA AVE. Phone YABLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ» ir Dirbtuvė: MSI N. WEWEKN AVE. 

(Netoli 'Grnad AvaO

PHONE: SEELEY 6108

. J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone UAF. 8573

Jj&idotuvlų Direktorius J. F 
Eudeikis. Tel. Yards 1741. 4605-67 S. Hermitage

ŽNUK
Yards 1741-2

P. J. RIDIKAS

L J. ZOLPSTATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
®nt Lengvų Minėsimų Išmokėjimui

NR® J®* PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
F Cm NUOŠIMČIO RATOMS .

<33044 S. Cdifcrnia
MAŽEIKA EVANAUSKAS
8818 LITUANICA AVE. Phoae VAROS 1138—81Lafayette 0727

TAPKITE FINANSINIAI NEPfHKLAUSOMI! LACHAWICZ IR SUNAI
8814 WEST 23rd PLACE Phonea: CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVE. ČOMMODORE 5765

PULLMAN 1270

KctfyMos MEUttJI VisoseTAUPYKITE mūsų įat&igoje. Jūmj indėliai fūpeatiugai globo ja- 
mi ir ligi .*$6,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In- 

if nurance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
.JJ L.m.BM SKN,AVSIA ,K ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA HII^^BVuliULUiUUM — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Moioria, Sec’y. 3336 SO. HALSTED ST.

Radio WGES

L BUKAUSKAS
MI821 SO. RK IUU AN AVE. Phone I

**!U lAnuiMf,’



LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Chicagietis lietuvis Dėdės Šamo 

kariuomenėje
Pvt. Peter Chapis gimė 

1912 metais, spalių 2 dieną. 
Baigė Visų Šventųjų lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir Morgan Park high 
school. Baigęs mokyklą dir
bo L. A. Young Spring ir 
Wire Corp. kaipo mašinis
tas. Žaidė basketball ir basė- 
ball su CYO.

Pvt. Peter Chapis priklau
sė prie draugijų.

PVT. PETER CHAPIS
(ČEPAS)
* * *

, Jo tėvai Mr. ir Mrs. My
kolas ir Kazimiera Čepai gy
vena adresu 10740 South 
Vincennes.

Dingę kariai 5-se 
karo frontuose

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, IEEINOIS

Pvt. Peter Chapis randasi 
Floridos valstijoje, kariuo
menės stovykloje; jis į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 metais, spalių 3 die
ną.

Žmona iškrito iš kai
to, vyras kelia bylą
Philadelphia, Pa. — Naš

lys iškėlė bylą $25,000 su
moje dviem grabų kompani
joms už tai, kad jis buvo su
žeistas ir sukrėstas, kai jo 
žmonos lavonas iškrito iš 
karsto. Jis pasakė, kad jo 
koja buvo sutrenkta.

Charles Bauman, iš Pitts- 
town, N. J., pasakė, kad 
karsto dugnas iškrito ant 
bažnyčios laiptų, Clintone, 
N. J., balandžio mėnesį, pe
reitais metais.

Jo plaukai pražilo ir nuo 
to laiko atsirado pas jį ne- 
miego naktys ir baisūs sap
nai, Bauman pasakė.

Apie tai teko sužinoti pe
reitą sekmadienį.,

i

ATAKŲ ANT PARAMUSH1R0 VADAI Karo frontuose

410 amerikiečiu 
sužeista

Washington, D. C. — Ka-

Trečiadienis, vas. 9 d., 1944

tmui

X Įdomi paskaita ir pa
moka iš rašomosios kalbos

ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 410 
Jungtinių Amerikos Valsty-Ibus DKK susirinkime vasa- 
bių kareivių pavardes, kurie d., Dariaus-Girėnas

Rear Adm. Wilder D. Baker (viduryje), su kuriuo taip pat dalyvavo Brig. Gen. E. 
D. Post (kairėje) viršininkas štabo prie komendanto Alaskos departamentui, reprezen
tavęs kariuomenę, ir Maj. Gen. Davenįport Johnson (dešinėje), komendantas Vienuo
liktos Oro Eskadrilės. (Acme-Draugas telephoto) •

t '

buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pacifiko ir Pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Sužeistųjų kareivių karo 
frontuose skaičiuje iš Illi
nois yra dvidešimt vyrų, 
septyni iš Indiana, ir devyni 
iš Wisconsin.

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
jnrmadienį pranešė 537 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingę Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Dingusiųjų kareivių skai
čiuje karo frontuose dvide
šimt vienas vyras yra iš Illi
nois valstijos, įskaitant de
šimt iš Chicagos, dvylika iš 
Indiana, trylika iš Wiscon- 
sin.

Gavo kalėjimą
Teisėjas McGarry Felony 

teisme pereitą pirmadienį 
nuteisė John T. Harris, 38 
metų, negrą, 305 E. 55th st., 
iki vienų metų kalėj iman ir 
nubaudė $200 už ištraukimą 
dviejų rankinukų.

Šovė pilvan v
William Wilbanks, 18 me

tų amžiaus, negras, 19 W. 
60th str., pasakė policijai 
pereitą pirmadienį, kad ne
žinomas vyras šovė jam į 
pilvą, netoli 63-čios gatvės 
ir South Park avė.

Ant cementuoto vieškelio 
oras visuomet yra keliais 
laipsniais šiltesnis negu ap
linkumoje.

<$s>

Chicagoje, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
vasario 12 dieną, šeštadienį, 
10 valandą prieš pietus vys
kupas pagalbininkas William 
D. O’Brien, DD. atlaikys iš
kilmingas gedulo šv. mišias 
už Lietuvos prezidento An
tano Smetonos sielą, šešta
dienį sueina mėnuo nuo jo 
mirties.

Vyskupas William D. 
O’Brien tajp pat pasakys pa
mokslą angliškai. Lietuviš
kai pamokslą pasakys kuni
gas Jurgis Paškauskas, Visų 
šventųjų lietuvių parapijos 
klebonas.

Procesuotas maistas
Žalios stampos (ketvirto

je knygelėje) 6, H ir J ge- ■ 
iki vasario 20 dienos

Moteris prisipažino pa
vogusi 50 laišką

New City policija pasakė 
pereito pirmadienio vakare, 
kad Mrs. Helen Zyblonricz 
18 metų, 4724 Bishop st., 
prisipažino pavogusi dau
giau kaip 50 laiškų iš pašto 
dėžučių apartamentų name, 
skaitant nuo Kalėdų.

Ji buvo areštuota, kai lan
kė gimnazijos klasę Davis 
Sųuare parke. Sakoma, kad 
ji susirinko apie $150 už pa
vogtus čekius. Dar dvi jau
nas moteris policija ieško.

ros
imtinai. K, L Ir M iki kovo 
20 dienos imtinai.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO
I

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

ITNDER U. S. GOVERNMENT 81TPERVISION

| STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Nukentėjo vaikas
Mykon Lewis, 13 metų 

amžiaus, 4315 Lexington st., 
buvo sutriuškinta dešinės 
kojO9 pėda (apačia) pereitą 
pirmadienį, kai trokas jį nu
trenkė, kai jis ėjo skersai 
Harrison str. ir Central avė.

—JE-:kio

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Žuvo žymus lakūnas

25-iy pergalių didvyris, mirė, kai jo 
liepsnojantis lėktuvas palietė jūrą
Guadalcanal. — Lt. Ro

bert N. Hanson, iš New- 
townville, Mass., marine 
corps pasižymėjęs lakūnas, 
kuriam priskiriama, kad nu
mušė dvidešimt penkis japo
nų lėktuvus, žuvo vasario 3 
dieną, netoli Rabaul, New 
Britain.

Pasižymėjęs lakūnas suti
ko mirtį, kai jo Corsair ko
vos lėktuvas susitrenkė į 
vandenį po apšaudymo. Apie 
tai pranešė draugas lakūnas.

Lt. Hanson bandė numuš
ti dvidešimt šeštą japonų 
lėktuvą, išvokęs į kovos mi
siją dieną prieš savo 24-tą 
gimtadienį, bet pagal leite
nanto Creigtiton Chandler, 
iš West Point, Miss., pasa
kojimo, “lėktuvo dešinysis 
sparnas sudavė vandenį, ga
zolino tankas paskendo liep-

Apie lt. Hanson žuvimą 
teko sužinoti vasario 8 die
ną.

Nelaimė gatvėje
Dvidešimt vienas asmuo 

buvo nubraižytas ir sukra
tytas 4:15 vai. po pietų pe
reitą pirmadienį, kai 63-čios 
gatvės gatvėkaris, einantis į 
vakarus, įvažiavo į užpakalį 
kito gatvėkario, einančio į 
vakarus. Viena moteris bu
vo nugabenta į šv. Kryžiaus 
ligoninę, kitiems buvo su
teikta pirma pagalba.

Laivyno nuostoliai
VVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 36 jū
rininkai mirė, 176 buvo su
žeisti ir 119 dingę.

Mėsa ir riebalai
Rudos stampos V Ir W

(trečioje knygelėje) geros 
iki vasario 26 dienos imti-
nai.

X gera nuo vasario 6 d. 
anose, ir lėktuvas apsivertė įki vasario 26 dienos imti- 
vandenyje.” ' nai.

“Aš nusileidau žemyn, bet 
nieko neradau, išskyrus tik 
liekanų dalis. Patikrinus ir 
pasikalbėjus su kitais, pa
aiškėjo, kad lėktuvas, kurį1 
aš mačiau, buvo Hanson’oi 
lėktuvas”, — pasakė Chand- 
lęr.

Lt. Hanson buvo nušovęs 
25 priešo lėktuvus, dar jam 
reikėjo nušauti vieną lėktu
vą ir būtų pasiekęs kapito
no Rickenbacker, pirmojo 
pasaulinio karo didvyrio, ir 
Joe Foes, dabartiniam^ ka
re didvyrio, rekordą, šie pa
starieji yra nušovę po 26-ius 
priešo lėktuvus kovoje.

Baisus ir šiurpus įvykis

Turbūt jo širdis iš akmens
Fort VVayne, Ind. — Poli

cija pereito pirmadienio va
kare sulaikė James C. John
ston, 31 metų amžiaus, ku
ris, policija pasakė, prisipa
žino, jog laikęs savo 13-kos 
mėnesių amžiaus sūnų ant 
raudonai įkaitusio pečiaus 
“keletą sekundžių”, kad at
silyginti žmonai, su kuria 
jis turėjo ginčą.

Vaikas, William Harry 
Johnston, buvo nugabentas 
į ligoninę, kur tarnautojai 
pasakė, kad vaiko padėtis

buvo kritiška.
Motiną pagriebė kūdikį

nuo pečiaus, pareigūnai pa
sakė, ir bėgo rėkdama į kai
myno namus, Thomas 
Evans, 75 metų amžiaus, na
mą. Kai Johnston atsekė, 
Evans perbloškė jį iki nesą
monės su kačerga Ir pašau
kė policiją.

Vata pradeda iš po žemės 
išlysti nuo keturių iki aštuo
nių dienų kai sėkla esti pa
sodintą,

, j j _u

Netikėta mirtis
Stamford, Conn. — Wil- 

liam E. Spinney, 43 metjj, 
New York, New Haven ir 
Hartford geležinkelyje ke
leivis, pabudo iš prisnūdimo 
ir pamatė, kad traukinys ju
da iš stoties, kur jis turėjo 
išlipti. Jis bėgo prie išėjimo 
durų ir šoko į platformą, ir 
staiga sutiko mirtį.

Apie tai teko sužinoti pe
reitą pirmadienį.

Mrs. Edna Overby, 2348 
Kenmore avė., pranešė poli
cijai, kad negras pereito pir
madienio vakare pavogė jos 
rankinuką, kuriame buvo 
$2 ir karo bonas; kai ji ėjo 
po eleveitoriaus pastatu, 
2464 Lincoln avė.

Ar tai motinos darbas?

Paliktas kūdikis prie namo durų
Sveikas mėlynakis berniu

kas, apie dvi savaites am
žiaus, pereitą antradienį bu
vo Šv. Vincento našlaityne, 
kai policija bandė sužinoti 
kas tąjį vaiką paliko lauke 
prie apartamento durų, 4103 
Gladys.

Paliktasis prie namo kū
dikis buvo rūpestingai aprė
dytas, kūdikiui buvo palikta 
pieno butelis. Paliktąjį kūdi
kį rado Albert Linhart, ka
ro darbininkas, po to, kai jo 
durų varpelis suskambėjo.

Prie kūdikio buvo paliktas 
raštelis, kuriame parašyta: 
“Tėvas yra miręs. Prašau 
būti jam geru, aš nežinau ką 
kitą padaryti.”

Linhart’ai yra tėvai sep- 
tynių mėnesių amžiaus sū
naus. Jie pranešė apie ras-

Įsilaužė
Vagys įsilaužė į Packerd 

Sales ir Service kompaniją, 
1804 Devon avė., ir paėmė 
$152 iš seifo ir keturias pa
dangas už $75 vertės. Apie 
tai buvo pranešta policijai 
pereitą pirmadienį.

tą kūdikį Fillmore policijai, 
kuri rastąjį kūdikį nugabe
no į našlaityną. a

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

1" u ik u r ~

PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salei/
3916 Archer Avė.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė.

Visus nuoširdžiai kviečia—

salėj (įėjimas iš šono). Klu
bo nariams ir naujai įsto- 
jantiems šis susirinkimas 
bus vertesnis, nei $10.

X Petras Daužvardis, Jr., 
sūnus Lietuvos konsulo Chi
cagoj', išrinktas atstovu iš 
Lindblom mokyklos daly
vauti ruošiamam Chicago ir 
apylinkės aukštesnių mo
kyklų atstovų suvažiavime, 
vasario 11 d., City Hali.

X Ona Makaveckienė, gy
venanti Chicago Heights, , 
jau antra savaitė, kaip ser
ga.. Pastaruoju laiku, Stro
pioj gydytojų priežiūroj, ei
na geryn. Ligonė randasi 
aavo name, prie’14th ir In
diana Avė. n

X M. Stulginskienė iš 
Brighton Park trims mene- 
siams išvyko į Hollywood, 
Florida. Jos sūnus, Chica
goj baigęs dantisterijos 
mokslą, dabar Floridoj ruo
šias valstybiniams kvoti
mams, kad gautų leidimą 
ofisui atidaryti.

- X Šarauskas, gyv. adre- . 
su 4428 S. Califomia Avė., 
prieš kiek Laiko buvo sun
kiai automobilio sužeistas 
(sulaužyta koja). Nors jau 
yna, 'grįžęs iš ligoninės, ta
čiau dar vis sužeidimo var
ginamas.

X Grant Studio adresu j 
824 VVest 16 St., Gary, Ind., 
yra perėjus įi kitas rankas 
ir dabar vadinasi Lee Coner 
Studios. Dalininku šios stu
dijos dabar yra ir žinomas 
S Imi ninkas Kaz. Aukškal- 
nis, sūnus “Draugo” agen
to J. J. Aukškalnio. Reika
le filmų galima kreiptis 
aukščiau pažymėtu adresu.

X Brolis Vladas Cibuls
kis, vienas plačiausiai žino 
mų Chicagoj, uoliausias ka
talikiškos spaudos platinto
jas, ir nenuilstantis talki
ninkas parapijų, draugijų 
parengimuose, šįmet įtini 
60 metų amžiaus. Nežiūrint r 
tokios .krūvos susidėjusių 
ant pečių metų, jubiliatas 
yra dar kaip visi matom, 
judrus ir kupinas energijos.

X J. ir J. Čepuliai, Town 
of Lake veikėjai, labai džiau 
giasi žinia. Jų vienturį sū
nus Leonardas, liuosnoriai 
įjojęs į marinus, rašo iš y 
Pacifiko, kad parvyksta na
mo dešimčiai dienų poilsio.

X Adelė Bart (fta?tliūtė),
2417 VVest 70 St., šiomis 
dienomis buvo rimtai susir
gus. Dabar bet gi taisosi. 
Prieš ištekėdama ji buvo 
Aušros Vaitų parapijos cho
ro narė ir žinoma solistė. f

X K. Bcguslovas, buvęs 
“Draugo” interteipistas, da
bar Amerikos kariuomenėj 
ir kažkur Pacifike, dažnai 
parašo administracijai laiš
ką teiraudamasis, kaip vis-

LABDAKIAI “Draugo” pastogėje.
PIRKITE KARO BONUS!




