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SĄJUNGININKAI ROMOS FRONTE ATAKUOJA
U. S. Senatoriai ir Kongresmonai stoja 

už nepriklausomą Lietuvą
Gubernatoriai, majorai gražiai atsiliepė

WATERBURY, Conn., 
vas. 14.—Čia vakar iškil
mingai minėta Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
26 metų sukaktis. Ryšium 
šu ta lietuvių tautos švente, 
Senatoriai ir Kongresmonai 
pasiuntė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Prezidentui Dr. P. 
Vileišiui savo pareiškimus.

Senatorius Francis Milo- 
ney, finansų komiteto na
rys, tarpe kitko pareiškė, 
jog “nežiūrint visokių ne
laimių, Lietuva iškilo užim
ti savo vietą nepriklausomų 
tautų šeimoje.

“Sunkiai iškovota Lietu
vos laisvė ir vėl atimta jos 
didžiųjų ir agresingų kai 
mynų, bet lietuviai neturi 
nusiminti. Lietuva ir vėl at 
sakeis ir numes vergijos 
jungą. Lietuva niekuomet 
nepasidavė ir dabar nepasi
duos tiems, kurie ją spau
džia.”

Kongresmonė Clare Bco- 
the Luce tarpe kitko sakė 
‘‘reikia tikėtis, jog mažųjų 
tautų nepriklausomybė bus 
atstatyta einant Atlanto 
Čarierio principais. Netik
ras ir neteisingas ‘plebisci
tas’ nėra išreiškimas tautos 
laisvos valios.

“Jeigu nutarimas dėl Pa
balčio valstybių nebus mo
ralinis ir garbintas ir pagal 
tų kraštų gyventojų valią— 
baisu pagalvoti dėl ateities 
—ne vien estų, latvių ir

lietuvių, bet visos žmoni
jos. ”

Connecticult Guber n a t o- 
rius Raymond E. Baldwin 
padarė ta proga pareiški
mą, kuriame jis sako: “Dėl
to, kad Lietuva vis buvo 
taiką mylinti valstybė ... 
esu tikras, jog sugrįžimas 
žmoniškumo į tarptautinius 
santykius- ras Lietuvą sto
vinčią tarpe laisvų tautų.’’

Kongresmonas Joseph E. 
Talbdt sakė jis “nuoširdžiai 
viliasi, jog netolimoj ateity 
Lietuva ir vėl bus nepri
klausoma Europos valsty
bė.’’ Jis sakė visuomet pasi-

Naujos atakos ant 
invazijos kranto

LONDONAS, vas. 14. — 
Amerikos ir Anglijos bom
beriai vakar ir vėl numetė 
didelius kiekius bombų ant 
taikinių šiaurinėje Prancū
zijoje.

Dalinys priešo bomberių, 
tarp 50 ir 60, vakar naktį 
atakavo Angliją. Nedaugiau 
kaip 15 jų pasiekė Londoną, 
kur numetė padegančias 
bombas, kurios išdegino dvi 
bažnyčias, mokyklą ir dau
gelį namų tirštai apgyven- 
toj apylinkėj'.

Britai penkis tų bomberių 
nušovė. .* •

SUŽEISTI AMERIKIEČIAI GABENAMI Į LIGONINES Naciai bombavo trečią mūsų ligoninę
Amerikiečiai pažanguoja Cassino nne te

LONDONAS, vas. 14. — 
Romos radio pranešimu, są 
jungininkai kariai pradėję 
“stiprią ataką” iš savo An
zio pozicijos.
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ALŽYRAS, vas. 14.—Šta 
bo pranešimu, nacių lėktu
vai subombavo trečią sąjun
gininkų ligoninę Anzio po
zicijoje, į pietus nuo Ro
mos. Kuomet nacių lėktuvai 
šeštadieny skrido virš mū
sų pozicijų, bombos krito 
anlt ligoninės. Keli asmenys 
buvo sužeisti.

Ankstyvesnėjl vok iečių 
lėktuvų atakoje užmušta 27 
amerikiečiai, jų tarpe dvi

Sužeistai kariai, kurie dar gali patys paeiti, žiūri kaip jų draugai, sunkiai sužeisti * ir 4 gydytojai,
ruošęs tuo reikalu padėti ^e^uose mūšiuose prie Anzio-Nettuno, nešami į karo laivus nugabenimui į bazo

kuo tik gali.''

CHICAGO, vas. 14.—Ry
šium su Lietuvos Nepriklau 
somybės minėjimu St. Ag
nės auditorijoje vakar, Kon 
gresmonas Martin Gorski 
pareiškė vilta, jog neužilgo 
ir vėl švęsime Lietuvos lais
vės atsteigimo proga. Jis 
sakėsi esąs įsiTikinęs, kad 
užsibaigus karui didžiosios 
valstybės atsteigsi a n 6 i o s 
Lietuvą kaipo laisvą ir ne
priklausomą valstybę.

Chicagos Mayoras Ed- 
ward J. Kelly ta proga pa
skelbė vasario 13 d. Lithua
nian Independence Day, o 
Illinois valstybės Guberna
torius išleido proklamaciją, 
kuria ragina Illinois gyven
tojus vasario 16 d. minėti 
Republic of Lithuania Day.

ligoninę. (Acme-Draugas Teiephoto.)

Lietuviai patriotai priešinasi naciams
WASHINGTON, vąs. 14 

— (O WI). — čia gaunamos 
žinios sako Lietuvoje vis 
didėja patriotinis lietuvių 
aktingumas prieš nacius.
. Vidaus reikalų generali
nis patarėjas rugsėjo 22 d. 
išleido įsakymą įgaliojantį 
apylinkės komisarus orga
nizuoti vietinius apsaugos 
dalinius .visame krašte. Tar 
nyba tuose daliniuose pri
valoma visiems vyrams virš 
16 metų amžiaus, kurie turi 
reikalaujamas kvalifik a c i- 
jas: patikimą būdą: politi
niai nesusikompromitavę; 
susipažinę su ginklų varto
jimu, ir be fizinių trūkumų.

KALENDORIUS
Vasario 15 d.: ftv. Faus

tina* ir ftv. Jovita; senovės: 
Kibti bu tas ir Girdenė.

Vasario 16 d.: ftv. Jidl’a, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė; senovės: Vytis ir 
Rūtelė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šalčiau.

Sako suomiai pasiuntė 
taikos pasiūlijimą

LONDONAS, va». 14. — 
Sakoma Juho K. Paosikivi, 
suomių politinis vadas Ru
sijai, persiuntęs Suomijos 
taikos pasiūlijimą ir lau
kiąs skristi iš Stokholmo į 
Maskvą jeigu Rusijos vy
riausybė to reikalautų.

Pranešimas iš Stokholmo 
sakė Paasakivi pirmiau ta
rėsi su Leo Ehrenrooth, 
Suomijos vidaus reikalų 
ministru, ir Eljas Erkko, 
buvusiu užsienių reikalų 
ministru.

Vienas pranešimas sakė 
Rusijos taikos sąlygos Suo
mijai apima:

1) Sugrąžinimas Suomi
jos kariuomenės į 1940 sie
nas, kurios tuomet būtų pa
keičiamos Rusijos naudai.

2) Rusų okupacija visuo
se dideliuose Suomijos mies 
tuose, palaikant suomių ad
ministraciją.

3) Perorganizuota Suomi 
ios vyriausybė, eliminuo
jant visus anti-rusus.

šios žinios nepatvirtintos.

EVAKUOTA BALTIJOS 
PAJORIO ZONA

WASHINGTON, vas. 14. 
— (OWI) — švedų spaudos

sų spaudimu visuose laik
raščiuose pasireiškia dide
lis nerimas.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pabalčio kraštuose 

viešpatauja teroras
WASHINGTON, vas. 14. 

—(OWI)—Stokholmo laik
raštis Aftontidningen pra
neša, jog Baltijos kraštų 
spaudoje atsispindi didėjan 
tis teroras tarp tų kraštų 
gyventojų. Pas daugelį su
imtųjų buvo rasti karve
liai, kuriuos paleidę rusų 
Lakūnai.

Ząsųlauks ginklų fabri
ke, netoli nuo Rygos, darbi
ninkai sustreikavo, reika
laudami paliuosuoti jų su-

Lakūnai nuskandino 

du nacių submarinus

sužeista suvirš 50 kitų. 
Pranešimas iš Anzio po

zicijos pranešė apie subom-
J bavimą antros Amerikos li
goninės. Dvi Raudonojo1 Kry 
žiaus slaugės buvo užmuš-1 
tos

RECIFE, Brazilija, vas. 
k14.—Vice Adm. Jonas In
gram štabo pranešimas sa
kė Amerikos laivyno lakū
nai nesenai nuskandino du 
submarinus pietiniam At
lante.

Leit. Marion' V. Dawkins 
patroliavo netoli Ascension 
kuomet jo padėjėjas paste
bėjo submariną. Dawkins 
skubiai pasileido žemyn ir 
numetė bombas tiesiog ant 
nardančio laivo. Beruošiant 
nufotografucf.i užgautą sub 
mariną, jis sprogo ir nus
kendo.

Pirm negu antras subma
rinas buvo nuskandintas, 6 Makaule.

Rabaul bazei teko dar 
134 tonai bombų

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, vas. 14.— 
Visokių rūšių bomberiai at
liko naują ataką ant Ra
baulo, japonų lėktuvų ir lai
vų bazės. Rapopo, Tobersir 
Vunakanau aerodro mams 
teko 134 tonai bombų.

Bombomis taipgi nuskan
dinta šeši japonų kareivi
niai laivai.

Vienas pranešimas iš So- 
lomonų sako 40,000 išgaz- 
dintų japonų dar randasi

SĄJUNGININKŲ STAr-. S 
Alžyre, vas. 14.—Orui * a- 
giedrėjus, sąjungininke ėk- 
tuvai ir vėl skraidė vii mū 
sų pozicijų žemiau Ro. nos 
ir davė kariams progos at
simušti prieš smarkų nacių 
spaudimą.

Britai pasivarė pirmyn ir 
atsiėmė 'tiltą virš geležin
kelio į vakarus nuo Aprilia.

Gen. Clark šešetadieny ir 
vėl aplankė sąjungininkų 
Anzio poziciją, ir pasitarė 
su savo komandieriais dėl 
ateities kovų taktikos.

Cassino mieste, amerikie
čiai kariai sumokėjo krauju 
ir prakaitu už 200 jsardų pa- 
sivarymą.

Nėra sąjungininkų patvir 
tinimo Romos radio prane- 
šftmui būk Benediktiniečių 
vienuolynas Cassino kalno 
viršūnėje buvęs bombarduo 
tas.

Vokiečiai aakė sąjunginin 
kų prasilaužimas į Cassino 
miesto cenrtą buvęs atmes
tas. Anot jų, Roma vakar 
naktį buvo bombuota.

iratuosuu. draugus. Gatvių' Amerikos latuTOi 51/ va. 
vokiškieji pažymėjimai Ry- lan(jas atakav<) 
goję (kaip tai Adolf Hitler,
Herman Goering, von der

pranešimu visi Pabalčio1 GoK ir P*n) buvo nežino- 
valstybių civiliai, išskiriant j asmenų nuimti, 
vokiečius ir tuos, kurie na-1 Vokiečiai suorganizavo 
ciams ištikimi, buvo eva-™ują slaptą politinį! komi-
kuoti du kilometrus nuo 
pajūrio į krašto vidų. Ną- 
ciams nepatikimi esmenys 
buvo evakucTi ir iš Ruhnu, 
Pakri, Muhu, Saarema ir 
Kiiumaa salų.

Visi vyrai tinką karo tar
nybai jau pašaukti. Dideli 
skaičiai sveikų moterų jau 
pasiųsta į Vokietiją priver
stiniems darbams.

Maisto klausimas Pabal
čio valstybėse yra katas
trofiškas, kadangi gyvybės 
išlaikymas jau priklauso 
nuo juodosios rinkos. Sąly
gos pasibaisėtinos.

Kūro ištekliai nepakan
kami, tad gyventojai pri
vengi net ir miegant dėvėti

sarų korpusą Gestapo žinio
je. Jo nariai parinkti iš 
kvislingų ir vokiečių. Jie 
veikia fabrikuose ir net ū- 
kiuose. Korpusas padalintas 
į skyrius, kurie laiko perio
dinius susirinkimus, apie 
kuriuos skelbiama vietinėje 
spaudoje.

Įspėjo fašistu policiją 

apie "atlyginimą
NEAPOLIS, vas. 14.—Są

jungininkai šiandien per 
radio įspėjo Mussolinio nau 
jai nacionalinei Respublikos 
Sargybai ir kitoms italų po
licijos . daliniams vokiečių 
okupuotoj Italijoj, jog jie 
bus laikomi atsakomingi už 
visus prasižengimus pildant 
fašistų įsakymus.

Iš nukritusio lėktuvo 
išėmė penkis lavonus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift STOKHOLMO — Suo

mijos vyriausybė nuolat po 
sėdžiauja apsvarstymui tai
kos su Rusija. Manome jog 
jeigu greit neims žygių, bus 
padaryta pakeitimų.

IŠ PEARL HARBOR — 
Adm. Nimitz pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai per pra
eitas tris dienas puolė dar 
vieną atolį, 350 mylių j, 
šiaurę nuo Kvvajalein.

IS WASHINGTONO. — 
Baltuose Rūmuose įvyko 
demokratų vadų konferen
cija. Prez. Roozevelta* I iv©

MEMPHIS, vas. 14 -Pas-l ... .. .. ... taksų bylių, kitaip siais n eką tinti radimu penkių lavo- . . . , ...
, ..... ... tais visai nebūtų naujo t°. •nų, darbininkai pradėjo1 

smarkiau dirbti bandydami 81? ' aUS’
IS LONDONO — Au ri-

rr

iš Mississippi upės iširm.4 
likusius lavonus 24 asmenų, 
kurie žuvo, kuomet Ameri
can Airlines lėktuvas ket
virtadienio naktį nukrito į 
upę ir nuskendo.

Pirkite Karo Bonus

vų ofensyvą iš pačios Kini 
jos, padėti Amerikos cen
trinio Pacifiko vajui įstei-

žte^tnta.- ginwi taIių p*41“1 Kinljoj

kymą, gyvenamų namų lan
gai tegali būti atidaryti iš
vėdinimui tik tris minutes 
į dieną.

Ryšium su didėjančiu ru-

STILWELL PLANUOJA
NAUJAS OFENSYVAS

CHUNGKING, vas. 14.—
Gen. Joseph W. Stilwell ža- 
d»jo kariuomenės ir lėktų- karo ,5ktuval, „žadami ne-

aukštai, apšaudo vokiečius 
bėgančius pagal užšalusį 
Peipus ežerą. Juos vejasi 
rusų kariuomenės, kurios

RUSAI PLEKIA BĖGANČIUS NACIUS
Artinasi prie Latvijos ir pietinės Estijos

MASKVA, vas. 14.—Rusų Palna, 42 mylias į šiaurę,

ko* lėktuvai puolė didelį na
cių aerodromą Olandijoj. 
Britai ir amerikiečiai vėl 
atakavo Pas de Calais apy
linkę, Prancūzijoje. Visi lėk
tuvai saugiai grįžo.

Ift STOKHOLMO—-Žinios 
iš Norvegijos sako naciai 
ruošiasi naudotis savo “X” 
planu — part rauk imu savo 
kariuomenės iš Norvegijos, 
bet valdant patį kraštą per 
kvialingus pareigūnu*. Ma
siniai areštai jau pradėti..

Naujos rusų atakos suda- _____________
rė dar didesnį pavojų 250,- ,
ooo nacių į pietus nu© Le- Tūkstantis angliakasiu
ningrado, kuriems ir dabar nriio i rlarkn
jau nekaip, kadangi rusai,1 9'IZO ) (JdrOd

artinasi prie Pskovo, įėjimo užėmė Luga geležinkelių
Ift MASKVOS — Rusų 

kariuomenė užėmė Korzuną,

į Latviją.
Vėliausi pranešimai sako

kuris buvo 10 sugautų na- naciai betvarkiai bėga į 
cių divizijų centras. | Pskovo pusę iš prarasto

centrą. Su šiuo laimėjimu, 
rusai dabar laiko beveik 
visą rytinį Peipus ežero 
krantą.

SHENANDOAH, Pa., vas. 
14.—Po trijų''Utenu streiko, 
1,000 angliakasių šiandien 
grįžo prie savo darbų Kni- 
ckerbocker kasyklose.
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Pirmoji Kazimieriečių gėlė amžinybėj
Rado knn. J. Mačiulionis. MIC.

Vasario penkioliktą dieną žiui. Buvo mums, vaikams, 
, 1944 m. sukanka dvidešimts didelė šventė, kada po pa- 

penki metai kai Dievas iš mokų sesuo Elena paskai-
Sv. Kazimiero Seserų pašau
kė pas save į amžinybę pir
mąją seserį M. Eleną. Jos 
mirtis buvo lyg pirmos gė
lės skynimas ir padėjimas 
ant altoriaus arti prie ta- 
bernakulo. Jaunutė, vos su
laukusi 23 metų, nukeliavo 
pas savo Atpirkėją atsiim
ti amžiną užmokestį — Krit 
taus Sužiedotinės vainiką. 
Mirties liūdna žinia giliai 
palietė jos drauges seseris, 
jos tėvelius ir gimines, vi
są eilę jos mokinių bei pa
žįstamų.

Nors nesu vienas jos mo
kinių, bet jos patarimus ir 
nurodymus labai vertinu. Jei

tydavo arba papasakodavo 
kokią istoriją. Vieną tokį 
paskaitymą ir dabar atsi
menu. Įvykis Napoleono gy
venime, iš kurio ji padarė 
pavyzdį tikėjimo, galybės: 
Kada Napoleonas po visų jo 
garbingų žygių, paklaustas, 
koks įvykis jo gyvenime bu
vo linksmiausias, atsakė: 
diena, kuomet pirmą bartą 
prisiartinau prie šv. Komu
nijos.

“Antrą jos paskaitymą 
atsiminiau būdama Romoj.

1 Sesuo Elena skaitydavo 
i mums dalis tos įdomios isto
rijos “Fabiola” apie pirmų
jų krikščionių gyvenimą ka

ne jinai, gal, nebūčiau tnn, takombose. Jos bal.
^u0 kunigu. Taigi, I,,, jr įi,vapbas paskaitymas
dėkingumo jausmo vedamas mu9 ,yg nun?Mavo j tu08

ALKŠTAS SVEČIAS PAMALDOSE Viešpaties sustiprinta, išsi
skirstė debesys ir paprasta 
linksmybė vėd. pasirodė ant 
jos veido.

“Ypatingai, pažymėta bu-i^; 
vo joq didis maldingumas, 
prie Motinos Dievo, kuri jos 
gražų gyvenimą vedė ir tai- if
sė”.

Kritikas rekomenduoda
mas šį veikalą publikacijai, 
apie jį išsireiškia šiaip: “The | 
account of the first Casimi- 
rite in etemity is as a whole 
interesting and worthy of 
publication... the work ahows 
definite promise of being 
the kind that can be made 
edįfying”.

V/HOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything ln the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWKOOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

surinkau kiek medžiagos a- 
pie seserį M. Eleną knygai, 
kurią užvardinau: “I Wili 
Pray For You;” ją sutiko 
išleisti Joseph F. Wagner, 
Ine., New York.

Šį veikalą parašiau anglų 
ka’ba, neš taikiau jaunimui 
Manau, jaunesnioji karta 
ras joje gražių bei sektinų 
idealų.

Paduodu keletą ištraukų 
iš minėtos knygos:

Emilija Mickūnaitė, kuri
buvo sesers Elenos mokinė šo:

tamsius, drėgnus požemius, 
kuriuose slapta garbino 
Krislų mūsų Bažnyčios šven 
tieji ir pirmieji Kristaus se
kėjai. Kuomet mokinausi 
Romoje, ir tikrai teko tas 
vietas aplankyti ir apvaikš
čioti, atrodė, kad jau buvau 
tenai buvusi metai atgal, 
sesers .Elenos tenai nuves
ta”.

Kun. dr. Juozapas Kon
čius, šv. Kryžiaus par. kle
bonas, Mt. Carmel. Pa., ra-

Isaias Medina, Venezuela respublikos prezidentas, vi
zito metu Wasbingtone su savo palydovais įeina į šv. 
Mato katedrą išklausyti šv. Mšių. Venezuela respublika 
yra Pietų Amerikoj. (NCWC-Draugas)

niauk”. Onutė biskį užpyk- plaukus iš karsto išvogė, 
davusi, bet visad buvusi ra- Kai Barysienė norėjo kam 
mi ir maloni. Ji turėjo lėlę 'tai parodyti, plaukų ten jau 
papuoštą kai sesuo*; savo ' nebuvo. Dėlto motina ver- 
kambarėly turėjo papuoštą kusi net per kelias dienas ” 
altorių Panelės Švenčiau
sios; o toji lėlė “sesuo” bu-

Motina Marija po sesers
Elenos mirties apie ją šiaip 

vo padedama prieš tą alto- . .\ ......... . , rašo: ‘Is priežasties savore|’, kad ‘ ji” jos vieton emr-
bintų visad Mariją 
geriausioji seselė”, taip 0-

rė’i5, kad “ji” jos vieton gar-
'Mano! nusižeminimo nekartą ant

ir Lietuvos Operos žvaigž
dė, apie savo mokytoją rašo

“Onutė buvusi labai links
ma, maloni ir visada ramu-

šiaip: “Atsimenu, dar jau- tė. Nuo pat kūdikystės troš- 
nutė buvau, kada pirmą į- i ko būti sesute. Būdama
spūdį man teikė sesers Ele
nos veido gražumas ir ra
mumas. ypač maldoje. Ne
kartą slaptai žiūrėjau į ją, 
kuomet ji meldėsi, • galvą 
‘ rupatji pakreipus į vieną 
pusę. Jos veidas ramus, sie
la, lyg pakilus erdvėse, už
miršus viską, kas aplink de
dasi.

“Sesers Elenos mirtis bu- 
vo pirmas liūdnas įvykis 
mano jaunystės dienose; 
pirmas persiskyrimas su i 
mylimu žmogum. Taip štai- i 
gi Dievas atėmė ją iš mūsų 
tarpo, kad sunku buvo su
prasti, jog čia, ant žemės, 
ant visados, jos netekome... 
buvo taip mums reikalinga.

“Sesuo Elena ragino mus 
semti moks’ą iš literatūros. 
Dažnai eidavom į. viešą kny
gyną ir ji paskirdavo mums 
knygas, tinkamas mūsų cm-

rųitė vadindavo Dievo Moti
ną — Meriją.

“Sesuo Elena (Onutė) tu
rėjo gražius geltonus plau
kus; kai ji priėmė abitą, sa
vo plaukus sudėjo į mažą 
padarytą karatą ir jį) su

jos sielos debesėlis nusimi
nimo užpuolė, kada jai buvo 
skirta aukštesnis ar žymes
nis darbas, bet maldoje.

žytė visad gelbėdavo su dar
bais savo mamytei; bet kai. 
užsidėdavo ant galvos bil- Plauk?ls Per 3esuies “ m°- 
tą skarą, bei velioną. kad narao Persiuntė >

Mt. Carmel savo mamytei. 
Jos motina visiems tą kars-

atrodyti kai seselė, vyres
nioji sesuo Aleksandra nu
traukdavo, sakydama: 
“Dirbk darbą, o nebezdžio-

tą su plaukais rodydavo. 
1913 metais kas tai tuos

DABAR
fi/- '■—-

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsą jardą tr apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūš| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą,-vlškų, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 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
J

rtlllh STIBIO
1945 Wrst 35* Street

LCOMPLEfK

AUVANl'FD rHOTOORAPHZ 
M)WLSr P06SIBLE PR1I ES 
I IONE f.\F YETTE 2*13

EXTRA! EXTRA»
Permalnytae

▼ardas Ir 
adreaae

Lietuvišku.
žyduką*

REMKITB
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MONARCH LJKįUOB
8629 So Halsted St 

Phone TABD8 SOM
įsa i. nu ,Tu.3anjfiii a ai j j a

Rinkliava Ryty
frontui

(LKFSB) Spalių-gruodžio 
mėnesiais Lietuvoje buvo 
vykdoma rinkliava drabu
žių, knygų, muzikos instru
mentų ir kitų dalykų, ku
riuos naciai ruošėsi siųsti į 
rytų frontą, kareiviams.

PIRKITE KARO BONUS!

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuq 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 VVest Marųuette Road

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Noo 1,7 iki 65 metų amž. 
Kiaušiniui atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė aavo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

IHARGUTIJ
vncNTNTffiUS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M-

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue 

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

. Nedėliomis pagal sutartį .
Office Tei. YARds 4787 
Namą Tel. PROspeet 1930 

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS ‘
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
ĮEITAS IB MANDAGUS 

PATAKNAVTVAS 

KREIPKITES PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorių* ir Iždininkas

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.

Didžiausia Lietuviu | 

Jewelry Krautuvė

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytojas 
K matų patyrimas

TaLt Yards 183®
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oflae Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 BO. HALSTED BT.

? Kampa* Uth Btrest 
TOaafee «m U Bd <| u» I U I

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
BATA.......... 4%
1751 W. 47th Stieet

S

LEO NORKUS, 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

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą". 1

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
aklą vlaam <yr.nl- 

muL Baufoklt. ja. leiadaml He<- 
■amlnuoti Jaa mod.raiAfctauala 
metodą, kurią reetJime mol 
aalt nutaikąMATAI PATYRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
IMI Bo. Ashland Avenne 

Xam*aa ll-tee

’ orao TALĄMDoei 
BksOaa lite a. m. iki Mi a aa.Suferti"--

TeL YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Stree'

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

__ 32£1 West 66th Place
Tet REPoblic 7868

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Į. ZALATORISz
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI '>

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezld—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 6757 So. VVestern Avė.

, OFISO VALANDOS:
Popi^ nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IP. 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. 

8147 S. Halsted St, Cbicagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

/ ir šeštadieniais 
frlandoBi 6-4

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS: . , ,
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 r 
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
Oriso Tel. LAFsyette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Šaukite: KEDzie 2868 y

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
y 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 dalyto, kad jo nebran-
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II “DRAUGO* HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI TO MOTERYS "vyrai TO MOTERYS

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HETP WATTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
IM. RANdolph MSS-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
Uuoearimo Raštų (statrment of 
arallablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar JOs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paliuosa- 
rimo raitas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

Reikia

Vyrų
DIRBTI PRIE 

NEIŠDIRBTOS SKUROS 
GERA MOKESTIS

50 vai. i savaite ir daugiau. Laiko 
lr pusės mokestis virš 40 valandų.

ALFRED JACOBSHAGEN 
COMPANY 

4419 S. Ashland Avė.

VYRŲ
NAKTINIAMS DARBAM

SU AR BE PATYRIMO
PRIE

DRILL PRESS 
ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 
DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
STIGER

PRECISION PRODUCTS 
INC.

4016 W. 20TH ST. — CICERO
(Arti Donglas "L”, 22nd Ir 

Cicero gatvėkarių linijų).

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA. y.-,|

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

2924 W. Slst SL 
nuo e ryto na 5 pp.

Central 

Steel & Wire Co.

LABAI LENGVAS DARBAS se
nyvam vyrui su pensija, pagelbėti 
Stock ruime ir tvarkyti parcei 
post siuntinius.

Matykit Mr. O’Hara.

LEHON COMPANY 
4425 S. Oakley

SVARBOS 
KARO DARBAI 

SVEIKIEMS VYRAMS 
IKI 65 METŲ

PAPRASTU DARBININKU 
SLAVMU HAND TRUCKERS 
HEAT TREAT PAGELBININKŲ 
PLATERS PAGELB. IR KITŲ

Visi darbai viduje 
Puikios darbo sąlygos 

Naujos modeminės dirbtuvės 
60 vai. darbo — 10 vai. mok. 

10% naktimis bonai

FOOTE BROS.

Gear & Maehine 

Corp.
5219 S. IVestern Blvd.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

MAZGOTOJŲ
Naktimis. 24 iki SO vai. I snvaltę. 
Unijos mokestis. Atsifiaukito 1

MAJESTIC BLDG. OFISAN
22 W. MONROE ST.

-5

MERGINŲ

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

Turi mokėti skaityt ir rašyt 
Angliškai. Atsišaukit.
Neidhoefer & Co.

2355 Blue Island Avė.

S MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sųlvgos. Vienos 
Vyriausios Virėjos; Abelniems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
Rrhu-gatc 3ROO

MOULDERIŲ
Prie Breso ir Aluminum 

Bench ir Mašinų 
MANUFACTURERS BRASS 

FOUNDRY CO.
7756 Dante Avė. 

Bayport 1132

REIKIA
VYRŲ

Prie darbų warehousėje. 80c 
{ vM. pradedant Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Atsišauklt {

Morton Salt Co.
Elston ir B1ackhawk St.

REIKIA
KAIPO CANDY BAR 

VYNIOTOJŲ 
Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRO REIKIA
Dirbtuvėje. Darbas prie geležies. 
Turi būt gabus. Pastovus darbas 
tinkamam vyrui. Ne karo darbas.

COLUMBIA SCALE CO. 
2439 N. Pulaski

The Fair Oak Park
reikalauja

Naktimis Porterių, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos 

THE PATO OAK PARK
1100 Take St. Oak Park

Lion
Manufacturing Co. 

VYRŲ 
REIKIA

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ

DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 
HANDY VYRŲ

ATSISAUKIT

I 2640 Belmont Avė.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ' x
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORTNG MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET T.ATHE OPERATORIŲ PI. A NĖR OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIU LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREVV MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

★ _____
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumų įvertinimai* dirbtuvėle duoda jums progos jsidlrbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvėm tvarkoma Oantem piliitaln valgiom kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie km m darbų, būkite prie eavo darbų.

Danly Maehine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

BUS BOYS
Atsišaukit J Colonnade KambarĮ. 
EDOEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių

• Stock Vyrų

• Pakuotoįų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVĖS 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE l
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltui gyvasties, sveikatos ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

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.
(T. C. Suburban. Cottage Grove gat-
v? k ari ais. lOSrd Rt. busu linija).

Jei il«l«r nesat.- užimtos su karo 
(britais

MATYKIT MHS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St

KARO DARBININKŲ
Vyrų

1—PAPRASTU DARBININKŲ 
2.—TROKERIŲ
8.—COUNTERS IR CHECKERS
4. —AUTOMATIC SCREW

MACH. OPERATORIŲ
5. —TOOL IR GAGE DESIGNERS
6. —INSPEKTORIŲ

Moterų
1. —INSPEKTORIŲ
2. —ASSEMBLERS
S.—MAŠINŲ OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių)

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

HELP WANTED  MOTERYS

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ

PILNO AR DALINIO LAIKO 
GERA MOKESTIS 

Mes išmokinsim .jumis prie mūsų 
srities darbų.

Gloria 
Hats, Ine.
158 N. IVABASH 
Penktam Aukšte

DŽENITORft ✓
Mapuoti ir valyti ofisus ir poilsio 
kambarius. 451/3 vai. i savaitę. 
4:30 po. iki 1 ryto, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

VVESTERN UNION TEI,. CO. 
5927 S. VVestern Avė.

COMPTOMETER OPERATOR
Can take beginner

Continental Can Co.
5343 W. 65th St.

Tel. Portsmouth 8SfiO 
M R. VALENTINO

Motėm Inspektorkų 
REIKIA

Pageidaujamos Darbo 
Sąlygos. 

ATSIŠAUKIT

The Harvey
Metai Corporation

1825 WEST 47th ST.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrumlų, 337.80 J mėneaj 
Pilnam ar daliniam laikui 

Krelpkltūm prla Houaekeepar.
■DOVUTATBR BEACH HOTEL 

8X4* Rhertdan .Rd.

. REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų jdomlų karo darbų
modemini".............................. .
asmeniški
moderninti dirbtuvėj. Atsišaukite

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlawn Avė.

GERAS
r ržmnkostis 
Į Darbo sąlygos
t Valgis ('anteene 

Ligoninės Ir 
A |Ml raudos Pienas

Matvkit Mr. Danlcek
EMPIZJYMENT OFISAS 

ATDARAS
Pirmad. ištisai fteštad.

8 ryto Iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

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.

VYRŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

TO

REIKIA

DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo lr abelno 

valymo darbų dirbtuvėje.
Jūs galit pasirinkti valandas 

pagal jūsų patogumo. 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI
Dirbkit 4—6—8 valandas 
AMERIKOS PIMETYBft 

NEREIKALINGA
GERA MOKESTIS 

60c i vai. sn 5c | valandą 
pakėlimu po 2 savaičių.

Atsišaukit kasdien 
8:30 ryto Iki 4 pp.

CASPERS 
Tin Plate Co.

4100 W. 42nd PLACE

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

.MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—
i

AtsBauldt

. ILLINOIS - 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGOt

Pirmad. visą dieną: Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

★★★★★★***
★ For Sale I
★ For Help I
★ For RentI
★ For Service 1
★ For Results I
- ADVERTISE -/
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 8:30 ryto iki 5 pp. 

kasdien ir Antrad ir Ketvirtad. 
nuo 8:30 rvto iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

VYRAI m MOTERYS

PILNO LAIKO
ARBA TIK

DALINIO LAIKO
Vyrama ar merginoms pastovūs,

Uždaryta daug 
įmonių

(LKFSB) Lietuvoje iš 
23,000 parduotuvių užsida
rė apie 15,000, iš 17,000 pra-

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amata 

įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbiu komunikacijos įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKCOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

»Te! -onės įstaigų užsidarė 7,200,
nomis ar naktimis darbai. Gera (čia įskaitomos ir smulkių' 
mokestis. Bonai ir pelno paaidali- !, . . ,. ... ~
.nimas Karo darbai dabar Visuo- amatininkų dirbtuvėlės). O-

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

met dirbam, niekuomet neuždaro- kupantai naciai kaltina, kad Djfjgįg Kristaus statulame. Matykit Timekeeper nuo 8 iki , m •«
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį tai esąs bolseviskisko nrjte-

THE WESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY

Employment Ofisas —
21st prie Jefferson St.

<3 blokai j rytus nuo Halsted)

rioglino padarinys. Bet juk 
visi žino, kad ir vieni, iP ki
ti okupantai Lietuvą ajpiplė-
šė...

biznio distrikte

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PORTERIŲ IR
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
. 1OO% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nelltlrint koka JOsų amžius. Įdomus 
darbas laukia jus čionai.

PLASTIC BTNDINO OORP.
739 S. SHERMAN

Alleppey mieste, Indijoje, 
biznio distrikte yra pastaty
ta Kristaus Karaliaus statu- 

-, , la. Kristaus Karaliaus sta-
Lt€lllVOS reSfOraniH tūla žvelgia į jūrą iš miesto

(LKFSB) Kauno gen. ko- komercijos sekcijos. Kuni- 
misaras išleido įsakymą, kad gas Placid, Syrijoa karne- 
nuo 9 v. v. visi restoranai lįstų kongregacijos genera-
būtų uždaryti.

LOAN

lis definitorius, palaimino 
paminklą atidarymo iškil
mėse.

Kristaus Karaliaus statu
la turi 18 pėdų aukščio.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

IF YOU WANT TO HELP DEFEAT THE AXIS 
WE PRODUCE FOR THE ARMY AND NAVY 

BOYS GIRLS MEN WOMEN 
We offer You a chanee to make BIG MONEY RIGHT AT THE START 

18 Years or Older No Eiperienee Necessary 100' War Work
PLENTY AFTER THE WAR GOOD TRANSPORTATION

Apply today at the Employment Office
SHERMAN KLOVE CO. 3531 WEST 47th STREET
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DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2384 Sruth Cakiey Ave. Chicago, Illinol.
Pubiished Daily, except Sundayą, 

by the
LITHU ANIAN CATHOLIC PKESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *...................................... t. $7.00
Pusei metų .........................f.........................-.............. .... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ..........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................................   $6.00
Pusei metų ....................................  3.50
Trims mėnesiams . t........................................    1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ............................................................................75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redukcija 
pasilaiko sau teisę tuiaytl ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Claao Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii. 
Undęr the Act of NJ^rch 3, 1879.

Jei sovietų Rusijos valdžia, respektuotų ir gerbtų ma
žų tautų laisvę ir nepriklausomybę, tada žymiai page
rėtų ne tik politinė, bet ir kariška padėtis, nes tada 
būtų vieningeanis ne tik politinis, bet ir strateginis 
frontas kovoje prieš nacius. Naciai negalėtų naudoti 
kai kurių dalykų savo propagandai, negalėtų gązdinti 
pavergtas tautas komunizmo pavojumi ir taip toliau.

Sakoma, kad suomių valdžioje gali įvykti pasikeiti
mų ryšiumi su kalbomis apie taiką su sovietų Rusija.

Pertraukti pasitarimai

F. Tumasonis

Vilti stiprinančios žinios

Ištisą mėnesį vyko pasitarimai tarp sąjoingininkų ir 
turkų .karo vadų.

Pereitą sekmadienį gauta žinia, kad sąjungininkų ir 
turkų karo vadų pasitarimai pertraukti.

Sakoma, kad nepavykę susitarti au turkais dėl tei
kiamo karo medžiagos kiekio. Turkai nenorį stoti ka
ran sąjungininkų pusėje, jei negaus prašomo skaičiaus 
ginklų. '

Be to sakoma, kad turkų karo vadovybė mano, kad 
sąjungininkai neišpasakojo jiems visų aavo planų Eu
ropos išlaisvinimui.

Sąjungininkų karo vadai, kurie buvo Turkijoje, grį
žo į Cairo, nedavė suprasti, kad nebūtų vilties tolimes
niems pasitarimams.

W illiam B. King, korespondentui teko kalbėtis su 
turkų ministerių pirmininku Suku Saracoglu penkias
dešimt minučių įvairiais klausimais, bet nebuvo pa
liesta kariškos konferencijos klausimai. Koresponden
tas sako, kad jis gavo įspūdį, kad turkų pažiūra ba
zuojasi stipria sąjunga su Britanija ir atsargus atsi- 
nešiiųas į karą.

NACIU BRUTALUMO 
AUKA

milini kur laif to UvtuYa Utu rauVd

Pereitą sekmadienį (vasario 13 d.) didžiose lietuvių 
kolonijose įvyko Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimas. Amerikos lietuviai su didžiausiu ryž
tingumu minėjo šį įvykį ir aiškiai pabrėžė, kad Lietu
va vėl turi būti laisva ir nepriklausoma demokratiška 
valstybė. Daugeli? lietuvių kolonijų Lietuvos nepriklau
somybė minės kitą sekmadienį.

Mums šia proga malonu priminti, kad Lietuvos Ne
priklausomybės reikalai didelį atgarsį rado ameriko
niškoje spaudoje, senatorių, kongresmanų ir šiaip žy
mių asmenų tarpe.

Chicagos angių kalba laikraščiai lahai šiltai pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir parodė daug 
prielankumo lietuvių kovoje už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą. “Chicago Daily Tribūne’’ pirmadienio lai
doje (vasario 14 d.) įdėjo pirmame puslapyje konsulo 
Daužvardžio paveikslą ir lietuvių rezoliucijos, kuri bu
vo priimta Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, kai 
kurias ištraukas.

Taip pat mus pasiekė žinios iš Rytų, kad kai kurie 
senatoriai ir kongresmanai davė daug šviesių vilčių, 
kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Čia turime galvoje senatorių Francis Maloney, kongres- 
maną Joseph Talbot ir kongreso narę Clare Boothe 
Luce. Jie palankius pareiškimus suteikė Lietuvos rei
kalais, kai buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimas Waterbury. Taip pat palankų žodį lietu
viams tarė Connecticut valstijos gubernatorius Ray
mond E. Baldwin.

Stovėdami tokių faktų akivaizdoje, mes amerikie
čiai lietuviai dar su didesne energija turime pasišvęsti 
už Amerikos pergalę ir Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimą.

Stalino planai Lenkijoje
Komunistų laikraštis “Pravda”, išeinantis Maskvoje, 

vėl puola lenkų valdžią užsienyje. Komunistų laikraš
tis sako, kad lenkų valdžia tiktai pasakoja apie norą 
gerų santykių su Rusija, bet ištikrųjų sovietus skaito 
savo priešais.

Sovietų spaudu skelbia, kad Wandos Wasilewskos va
dovaujama patriotinė lenkų sąjunga suorganizavo “l^en- 
kų tarybą“ Lenkijos teritorijoje.

“Pravda“ parkelbė, kad Lenkijoje sudaryta lenkų 
tautinė taryba, kuri pagreitins vokiečių sumušimą ir 
Lenkijos išlaisvinimą.

Tenka pasakyti, kad toji “taryba“ sudaryta ne len
kų žmonių valia, bet Stalino įsakymu. Kaip tikri lietu
viai nenori pono Paleckio “tarybos”, taip pat tikri len
kai nenori ponios Wasi1ewskcs “tarybos”. Tiek lietu
viai, tiek lenkai nenori būti “globojami” nei Hitlerio, 
nei Stalino. x _

Jei Stalinas gerbtų.ir pripažintų lenkų nepriklauso
mybę, aiškus dalykas, kad tarp lenkų ir sovietų būtų 
geri santykiai. Kadangi Stalinas ir jo tarnai nori už
vesti komunistinę santvarką Lenkijoje ir kitur, todėl 
bolševikai ieško visokių priekabių prie tų tautų, kurios 
nori ir turi bųti laisvos ir nepriklausomos.

“Pravdos“ pareiškimai rodo, kad Stalinas rengiasi 
Lenkijoje sutverti tokią santvarką, kuri nieku nesi-, 
skirs nuo bolševikiškos santvarkos. Ten žmonės turės 
šokti pagal bolševikų muziką. Bet tai skaudu 1

Lt .Helen Talboy iš Dės 
Moines, Iowa, viena, Penk
tosios Armijos slaugių žu
vusių chaoso metu, kuomet 
nacių lėktuvas numetė bom
bų anit kariuomenės ligoni
nės jūros krašte, prie Net- 
tuno, Italijoj. (Acme-Drau
gas telephoto)

Bendros pamaldos 
Vasario 16 proga

Girardville, Pa. — šįmet 

visos lietuvių parapijos 
Schuylkill rengia iškilmin
gas pamaldąs Šv. Vincento 
lietuvių bažnyčioj!, Girard
ville, Pa., vasario 20 d., 
10:30 vai. ryto. Pamaldos 
rengiamos tikslu pasimels
ti už Lietuvą ir kad visi ga
lėtų bendrai paminėti 16 d. 
Vasario, Lietuvos neprikišu 
somybes sukakti. Be to, to
mis pamaldomis galėsime 
labiau užakcentuoti anglų 
laikraščiuose, kad mes, lie
tuviai, reikalaujam, jog po 
karo Lietuva taptų laisva 
ir nepriklausoma. Mes pri
valome visur viešai tą opi
niją skleisti amerikonų tar
pe, kad mūsų jaunimas ko
voja Europoj ir Pacifike už 
laisvę ne tik vienos tautos, 
bet lygiai ir už Lietuvą.

Kviečiu lietuvius skaitlin
gai dalyvauti tose iškilmėse.

Kun. M. F. Daumantas, 

Šv. Vincento lietuvių
parapijos klebonas.

Tarawos pamoka

Mūšis bus laimėtas
Vyksta smarkūs mūšiai fyjvoje už Romą. Buvo pa

sirodę pesimistiškų žinių, bet pastaruoju laiku atėjo 
geros žinios iš Italijos fronto. Alexander, sąjungininkų 
štabo viršininkas užtikrino, kad Romos mūšis bus lai
mėtas.

Gen. Ciark tvirtina, kad paskutinėmis dienomis są
jungininkų pozicijos žymiai sustiprėjo, nes pavyko at
mušti kelias vokiečiui atakas. Vokiečių eilės praretėjo, 
nes priešas kelis kartus žengė pirmyn per savo lavo
nus, o sąjungininkų kulkosvaidžiai kirto nacių eiles.

Pranešama., kad Nettuno fronto ruože pakankamai 
iškelta jėgų, kur ies turės progos naikinti vokiečius di
deliais kiekiais, tvirtina generolas Clark.

Britų ministeris pirmininkas Churchill šeštadienį už
tikrino, kad sąjungininkai laimėsią Romos mūšį ir pa
reiškė, kad nėra pagrindo pesimizmui.

Eina kalbos
Kaskart vis daugiau pasirodo žinių, kad Suomija ga

li padaryti taiką su Sovįetų Rusiją, Sakoma, kad suo
mių sostinėje eina kalbos apie tai, kad Suomija taip 
greitai išstos iš saro Lauko, kaip greitai galės susitarti 
au Sovietų Rusija. Suprantama, kad suomiai tardamie
si su sovietų rusų valdžia nieku būdu nenori prarasti 
savo Laisvės ir nepriklausomybės, už kurią iki šiol ko
vojo.

Japonai Pacifike kaskąrt vis daugiau gauna smūgių. 
Amerikiečiai jau yra gerokai patyrę ir pasimokę ko
voje. Po kruvinos Tarawos kovos amerikiečiai daug iš
moko. Ir toji pamoka davė galimybę greitai užimti 
svarbias Kwajalein atoll pozicijai, Marshall salose, ma
žai nustojant gyvybių. Apie tai pareiškė Rear Adm. 
Richard L. Connolly. "•

Adm* Connolly vadovavo šiaurinei "amfibijų jėgai, 
kuri paėmė Roi ir Namur salas vasario 1 ir 2 dieną. 
Kovos laivai ir oro jėgos, po jo vadovybe, taip sėk
mingai suminkštino japonų apsigynimą, kad marinai 
žengdami į krantą turėjo mažai nuostolių.

Taigi po Tarąvvos pamokos amerikiečiai pavartojo 
Marshall kovose naują taktiką ir ji buvo sėkminga.

★
Lietuviai uoliai perka kąra bonus

Lietuviai visomis jėgomis remia Amerikos karo pas
tangas. Teko pabirti, kad Chicagos lietuviai per lietu
viškas įstaigas jau yra išpirkę iki vasario 13 dienos 
už $2,155,077 karo bonų. Tai tik per lietuviškas įstai
gas tiek išpirkta karo bonų, bet tenka manyti, kad 
kelis kartus didesnė suma yra karo bonų išpirktai ki
tose įstaigose ar įmonėse.

Chicagos lietuviai uoliai pirko, perka ir toliau piritą 
karo bonus, kad Amerika laimėtų karą ir pavergtos 
tautos atgautų laisvę ir nepriklausomybę.

★
Aukokite savo kraują per A. R. Kryžių sužeistųjų 

kareivių reikalams.

Amerika ir Vokietija
Ane ik ak infornuntaRlilivl nUVIvll J
WASHINGTON, vas. 13 

— State departamento pra
nešimu, Amerikos diploma- 
taį ir tautiečiai, kurie buvo 
suimti kuomet naciai užėmė 
anksčiau neokupuotą Pran
cūziją, tuoj gaus grįžti na
mon, Jie bu3 grąžinti mai
nais už Vokietijos konsulą- 
rinius pareigūnus suimtus 
šiaurės Afrikoj ir Italijoj, 
buvusis Praųcūzijos parei
gūnas šiame krašte, ir ki
tus neoficialius vokiečius.

| Dingę kareiviai karo
frontuose I

Dvidešimts šešerių metų Lietuvos 

Nepriklausomybės sukaktuvių, 

vasario 16 d„ 1944 m*, proga.

SVEIKA būk Tėvyne, Lietuva brangioji,
Kiek daug sukrėtimų širdyje nešioji!
Daugiur tavo plotai grioviais išvagota,
Kraujais sumirkyta ir kapais nuklota.
Ištremta vergovėn tūkstančiai tautiečių, 
Taurių tautos vyrų, moterų, sodiečių.
Sibire jin alksta, šaukiasi gelbėti,
Bet priešas neleidžia kuo nors jiems padėti. 
Sunkus darbas, badas, ligoa savo daro,
Mirtis paąigaili — akis-jiems uždaro.
Niekas jų nelydi į kapus šaltuosius,
Tik Tauta, Tėvynė apraudoja juosius.
Juos aprauda girios, piliakalniui, upės, 
Nemunas didysis, vandenys Šešupės.
Pilių šimtmetinių didingi griuvėsiai 
Nusistiepę žiūri aukštan dangun tiesiai.
Stebi, gal Aukščiausias nubaus tautažudžius, 
Lygiai raudonuosius ir piktuosius rudžius.
O kad mūs didvyriai iš kapų pakiltų,
Kaip bematant priešai šalyje išdiltų.
Vytautas Didysis pirmutinis smogtų 
Priešui į pakaušį, kad daugiau nevogtų/
Kad negrobuoniautų, žmonių nekankintų,
Kad nežmogžudžiautų, grobius sugrąžintų. 
Lietuvai išvestų tikrąsias jos sienas,
Kurias turėt gerbti kaimynas kiekvienas. 
Užtikrintų laisvę Lietuvos valstybei 
Ir žymiąją vietą brangiajai teisybei.
Ir ainiams įkvėptų būti ištvermingais, 
Susitelkus veikti ir liktis galingais.
Svetimo negeisti, savo nepaduoti,
Sibire gyvuosius saviškius vaduoti.

NELENGVA suprasti, o, brangi Tėvyne,
Koks kartus likimas tave taip užmynė. 
Prislėgta krūtinė, sunku tau alsuoti,
Barbarai neleidžia tau net sudejuoti.
Ilgiau kaip per šimtą dvidešimtį metų 
Ęlaškeis tarp audringo carizmo verpetų. 
Vaikus tavo rusas seniau žiauriai spaudė,
Lietuvišką rištą, žodį, mintį draudė.........
Ruso tikslas buvo tave užmarinti,
Rusijon įsiurbti — amžiams sunaikinti.
Tačiau vaikai tavo ištverme garsingi — 
Vytauto Didžiojo ainiai gyvybingi 
Neleido tau žūti. Tave apsaugojo — 
Nepriklausomybės teisę atkovojo.
Garsas apie laisvę plačiai nuaidėjo,
Ilgų metų vargo pančiai sutrupėjo.
Kiek tai buvo džiaugsmo, kaip tave, Tėvyne, 
Tavo sūnūs, dukros gerbė apkabinę.
Kaip tave dabino rūtomis žaliomis,
Margais dobilėliais, gėlėmis mielomis.
Kaip vainikus pynė ir bažnyčias puošė,
Į garsias šventoves meldžionijas ruošė, 
Lietuviai maldingi ir nuoširdaus būdo 
Dėkoti Dievuliui kiekvienas išjudo.
Į bažnyčias burės, meldės ir giedojo,
Pilnas džiaugsmo širdis Aukščiausiam aukojo, 
O pamokslus sakė jaunieji levitai,
Dievo, lietuvybės karštieji servitai.
Grynos kalbos žodis kėlė aukštyn sielą,, 
Sakomų pamokslų klausyt buvo miela.

(Bus daugiau)

Wa&hington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė 282 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie disgę Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose. .

Dingusiųjų karo frontuo
se kareivių skaičiuje devy
niolika vyrų yra iš Illinois 
valstijos dešimt iš Indiana 
ir šeši iš Wisconsin.

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYHIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik Kalima. Ir jus savo ap
dėvėta par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
jai* Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan> 
palą.
* A > *

a-jų
ŠMOTŲ
Kainos

I

C LA IJ

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jąu 
negautumčt

Tdpfonaa SEELEY 8760

v

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J31S WE8T ROOSEVELT ROAD

■ i
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Antradienis, vas. 15, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS' sj

Dabar pats geriausias lai
kas užsisakyti įdomiausią 
dienraštį “Draugą”.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų “D raugą” 
1944 metams.

NUUODIMO VALANDOJEUteniškių Klubo ekstra 
susirinkimas įvyks antradie
nį, vasirio 15 d., VengeIi lun
ko s ve t., 4500 S. Talman av., 
7:30 vai. vak. Šiam susirin
kime bus skaitoma konstitu
cija ir ji priimama. Taipgi 
yra daugiau reikalų, kuriuos 
reikės aptirti. T?igi, visii 
nariai turi būtinai atsilan
kyti. Ateidami į susirinki
mą atsiveskite savo draugą 
bei draugę prisirašyti į klu
bą. Po susirinkimo bu,o duo
dama alus dykai. Vaidyba

$v. Kazimiero
Federacijos 12 skyriaus 

priešmetiniam susirinkime 
padaryta apžvalga, kas nu
veikta praeitą metą. Pasi- , 
rodė, nuveikta ne per dau
giausiai. Ne dažniai lankyta 
Federacijos Chicago apsikri- • 
ties susirinkimai, nesuruoš-, 
ta patriotinių, parengimų 
Lietuvos labui.

Išklausius draugijų atsto
vų pranešimų, išklausius a- 
pie buvusias prakalbas ir 
sudarytą komitetą drabu
žiams rinkti nukentėjusioms 
nuo karo Lietuvoje, nutarta 
šįmet pasiryžti daugiau dar
buotis. '

Vasario 16 minėjimo rei-į 
kalu tiktai padaryta prane
šimas, bet komitetas nebu
vo sudarytas ir tikietų ne
pasiūlyta draugijoms. Pra
eity būdavo kitaip. Būdavo 
sudaromas komitetas ir į 
paminėjimą sutnau k i a m a 
daug ciceriečiųi. šįmet pa
minėjimas įvyks vasario 13 
d., Šv. Agnietės salėj, prie 
39 ir Archer gatvių. Prog
rama prasidės 2 vai. popiet 

Valdybon šiems metams: i 
išrinkta sekantieji: pirm. P. 
Stanislovaitis, pagelbin. A. 
Mondeika, sekr. A. Valan
čius, fin. sekr. K. Sriubienė, 
ižd. A.'Stulgias kas, iždo glo 
bėjai: šeputiena ir Rašins- 
kienė, koresp. A. Valančius, 
atstovai į Chicago apskriti 
K. Sriubienė, A. Valančius 
ir A. Stulginskas.

Nutarta suruošti vakarą 
kovo 19 d. Programoj bus 
judamieji paveikslai.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSŠi organizacija, kuri ren
giasi už poros savaičių prie 
minėjimo savo sidabrinio 
jubiliejaus, džiaugiasi galė
jusi prisidėti ne vien prie 
rėmimo tos įstaigos, kurios 
vardą nešioja, bet rėmėjos 
remia visus kitus kilnius 
darbus.

Parapijose rėmėjų skyriai 
vieni veikliųjų parapijos dar 
buotėj. Nei koks parapijos 
parengimas nepraeina, kad 
rėmėjų sk. ne:mtų jame da- 
lyvumo.

Kuomet įvyksta mūsų or
ganizacijų seimai, matysi 
rėmėjų skyrius juose daly
vaujant ir visuomet su au
ka gerą darbą paremti.

ARD įsteigė kambarį Šv. 
Kryžiaus ligoninėj už $500.

ARD padėjo, kiek galėjo, 
įsteigti ir palaikyti Seserų 
Kazimieriečių Prov i n c i j ą 
Lietuvoje, Pažaislyje.

ARD prisidėjo prie įsi
steigimo Seserų Kazimierie
čių Argentinoje.

ARD kasmet duoda kelias 
dešimt stipendijų lietuvai
tėms e įvairių parapijų ir 
tai visa ne pagynai, bet fak
tai. Vėliau, parašysiu pla
čiau apie ARD veikimą. R.

‘“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” ii 
“Laivo” pavieniais nume
riais, bet ir prenumeratos 
priimamos. Ivanauskai yra 
žinomi veikėjai mūs organi
zacijose.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
/

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.Areštavo

(LKFSB) Šiauliuose areš
tuoti trys direktoriai, kal
tinami neteisėtai pasipelnę 
po apie 350,000 markių. Juos 
teis vokiečių teismas.

Pirkite Karo Bonus

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PETEB TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi r----------------------------------—--------------—r----------------

PAMINKLAI
Dėl mirties a. a. LEONO NAVICKO, nuošir

džią užuojautą šiuomi reiškiame dukteriai Onai 
Navickaitei-Norkienei, Moterų Sąjungos 21-03 kuo
pos sekretorei ir kuopos choro pirmininkei, bei jų 
visai giminei liūdesio valandoje.

MOTERŲ SĄJUNGOS 21 KP. IR CHORAS

MAUZOLEJAI

PasitikėjimoA. Valančius pranešė, kad 
Labd. Sąjungos centras ruo
šia didelį, vakarą Šv. Agne
tės salėj, 3916 Archer Avė., 
kovo 19 d. Programą išpil
dys “Margutis”.

Draugijos narys, A. Pet
kui, kaip žinome, yra kan
didatas į miestelio aseso
rius. Susirinkime dalyvavo 
ir tarė žodį jo išrinkimo rei
kalu. Jis yra populerus Ci
cero* lietuvis ir dėlto visi 
ciceriečiai turi balsavimo 
dienoj balsuoti už jį. Tai 
mūs, kaipo lietuvių, pareiga., 

i Būdami vieningi daug lai
mėsime. A. Valančius

Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausiu Mnteriolo ir Darbo.

Iš Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimo

Vasario 8 d. Aušros Var
tų parap. mokyklos salėj į- 
vyko Vargdienių Seserų Gil
dos susirinkimai, į kurį at
silankė gražus būrelis na
rių, bet galėjo būti daugiau

Dvasios vadas kun. P. Ma
linauskas plačiai kalbėjo a- 
pie gildos seimą, kuris įfvyks 
balandžio 30 d., Aušros Var
tų parapijoj. Iš narių pra
nešimų, paaiškėjo, kad veik 
visose Chicagos kolonijose 
rūpinamasi šį-tą surengti ir 
sveikinti seimą kaip pride
ra, nes, matyt, supranta 
ir įvertina, kaip reikalinga 
pagalba naujai besikurian
čiai Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės Marijos Seserų vie
nuolijai parama.

Šiame susirinkime labai 
daug narių atnaujino meti
nius mokesčius. Turiu pas- 
stebėti, kad M. Navickienė 
net 27 narių mokesčius at
vežė surinkus. Garbė ir nuo
širdi padėka jai priklauso 
už tokį pasiaukavimą.

Skaitytas laiškas į Tėvų 
Marijonų seimą, priimta?, 
išrinkti atstovais — J. Ra-

PBRSONALJZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICLLAJt PKOPLE PRŠFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MO N T RITA) GRANITE 
Most Beoutlful—-Mort Rodortag—Stronxeet—Best Ia The World.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam/ 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas b* Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO

JOHN W. PACHANKISgauskienė, J. Jasinskienė, A. 
Pukelienė, A. Kilienė ir J. 
Kulikauskas; taip pat pa
skirta ir auka, ir tuomi su
sirinkimas baigtas. J. K,

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of CommerceMūsų pastatytas 

TĖVAMS MARIJONAMS 
DIDYSIS Ofisas b Dirbtavū: 527 N. VVESTERN AVĖ

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 61 02

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

Tel. ESTebrook 8645 Tek REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-8 vaL

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių .

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

i Gerl&afthui patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktjNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ, AND

LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ____________________________________________ _________________________

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

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.4605-07 S. Hermiiage 

Avenue
Yards 1741-2

Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
4330-34 S. Caliiornia 

Avenue 

Lafayette 0727

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—SS

STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODOKE 576fi
PULLMAN 1270

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
Radio Programai WGES 

(1390 1c.)
Pirmadieniaia ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

AUlUr TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja-Or mj į,, ugi 15,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In-
aurance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

EBBBtiUUtlttfifl — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

L BUKAUSKAS
1OS21 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PCU.MAN MAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę Phone YARDS 4903
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B MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS Antradienis, vas. 15, 1944 -<)

Kq sako marinas žydas apie kunigus

Šv. Panelės Marijos batalijonas 
nebuvo sužeistas kovos lauke

tt tt

MARINAI PASIŽADĖJO MELSTIS Į ŠV. PANELĘ MA* 
RIJĄ. MARINŲ KORESPONDENTAS SAKO, KAD 
KAPELIONAI VADOVAUJA AMERIKIEČIŲ KA
REIVIŲ MORALES PALAIKYMUL

Washington D. C. — Is T. 
Sgt. Samuel Shaffer, mari
nų kovos korespondento, 
gautas pranešimas iš pietų 
Pacifiko. Tai nepaprasta is-

reguliariai kalbėti šventą 
rožančių ir nešioti Sv. Pa
nelės Marijos medalikėliu?. 
Vyrai buvo ištikimi savo pa
žadui”, — rašo Sgt. Shaffer,

torija. Jis kalba apie “ste-. — “ir kada kova baigės, nė 
buklingą kunigo O’Neill’s vienas iš vyrų nebuvo su-
ketvirtą batalijoną”. Prieš 
pat prasidedant di
džiulei kovai žemėje, kuni
gas R. William O’Neill, New 
Yorko arkivyskupijos kuni
gas ir laivyno kapelionas, 
esantis su marinais, suorga
nizavo grupę vyrų dalinyje 
į “Ketvirtąjį batalijoną” ar
ba į Šv. Panelės Marijos ba
talijoną. Nariai pasižadėjo

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

žeistas.”
♦ ♦ *

Kunigas O’Neill yra daug 
labiau vertingesnis karei
viams dalinyje, negu pri
krautas traukinys amunici
jos”, — pareiškė Sgt. Sha
ffer, žydas marinas. “Čia 
nėra didesnio pavienio fak
toriaus palaikyti kareivių 
aukštai moralei, kaip dvasi
nis suraminimas, kuris yra 
gaunamas iš kapelionų. Čia 
nėra mano dalinyje nė vieno 
vyro, — kataliko, protestan
to ar žydo, — kurie neauko
tų savo gyvybės dėl kunigo 
O’Neill. Jo gyvenimas pa
švęstas kareivių gyvenimui; 
jis kalba jų kalba; jis yra 
visuomet pasirengęs pagel
bėti bet kam iš jų dvasios
ar pasaulio nelaimėse.”

♦ * ♦

Kunigas O’Neill visuomet 
yra kovos laike fronto lini
jose, pareiškė Sgt. Shaffer,

NAVY MOTINA

SO I

F. W. Tvele iš Baltimore, Md., išrinkta šių metų Navy 
Motina. Nuotraukoj ją matome laikant paveikslus savo 
vyro ir penkių sūnų, kurie tarnauja karo laivyne. (Acme- 
Draugas telephoto)

Didelės iškilmės

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Indiana Harbore

Indiana Harbor, Ind. —

Pereito sekmadienio vakare 
Lake Kauntės Amerikos Lie
tuvių Taryba Indiana Har
bor lietuvių parapijos salė
je suhengė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą. Į minėjimą susirin
ko lietuviai iš Indiana Har
bor Gary ir kitų vietų. Mi
nėjimas buvo gražus ir di
dingas, nes buvo daug daly
vių susirinkime, pasakyta

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

9:30 P. M.
WHFC 1450 K. Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

ir nėra nepaprastas dalykas reiktolng0, kalboa ir pąr-

Pasisekęs minėjimas

Chicagos lietuviai deda visas jėgas, 
kad Amerika laimėtų karų

Pereitą sekmadienį Chica-' laisvę ir nepriklausomybę.
/ mus

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parlor Setų, Dinettes. Dining 
Room Setų. Karpetų, Klijankių, 
Matrasų, jūs nepadaryste klai
dos atsilankę į Budriko Krau
tuvę. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

500 PARTUR SETU. 
pasM^Vimiiį. kainos nuo 

$39.50 ir ank.
250 P^nPOOM SETŲ 
no $49.50 Ir ank.

375 STTTnin roUCHES 
no $22.95 ir ank. 

RPRTNG«5TNTAT m a trasai 
IR BOX SPRINGS 

no $22.00 
GELEŽINES i-OVOS 

po $7.00 
COIL SPPTNGSAI 

no $7.00
VATINIAI MA TRASAI

po $7.00
VAIKU VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROT .LERS

po $5.95
MOORES ANOT,TMl AI PEČIAI

$49.50
G ASINI A T PEČIAI

po $59.50
PECIAT SU GERU IR ANGLI

MIS BUNGATCWS 
po $99.50 

C00LER ATOR MODERNIfl- 
KOS T.EDAUNfiS 

$09.50
5000 REKORDU ANGLIŠKŲ

po 15c 
RANKINIAI I ATKRODfiLIAI 

po $8.95
AUKSINES R A SOMOS 

PLUNKSNOS
po $1.95

DEIMONTTNTAI ŽIEDAI
po $9.95 ir ank.

Jewelry Krautuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir Seitadieniais iki

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI 

Calumet 7237

jį matyti šovinių išraustoje 
duobėje klausant išpažinčių, 
kai kulkos švilpia virš gal
vos. .

Apie tai rašo laikraštis 
“The Register”, 1944 m.,
sausio 30 d.

Pirmam kare karys, 
dabartiniam — 

kapelionas
Pirmo laipsnio leitenan

tas Emmett R. Capps, kuris 
pirmam pasauliniam kare 
Amerikos kariuomenėj tar
navo medikaliam korpuse ir 
yra dalyvavęs keliuose dide
liuose mūšiuose Pranpūzijoj, 
prieš porą dienų paskirtas 
katalikų kapelionu Fort She
ridan, UI., stovykloj. Jis yra 
45 m. amžiaus, chicagietis.

Neinvestavo į bonus, 
neteko $1,000

Frank Kasper, 2941 N. 
Mead St., anglių išvež’oto- 
jas, buvo susitaupęs $1,000. 
Jis buvo bemanąs juos in
vestuoti į karo bonus. Atro
do, kad vagys žinojo jo min
tį. Ir kai praeitą šeštadienį 

į jis su žmona išėjo į judamų
jų paveikslų teatrą, vagys 
įsilaužė į namą ir pavogė 
visą tūkstantį.

duota nemažai karo bonų.
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimo proga turinin
gą ir palankią lietuviams 
kalbą pasakė East Chicagos 
mayoras Migis, kuris pareiš
kė, kad Lietuva vėl bus Ia‘s- 
va ir neprik'&usoma valsty
bė.

I Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimą iš Chicagos buvo 
nuvykę Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daužvardis ir kun. 
K. Barauskas, kurie pasakė 
Lietuvos Laisvės ir Nepri
klausomybės reikalais reikš
mingas kalbas.

Meninę ir muizkalinę pro
gramos dalį išpildė ateitinin
kai, atvykę iš Chicagos, ir 
Indiana Harbor Šv. Cecilijos 
choras.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime dalyvavo leite
nantas Charles Linkevičius, 
marinų korpuso narys, kuris 
yra dalyvavęs pietų Pacifiko 
kovose ir ten buvo sužeistas. 
Jis kalbėjo susirinkime ir 
ragino pirkti karo bonus.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą su
ruošė Lake kauntės Ameri
kos Lietuvių Taryba, kuriai 
vadovauja Abertas Vinikas. 
Taip pat prie šio minėjimo 
pasisekimo daug prisidėjo 
kun. K. Bičkauskas ir kun. 
J. Martis ir kiti veikėjai.

Minėjimo programai vado
vavo Jonas Stočkus.

goję, St. Agnės auditorijoje, 
įvyko šaunus, didingas ir 
gražus Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo pami
nėjimas. Paminėjimas pasi
sekė visais atžvilgiais, nes 
buvo daug žmonių, buvo 
parduota nemažai karo bo
nų ir pasakyta reikšmingos 
kalbos Lietuvos konsulo 
Daužvardžio, kongresmano 
Gorskio, teisėjo John C. 
Lewe, P. Grigaičio, kun. K. 
Barausko.

Minėjime meninę ir muzi
kalinę programos dalį išpil
dė p. Giedraitienė ir p. Ka
minskas, jiems akompanavo 
p. Pocius.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime Chicagos lietu
viai aiškiai pasisakė, kad 
jie rėmė, remia ir rems Ame
rikos valdžią, kad karas bū
tų laimėtas ir pasaulyje bu
tų įvesta pastovi taika, ir 
kad Lietuva vėl atgautų

Chicagos ateitininkai mi
nėjimo metu atvaizdavo lie
tuvių tautinius šokius. Šokių 
metu grojo p. Bumblauskaa.

Minėjimo programai vado
vavo teisėjas . Zuris.

Prieš pradedant minėjimą 
maldą sukalbėjo kun. St. 
Gaučys.

X Chicago anglui spauda 
gražiai aprašė praeitą sek
madienį 'suruoštą Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mą St. Agnės auditorijoj. 
Aprašyme padaryta kai ku
rios citatos iš konsulo Dauž
vardžio kalbos, kad Lietuva . 
tebėra: nepriklausoma, tik ji 
okupuota, kaip ir kitos valo 
stybės, diktatorių, prieš ku
riuos demokratija dabar ko
voja.

X Ateitininkų draugovės 
tautinių šokėjų (mergaičių)

vai ■ va av

12 cikagieciit grįžte is 
Vichy

Nesenai Amerikos Jungt.
Valstybės daug savo civilių 
piliečių, internuotų Japoni- atvaizdas vakar bu-

vo įdėtas į »»

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAM NAUJAS PLASTIO MA- 
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Medžiai
Rockefeller’io Parke, Cle- 

velande, randasi keliolika 
medžių, kurių šaknys užpil
tos tų kraštų žemėmis, iš 
kurių kraštų tie medžiai 
pargabenti.
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Neatsiduoda. Ba .Venio. Natūrai*. apal- 
voa. Nablunka. VlaaJ kaly tlnomoa dantų 
plaltea, Permatomos erpstal elaar plottoa
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t Darom* p'eitM įspaustas Ir Į 
| rautai Uk Ii lalanlitntq deottatqj
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Mėsos bus be pointų
Praeitą šeštadienį, kuo

met, paprastai, visos šei
mininkės perka krautuvėse 
mėsos sekmadieniui ir žiūri, 
kad užtektų pointų, vakare 
prie namo adreeu 6149 So. 
Woodlawn Avė. po užpaka
liniais porčiais atsirado par
šas — ne bet koks, bet apie 
350 svarų. Jis visas drebėjo 
nuo šalčio ir rodos prašyte 
prašėsi šiltos vietos. Namo 
šeimininkas dėlto nedrįso 
duoti jam šiltą prieglaudą, o 
paskui pasigaminti iš jo mė
sos. Duota žinia Animal 
Welfare League, kurios bu
veinė randasi adresu 6224 
S. Wabash Avė. Bet naktis, 
kas čia bėgs meitelioko gau
dyti. Ant rytojaus vėl Rapor
tuota tai įstaigai, kad toji 
mėsa be pointų dar tebevan- 
dravoja po apylinkę. Po ant
ro šaukimo atvyko sakomos 
lygos menedžerius Allen 
Glisch, kuris, suverbavęs 
apylinkės vyrus, kriuksianti 
Pork’ą nuvarė į savo šiltą 
tvartą. “Jei nieks neatsi- 
iauks”, pareiškė Glisch, “tai 
Pork’as bus paskerstas ir 
sudarytas mėsai”.

Skelbkitėa Dien. "Drauge”

Prieglaudoj sudegė 
Guzik'as

Oak Forest senelių prie
glaudoj užsidegus naktiniam 
apsiaustui, žuvo John Guzik, 
60 m. amžiaus, gyvenęs 2718 
S. Whipple St. Sakoma, kad 
jis degantį cigaretą įdėjęs 
į kišenių ir nuo to užsidegė 
jo apsiaustas. Kiti seneliai, 
pamatę jį liepsnose, bandė 
gelbėti, bet nepajėgė.

Vilkai aplink Chicago
Dėl pastarųjų dienų šal

čio, ar kitų priežasčių, ap
link Chicago pradėjo atsi
rasti vilkų. Kendall kauntė- 
je, 40 mylių į pietvakarius 
nuo Chicagos, farmeriai pra
dėjo organizuoti medžiokles
vilkų, nes jie išpiovė daug reįkaiu, 
vištų. Vienas farmerys, E. 
Hafenricher, netoli Oswego,
III., neteko net 140 vištų.s
Prieš porą dienų savo far- 
moj jis nušovė didelį pilką 
vilką.

joj nuo karo pradžios, iš
mainė ant japonų. Dabar tą 
patį daro su Vokietija. Dau
gelis civilių amerikiečių yra 
internuotų Vichy, Prancūzi
joj. Tarpe repatriantų, ku
rie bus paimti į švedų laivą 
Gripsbolm, kaip Valstybės 
Departamentas praneša, yra 
ir dvyliką čikagiečių, kurių 
tarpe King, United Press 
korespondentas, su žmona, 
ir David Darrah, Chicago 
Tribūne korespondentas.

Invalidams žinotina
Disabled Persons Associa

tion, 39 S. State St., įsteigė 
naują patarnavimo biurą. 
Kaip žinoma, apavas yra ra- 
cionuotas, o randasi žmonių 
invalidų — be vienos kojos. 
Tokiems reikalingas tik vie
nas čeverykas. Kitas palie
ka nenešiojamas. Minėtoji 
sąjunga dėlto kviečia visus 
invalidus užsiregistruoti pa
minėtu adresu, kad galima 
butų pasimainyti čevery- 
kais. Sakysim vienam reika
linga čeverykas kairei kojai, 
kitam — dešinei. Tą patį ga
lės padaryti ir invalidai be 
vienos rankos — pirštinių

Atostogos
Apie 70,000 darbininkų 

Naujoje Zelandijoje negau
na metuose atostogų.

t DIDVYRIS PARVYKO POILSIO

Lt. Gerry H. Kisters, kuris, kaip jau buvo “Drauge” 
rašyta, už didelius pasižymėjimus šiame kare vyriausy
bės apdovanotas dviem aukščiausiais ordinais: Kongresi
niu Garbės ir DSC medaliais, dabar yra parvykęs namo į 
Bloamington, Ind., poilsio. Ta proga Indiana universite
tas suteikė jam garbės laipsnį. Atvaizde universite
to prezidentas B. Welles (dešinėj) įteikia jam tą laipsnį. 
(Acme-Draugas telephoto)
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Šokėjų (mergaičių) grupėjer 
yra: Bernice Skirienė, Sop
hie Šamas ir dvynukės Ber
nadeta ir Teresė Samaitės. 
Pastarosios yra dukterys, ži
nomos visuomenės veikėjos 
E. Samienės.

X J. Daužvardienė ir O. 
Biežienė, grįžusios iš Nei# 
Yorko, džiaugiasi radusios 
Brooklyno lietuviuose dide- - ” 
lio pritarimo steigimui Ka
reivių Motinų Klūbo ir jun
gimui jų į centrą. Be įsteig
to klūbo Apreiškimo Pane
lės Šv. parapijoj, išrinktas 
komitetas teigimui tų klūWU 
visoje New York apylinkėje

X Gubernatorius Green 

išleido atsišaukimą į visas 
Illinois šeimininkes —- pa
didinti pastangas taupymui 
nebenaudojamų virtuvėje 
riebalų, kurie labai reika
lingi amunicijai gaminti. UŽ 
kiekvieną sutaupytą svarą r 
riebalų šeimininkės krautu- / 
vėje gauna ne tik atlygini
mą, bet dar ir kredito — du 
raudonus maisto kuponus.

X Kun. A. Briška, Nekal 
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos klebonas, praėju
sį pirmadienį išvyko į Flo
ridą. Ilsėdamas žadėjo ra- 
šyti “Draugui” apie to kraš 
to įvairumus, kurių gyve
nantieji toliau į šiaurę nė
ra matę.

X Vitalis Biežis, sūnus 
dr. St. ir Onos Biežių, bai
gęs karo lakūnų mokyklą, 
parvyko devyniolikai dienų 
poilsio. Įteikiant lakūno > 
sparnus, jis taip pat pakel
tas ir į pirmus leitenantus. 
Tėvai buvo nuvykę į iškil
mes.

X Anastaziją ir Antaną 
Valančius, žinomus cicerie- 
či'is, vasario 10 d., garnys 
apdovanoję 10 svarų dukre
le. Motina ir jauna lietuviai- ) 
tė Loretta ligoninėj jaučia
si gerai. Džiaugiasi tėvai 
susilaukę antros dukrelės, o 
Jaukšai ir Valančiai — ant
ros anūkės.

X Kun. A. Sandys, MIC. 
“Laivo” redaktorius, bega
lo džiaugiasi gavęs ilgai 
lauktą laišką nuo savo bro 
lio Jono Kazlausko, parašu- 
tiato U. S. kariuomenėj 
Šiuo meitu jis randaai Airi 
joj. Sveikas. Tarp kitko ra
šo, kad Airijos alus yra 
stipresnis, negu Amerikos, 
žmonės labai malonūs.
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