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Šen. Barkley rezignuoja kaipo dem. 
vadas dėl prezidento pareiškimo

WASHINGTON, vas. 23. 
—Senatorius Alben W. Bar
kley šiandien pranešė, kad 
jis rezignuoja iš aavo pozi
cijos kaipo Senato Demok
ratų vadas, tuo pareikšda
mas si v o protestą prieš Pre 
zidento Roosevelto ataką 
ant Kongrese Prezidento 
pareiškime dėl veto ant nau
jo taksų byliaus.

Kentucky Senatorius sakė

jis nebegalįs tarnauti kaipo 
Demokratų vadas po Prezi
dentu dėl ‘‘savigarbos ir 
sąžinės.” Senatorius sakė 
jam jo sąžinė ir savigarba 
brangesni negu by kokia 
garbė, kurią Senatas ar Pre 
zidentas jam gali suteikti. 
Jis sakėsi jis todėl šaukiąs 
Demokratų didžiumos susi
rinkimą ryt ryte, kuriuo 
metu jis įteiksiąs aavo re
zignaciją.

NACIAI PLANUOJA TRECIA ATAKA 
ANT ALIANTU ANZIO FRONTE

Amerikiečiai atmetė dvi dideles atakas
LONDONAS, vas. 23. —1 sąjungininkų lėktuvai ir ar- 

Vokiečių kontroliuojamas tilerija.
Romos nadio pranešė, jog 
“vokiečių aukštoji koman
da sumanė kuriam laikui su
laikyti operacijas į pietus 
nuo Romos.” Tolimesnio pa
aiškinimo nebuvo duota.

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Alžyre, vas. 23.—Nacių pės
tininkai, lydimi tankų, va
kar du kart bandė pralauki 
sąjungininkų linijas, bet 
abu kart įgudę amerikiečiai 
kariai juos atmušė ir suda
vė jiems didelius smūgius.

Penktos armijos kariams 
laikantis žemiau Romos, 
sąjungininkų štabo prane 
Šimas sakė nacių nuostoliai 
per tris dienas tarp vas. 16

Anot vieno štabo nario, 
nežiūrint tų nuostolių^buvo 
pastebėta didelis nacių ka
rių ir vežimų judėjimas už
pakaly priešo Anzio linijų, 
ir iš to daroma išvadų, jog 
nacių maršalas Albert Kes- 
selring dar kartą bandys 
pastumti sąjungininkus at
gal h jūrą.

Carroceto apylinkėje, ku
rią laiko vokiečiai, britų 
artilerija efektyviai apšau
do vokiečius pėstininkus ir 
jų vežimus. Naciai iš toliau 
apšaudo mūsų pozicijas.

Kovų smarkumas nurodo
mas tame, kad vienas Ame 
rikos batali jonas po mūšių 
su naciais į pietryčius nuo

SV. TĖVO VASARNAMIS, KURIS GALI BŪTI SUBOMBARDUOTAS
•... "S

... ....... .<
Vasarnamis randasi 16 mylių nuo Vatikano miesto ir šiame kare skaitomas neutra

lus, nes priklauso Vatikano valstybei, šiuo metu tame vasarnamy ir apylinkėje apie 
16,000 pabėgėlių iš Romos rado prieglaudą (sąjungininkų karo vadovybė teigia, kad 
vasarnamy ya įsistiprinę vokiečiai ir dėlto jis gali būti subombarduotas. Bet Vatika
no sekretorius yra pareiškęs, kad vokiečiams nebuvo duotas leidimas įeiti į vasarna
mį ir šiuo metu jų ten nėra. Vasarnamio apylinkės jau kelis sykius sąjungininkų hu
vo bombarduotos. (NCWC-Draugas)

Misteriška ataka ant 
keliu Švedijos miestu
STOKHOLMAS, vas. 23. 

—Švedijos autoritetai šian
dien pradėjo investigaciją 
vakar įvykusio Stokholmo 
ir kitų Švedijos miestų bom 
havimo. Bombos krito vakar 
naktį. Lėktuvai kol kas ne
atpažinti.

Skrisdami iš rytų pusės, 
“mažas skaičius” lėktuvų 
skrido virš sostinės. Kiti jų

Vėl puolė nacių lėktuvų fabrikus
Koordinuoja atakas iš Anglijos ir Italijos

Pribaigia japonus Parry saloje
Didelė ataka ant japonų Marianos salose

PEARL HARBOR, vas. 
23.—Adm. Nimitz štabo pra 
nešimas sakė Eniwetok ato- 
llo okupacija jau baigta, 
kadangi amerikiečiai baigia 
užimti Parry salą, kur ran
dasi japonų garnizonas iš 
apie 3.000 karių.

Mūsų lėktuvai vėl ataka
vo japonų bazes Ponapei ir 
Kusaie salose.

paleido signalus pirm negu 
ir 18 buvo iki Šiol didžiausi. Carroceto suskaitė 500 prie- numete kurioe pa.

šo karių lavonų. Į dar- giek ^-ek nuosto|įų
Oficialūs sluoksniai sakė 

lėktuvai kol kas neatpažinti, 
bet įrodė, kad nakties metu 
vakar Rusijos bomberiai 
atakavo Suomijos pakraštį.

Penktąjai armijai padeda

Rusai pradėjo ofensyvą centro fronte
Du daliniai artinasi prie Pskovo miesto

LONDONAS, vas. 23. — 
Didieji Amerikos bomberiai 
iš Italijos bazių šiandien ir 
vėl atakavo nacių lėktuvų 
fabrikus Steyre, Austrijoje, 
90 mylių į vakarus uuo 
Viennos. Tai buvo ketvirta 
dieninė ataka iš eilės ant 
nacių lėktuvų statybos cen
trų. ’

Liberator bomberiai nu
metė bombas ant dviejų 
fabrikų, kuriuose gaminama 
lėktuvų motorai ir daug jų 
dalių. Jiems priešinosi dide
lis skaičius vokiečių lėktų-' 
vų.

Taikiniai buvo Steyr-Da- 
imler-Puch korporacija, kur 
gaminama Messersc h m i 11 
lėktuvų dalys ir ME-109 
naikintuvų dalys, ir Steyr- 
waffen Plugmotorenfabrik 
Walzlagerwerke, palygina
mai naujas lėktuvų motorų 
fabrikas truputį į rytus nuo 
Daimler fabriko.

Dienos operacijose praras 
ta 53 bomberiai. Vakar die
nos atakoje iš Anglijos ir 
Italijos bazių numušta 133 
vokiečių lėktuvai.

PIRKITE KARO BONUS!

ANT U.S. KARO LAIVO, 
Eniw,etok atolis, vas. 22.— 
(sulaikyta)—Amerikos vė
liava. plevėsuoja virš Eni- 
wetok salos, ir amerikiečiai 
kariai pasiruošę pulti mūsų 
karo laivų apšaudytą Par
ry salą, kur japonai kariai 
laukia mirties lyg kokie 
mirti nuteisti žmogžudžiai. 
Per tris dienas japonai Par 
ry saloje galėjo žiūrėti per 
dvi mylias vandens ir įsi
vaizduoti kaip amerikiečiai 
kariai ir marinai žudo jų 
brolius karius.

Vasario 19 d. amerikie
čiai išlipo Eniwetok saloje' 
ir japonai ant Parry salos 
matė tą išlipdtnimą. Nuo to 
laiko jie girdi amerikiečių 
kulkosvaidžių ir šautuvų 
šaudymą, granatų sprogi
mą ir mato kilusių gaisrų 
dūmus.

PEARL HARBOR, vas. 
23.—šiandien pranešta, 
didelis' Amerikos 
laivyno dalinys vasario 22
d. išnešė ataką ant Saipan 
ir Tinian salų, Mari a nas 
salyne. Ataka buvusi maž
daug tokio pat didumo kaip 
nesenai įvykdytas Truk sa
los puolimas.

Marianai salynas randasi 
apie 1,300 mylių į pietus nuo 
Tokyo. Japonai ten laiko 
didelius skaičius savo laivų.

Ataką išnešė šimtai lai
vyno lėktuvų, kurie pakilo 
nuo lėktuvnešių Nepraneš
ta ar atakoje dalyvavo mū
sų karo laivai.

Dieną iš dienos japonai 
matė tuos gaisrus ir girdė
jo šūvius artinantis prie jų, 
ir jie nieko apie tai negali 
padaryti.

Rear Adm. Harry W. Hill 
pareiškė, kad Japonija nėra 
turėjusi juodesni o mėnesio. 
Per. tris savaites amerikie
čiai pasivarė 800 mylių ar
čiau Tokyo.

Iki vasario 21 d. mūsų 
nuostoliai Eniwetok atoly 
buvo 150 žuvę ir 30 sužeistit
kariai.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

Aštuoniolikta ataka ant Rabaulo
Atrodo japonų laivai išplaukė kitur

LONDONAS, vas. 23. — 
Vokiečių radio pranešimas 

kariuomenė pra- 
ofensyvą fronto

Gomelio apylinkėje.

MASKVA, vas. 23.—Mar
šalas Stalinas savo įsakyme, 
kuriame mini rusų armijos 
26 metų sukaktis, pranešė, 
jog msų kariuomenė pava
rė nacius iš Krivoi Rog ge- |> <■ ■ n ■
ležies centro, ir kad tas mies r 301731131 BOSIU JOje

(prie Dniepro ir Bugo upių 
žiočių.

Tolimam šiauriniam fron 
te du rusų daliniai išlaisvi
no suvirš 300 kaimelių ir 
miestelių ir skubiai varosi 
į Pskovo geležinkelių cen
trui, kuris vadinamas įėjimu 
į šiaurinę Latviją ir pietinę 
Estiją.

tas buvęs tik vienas iš 13,- 
000 apgyventų vietų, kurias 
rusai atsiėmė iš nacių per 
praeitus tris mėnesius, 

šiuo naujausiu laimėjimu,

supliekė vokiečius
LONDONAS, vas. 23..—

Užpuldami vokiečius Kali- 
novich apylinkėje, į pietus

Matomai nesusitarta;
Paasikivi grįžta

atgal Šuomijon
STOKHOLMAS, vas. 23. 

—Juhu K. Paasikivi, buvęs 
Suomijos vyriausybės na
rys, kuris- atvyko Švedijon 
vas. 12 veikiausiai s’iaisie- 
kimui su Rusijos vyriausy
be dėl taikos sąlygų*, šian
dien grįžo į Helsinkį. Nėra 
jokių ženklų, kad Suomija 
greitu laiku pasitrauktų iš 
karo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Pasitarimai dėl karių 
balsavimo eina niekais

rusams teko Ir pozicijos nu3 Bosnijos sostines Sara- ARMIJAI UŽVALDŽIUS.
ofenzyvai prisž nacių įvirto jevo. alavai partizanai '
ves Kerzone ir Nikolajeve,

KALENDORIUS
Vari rio 24 d.: šv. Motie-

davė priešui didelius smū
gius.

1 Partizanų komunik a t a s
sakė jie per paskutinis* tris 

jaus Vigilifo; senovės: Ne- ,mvajte8 mėnesy ke-
mura ir Siedūna. vietose perkirto Za-

grebo-Belgmdo geležinkelį, 
kurie jungė Vokietiją su
Balkanais, ir tuo “kuriam 
laikui suparaližavo” visą 
priešo trafiką.

Vasario 25 d.: šv. Modie- 
jns apait.; senovės: Regi
mantas ir Vykinta.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

BAIGĖ STREIKĄ

IŠ LONDONO — Ameri
kos lėktuvai šiandien skrido 
per kanalą. Pranešimas ne
sakė kas buvo jų atakos tai
kiniai.

IŠ MASKVOS — Minint 
rusų kariuomenės 26 metų 
sukaktį, maršalas Stalinas 
pabrėžė sąjungininkų vieny
bę ir sakė vokiečių taikos 
pasiūtijimai buvo visų są
jungininkų atmesti.

IŠ WASHINGTONO. — 
Prez. ■ Rooseveltas asmeni
niam laiške prašė Senatorių 
Barkley nerezignuoti iš De
mokratų vado vietos.

WASHINGTON, vas. 23. 
—Negalėdami tarpusavy su
sibarti, atstovų buto atsto
vai < paruošė formalų reika
lavimą, kad Senatas nerei
kalautų vienodo federalinio 
baloto, ir kad priimtų vals
tybinių balotų bylių,. Mano
ma Senatas dėlto visai nu
trauks pasikalbėjimus.

Sovietai apdekoravo ' 
lietuvį karininką

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, vas.
23.—Amerikos Vidutin i e j i;■bomberiai vėliausioj atakoj ] 
ant japonų Rabaul bazės 
numetė 52 tonus bombų ant 
Lakūnai aerodromo.

Drauge su tomberiais 
skrido žvalgybiniai lėktu
vai, kurių įgulų nariai sakė 
Rabaulo uoste matė tik ke
lis mažus prekybinius lai
vus, tris mažus karo laivus, 
ir kelis šimtus kareivinių 
laivelių. Japonai ten pir
miau laikė šimtus visokių 
laivų, kadangi Rabaulas 
buvo centras jų ofensyvos 
taikomos į Australiją.

Nors mstėsi apie 100 
priešo lėktuvų ant žemės, 
nė ^vienas nepakilo priešin
tis amerikiečiams, kurie 
bombavo pakilimo aikštes 
ir padegė ten esančius pas
tatus. Japonų prieėlaktuvi-

Vidutinieji bomberiai taip 
gi puolė kitas dalis Naujos 
Britanijos, kur sąjunginin
kai kariai žygiuoja iš Cape 
Gloucester. Priešo įrengimai 
ir maži laivai buvo bombuo- 
ti Cape Hoskins ir F le- 
bom uoste, patrankos Ge
rove saloje buvo nutildyt as, 
ir karo laivai sunaikino ar 
sužalojo keturis priešo ka
reivinius laivelius.

Iš tsougainville praneša
ma, kad mūšiuose ten už
mušta suvirš 120 japonų. 
Amerikiečiai varosi pirmyn 
prieš japonus tarpe Em- 
press Augusta įlankos ir 
Narna Numa.

LOS ANGELES, vaa. 28 į 
—Prez. Rooseveltui įsakius 
armijai perimti valdymą Šio 
miesto elektros jėgos Ir van 
dens departamentų, 2,500 
streikuojančių darbininkų 
nutarė grįžti prie darbų.

Streikas tesėsi 9 dienas. 
Jo metu 125,000 namai bu

vo be šviesos.

MASKVA, vas. 23. — Už, 
Iš MASKVOS — Rusai ■ narsumą ir drąsą kovose 

jų prieš nacius, Rusija apdeko-

Turkija neduoda U.S. 
firmom ieškot aliejaus

ANKARA, vas. 23. — IŠ 
patikimų šaltinių sužinota,

. _ . _ . . jog Turkijos vyriausybė at-nes patrankos nukovė v,en, me). Amerikoa ali ,aml „r. 
mūsų lėktuvą.

oficlalial užgynė, kad 
lėktuvai metė bombas ant 
Švedijos miestų.

Iš LONDONO — Užsienių 
reikalų sekretorius Eden 
pranešė, kad Amerika Ir An 
gilia šiuo laiku darbuojasi, 
kad pasukti Ispaniją į są
jungininkų pusę.

ravo lietuvį Leit. Vladą Ka
valiūną Alekkandro Nevsky 
ordinu. Ordino atžymėjime 
sskoma Kavoliūnas atsižy
mėjęs savo sumaniu lietu
vių dalinio vadovavimu.

PIRKITE KARO BONUS!

Amerikos bomberiai 
Solomono bazių sudarė efek 
tyvę barikadą aplink Ra- 
baulą ir Kaviengą, artimoj 
Naujoj Irelandijoj. Ameri
kos karo laivai trijų dienų 
atakoj praeitą savaite pas
tarąją japonų baze beveik 
neutralizavo.

mų pasiūlijimą daryti alie- 
iš jaus laukų eksploraciją Ada 

na apylinkėje. Anot rapor
to, firmos ieŠkojusios 99 
metų sutartį ir būtų tuoj 
pradėjusios ieškoti aliejaus 
laukų. Jei būtų rasta, alie
jaus, pusę eitų Turkijai, o 
kita pusė eitų Amerikos
firmoms.



-4

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vas. 24, 1944

Hon. Joseph P. Uvick 
907 Fox Bldg. '
Detroit, Mich.

Sorry I oannot attend dus! 
to previpus engagements. : 

. Please represent me at your

APDOVANOTAS AUKSINE 
ŽVAIGŽDE

rįenė sutiko vėliau priimti' 
į aavo namus. Kitų vardus 
paskelbsime vėliau.

Balandžio 15 d. mūsų kuo 
pai sueis 25 metai. Daug 
teko pergyventi, daug yra 
brangių atsiminimų. Nutar
ta tą dieną ruošti paminėji- 
mą. Palikta valdybai. E. 
Paurazienė irgi apsiėmė pa
dėti. Taigi, ruoškimės prie 
iškilmių. M. M. K.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
everything ta the Une o> 

Kur oi turecelebration of War Boad 
darbivime ir Lietuvos rei- 
Lithuaniąn Independ ę n c e 
Day.

Signed Harry J. Kelly, 
Governor of Michigan

IMiesto majonas Edward 
Jęffries vėliau atsiprašė, 
kad paskirtu laiku nespėjo 
atvykti.

War Bonds parduota sve
tainėj už arti $8,000 Detroi
to lietuviai bonų pardavinė
jime labai girtinai atsižymė
jo. Kvpta perviršyta. Kaip 
greitai pirm. H. Rauby su
tvarkys, paskelbsime pilną 
sąrašą ir kas už kiek par
davė. i

Ant galo solistei vedant 
publika sugiedojo Lietuvos 
himną.

Vasario 13 d. per sumą pasakė kalbą apie lietuvių 
Jeb. kun. I. F. Borėjais pa- darbuotę bonų pardavinėji- 
Larė atminimą už a. a. An- me, rėmime Raudonojo Kry- 
ano Smetonos sielą. Tai bu- žiatus, tuo pačiu daug pasi
jo 30 dienų mirties sukak- darbavimo ir Lietuvos rei- 
uvių atminimas. Atgiedota kalama.
>v. Dieve. Mišias šv. užpra- Kvartetas, susidedantis iš 
ė Lietuvių Dienos rengėjai. $a augusių, labai gražiai 

Vakare Lietuvių svetainėj padainavo šias dainas: “Kur 
)uvo įvairi programa. Lie- bėga Šešupe”, “Oi močiute, 
;uvių draugijų centro pirm. motinėle”, “Jaunimo gies- 
?. Medoni3 paaiškino vaka- mė” ir “Gėlių daina”, 
ro tikslą ir pakvietė prog- M. Valdyla, A. L. Tary- 
ramą vesti teisėją J. P. U- bos ižd., “Sandaros” red., 
vieką, komiteto garbės pir- plačiai ir vaizdžiai apibudi- 
mininką, kuris apibudino no lietuvių reikalus. Nurodė 
I Jut u vos nepriklausomybės kaip sėkmingiau bendrai 
26 m. paminėjimą ir pakvie- darbuotis dėl šios šalies rei- 
tė kvartetą, R. Mardosaitei remiant visas valdžios 
pianu lydint, sugiedoti Ame Pastangas laimėti karą; kad
rikos himną ' lietuvi't bendrM veikimas

kas kart stipresnis darytų- 
Adv. Al. Conrad angliškai ai; kad atėjus reikalui vie-

——————————— ningai padėtumėm atsista
tyti Lietuvos nepriklauso
mybę dedant aukas sušelpi
ami lietuvių, kurių tūkstan
čiai išblaškytų po visą Eu
ropą. M. Vaidylos kalba la
bai atydžiai publikos išklau
syta.

Po kalbos sekė aukų rin
kimas. Surinkta $106.35. Aų 
kojusių vardus paskelbsime 
kitam numery.

Solistė Marijona Galinie
nė padainavo “Lietuva bran 
gi” (A. Pociaus), “Mano 
sieloj šiandien šventė” (Kel
pšos). Jautriai ir žavėjan- 

[ čiai padainuotos dainos iš
šaukė gausų plojimą, taigi 
dar padainavo “Mamytė” 
(A. Vanagaičio) ir “Aš bi
jau pasakyti” (A. Vanagai- 
gaičio). Solistei pianu akom 
panavo Regina Mardoaaitė.

Programos vedėjas per
skaitė telegramą gautą nuo 
Michigan vai. gub. H. J. Kel
ly šio tdbinio:

Factory Representative

SHOVVKOOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC SOfilRes. 6658 So. Talman Avė. 
Ren. TeL GROvehill 0617 
Office l'eL HEMIock 4848

Kun. Robert J. Cronin, 
laivyno kapelionas, už pasi 
žymėjimus su marinais ko
vose pietų Pacifike, vyriau
sybės apdovanotas Auksinės 
žvaigždės ordinu. Jis yra 
kilęs iš Glens Falls, N. Y. 
(NCWC-Draugas)

ITlARGUTUGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

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

242S West Marųuette Road

VIENINTftLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M,

i SEKMADIENIAIS — nuo 1
iki 2

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadienials nuo V Ud 8 v. v.

• ^'"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. W estem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

DR VAITUSH, OPT.
LBTCVISH. 154 kuopos 

veikimas
Per programą teisėjas U- Į 

viekas paaiškino apie tra- 
gingą mirtį Antano Smeto
nos ir kad, gal, jau yra nu
kankintų ir kitų buvusios 
Lietuvos prezidentų: Stul
ginskis ir dr. Grinius. Už 
juos ir visus karius už lais
vę žuvusius publika sustojus 
pagerbė.

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

Vasario 13 d. susirinkime 
plačiai kalbėta apie Raudo
nojo Kryžiaus vajų, ku/a pra 
sidės 1 d. kovo mėnesio. Jau 
keli metai, kaip mūs kuopa 
dirba šiai ^garbingai organi
zacijai. Matydamos dar di
desnį reikalą dabar, daug 
kalbėta tuo dalyku. Kad 
daugiau sukelti aukų, sąjun
ginės apsiėmė laikyti na
muose “bunco” ir ‘pinochle’ 
Daugelis iš mūs norėtų daug 
daugiau dirbti bei pasišvęs
ti, bet aplinkybės neleidžia. 
Tačiau šia proga vis tik pri- 
sidėsim su dideshe pagalba 
ir sykiu maloniai laiką pra
kišim su draugėmis. Pirma 
tokia pramoga buvo vasa- 

. rio 20 d. pas M. Kasevičie- 
I nę. A. Balkienė ir M. Kupe-

Maa* 24 meto praktikavimo 
jūsų garantavimas

Optometrically Akiu Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisinu! akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tet CANnl 6122
Vasario 27 d., 5 vai. va

kare, Bendras Srovių Komi
teto susirinkimas bus Lie
tuvių salėje. Bus išduota at
skaita iš Lietuvių Dienos bo
nų pardavimo ir kas norės 
galės nusipirkti knygą “Time 
less of Lithuania”. Visų pra 
šamą dalyvauti. Koresp.

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
. Nedėliomis pagal sutarti ' 

Offlee Tel. YARds 4787 
Namą Tel. PROspect 1930 '

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868 z

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 4 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal, sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisė- 
mes he akinių. Kainos pigias kaip

4712 South Ashland Av.
Phoaa YARDS 1272

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

WCIfL 1000 R. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

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

\akarais 7:00 p. M. TeL YARds 2246

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

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

pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

$39.50 ir auk.
250 BEDROOM SETŲ
po $49.50 ir auk.

37 o STUD1O COUCHES
po $22.96 ir auk.

SPRlNUSlNlAl MATRASA1 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 
GELEŽINES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
V AT LM i Al M ATRAS AI

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROLLERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50
GASINIAI PEČIAI

po $69.50
PEČIAI SU GESU IR ANGLI

MIS BUNGALOWS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LEDAUNfiS

$69.50
5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ 

P9 15c
RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 

po $8.95
AUKSINES RAŠOMOS 

PLUNKSNOS-
po $1.95

f DEIMONTINIAI ŽIEDAI
po $9.96 ir auk.

Jewelry Krautuvė po Vienu
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie- 

1 rriais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir šeštadieniais iki 

6:30 vai. vakare.

Dėl Išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BŲDRIKVI 
Calumet 7237

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

tOiM, *
I.P. VARK ALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tek Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę 1 
BRIGHTON PARKĄ

3u Income taksahs ir kitais rel-

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244EXTRAI EXTRAI

Tra Orabodu Laibu Urbti Pirmo, BUIra 
Namų Materijolą Už Dųr žemomis Kainomis 1 

Atvykite į mūsų jardų Ir apžiūrėkite sta- 
■ kų ir aukštų rūif LENTŲ—BHLLWOBK 

I — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 

dėl garažų. porėtų, vilkų, skiepų far fletų. 
H PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS

DABAR GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—1 Ir 6—8:30 P.M. 
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS B CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENvrood 5107.

REMKJTI
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
1 TEIKIAMAS DYKAI!

. STANLEY LTTVVTNAS,
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL po pietų

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

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

756 West 35th Stree'
DR. G. SERNER

UKTDVD AKIU <U®<I0M* 
M metų patyrimas

TeLi Yaada 1829
Pritaiko Akinius.

MONARCH LIQUOR
3629 So Halsted 8t 

PhoM YARDf SOM
Tel. HEMkoęk 8700
Rez. tol. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia Šaukite—
Bes. 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 vak dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie AvenueJEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — RE KOMI&INO

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius mm
kitokius auk- HHBSg«’įRE9RH|
siruus daiktus
už prieina-
MAS J U M S yBKggggM 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerą pasi-
rinkimų 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!

VALANDOS:ų * • '
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien 

' iŽskiriant trečiad. ir sekmad.
Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS! 
L’tyaaT.’ iSSLVTKt

Oflm TeL .... VlRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Avcher Avenne 

Ofisų T«L LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzic 2868

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

šeštad. 6 vai. iki 9j30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimų.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUl’ERVISION

STANDARD
FĘDERAIk^gSgi^ 
SAVINGS HJJ

and Wl|s, j ris r [
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ---------------------------------------------

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEW1CH, Pms. ųnd, Mgr.

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

far Penktadieniais 
VąL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

8J47 8. HaJsted St, Chlcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTĘ 8617

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjiaaą^dėl^ kad jo nehrao-



Ketvirtadieniu, vas. 24, 1944
=====

DLKin KASTIS DRAUGAS, t^fęAT^n,

* CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI VYRAI m MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS HEIJP YVANTED — VYRAI HELP WANTE1) — VYRAI

-A

“DRAUGAS* HELP WAWTF.D 
advertising departmcJnt 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANilolph

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower Oommlaatnn nu
matymai reikalauja kful dalini
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
lluoaavimo Raštą (.Matemout of 
avallahlllty) nuo dabartinėm dar
bo Jstaieos — ar nno War Man- 
power Ooramtaslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrtnklt ar lils galit rauti 
tr ar Jums reikalinga pa II uoga
vimo raštas. .lūs sutaupysit san 
Ir darlio įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

NAKTIMIS MAFVOTOJO — 
NUOLATINIAI

Abelnoa ofisų valymo darbas. 
Gera mokestis.

NATIONAL ROVLEVARD BANK 
400 N. Michigan

BUS BOYS
Atsišąukit I Colonnade Kambarį. 
EDGEtVATER BEACH HOTEL 

6349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
Gora mokestis. Pastovūs darbai. 

CLEVELAND AND CHICAGO 
MOTOR EXPRE8S CO.

1030 W. Wassington Blvd.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITfiJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Wellington

(Atsišaukit prlo PAULINA Rt. vartų)

TROKAMS 
TIRE VYRŲ

REIKALINGI DIDELĖJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
Gera mokestis ir laikas ir 

pusė už viršlaikį.

SVARBI PRAMONE

The Willett Company 
700 S. Desplaines St.
100% Karo Darbai

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KABO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT J

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

Central 

Steel & Wire Co.

/

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių

• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“Am-rica’s Kmart Sėt”

3815 Armitage Avė.
- <!*■■■

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACIJA 
(67th Ir Kedtle. 7»th Ir Weatern) 

Atsiiaukit tuojaus
VFIT ITM

MANUFACTURING CO. 
7600 S, Kedzie

KARO DARBININKŲ
Vyrų

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

MACH. OPERATOI
5. —TOOL IR GAGE
6. —INSPEKTORIŲ

rORIŲ
dEsigners

Moterų
1. —inspektorių
2. —ASSEMBLERS
8—-MAŠINŲ OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių)

GERAS

{ V i mok esti s 
Darbo sąlygoti 
Valgia Oanteene 
Ligoninės ir 
Apdraudos Pienas

TARNAIČIŲ
Dirbti privatiniam klMbe 

Gera inokodls
UNION Le4oT E CLUB 

OP CHICAGO 
Atsišaukite darlio dienoje 

Šia S. Federal St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Ud 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5;80 vak. 11d 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—
... •

Atoišauldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visa diena; Penktad. 
8:80 ryto Ud 5 pp.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM I.AIKUI 

7:80 RYTO IKI 4 PP.
*

Velto! gyvasties, sveikatos Ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų (domių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:30 Iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ
Pastoviems darbams; svarbioje 
pramonėje, prie darbų optical la
boratorijoj ir mail kambaryje.

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Washtngton St.

4150 N. Knox Avė.

SARGO 
DALINIAM LAIKUI

Pastovus darbas modemiškoj karo 
dirbtuvėje. Atsišaukit asmeniškai 
8.30 iki 10 ryto ar nuo 2:30 Iki 
4 popiet.

. VAN CLEEF BROS. 
7800 S. Woodlawn Avė.

Matykit Mr. Danlcek
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
Plrmad. ifttlaal šefttad.

8 ryto Iki 4:80 pp.
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

VAIKINU — VYRU
Pastoviems darbams; svarbioj 
nramonėie. orie darbu optical la
boratorijoj ir mail kambaryje.

AJHLEMANN OPTICAL CO.
55 Enst Wa^lihirtnn Rt.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipo

+ ASSEMBLERS * PACKERS
Prie svarbių karo darbų. Pradžioje $36.40 į savaitę. Du mokes- 
ties pakėlimai j 90 dienų. Darbai pastovūs su po karo apsauga. 

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACIJA

Mitchell Mfg. Co.
2525 Clyboura Avė. Lincoln 2800

VYRAI IR MOTERYS VYRAI m MOTERYS

MAŠINŲ MAINTENANCE 
VYRO

VISUOSE SIETUOSE
★

SET-UP VYRŲ PRIE LATHES 
VISUOSE SIETUOSE★

SET-UP VYRŲ PRIE 
GRIDLEY SINGLE SPINDLE 

VISUOSE SIETUOSE★
SET-UP VYRŲ DEL 

GRINDERS 
VISUOSE SIETUOSE

*
48 vai. j savaitę minimum. 
Laikas ir pusę virš 40 vai.

Eąuilable Bearing Co.
4631 Cottage Grove Avė.

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

AMERICAN GEAR & MFG. 
i COMPANY
LTNDAHL-FOVNDRY DTVTSTON 

5S00 OGDEN RLVD. 
PASTOVI .ATEITIS

SEKANČIUOSE AMATUOSE:
Lnthe
Ptancr
Drlll Handi
Ouremnkers
Floor Molderių
Darbininkų

Rortng MI11 
Mllllng Mada 
Tnspcktnrin 
Mach. Moldertų 
Pagelhinlnkų 
Dlenltorlų

MODERNIŠKA DIRBTUVft 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGET.BININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit 
218 E. 71st St.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 

" ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

• • •

Laikas ir pusė mokama viri 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSISAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.
HELP SnANTED — " MOTERYS^

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatą

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikacijos Įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė.
—ir—

4150 N. Knox Avė.
MERGINU m MOTERŲ

Abelnlems dirbtuvės darbams, gera 
mokestis, šeštadieniais dirbti nerei
kia. Valandos nuo 8 Iki 4:30. Ap
mokamos atostogos. Dykai hospita- 
llzactja. ..
OT AND ARD FRUTT FRODUOTS OO. 

401 N. PAILIMA OT.

MOTERŲ—prie dienltoriaus darbų 
naktimis vldurmlestyje. Valandos 
nuo 7 vak. Iki 1 ' ryto. Sekmad. Ir 
Sventad. dirbti nereikia. Gera mo
kesti*. SWIQART A CO. SS N. State

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 887.80 J atėnes} 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kreipkite* prie Housekeeper.

BDOEWATER BEACH HOTEL 
Rd.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50 
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems -vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fteštad.
8:80 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

CRANE PACKING CO.
GAMINTOJAI MECHANICAL PACKING 

VISOKIEMS MOTTVE ĮRENGIMAMS 
VARTOJAMŲ MUSŲ LAIVYNŲ 
KONVOJINIUOSE LAIVUOSE

MUMS REIKIA VYRŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

BENCH HANDS MIXERS
EXTRUDERS DŽENITORIŲ

TAIPGI MOTERŲ KAIPO
' MAŠINŲ OPERATORIŲ PAKUOTOJŲs

Jokio patyrimo nereikia. Dieną ir naktį šiftat 
Dykai grupės apdrauda.

Jūs gėrėskės dirbdami mūsų puikioje organizacijoje.
S ŽVAIGDŽIŲ LAIVYNO “E” DIRBTUVE.

Atsišaukite

1801 Belle Plaine - Tel. Buckingham 1800
(Ravenswood Distrikte) '

DIRBTUVES 
DARBAI j
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOIWEll MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

CA6INET MAKERS 
MEDŽIO DIRBĖJAI

48 vai. į savaitę.
Laikas ir pusė už viršlaikį. 

Gera mokestis.
Darbas per ištisus metus.

FLORENCE WOOD 
YVORKING CO.

2043 W. Grand Avė.

VYRU IR VAIKINU 
PATYRIMO NEREIKIA 
100% KARO DARBAI

Uždirbsit iki $65 į savaite po 2 
savaičių pamokos. Laikas Ir pusė 
už viršlaikį.

GRUNWALD PLATINO CO. 
4809 W. Lake St.
Tel. Feterbrook 0482

BEEF BONERS
AT8IŠAITKJT I 

WTMP PACKING CO. 
1127 W. 47th Place

VYRŲ — PIOVUJU 
Prie lengvo apskrltaua ptflklo darbų. 

Gera mokestla. Atsišaukit 
814 fl. FRANKUN RT.

MEKANIKŲ _ VYRU
Pastovūs darbai dabar Ir po karo. 
Tjengvl bench darbai prie eoln ma- 
Mnų. Galite uždirbti nuo $R0 Iki 875 

i kas savaitę dirbant nuo 52 Iki 68 
vai. Mokiniai pradeda nuo 80c Iki
31.00 J vai. Patyruslems mekanl- 
kams mokama daug daugiau.

THE PACE MFG. CO.
2*0* S. Indiana Avė.

VAIKINU — VYRU
Abelnlems dirbtuvės darbams. Oera 
mokestis. Valandos nuo 8 Iki 4:80. 
šeštadieniais Iki 12. IAtkas Ir pusė 
už vlršlalk) Apmokamos atostogos. 
Dykai hospitallsaclja.
STANDARD FRITT PRODUCTS CO. 

4Ot N. PAULINA OT.

MERGINŲ
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI ,

SHOTMLL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MERGINŲ I 
MOTERŲ 1

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

MES IŠMOKINSIM JUS 
PASTOVUS DARBAI

SUNSET, INC.
128 N. RACINE AVĖ.

Motery - Merginų
SENU IH JAUNU

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

PATYRIMO NEREIKIA

Gera mokeatia, paatovūa darbai 
dabar ir po karo. Daug kitų nau
dingumų. Užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę.
CHICAGO CAR SEAL CO. 

884 N. Weatern Avė.

DSDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MERGINŲ - MOTERŲ 
The WALLACE 

SUPPLfES MFG. CO.
Reikalauja

Abelnų Dirbtuvės 

Darbininkių
PRIE

SVARBIŲ AIRCRAFT DALIŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

GEROS PRADINES RATOS 

SAVAIME PAKĖLIMAS 
Atsišaukit J 

Employment Ofisą

WALLACE
SUPPLIES MFG. CO.

3028 Lincoln Avė.
Matykit Mr. Longley

Miss Graliam

se vietose skerdynėse naciai 
nėra palikę akmens ant ak
mens.

Chicago graikų ortodaksų 
Holy Trinity bažnyčios pa
talpose praeitą sekmadienį 
įvykusiam susirinkime nu
tarta žuvusius Kalvarita 
skerdynėse atminti pamal
dose, kurios bus laikomos 
toj bažnyčioj kovo 25 d. Pa
sak ortodoktų vyskupo Ger
manas, 1821 metais kovose 
su Turkija graikai Kalvari- 
toj buvo iškėlę laisvės vėlia
vą. Šiuo metu graikai taip- 
pat kovoja su okupantais, 
kurie yra sutrempę Graiki
jos laisvę.

Tragišką dvieju 
lieluviy mirtį 
prisimenant

(LKFSB) Šiemet sueina 
10 metų; nuo tragiškos mir
ties dviejų vilniečių lietu
vių: Guberto Rukšėno ir Si
mo Jakučionio. Juodu abu 
buvo susipratę lietuviai ir 
lenkų persekiojami už savo 
lietuvišką veiklą. Gubertas 
Rukšėnas buvo lenkų nužu
dytas 1934 m. vasario 20 d., 
o Simas Jakučionis Itaipgi 
nužudytas tame pačiame 
mėnesyje.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

GARSINKITES “DRAUGE”

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

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADINO UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***

Ortodoksai paminės 
skerdynes

Chicagos graikai ortodok
sai ruošiasi paminėti Kalav- 
rita, Graikijoj, skerdynes, 
kurias naciai įvykdė prieš 
metus kovo mėnesį. Pasiro
do, ne tik čekai turi Lidice, 
lietuviai Miliūną, bet ir grai
kai Kalvarita. Visose trijo-1^.

Memorandumas ątie 
Lietuvos padėtį

(LKFSB) Lietuvos įgalio
tas ministeris Pietų Ameri
kai dr. K. Graužinis sausio 
pradžioje įteikė Argentinos 
užsienio reikalų ministeriui 
gen. D. Alberto Gilbert ir 
svetimų valstybių pasiunti
niams memorandumą apie 
padėtį Lietuvoje. Spausdin
tame 32 pusi. dokumente y- 
pač plačiai nušviestos vo
kiečių pastangos lietuvius 
mobilizuoti ir tų pastangų 
nepasisekimas.

Vienas kitą raginldm už
sisakyti “Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
Ir bus už tai dėkingas.
PIRKITE KARO BONUS!

INCOME TAKSŲ REIKALU
Iki VASARIO 26 d. “DRAUGO” Raštinėje randasi 

U. 8. Valdžios Atstovas — ANTANAS VALŪNAS 
(WaJons), liečiant 1943 m. INCOME TAKSŲ reikale. 

-------- *-------- >_■
Iš priežasties komplikuotų taisyklių ir ilgumo 

laiko reikalinga pildyme taksų atskaitų, NEDAU
GIAU kaip 30 rainučių yra skiriama vienam asmenui.

--------*--------
Tad, kad suteikus kiekvienam patarnavimą, Jis 

paruošia klausymų formatą, iš kurios tikra Taksų 
Atskaita yra gaminama mūsų ofise.
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

vokiečius. Ir tai esąs geras įvadas į didesnes karo ope
racijas.

Aišku, kad taip. Vokiečiai yra priversti laikyti dide
les jėgas Italijoj ir Balkanuose. Tai duoda galimumų 
rengtis kitus frontus atidaryti! prieš Vokietiją. Tiesa 
pasakyti, naciai dabar turi turėti apstatę kariuomene 
tūkstančius mailių:. Tai neduoda progos sukoncentruoti 
daugumos jėgų prieš Sovietų, Rusiją ir kitus frontus.

Toj pačioj eavo kalboj p. Churchill pranešė ir ne
smagių žinių. Nuo karo pradžios Didžioji Britanija ne
tekusi 30 nuošimčių karo laivyno personalo. Karo avia
cijoj 38,300 vyrų buvo užmuštų ir 10,000 dingusių.

Prenumeratos kaina Chicagoje lr Cicero—paštu:
Metams *.........o.......... ............................u............... ..  $7.00
Pusei metų ............. *....................................i................ 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 ...................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .. t............................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................... . ............. s,........................ 75

Užsieniuose:
Metams .......... ....................... . $8.00
Pusei metų ..........................t.......4.50
Trims mėnesiams ...............................•................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiam Ir koreapon^ntam raštų Bęgr&flname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprtsiunčUma tam tikslai pašto lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikli lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig Savo nuoilftroe. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir etšklai (Jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos at Asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraStin nededamos.

Entered n second-Claaa Mattier Matei) 31, 1818 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Churchill kalbos reikšmė
KARO EIGA

POLITIKOS REIKALAI

Kalbėdamas politikos klausimais p. Churchill pabrė
žė, kad užmegsti santykiai Maskvos ir Teherano kon
ferencijoj yra pastovūs. Iš jo kalbos neatrodo, kad jis 
būtų susirūpinęs Lenkijos ateitimi. Mat, Stalinas paža
dėjęs atstatyti “didelę Lenkiją”. Teritoriniai ginčai 
(tarp santarvininkų turi būti palikti spręsti po karo. 
Bet, rusų armijoms einant gilyn į Lenkiją, rusų-lenkų 
susitarimas esąs vis tik reikalingas Priminė ir tai, kad 
sąjungininkai darbuojasi drauge su Italijos karalium 
Emmanrieliu. Nurodą ir priežastis, kodėl savo bendra
darbiu pasirinko karalių, bet ne ką kitą.
P&RANKSTVVOS IŠVADOS

Kalbant apie lenkų-rusų santykius, Premjeras paste
bėjo, kad rusų teritoriniai reikalavimai Rytuose nesą 
visai be pagrindo.

Perskaitę ar išgirdę šį Churchillio pareiškimą pro- 
rusiški kolumnistai ir komeūtiaitoriai (taip pat ir lietu
viškieji komunistai, besidarbuoją Lietuvos pražūčiai) 
pasiskubino padaryti tokias išvadas, kad, girdi, tuo 
pasakymu Anglijos ministras pirmininkas indorsuojąs 
Baltijos valstybių inkorporavimą į Sovietų Rusiją. Tai 
nėra tiesa.

Kalba, kurią pasakė Didžiosios Britanijos premjeras 
Win«rton Churchill parlamente, yra įsidėmėtina. Jis kal
bėjo ne tik karo, bet ir pokarinės taikos reikalais.

Pirmoje vietoje p. Churchill pažadėjo, kad netrukus, 
pavasarį ar vasarą, hus pradėti lemiamieji Vokietijos 
puolimai. Puolimai bus gerai organizuoti. Juose daly
vaus lygios Anglijos ir Amerikos vyrų jėgos. Bet jei 
tie mūšiai (Vakarų fronte) užsitęstų ilgiau, Amerikos 
jėgos būsiančios didesnės. ,

Premjeras, tačiau, matė reikalo perspėti, kad nepasi
duoti per daug dideliam opKimismui dėl greito perga
lės laimėjimo. Vargu, esą, Europos karas baigsis šie
met.
KAIP STIPRŪS VRA PRIEŠAI

Darydamas priešų pajėgumo apžvalgą, p. Churchill 
pastebėjo, kad Hitleris su savo policija visa pilnuma 
kontroliuoja nacių partiją. Naciai ir generolai esą nu
sprendę visi “drauge pasikarti”.

Anot anglų ministro pirmininko, Vokietija turi apie 
tris šimtus divizijų gerai paruoštos kariuomenės. Ka
riuomenės štabas esąs visai geras. Tačiau karas ore 
vokiečiuose sėja neramumus ir apatiją. Jų amunicijos 
pramonė žymiai susilpninta.

Nuo savęs čia galima įtiek pastebėti, kad vokiečių 
karo reikmenų gamybą paraližuoja sąjungininkų ata
kos lėktuvais. Dėl to vokiečiai labiausiai ir bijo sąjun
gininkų lėktuvų, kurių tūkstančiai paskutiniais laikais 
raižo Vokietijos padanges ir triuškina jos fabrikus ir 
miestus. Nors vokiečiai ir gali turėti 300 divizijų, bet 
kas iš gausingos kariuomenės, jei jai pritruks karo 
pabūklų.

Galima, tad, laukti, kad sąjungininkai nuo dabar dar 
smarkiau puls Vokietiją lėktuvais. Kuomet prasidės 
Vokietijos invazija Vakaruose^ nacių karo produkcija 
dar labiau bus pažeista. Be to, bus apardytos tvirtovės 
ir susisiekimas.
SĄJUNGININKŲ IR PRIEŠŲ PRODUKCIJA

Premjeras konstatavo svarbų faktą, kad šiuo metu 
Anglijos cro pramonė žymiai pralenkia Vokietijos pra
monę. Rusijos Šios rūšies produkcija esanti lygi Bri
tanijos. Jungtinės Valstybės produkuoja dvigubai ar 
trigubai daugiau negu Vokietija. Japonijos gi pramo
nė nepalyginamai mažesnė, negu sąjungininkų.

Turint galvoj tuos davinius, apie sąjungininkų per
galę abejonės būti negali. Čia gal ne tiek svarbu kąr 
da prasidės didžioji invazija Europon, bet svarbu, kad 
prie to žygio yra gerai prisirengiama. Tuo būdu perga
lė bus tikresnė ir lemiamieji mūšiai mažiau gyvybių 
pareikalaus.
ITALIJOS FRONTAS "

Kodėl Italijos fronte nedaroma pažangos, p. Chur
chill nurodė tam keletą priežasčių. Didelis kliuvinys 
yra prastas oras. Be to, Hitleris, matyt, yra nuspren
dęs laikytis prie Romos tokiu jžulumu, kiaip jis laikėsi 
prie Stalingrado, Tunisijoj ir prie Dniepro. Jo many
mu, vokiečiai Italijoj turi 25 divizijas, o Balkanuose 
20 divizijų. Viso Italijoj gali būti pusė milijono vokie
čių karių. Bet, sako p. Churchill, sąjungininkai dėl to 
nenusimena, nes mums kur nors reikia kariauti prieš

Didžioji Britaniją,, tai nėra Sovietų Rusija. Ji laikosi 
sutarčių. Maskvos ir Teherano konferencijose trijų val
stybių (Amerikos, Anglijos ir Rusijos) vadai sutarė 
rišti visūs tarptautinius klausimus bendru susitarimu. 
Iš to išeinant, p. Churchill nedavė ir neduos savo indor- 
savimo jokiems rusų reikalavimams be Jungtinių Val
stybių pritarimo. Jungtinės Valstybės gi, laikydamos 
Atlanto čarterio principų, nesutiko ir nesutiks leisti 
Sovietų Rusijai pasigrobti Lietuvą, Latviją ir Estiją.

★
Svarbios mintys * - -

Arkivyskupas Joseph Schrembs, Clevelande, kuris 
švęs 78-tą gimtadienį kovo 12 dieną, šiom dienom pa
reiškė įdomių dalykų apie ateinančią taiką. Jis pareiš
kė, kad negali būti taikos, jei darbas dirbamas nepai
sant Dievo.

Arkivyskupas siūlo, kad taikos konferencijose daly
vautų popiežius, kuris įneštų Kristaus tiesą ir dvasią į 
taikos konferencijos nutarimus.

★
Šv. Kazimiere diena (kovo 4 d.) šiemet visų, lietuvių 

turi būti iškilmingai minima. Jei kada, tai dabar yra 
reikalinga Lietuvai jo« šventojo globėjo pagalba ir už
tarymas. Tai dienai gerai prisirengkime, khd turėtu
me progos ir maldomis, ir darbu, ir aukomis padėti 
kruvinamai Lietuvai, kurią šv. Kazimieras yra numy
lėjęs. i

*
Kovo mėriesis yra skiriamas Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus didžiajai rinkliavai. Per vieną mėnesį turėsi
me sudėti du šimtus milijonų dolerių. Tiesa, tai milži
niška, pinigų suma. Bet, atsižvelgiant, kad Am. Rau
donojo Kryžiaus darbai yra ir kilnūs ir tiesiog milži
niški, jo rinkliava pavyks. Šioj rinkliavoj ir mes, lie
tuviai, aktyviai dalyvausime.

GAVĖNIOS 
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bočys, M.l.C,

Ketvirtadienis,
24 vasario

Ne tas moka valgyti, kai 
gausiai maitinasi pačiais 
skaniausiais daiktais, o tas, 
kuris sveikatą stato aukš
čiau už valgį. Nelaimingas 
žmogus, kurio liežuvis su 
gomuriu stipresni už jo pro
tą. Katalikų Bažnyčia per 
ilgus šimtmečius daug dė
jo pastangų, kad Europos 
tautose ne vien tik parink
tieji žmonės, bet visuma tu
rėtų protą stipresnį už sko
nio malonumus. Naujųjų am 
žiu pradžioje žmonės, mė- 
gusieji skaniai prisivalgyti 
ir gerai išgerti, protestavo 
prieš viduramžio pastangas 
iškelti dvasią aukščiau kū
no. Protestas plačiai įsiga
lėjo. Anų laikų medicina jam 
pritarė.

Šiandien gydymo ir svei
katos išlaikymo mokslai jau 
garsiai ir stipriai skelbia, 
kad didelė daugybė pavojin
gų sveikatai reiškinių žmo
nių kūnuose atsiranda iš ne
tvarkingo valgymo ir iš val
gymo perskaniai ir perdaug. 
Gydytojai, kurie senovėje 
džiaugėsi proga kovoti su 
Bažnyčios palaikomąja tvar
ka, nė šiandien nesirengia 
būti tos Bažnyčios bendra
darbiais. Tačiau dėl to nesu
silpnėja tiesa, kad žmonėms 
reikia tvarkyli savo valgy
mą.

Protingai daro visi, kurie 
norėdami sveikatos savo kū- • 
nui, mažina valgio kiekį ir, 
rečiau naudodamiesi mėsa, 
dažniau tenkinasi nemėsiš- 
kais valgiais. Tie žmonės 
vykdo sveikatingumo patar
mes ir gerai daro. Mes ka
talikai žengiam vieną žings
nį pirmyn, nes sveikatingu
mo dėsnius pagerbę veiks
mu, dar žiūrime pasninko 
tikslo ir esmės, būtent, kad 
mintis ir valia, abi mūsų 
dvasinės galios, būtų stip
resnės už mūsų norus, ky
lančius iš virškinimo eigos.

Mes turime drąsos tą žing
snį žengti pirmyn, nors ge
rai žinome, kad už pasnin
ko laikymą kai kas pava
dins mus atsilikėliais. Tie
sa, mes atžagariai stojam 
prieš tą visą, kas kenkia 
sveikatai ir trukdo stiprėti 
protui bei valiai.

PIEŠINYS PLEKATUI

Visos katalikų parapijos Amerikoje neužilgo gaus pun
dus plekatų, kuriuose bus raginama tikintieji sekmadienį, 
kovo 19 d. aukoti karo nu kent ėjusiems šelpti. Surinktos 
aukos eis Amerikos Vyskupų Komiteto Fondui, o iš ten 
skirstomos šelpimui nukentėjusių nuo karo. (NCWC-Drau- 
gas)

Nobelio laureatas apie didžiuosius 
gyvenimo klausimus

(LKFSB) Šiemet — sep
tyniasdešimtas gimtadienis 
prof. A. Carrel, kurs pagar
sėjo visame pasaulyje gau
damas Nobelio premiją už 
savo svarbius mokslinius 
darbus medicinoje ir fizio
logijoje (žmogaus kūno vei
kimo moksle). Aukštuosius 
medicinos mokslus jas baigė 
Prancūzijoje. Vėliau persi
kėlė į Chicagos universitetą 
darbuotis mokslo personale, 
pagaliau buvo pakviestas į 
Rockefellerio medicin i š k ų 
tyrinėjimų institutą. Turė
damas palankias sąlygas 
jisai padarė ypatingą pa
žangą medicinos moksle ir 
atrado naujų dalykų. Skai
tančiai publikai ta mokslo 
garsenybė pažįstama iš kny 
gos “Man The Unknow.n.”

Čia jisai aiškiai pasi3ako 
giliausiai gyvenimo klausi
mais:

—Mes esame nelaimingi. 
Mes nesigemame morališkai 
ir protiškai. Grupės ir tau
tos, kuriose pramoninė civi
lizacija pasiekė aukščiausio 
išsivystymo, yra pasidariu
sios silpnesnėmis, ir jų grį-

Milijonai kalinių
Anglijoj leidžiamas žurnalas “Nineteenth Century” 

rašo apie tai, kuo yra paremta sovietų valdžios galybė: 
“Sovietų valdžios galybė paremta trimis pilioriais:

N. K. W. D. (vidaus reikalų tautinis komisariatas), 
armija ir darbo lageriais. Darbo lageriai tai visai sa
votiškos įstaigos. Ir vyrai ir moterys juose dirba, 
daugiausia vyrai, ten išsiųsti už tikras ar tariamus 
politinius nusikaltimus. Paprastai uštuoneriems me
tams pasmerkiamas į tuos lagerius... Nusmerktasis 
turi maža vilties grįžti namo, jei ir išgyventų aštuo

nerius metus. Kaliniai gyvena tokiose sąlygose, kad 
ištverti yra maža galimybė. Pagal apskaičiavimus, 
kurie Rusijoj nugirstami, tų kalinių darbo lageriuoeą
esama nuo 10 iki 18 milijonų žmonių.”

Teisingai pastebi “Iš. Dr.”, kad nereikia stebėtis,
kodėl Lietuvos žmonės kratosi ne tik narių, bet ir So
vietų Rusijos okupacijos, kaipo baisiausios vergijos.

Lietuvis išrado 
nauja mašina

(LKFSB) Angliškoji spau 
da gana plačiai paskelbė a- 
pie lietuvį Sgt. Alfredą J. 
Gaubą, kilusį iš Shenandoah 
ir dabar esantį Anglijoj o, 
pasižymėjusį; savo nauju iš
radimu. Jisai, budama3 vie
noje USA avhcijoe bazėje 
Anglijoje, išrado specialią 
mašiną lėktuvo stabdžiams 
paruoš't. Ta jo mašina sėk
mingai per pora minučių at
lieka tą patį darbą, kurį nu
dirbti anksčiau reikėjo nuo 
30 min. iki trijų valandų. 
Sgt. Gauha yra baigęs ne 
vieną mechanikos mokyklą 
ir šią sritį mėgsta, yra 27 
m. amžiaus.

AUKSTOSE PAREIGOSE

Dr. George F. Donovan, 
prezidentas Webster kolegi
jos, Web8ter Groves, Mo., 
išrinktas prezidentu organi
zacijos Catholic Conference 
on Industrial Problema. Jis 
yra plačiai žinomas Ameri
kos švietėjų ir istorikų 
sluoksniuose. (NCWS-Drau- 
<M).

žimas į barbarizbą darosi 
greitesnis. Bet jos to nejau
čia... Meą esame aukomis to, 
kad mokslas apie svarbiuo
sius gyvenimo klausimus at
silikęs nuo mokslo apie me
džiagą.”

Jis griežtai pasisako prieš 
tuos, kurie norėtų skelbti, 
kad egzistuoja (yra) tik 
tas, ką mes matome, ką mes 
savo pojūčiais galime pa
tirti. Jis šaukia, kad mes 
nuo mašinų turime dėmesį 
daugiau nukreipti į save. 
Jis mato didelį ryšį, tarp 
sielos pasaulio ir žmogaus, 
jo išvaizdos. Jis netgi skel
bia, jei jaunatvėje grožį su
daro' linijų taisyklingumas, 
tai vyresniame amžiuje žmo 
gus yra gražus ir simpatin
gai, jei iš jo veido, iš jo vi
so atspindi taurumas sielos. 
Savo toje svarbioje knygoje 
šis mokslo galiūnas pabrė
žia, kad Katalikų Bažnyčia 
supranta žmogaus sielos 
būklę priduoda daugiau reik 
šmės žmogaus dorovinei pa
žangai, kaip intelektuali
niam (protiniam) veiklu
mui.

—Misticizmas, — rašo 
Carrel,—yra ypatingai kil
nus dalykas. Jis žmogui at
neša aukščiausių troškimų 
išpildymą' vidujinę jėgą, 
dvasinę šviesą, dievišką 
meilę ir neišpasakytą ramy 
bę... Per kontemplaciją (ap
mąstymą antgamtinių daly
kų, įsijautimą į dieviškas 
tiesas) mimikai ir ipcetai 
gali pasiekti galutinę tie
są.”

—Kultūra be prabangos, 
grožis be lėbavimo, mašinos 
be pavergimo žmogaus as
menybės, mokslas be me
džiagos garbinimo sugrą
žins žmogui jo inteligenciją 
(suprasimą), jo dorovinį pa 
jautimą, jo vyriškumą ir 
nuves jį į pažangos aukšty
bes,”—taip išmintingai rašo 
tas Neboiio laureatas.

Dorovingumą, moral y b ę 
jis laiko pagrindiniu daly
ku, nes “civilizacijos tiks-

(Nukelta į 5 puaL)
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KARIO LAIŠKAS
Rado A. Skirtus

Oi kaip sunku 
anksti keltis!

Anksti gulti ir anksti kel
ti yra sveika, tačiiu dau
guma jaunuolių yra papra
tę vėlai gultis ir vėlai kel
tis. Kariuomenėje jiems ga
na sunk iai sekasi, nes rei
kia užmigti 9 vaL vak. ir 
keltis 5:30 ved. ryto. Tie, 
kurie pamiega, yra Išver
čiami iš lovos prievarta. Bu
vo toks atsitikimas. Vienas 
kareivis labai saldžiai mie- 
•Įftjo, sunku jį buvo’ priža
dinti. Tada du vyrukai jį 
patempė už kojų, norėdami 
išvilkti jii iš lovos, bet lova 
sugriuvo ir miegalius al'ai- 
dūrė ant žemės, skaudžiai 
Užsigaudamas koją. V si ka
reiviai juokiasi, o jis ken
čia skausmą ir keikia. Bet 
toks jau gyvenimas.

Pirmas dalykas rytą — 
pasitaisyti lovą ir gražiai 
pasikabinti drabužius; ipal- 
tą ir apsiaustą, kitus daly
kus reikia sukišti į didelį 
žalią maišą ir pakabinti ant 
vinies, kad žemės nesiektą. 
Kaip lova pataisoma ? Du 
dekia; (užklodai), dvi pak
lodės ir užvalkalas turi bū
ti tinkamu būdu sulanksto
mi, storas, šil as užklodas 
turi būti suvyniojamas į 
kietą rutulį, matrasas (šie- 
nikas) yra per pusę sulen
kiamas viename lovos gale,

Nobelio laureatas
(Atkelta iš 4 pusi.) 

las yra ne mokslo ir mašinų 
progresas, o progresas žmo
gaus.”

Jis vertina krikščionybės 
mistikų (mąstytojų apie 
Dievą, įsigyvenančių į ano 
pasaulio dalykus) mintį, kad 
Dievo malonė gaivina mūsų 
sielą ir kūną, kaip cro de
guonis atgaivina mūsų or
ganizmo audinius. Jis pagar 
biai atsiliepia apie vienuo
lynus ir griežtai pasmerkia 
materialistinę medžią ginę 
pasaulėžiūrą, kuri sutrem
pia tą, kas kilnu, tuos kurie 
myli grožį),—kuri norėtų 
trempti tuos, katrie ieško 
aukštesnių dalykų, negu 
pinigas.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

ant jo uždedami užklodai, 
ant šių padedamos paklodės, 
kurios uždengia mos nuvilk
ta pagalve. Suvyniotas Šilta
sis užklodas padedamas aht 
sulenkto matrtaao už pagal
vės. Taip pataisytos lovos 
yra kasdien patikrinamos 
apie 11 vai. ryto.

Lovas pasitaisius turi bu
ri iššiuojamas ir išplauna
mas barakas. Vedėjas bara
ko nurodo, kas kokį darbą 
turi atl ikti. Vieni (patrau-l 
kia lovas, kiti plauna, treti 
nusausina, kiti lovas vėl at
stato į vietas.

Tie, kurie serga ar mie
ga, jeigu naktį turėjo dirb
ti KP, su lova pakeliami į 
šoną, o išplovus vėl atgal 
atstumiama į vietą. Gal'te 
įsivaizduoti, kaip giliai tu
ri būti Įmigęs, kad nepabus
tų. Didžiulėje salėje, kaip 
Chicagos parapijinėse salė 
se, miega, po 80-100 karei 
v ų. Kai sukilę pradeda dirb 
ti nemažą triukšmą pada
ro.
Ką per dieną kareiviai 
veikiat

Fort Sheridan priėmimo 
stovykloje paprastai karei
viai neturi apmokymo pa
mokų. Čia jie tik laukia,, kol 
bus išsiųsti kiton stovyk- 
lon, kur gaus pagrindinį ka
riuomenės apmokymą (ba- 
sic training). Bet čia gyve-

JOMS PATIKĖTA VISOS KARO PASLAPTYS

Yra. sakoma, kad moterys negali paslapčių išlaikyti. 
Bet šios dvi WA0s telefonistės Kairo mieste, Egipte, vi
sas militares paslaptis priima ir perduoda kam reikia ir 
nieks kitas tų paslapčių nežino. Fronte yra čikagietė-ka- 
talikė Pearl Freund iš Šv. Panelės Marijos Liurdo para
pijos. (NCWC-Draugas)

grindis ar įtaisyti kitų lo
vas.

Vakare tuoj) po vakarie
nės kareiviai turi liuoso lai
ko iki 9 vai. Vieni rašo laiš
kus, kiti skaito laikraščius, 
eina įi kiną ar į krautuvę

na didelis skaičius persona- ko nusipirkti. Dauguma ka
le, kuris turi atitinkamas reivių rūko ir kortuoja bei
pareigas — egzaminuoti, rū
bus išduoti, pavalgyd'nti, 
prižiūrS.i ir išsiųsti kitur. 
Salia šios priėmimo stovyk
los yra Ft. Sheridan apmo
kymo stovykla. Po pusry
čių priėmimo stovykloje ka
reiviai gauna darbų, vadi
namų “details”: būreliais 
nusiunčiami pataisyti kari
ninkų lovų, išvalyti korido
rius, nurinkti popierius nuo 
kerno, išplauti prausyklas 
ir daug panašių darbelių.

Po pietų vėl gauna pana
šių darbelių. Nuo kiekvieno 
barako iš eilės po du paski
riama padėti virtuvės dar
bams, vadinamo K.P. — 
Kitchen Police. Kai kuriems 
naujokams pasitaiko laimė 
patekti į paštą ar kitiems 
ofiso darbams. Čia yra ma
lonesnis darbas negu plauti

gemblina kauliukais. Prieš 
gulsiant kiekvienas turi pa
sikloti lova®. Lygiai devin
tą valandą užgesinamos švie 
sos ir per pusvalandį turi 
visi nutilti. Tačiau vidur
naktį dažnai vėlai parėję iš 
darbo ar iš miesto visus iš
budina. Taip pat krosnis 
kūrenąs kareivis, pildamas 
anglis kitus išbudina iš mie
go, arba rytą anksti einą 
virtuvės darbams ima tran
kytis.

Nuolatinėse apmokymo 
stovyklose kareivių gyveni 
mas yra panašus, tik čia 
vietoj kitų darbų gauna 
daugiau sporto ir pamokų.

NATŪRAI! IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ Pl/MTU

Visuotinė darbininkų 
mobilizacija

(LKFSB) Kaip praneša 
“Svenska Dagbladet”, karo 
darbams Baltijos kraštuose 
šaukiami viai vyrai ir visos

Maskva ir bolševikiška 
propaganda apie 
Lietuva

(LKFSB) Argentinos ir 
P. Amerikos kitų valstybių 
liberalinė ir kairioji spauda 
buvo įsidėjusi Reuterio a- 
gentūros iš Maskvos Žinelę, 
jog ‘*75,000 lietuvių, atsto
vautų demokratinių lietuvių 
konferencijoje, įvykusioje 
New Yorke, reikalavo, kad 
tuojau bū ų atšauktos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
buvusių fašistinių pasiunti
nybių pripažinimas.”

Lietuviai patrijotai, ku
rie žino kiek lietuvių atsto
vavo “demokratinę konferen 
riją” New York ir ką jie 
atstovavo, stebisi spaudos a- 
gentūrų šališkumu. Tik ži- 

i nant, kas minėtąją •konfe
renciją organizavo, nenuos
tabu, kodėl joje buvo išneš
tos rezęliucijios, pažeidžian
čios Lietuvos laisvę ir ko
dėl jas Maskvos informaci
jų šaltiniai taip uoliai pla
tino.

Vis dėlto tas įvykis tai 
dar vienas įrodymas, kaip 
svarbu lietuviams/ patrijo
tams, kurie nenori nei na
cių, nei bolševikų okupaci
jos Lietuvai, geriau orga
nizuoti savą informaciją.

dirbti galinčios moterys. Ne 
daroma išimties nė invali
dams vyrams, jei jie dar 
gali kokį, darbą dirbti.

SVEIKATA
BRANGUS TURTAS

Rašo DR RAČKUS 
4204 S. Archer Avė., Chicago

LIGONIO PRIEŽIŪRA (14) dien sušukuoti. Rodos tai 
Ligonis privalo būt prau-' ”>*“kniekiai, o visgi Ui pa-

Siamas kasdien. 1 S”1““ ligonl°
Lietuviai kažkodėl bijosi Daktaro atsakymai Į

ligonį prausti. Esą, kad Klausimus 
“dongas” neužgautų, ir kad Atsak B P _ (1) 
plaučių “zapaleniją” negau
tų. žihoma, tai yra tik se
noviški “zababonai”... Mo-

Tamstai balsas dažnai už
kimšta todėl, kad larynksa

dernižka medicina kitaip i
lai žiūri. . . , . • . ..ginsi, tai yra pavojus visis-

Viso kūno nuprauaimo kai netekti balso. Kiti nuo 
tikslas yra trejopas : (1) kad to gali gauti net gerklės 
užlaikyti ligoni švariai, (2) džiovą, nuo kurios mirtis 
kad sumažinti kūno karštį, yra beveik neišvengiama.
(3) kad švelniai išmasažuo- (2) Apie kiaušinio balty- 
ti nugulėtus sąnarius ir pa- mo vartojimą kosmetiniams 
gelbėti kraujui geriau čir- tikslams, nepamenu ar esu

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertes Knygų 

Tik

UŽ $5.00
" .f.. *

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.80 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

MOKYKLA IR KETVIRTOJI KARO PASKOLA

VAIITOJAMAfl NAUJAM PI.AKTIC MA 
TKItlOI-AH NATIJKAI.KM UVM 
m-At.vtm »»antv rimui*!,.

NA (JOA 
KVMKN Velvatone KANTO

PIJCI'IUH

$12.50
IKI $59.50 UŽ KIEKVIENA

Naatatduoda. B. >k«ol». Natarelta ■p.l- 
▼M. N.blank*. Vt..] Agi* MaMnM duoti) 
pi.Hoa. PtrlMfomei er,«.l elmr pimtna.ritmktutn. mnlt.rtM, 1'aten*
klnlmiM Metenelaa laimi pa-
naiii, | Mtamtlai. Vieno. rtlenae bota,m.

Pietinės Kalifornijos valstybės 1,800 viešųjų ir parapi
jinių mokyklų atstovybė, kuri vedė vajų Ketvirtosios Ka
ro Paskolos, taip pat pardavinėjimą karo ženklelių. (NC 
WS-Drąugaa photo),

I Darome p’rltaa , .
Į KBiitoA tS( S labmliinti) (lentinių

HEJNABROi
DENTAL PLATE CO.

JI7S4 S. AAMand Bud PI Mon. »«1

Atdara aaa • Iki B. AeAtad. m • Hrt «. 
_______ KAIJUMt IJICTĮjVItKAI

ST a*th St tM H. ta* Bonu 
•o ». Dearbnm «Vn. MS, Hia 
▼Mormlaaeia vai. »—». 4atrAO«a| n

kMelrtadlM) no. I lld f.

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būėys, M. L C. 215 pual. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................$1.00

2. Jėzus Krtntas — PasaURo Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būdys, M. L C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ......................................................... $3.00

S. Mlsijonteriam atrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai • 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ..............................................................................$1.5*

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. Sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ............ .......... $1.08 ■

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. C. ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip oirmojl 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Genus apiaisatb.
Kaina .................................................i...........-............$1.00

S. 29-tas Tarptaattnh Eucharistinis Kongresus. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. L C. Knyga taip 
{domiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolinus šalis: kaip Australiją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. Su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai Įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ............................................................................. $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai (Til
ta. Kaina ................................................................. . 50c

ft. Išpažinties Paslaptis. J. ftpilmann'as. Vertė B. Kasy
tis. įdomus aprašymas kaip kuoigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą Žmomgftudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali Išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

9. ftveSC, Jėzaus Afc-dies Istronizaclla. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius, D. D., M. 1. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Ktfna ........................................ 35c

Užsakymus siųskite lluo adresu:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI.

kuliuoti.
Kasdien prausiamas ligo

nis geriau jaučiasi ir grei
čiau pasveiksta. NeprauB- 
tam ligoniui yra sunkiau 
sirgti.

Ligonio prižiūrėtoja pri
valo prausti ligonio kūną 
mikliai ir švelniai. Tam rei
kia ne tik gerų norų, bet ir, 
įgudimo. Įgudimas įgyja-: 
mas tik per praktiką.

Prausti ligonį reikia tik 
su šiltu vandeniu ir su švel
niu muilu. Niekad neprausk 
ligonio su šaltu vandeniu, 
jei bent daktaras specialiai 
įsakytų.

Prausiant kūną, reikia tik 
nedidelius plotus su šiltu 
vandeniu suvilginti, greitai 

I su muilu patrinti, ir su šva- 
į ria mazgote numazgoti. Nu
mazgojus, tuojau sausai nu
šluostyti, ir su alkoholiu iš
trinti, ir vėl sausai nušluos
tę i. Paskui mazgoti kitą 
nedidelį plotą ir t.t. Ir vis 
reikia daboti, kad ligonio 
kūnas nesušiurptų, neatšal
tų. Nedidelius plotus ant 
syk mazgojant, ligonis ne- 
sušiurps.

Po numazgojimo bei nu
sausinimo, yra gerai api
barstyti paslėpsnius ir odos 
glusnas su talkosiniąis mil
teliais (tadeum powder). To* 
kiu būdu ligonio paslėpsniai 
bei kvoldai nesušus, neper
šės, ir taip greit šlaunis ne
pragulės.

Ligonio burną ir dantis 
reikia kasdien irgi išplauti. 
Plaukus reikia taipgi kas

kada rašęs. Sveikatos tik 
klausiniais man tenka rū
pintis, o ne moteriškių vei
dų grožiu... Bet kiekvienas 
lietuvis privalo didžiuotis 
jei mūsų sesės ypatingai pa
sižymi savo grožiu, ir sten
giasi būti švarios, sveikos 
bei gražios.

Nuotaikos Lietuvoje
(LKFSB) Kaip praneša 

Lietuvos pasiuntinybė Va
šingtone, sausio pradžioje į 
Pietų Ameriką atvyko vie
nas buvęs aukštas Lietuvos 
valdininkas. Iš jo gauta ži
nių, kad ‘‘Lietuvos žmonės 
yra persiėmę patriotine dva
sia. Jie yra nusistatę kovo
ti visomis jėgomis dėl ne
priklausomybės atstatymo. 
Jie nusistatę kaip prieš ru
sų, taip ir prieš vokiečių 
okupacijas”.

WHERE U.S. MILK GOES

i!#
Ruoškitės Prie Gavėnios Švenčių

APSIRŪPINDAMI
MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBES BALTINIS” ............................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

"MALDŲ BALTINIS" ...........................................
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

$2.50

“MALDŲ RINKINĖLIS” ...................................................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais .................................................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais .............................................50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”.............................. 10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymas žino adresą siųskite:

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
šv. Kazimiero vienuo
lynas ir Akademijos 
Rėmėju Dr-ja

Vasario 27 d. Šv. Kazi
miero Akademijos Audito
rijoj įvyks nepaprastai gra
ži ir reikšminga puota, bū
tent 25 metų sukaktis ARD 
įsisteigimo.

Toji draugija įsisteigė vi- 
s u pirma tam, kad padėjus 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijai gyvuoti, remti jų 
darbą ir padėti akademijai. 
ARD sulaukė 25 metų su
kakties, bet šv. Kazimiero 
vienuolija įsisteigė vienuo
lika metų anksčiau, įsistei
gė sunkiausiu laiku, nes vi
sos jėgos mūsų visuomenės 
buvo nukreiptos Lietuvos 
šelpimui. Be to, žmonių su
pratimas vienuolynų ir jų 
reikšmės nebuvo taip aiš

Iš Mokyklos Motinu 
draugijos veiklos

Marųuette Park. — Va
sario 14 d. Mokyklos Motinų 
Draugija turėjo trumpą su
sirinkimą. Apkalbėta ren
giamas “tour” per Bowman 
Milk Co. ir ten būsimą card 
party, kovo 16 d., 1 vai., 
draugijos naudai. Užkandį 
ir dovanėles parūpins pieno 
kompanija. Komisija: Anna 
Lawrence, Anna Vish, Ber
tha Kinas ir Donna Kamins- j 
kas atsilankusioms užtikri
na malonų popietį.

Susirinkiman atsilankė se 
serys Timothy ir Paulista. 
Pirmoji pareiškė, kad mi- 
nistrantų sutanai labai nu
dėvėti. Susirinkimas nuta
ria paskirt $25 už audeklą 
pasiuvimui šešių naujų su
tanų. Pasiūti apsiima Bertha 
Kinas, Julia Urba, Marie

kios, kaip dabar, tad ir var- Roman, Anne Ketter, Kazi- 
go mūsų seserys lietuvaitės, miera Ališauskas ir Helen 
Prisėjo ir sunkiai dirbti ir Razminas.

Susirinkimą baigiant pir
mininkė Anna Lavvrence pa-

nedavalgyti ir šalčio kęsti...
Vos kelios jų iš pradžios 

buvo vadovaujamos nemir
tinos atminties a. a. moti
nos Marijos

Neatsilankius pirmininkei, Či^nrlSn rčlrilminnai 
kvietė nares į svetainę į gražiai vado- IMklIIIIingal
Valentine Party. Čia prie vavo nauja vice pirm v

būdamos dienai pritaikinto užkandžio Radzevickienė. Ji ypatingai
aukštai išlavintos, nors ir paruošto Emily Šimkus ir , • . * . ., . ... _ mmny ominua ir rūpinasi naujų narių pnra-

įr

neskaitlingos tuoj atidarė 
mokyklą ten pat vienuoly
ne, tuoj ėmėsi darbo ir pa-

Anna Vish, turėta valentine 
“grab bag” ir bunco. Besi
linksminant Donna Kamins-

čdos siekė dar aukštesnių , kas perstatė keturias nau- 
mokslų, nes nętrukus ir a-,jas nares: Bernice Zayner,
kademija įsteigė.

ARD atėjo tik po vienuo
likos metų sunkiausių lai
kų, seserims į pagalbą. Ta
tai, minėdamos ARD 25 me
tų sukaktį, reiškiame giliau
sią pagarbą atminčiai tų 
pirmųjų pionierių, ‘ kurios

Bernice Villis, Margaret 
Dooley ir Sophie Knapp. Ir 
taip su kiekvienu susirinki
mu draugija auga.
Seserims Valentine 
Surprise

sirinko gražus būrelis narių 
ir linksmai vakaras praleis
tas. *
Rakūnienei Stork *howers

Į Onos Lawrence butą su
sirinkus Mokyklos MotinųKaip praeity taip ir šįmet

, ., . , Mokyklos Motinos ateida- Į Draugijai įvyko direktoriųjau mumis apleido ir kūmos , • , • x , 1 . ,. mos susirinkiman atneše ką susirinkimas ir tuo pačiubuvo pirmosios vienuoles , , ... . . . _
Šv. Kazimiero Kongregaci
j os a. a. motina Maria, se
serys: Skotastika, Doloresa, 
Elzbieta ir kelias dešimts 
kitų...

Šįmet, visose parapijose, 
įvyks kovo mėn. kaip kas
met ARD vajai, bet tucs va
jus pradėsime centro vaka
riene, vasario 27 d., 6 vai. 
vak. šv. Kazimiero Akade
mijoj. Įžanga asmeniui $2.00. 
Pradžia 6 vai. punk. N.

Rastas negyvas

nors nuo savo virtuvės len
tynos dėl seserims rengia
mos “pantry shower”. Na
rės paroda didelį užjautimą. 
Seserys lahai motinoms dė
kingos už didelę prikrautą 
įvairumų pintinę.
M. S. kuopa gražiai 
gyvuoja

Moterų Są-gos 67 kp. nors 
nedidelė, bet gyva. Vasario 
15 d. laikytame susirinkime 
išsidalino knygutes staltie
sei laimėti.

Nutarta rengti “card par- Pavogė 4 padangas
Anthony Schlaeter, 1204

ty” tuoj po Velykų. Kol kas
Grable Dragelf 49 retų ‘““‘“j“1 A. Aleksifi

nienė, A. Poškienė ir D. Ka- Altgeld str., pranešė polici- amžiaus, 5335 So. Nashville .... I . . .. . , j’ ' minskiene. I jai pereitą antradieny kad

avė., mechanikas, rastas ne- Serga viena narė, B. Am- keturios padangos buvo pa- 
gyvas savo name, pereitą brozienė. Nutarta aplankyt vogtos iš trailerio, kuris bu- 
antradienį. ir dovanėlę įteikti. vo pastatytas 4115 Emerald

Vienas Sov. Rusijos kariuomenės vadų, važinėdamas jeepu, vadovauja kariuomenei 
Korsun rajone, kur, sakoma, rusai buvo apsupę ir sunaikinę dešimtis tūkstančių vo
kiečių. ir kuri šiuo metai skina kelią į Pako vą ir Latviją. (Acme-Draugas telephoto)

SĖDĖDAMAS KARIUOMENEI VADOVAUJA

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vas. 24, 1944

Alice Stephens Dainininkės
VOKIEČIAI VĖL ATAKAVO LONDONĄ

Londono ugniagesiai darbuojasi suvaldyti gaisrus, ku
riuos sukėlė 50 vokiečių lėktuvų, atskridusių bombarduoti 
britų sostinę, šiuo tarpu vokiečiams pavyko padaryti žy
mesnių nuostolių. (Acme-Draugas telephoto)

PRADŽIA: 3:00 VAL. PP.

Laidojant mirusį kiekvie
nam norint-nenorint prisį- 
mena, kad visų laukia mir
tis, arba užbaigimas šios 
žemiškos kelionės ir visų 
vargų bei linksmybių. Tik 
prie tos mirties reikia per
visą gyvenimą kasdien ruoš- ra pašaukti į kariuomenę ir

laidojamas
West Side. — Vasario 24 

šymu. ' d. iš Aušros Vartų bažny-
Atstovėmis į M. S. aps- žios, kurioj atlaikyta pen- 

krities susirinkimą apsiėmė, kerios šv. Mišios ir pamoks- 
A. Aleksiūnienė ir A. Žagū-
nienė.

Nepaisant blogo orio, su

tis. Kai kiekvienais bus pri
sirengęs prie amžinos kelio
nės gražiu gyvenimu su už
baigimu Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų, mirtis nebus bai
si. \

A. a. Juozas Balsevičius 
buvo nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas ir rėmėjas. Kas 
met Kalėdų, Naujų Metų ir 
Velykų proga sveikindavo 
savo kostumerius per “Drau 
gą”.

Velionis buvo malonaus 
būdo, visuomet su šypsena 
veide, šnekus kiekviena pro
ga atsilankius pas jį į krau
tuvę ar į namus. Kadangi 
turėjo geležies ir maliavų

las, laidojamas šios koloni
jos ilgametis gyventojas ir 
biznierius a. a. Juozas Bal-, 
sevičius. Daug žmonių su- krautuvę, dėlto kiekvienam
sirinks palydėti jį į šv. Ka- (visoj apylinkėj ne tik įvai- 
zimiero kapus. riuose reikaluose duodavo

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

jaunai veikėjai Bronei Ra
kūnienei “shower”. Ji susi
jaudinus visoms dėkoja už 
dovanas.

Gi šį pirmadienį būrys 
moterų netikėtai “užgaspa- 
dinavo” jų biznio vietą ir 
butą su kita “shower”. Ka
dangi Kaz. ir Bronė Rakū- 
nai jau augina du sūnus, tai 
visos dovanos buvo surištos 
ružavais kaspinais.

Dovydo Motina

Springs! niai 
Matrasa! Stndto Couch

Mūsų pačių padirbti gražūs . 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų » 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT KOAD

MIAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldas, automobiliai, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arha brokerio, kad 
ils parūpinto jums polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus. neturėsite Jokių nemalonumų.
‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Underwriters"

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

Telefonas CENTRAL 52M 
GENER ALIAI AGENTAI ftių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MAS8ACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNTTY COMPANY.

PERSTATO PROGRAMĄ SUSIDEDANČIĄ IS 
Liaudies Dainų — Klasišku Kuriniu — Operetės ir Operos Ariju
Solistės: Florenoe Balsis, Aldona Barčas, Dale Daniunas, Aldona Grigaitis, Albena Kasper, 
Eleanor Krisėiunas, Chrlstlne Miller, Elaine Pendrys, Mary Pnksmls, Sylvia Sltavlch lr Olga 
Sukas

Vasario (Feb.) 27,1944
Kimball Hali—Jackson ir Wabash

ĮŽANGA: $1.10 — 83c

nuoširdžių patarimų, bet 
dažnai ir pats nuvykdavo 
parodyti, padėti.

Velionis išaugino du sū
nus Jeronimą ir Lorencą, 
kuriems taip pat neskupėjo 
lėšų mokslui. Abu sūnūs y-

neseniai vedę.
Netikėtą smūgį ištikusiai 

jo žmonai, sūnums ir visai 
giminei reiškia gilios užuo
jautos —

“Draugo” reporteris

Phone'Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kanibarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45th!

MA5SOGL

Kampas
A. F. CZESNA, Savininkas

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Meili Kalendorių
— ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— ★ —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
v — ★ —

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
—★ —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
_★ —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —
9

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chieago 8, III.

DANGIŠKASIS DVARAS^
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitai 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šių knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visa 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė.. Chieago. III.
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j amen, ne» jaučiamas dide
lis darbo jėgų trūkumas ū- 
kyje.

Nuoširdus ačiū S»rkl*oi- k. Nedv«r»itė, A.|,UVJU«IM na Uk»a», M. Putelytė, G. Pu-
Bridgeport. — 6v. Pran- kelis, Kaulakią, S. Krėvė, S. 

ciškaus Seserų Rėmėjų Dr- Sūria P- Preitikaitė, J. Ab-1 
jos 1 skyriaus vajaus vaka- romavičienė, M. Vitas, M.! 
rienė sekmadienį, vasario 13 Okonienė, O. Mažeikienė, F. 
d., pavyko. Stulgienė, A. Kripienė, A.

Ačiū vakaro vedėjui kun. E- širvinskienė, S.
J. Prunskiui, programos su- Jucienė, E. Stanevičienė, O. 
mošėjui prof. A. Pociui, da- Kazragienė, J. Rosienė, V. 
lyviams: 6v. Jurgio Parap. Gumbar, B. Genotas, A. Se- 
Moteru chorui ir už auką Rokienė, M. Jezuliūaienė, $uSv solistei I. Aitutytei ® Skrodis’ Aleliunienė, 
smuikininkėms L. Zalytei, J. Puidokienė, M. Vaina.įsr
Lenckytei, ir M į
tei, kalbėtojams: apskr. pir- dieng» M- Jotkiene, K. Mi-
mininkei A. Snarskienei, v. suncki©n®‘.
pirm. V. Gečienei, 2 skyr. Valgių aukojo: I. Radavi- 
pirm. E. Sirvinskienei, J. Ja- čia, m. Ambotienė, M. Vi- 
nuliui ir A. M. Phillips. Au- tas, E. Stanevičienė, O. Sul- 
kotojams: dr-stei Šv. Petro- vinienė, A. Juškienė, R. Ma
relės už $7.00, Amžino Ro- želia,uakięnė.
žančiaus dr-stei už Š3.00. Po Prie rinkliavos pasidarba- 
$5.00 aukojo: A. Leščinskie- vo: O. Ąntikauskaitė, P. 
nė, A. Obelienė, J. Pukelie- Gorbezaitė.

Stalus sustatė P. Juška.
M. Kundrotienė $4.50. q papuošė O. Kazlauskaitė,
Po $3.00: A. M. Phillips, gį patarnavo O. Kazlauskai* 

P. Katauskiepė. tė, C. Ųrbąitė, S. Urbaitė, E.
Po $2.00: P. Kiuntutienė, Stanevičienė, O. Antikaus- 

C. Gečas, Jr., E. Klevinskie- kaitė, 
nė, E. Gilienė, M. Vyšniaus- , .
kienė, O. Kiselienė. Seimininkėms A. Butane-

1 P. Jutkienė $1.75. Mi' J' Ciurienei’ P- Gorb«-
Po $1.00: Aitutienė, B. zaitei' P Savickiene,

Maek, V. Gečienė, A. Suars- A4i4 viaiema’ tarie 4t“' 
kienė, T. Janulis, kun. J. Unk6 " k<>k“ bttdu
Prunskis, V. Melkus, B. Ma- Pri3idŠį°.Pne f“ vakaro^ 
zeliauskas, M. MazeHauakie- _KomlslJa: A; LeSčuiskie- 
nė, A. Auksutienė, P. Rviet- R' Mazeliauskiene, A 
kienė, O. Rakickienė, E. Sa-Ij,lžklenė' J Pukete“ 
viekas, J. Mazeliauskas, P.
Juška, A. Martin, K. Ūsienė, Nelaimė
J. Strazdauskienė, U. Pet
raitienė, M. Derdzinska, A. Donald A. Starke, 35 me- 
Fisher, E. Pukienė, M. Ta- ‘U amžiaus, 1241 N. Keeler,

NULIŪDIMO VALANDOJE
Tokių vardu vasario 26 

d. 2:30 vai. popiet, Chioago 
Cotiseume prasidės didelis, 
nepaprastas, begalo įdomus 
kombinuotas spektaklis, ko
kio Chicagoj dar nėra buvę, 
suruoštas vadovaujant Lar
ry Sunbroock.t

Coliseumas valdžios grą
žintas civilinėms pramo
goms, dabar naujai atremon
tuotas, suvestos naujos švie
sos ir įrengti nauji suolai 
žmonėms susėsti.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSNuo 11 IU S& metų amt 
Klauilulus (triuku lr dau tyli 

PATYRIMO N KREIKIA 
PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIBAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WH1TK CITY PROVISION CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westeru Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mfisų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

ELENA SIREVIČIEN6

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą moterį, dukterį ir sesutę Eleną 
Sirevi&enę. Netekome savo mylimos vasario 25 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas suteikią jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami ir apgailėdami tą jos liūdną prasišalinimą 
iš mūsų tarpo, užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias (su egzek
vijomis > už jos sielą: pirmos bus atlaikytos penktad., vasario 
25 d. Sv. Antano par- bažnyčioje, Cieero, 7-tą vai. ryto; ant
ros bus atlaikytos šeštad., vasario 26 d., taipgi Sv. Antano 
parap. bažnyčoje 8-tą valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Elenos Sirevičienės sielą.

Nuliūdę lieka: Vyras Kazimieras, Tėveliai ir Sesulė.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Menlšld, Vertingi ■r’ - — ; •• •.•• ---------------

PAMINKLAI I ’ •Vienas Rodleo-Cirko 
dalyvis

Rodeo dalyvaus žymiausi 
cowboys ir cowgirls iš vi
sų* Amerikos Jungtinių Val
stybių, Meksikos ir Kana
dos, kurie yra da1yvavę $15,- 
000.00 konteste Laukinių ar
klių ir bulių jodinėjime, ver
šių gaudyme ir rišime ir 
laukinių, karvių melžime. 
Visa tai bus parodyta Coh- 
aeaime pradedant vasario 26 
ČL, 2:30 vąl. popiet, ir 8:30 
vakare kasdien. Perstaty
mai baigsis kovo 12 d.

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

Mumis

KREIPKITftS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

PBRSONALIZBD MBMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTOR8 OP THB FAMOUS MONTELLO O RAKITE 
Mom BeeotUul—MoM Endnrtaff—SOnpgcM ■ Bet la Tha World. 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KREIPKTTBS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

SUVIRS 200 PAMINKL 
RANDASI PAS MUS. JUSBe rodeo, bus 162 cirkaus 

numeriai, kurių vienas ypa
tingiausias, būtent “Didy
sis Gregoresko”, vienatinis 
pasauly vyras, kurs pasika
ria ir būna gyvas. Kitas Con 
Cojleano, vadinamas “The 
Wizard of the Wįre”, kiti 
— liūtų, slonių suvaldyto- 
jai, klounai ir grupė Holly- 
wood kino artistų, o jų tar
pe ir Bud Ųecker, vadina
mas “Superman” ir k-

gis kombinuotas spektak
lis praeitais metais yra per
važiavęs 42 Amerikos mies
tus ir visur žiūrovų turėjo 
rekordinį skaičių.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams
klientam! pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:■imB VENETIAN 
u^^utyu. MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS OftaM Ir Dirbtuvė: 521 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PRONE: SEELEY «L0fi

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. WaahiugtoB Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak. Į Beiti d. ir Sekm. 9-S vaLNew York. — Jane Tro- 

į man, muzikalės komedijos 
ir naktinio klubo dainininkė, 

.ysis kultu- pereitą pirmadienį U. S. Dis- 
rbas — Lie- trjct teisme iškėlė bylą prieš 
opedija, ne- American Airways, Ine.
aro sąlygų milijono dolerių sumo-
dinama. Pe ję už sužeidimus, kuriuos ji 
4 mėnesį iš- gavo prieš metus, susidau- 
Pirmieji jos yankee Clipper, Lisa- 
njai. Keli į- Devyniolika keleivių
dijos redak- įgulos nariai neteko

gyvybių
vežti į Sibi- Ji taH> Pat prašo $10,000 

Lietuvoje dėl prarasto jos bagažo. Jos 
naipg djfi P. vyras Donald Ross nori gau- 

Tomkun ir tl $100,000 dėl mediciniškų 
pradėtas dar ir ligoninės išlaidų, kurios
Lietuvių surištos su jo žmonos sužel
tos zaios. I dimais.

LAIDOTUVIŲ
ŲARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir NakųNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

PHONE

Cbicagiečni I 
fronte Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto

Dalyse
SIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOSJau yra žinių, kad dauge

lis chicagiečių vyrų dalyva
vo Kawajalein Atoll, Mar
shall salose, atakoje ir tos 
salos užėmime. Chicagiečiai 
vyrai Marshall salose, Paci
fike, atliko didelę rolę ko
vose.

Jotui F
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
PLATINKITE “DRAUGĄ”1 PIRKITE KARO BONUS! 4605-07 S. Hermitage 

Aventte
Yards 1741-2

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
ST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

MICHIGAN AVE. COMMODORE 5765

PULLMAN 127Ū

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
■BE JT*® PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

■HB te* NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

* TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja-
ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 

A aurance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
, m,-— HKNIATTSlA ,R tYMIAUSU LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

dHBHHŠBMH 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET *118 io*. M. Mozerh, Sec’y. 3286 SO. HĄLSTED ST.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 L. BUKAUSKAS
MSU 80. MlCHiaAN AVE. Pb<m. PULLMAN *661

Koplyčios VELTU Vlses. 
Chioagos Dalyse ANTANAS M. PHILLIPS

S807 LITUANICA AVE. Phone YAR

Radio Programai WGES 
(1390 k.>

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

' J. LIULEVICIUS
*3*8 SO. CALIFORNIA AVE. F
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■ ?LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Chicagietis lietuvis kovoja užjūryje
Lt. Phil Klikūnas yra sū- 

nua senų ir pavyzdingų 
West Side gyventojų, Jono ir 
Juzefos Klikūnų, turinčių 
savo puikų namą adresu 
2246 West 23rd St., ir žino
mų parapijos ir draugijų bei 
katalikiškos spaudos rėmė
ju.

Į kariuomenę Phil įstojo 
laisvu noru spalių mėnesį, 
1942 metais. Pagrindinio ap
mokymo jam neteko eiti, nes 
tuojau buvo paskirtas nau
jokų ėmimo raštinės Chica- 
goj darbui, kuriame išbuvo 
keletą mėnesių. Vėliau buvo 
priskirtas prie transportų 
krovimo prižiūrėtojų korpu
so, buvo pasiųstas specia-

LT. PHIL KLIKŪNAS
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liam kursui į vieną Floridos 
stovyklos mokyklą, o paskui 
į Yale universitetą, kur bai
gus kursą buvo pakeltas į 
leitenanto laipsnį. Paliuosuo- 
tas trumpoms atostogoms, 
buvo parvykęs namo. Po to 
išsiųstas į užjūrį, Europon. 
DIRBO “DRAUGE”

Phil Klikūnas buvo pavyz
dys daugeliui jaunuolių dar
be ir moksle. Baigęs Aušros 
Vartų parapijos pradžios 
mokyklą, vidurinius mokslus 
ėjo Šv. Ignoto ir Harrison 
mokyklose, gi vėliau Loyola

universitete ruošėsi medici
nos daktaro profesijai. Ne
žiūrint išteklių, kurių moks
lui galėjo gauti iš tėvų, jis 
mokslo metu liuoslaikiu dir
bo tai vienur, tai kitur. Per 
kiek laiko buvo pavyzdingas 
ir “Draugo” ofiso darbinin
kas.

Draugijiniam gyvenime 
Phil irgi buvo pavyzdys. Pri
klausė prie jaunimo draugi
jų, daug darbavosi L. Vyčių 
24 kp., Lietuvių Studentų ir 
Profesionalų Sąjungoj. Mo
kėdamas gerai savo tėvų ir 
gimtąją kalbą, jis ne tik ben
dradarbiavo mūsų laikraš
čiams, bet vienu atveju buvo 
net “Vyties” redakcijos šta
bo nariu.
TĖVAS DALYVAVO IRGI 
KARO FRONTE

Lt. Phil tėvas Jonas yra 
pavyzdingas lietuvis, didelis 
patriotas ir veteranas rusų- 
japonų karo, dalyvavęs mū
šiuose prie Port Artūro ir 
kitur ir papasakoja daug 
įdomių dalykų. Japonai, pa
sak Klikūno, nežiūrint kiek 
jie bus civilizuoti, visuomet 
pasiliks laukiniai aziatai. 
Tėvams nors sunku ant šir
dies, tačiau sykiu ir didžiuo
jasi, kad vientūris sūnus yra 
eilėje milionų kitų amerikie
čių, kurie kovoja už savo 
kraštą ir išlaisvinimą pa
vergtųjų valstybių.

Klikūnų vyresnioji duktė 
Helen yra ištekėjus, o jau
nesnioji Febronija gyvena 
su tėvais mokinasi Šv. Kaži- 
miero akademijoje ir pade
da namų ruošoje. Be to, yra 
pavyzdinga parapijos choro 
narė.

ŠIURPIŲ SCENŲ 
MAČIUSIOS Įvykiai Chicagos 

mieste
Atpažino vyrą kaipo 

nusikaltėlį
Casimir Butlenski,27 me

tų, 2821 N. Ridgeway ave., 
ir Anbrey Kelly, 17 metų,
2327 Adams st., buvo atpa
žinti policijos parodos kam
baryje, pereito antradienio 
vakare. Juos atpažino Mrs.
Ann D. John, 3345 Overhill 
ave., kaipo du iš trijų plėši
kus nušovime Paul Weix- 
lerio, 35 metų amžiaus, 3518 
Oriole ave., kepėjo, taverne,
7429 Addison str., vasario 
15 d. Miss Catherine Arcuri,
taverno savininko duktė at- Svarbus SUVaŽiavimGS 
pažino Butlenskį, taip pat 
žinomas kaipo Albert (Bott- 
les) Buttler.

ATMINTIS PIRMOJO TOKYO BOMBARDAVIMO

Dalis viefto gen. Doolittle armados lėktuvo, kuriais bom
barduota Japonijos sostinė Tokyo, rodoma parvykusio į 
Ameriką Tikėjimui Platinti Draugijos misijonieriaus Ki
nijoj, kun. Charles Meeus (viduryje). Jam iš šono prela
tas T. J. McDonnell, draugijos nacionalis direktorius; ir 
kun. A. Coogan, redaktorius draugijos leidžiamo misijų 
reikalams žurnalo “Catholic Missions”. (NCWC-Draugas)

Katalikai už gražesnį gyvenimą
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Mokintai surinko 624 
tonus popierio

Chicagos viešų ir parapiji
nių mokyklų mokiniai perei
tą savaitę surinko 1,248,124 
svarus vartoto popierio, ar
ba daugiau kaip 624 tonus. 
Apie tai buvo pranešta pe
reitą trečiadienį.
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Viršui U. S. kariuomenės 
slaugė Helen Talboy, kuri 
suorganizavo gelbėjimą su
žeistųjų, kuomet vokiečių 
lėktuvai numetė bombų ant 
amerikiečių karo lauko ligo
ninės Anzio pakraštyje, I- 
talijoj. Žemiau britų kariuo
menės slaugė, kuri buvo iš 
gelbėta iš laivo — ligoninės 
kuomet vokiečiai jį nuskan
dino. Abi yra katalikės. 
(NCWC-Draugas)

Butlenski buvo areštuotas 
pirmadienį, kai jis pranešė 
policijai, kad jo automobilis 
pervažiavo dešimt metų vai
ką. Kelly irgi buvo areštuo
tas pirmadienį.

Vyskupas Sheil dina
Back Yards Tarybą
Prieš kiek laiko kilo gin

čas tarp Robert J. Dunham, 
Chicago Park District prezi
dento, ir Back of the Yards 
Neighborhood Tarybos. Da
bar yra faktas, kad Back 
Yards Taryba, kuri atsto
vauja 185 Stockyardų ben- 
dromenės organizacijas, tu
rinčias apie 100,000 narių, 
nebeturi vietos Davis Sųuare 
Parke, 45th str. ir Marsh- 
field ave. Back Yards Tary
ba parūpina mokyklos vai
kams pigius užkandžius. Da
bar Back Yards taryba su
rado kitur patalpas, kad ga
lėtų rūpintis vaikų gerove. 
Dabar jos patalpos randasi 
4600 S. Ashland ave.

Vyskupas Bernard J. Sheil 
pareiškė, kad Robert Dun-

Pirkite pas tuos biznie- ham, Chicago Park District

Gaisro metu pavogė 
kiaušinius

Kai dviejų aukštų name 
907-9 W. Randolph str., pe
reitą antradienį kilo gaisras, 
vagys iš Lipschultz Egg 
kompanijos, 911 Randolph 
str., gretimo namo, pavogė 
už $1,000 kiaušinių ir pieno 
produktų. Savininkas apie 
tai pranešė-policijai.

Vasario 21 ir 22 dieną 
Chicagoje, Stevens viešbuty
je įvyko katalikų konferen
cija industrijos problemoms 
spręsti.

Pereito antradienio vaka
re kalbėjo msgr. John A. 
Ryan, socialinės akcijos de
partamento direktorius, Na
tional Catholic Welfare Con- 
ference, Washington, D. C. 
Jis nurodė kiek katalikai 
yra prisidėję prie socialinio 
ir visuomeninio gyvenimo 
pagerinimo.

Msgr. Ryan aiškiai pasisa
kė prieš kolektyvizmo siste
mą. Jis pareiškė, kad vergiš-

Nelaukta mirtis
Curry Johnson, 46 metų, 

2824 S. La Šalie str., negras, 
pereitą antradienį mirė Bri- 
dewell ligoninėje nuo užkrė
timo kraujo, kurį gavo, kai 
kitas negras įkando jam į 
ranką vaeario 5 dienos peš
tynėse. Edward Hart, 41 me
tų, 3411 Calumet ave., buvo 
sulaikytas policijos.

Pavogė padangą
M. J. Burg pranešė polici

jai, kad pereito antradienio 
vakare kas tai pavogė nuo 
jo automobilio padangą. Au
tomobilis buvo pastatytas jo 
namų priešakyje, 1625 W. 
lOOth str.

rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

feiuomi laiku jau galima
PILDYTI INCOME TAX BLANKAS 

Dienraščio "Draugo" Ofise 1

ATSINEŠKITE SEKANČIUS REKORDUS:
1. ) Blanką num. 1125, kuri buvo jums pasiųsta 

per paštą ir nurodo kiek mokėjote 1942 m.
2. ) Formą su num. W-2 ar V-2 kurią jūsų dirbtuvė 

jums išdavė — kuri parodo kiek gavote algos per 
pereitus metus ir kiek Victory Tax buvo sulaikę.

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Tax blankos.
4. ) Nuorašas nuo visų išmokėtų taksų per perei

tus 1943 metus.
' 5.) Jei turite nuosavybių, tai atsineškite rendų ir 

kitų mokesčių ar išlaidų rekordus.
Reikia tų rekordų, kad pagreitinus blankų pildymą!

direktorius, ir Tribūne, be- 
reikalo užsipuolė ant Back 
Yards Tarybos.

Vyskupas Sheil, steigėjas 
ir direktorius katalikų jau
nimo organizacijos, yra gar
bės direktorius kaiminystės 
taryboje.

4.

Skaudi tragedija
Winnipeg) Man. — Ketu

riasdešimt penkių metų am
žiaus motina buvo nusiminu
si, kad ji neturėjo pinigų 
vienam iš trijų savo vaikų 
nupirkti apatiniam rūbui. 
Dėl to nusiminimo motina 
paskandino kūdikį vonioje.

Jury mano, kad motina 
buvo protiniai nesveika tuo 
laiku, kai ji paskandino savo 
kūdikį.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
(ERAS B MANDAGUS 
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1751 W. 47th Street

lima išvengti, jei bus prisi
laikoma popiežiaus direkty- 
tyvų visuomenės gyvenime. 
Kolektyvizmo sistema yra 
tokia visuomeninio ir ekono
minio gyvenimo forma, kur 
nėra vietos paskiro asmens 
reikalams, kur atskirų as
menų ir grupių iniciatyva 
(sumanumas) yra valstybės 
paglemžiama, kaip pavyz
džiui Rusijos ir Vokietijos 
diktatūruose.

Katalikų konferencijos in
dustrijos problemoms spręs
ti suvažiavime buvo svarsto
mi aktualūs šių dienų klau
simai ir priimta nutarimai, 
kad žmonių gyvenimas būtų

kos formos kolektyvizmo ga- gražesnis ir saugesnis.

Atvyko laiku pagalba

Vaikas išgelbėtas iš ežero
. Dešimt metų amžiaus vai
kas pereitą antradienį įkrito 
į Michigan ežero leduotą 
vandenį nuo septynių pėdų 
sienos. Tojo vaiko vardas — 
Ronald Jirik, 10 metų am
žiaus, 2648 S. Troy str. Vai
kas iš baimės šaukė ir pa
mėlynavo nuo šalčio. Jis bu
vo ištrauktas iš ežero pa
krantės sargybinių.

Buvo mokyklos šventadie
nis. Ronald, kurio tėvas su 
armija yra Anglijoje, ir mo
tina dirba karo fabrike, nu
vyko su draugais pasivaikš
čioti.

Jie pradėjo žaisti su snie
gu ežero šone, 55-toje gat
vėje. Ronald paslydo ir įkri
to. Jia galėjo plaukti. Ro
nald plaukė kol kojomis pa
siekė akmenį. Vaikas stovė
jo ant akmens, vanduo buvo 
iki kelių, bet aplinkui buvo 
gilus vanduo. Kai jo draugai 
nubėgo pagalbos, kiti du 
pririšo diržus. Ronald galėjo 
paimti galą, bet virvė nutrū
ko ir vaikas vėl įkrito į van
denį. Jis vėl atgavo saugu

mą ant akmens, bet drebėjo 
ir šaukė, kai Jackson Park 
stdfie9 pakrančių sargybos 
įgula atvyko pas vaiką. Vai
kas buvo išgelbėtas. Jis bu
vo išmaudytas šiltoje vonio
je, duota karšti valgiai ir 
gydytojo priežiūra. Pakran
tės sargybiniai vaiką nuga
beno namo.

Ginčas taverne baigės 
labai liūdnai

Anksti pereitą antradienį 
Sheggebruch Inn, taverne, 
1722 Halsted str., priemies
tyje, įvyko skaudi nelaimė. 
Buvo nušautas 31 metų am
žiaus vyras, kai kilo ginčas 
dėl moterų. Sakoma, kad ki
lęs ginčas tarp dviejų vyrų 
dėl vienos moters. Su tais 
dviem vyrais taverne gėrė 
dvi moterys, viena iš jų ve
dusi, o kita 18 metų panelė. 
Žuvęs vyras gyveno Chicago 
Heights. Abi moterys irgi 
gyveno Chicago Heights. 
Vyras, kuris paleido šūvį, ir
gi gyvena Chicago Heights, 
jis turi 42 metų amžiaus, jis 
sulaikytas.

Neteko žiedą
Mrs. Virginia Garay, 2839 

S. Wells str., turėjo rankinu-

įdomi filmą
Kovo mėnesį Chicagoje 

movie teatruose bus rodoma
ke du žiedus už $103 vertės. įdomi filmą, kuri pavadinta
Iš jos buvo ištrauktas ran
kinukas 31-oje ir Federal 
gatvėje. Ji pranešė policijai 
pereito antradienio vakare.

“Bernadetos Giesmė’’ (Song 
of Bernadette). .Šioji filmą 
atvaizduoja įvykius Liurde, 
Prancūzijoje.

.M
X Tėvų Marijonų Bendra 

darbių Draugijos seimui ruo 
šiamasi stropiai. Seimas bus 
sekmadienį, kovo 5 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj.
Ar draugija, kuriai mielas 
skaitytojau priklausai, jau t 

yra išrinkus atstovus?
X Jaunimo šventė ir dva

sinė puota šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo garbei, bus 
sekmadienį, kovo 5 d. Sv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. 
Dvasinėje puotoje dalyvaus 
bendrai L. Vyčių, Sv. Vardo 
ir Sodaiicijų kuopos iš vi- 
sos Chicago. Mišios šv. bus 
iškilmingos, o po Mišių pa
rapijos salėj bendri pusry
čiai.

«
X Vincas Kubaitis, gyve

nąs Willow Springs,. BĮ., jau 
antra savaitė, kaip guli šv. 
Juozaipo ligoninėj, Joliet, 
BĮ., kur jam reikėjo daryti 
operacija po sunkaus susi- 
žeidimo darbe. Jei kas iš 
draugų ar pažįstamų negali 
asmeniai ligonį atlankyti, 
lai nors telefonu paskambi
na sekančiai: Joliet 5421 ir 
paprašo jo kambario No. 
508.

X J. Kazakevičius, gyve
nąs Muskegon, Mich., rašą 
kad taip pamylėjęs dienraš 
tį “Draugą”, jog bijąs pra
leisti bent vieną numerį 
Dėlto tiktai gavęs praneši
mą apie besiartinantį prenu
meratos išsibaigimo / laiką 
tuojau, rašo, siunčiąs pini
gus už sekančius metus.

X F. Urbelio duonos ke
pykla adresu 1800 W. 46th 
St., kepa tokią duoną, kurią 
visi giria ir sako, kad tai 
tikrai, kaip Lietuvoje kepa
ma. Kepykloj duoną ir py
ragaičius pardavinėti pade
da Urbelio žmona ir duktė
— abi Barboros. .

X Julius Cesnavičius, sū
nus žinomų Dievo Apvaia 
dos parapijos darbuotojų 
vasario 28 d. išvyksta į ka
riuomenę. Tai jau tračias
— jauniausias Cesnavičią 
sūnus šaukiamas į karą. Vy
resnis Benediktas prieš kiek 
laiko žuvo kariuomenės tro
ko nelaimėj, per manevrus. 
Vidutinis Pranas šiuo metn 
randasi stovykloj Texas val
stybėj.

X Florence ir Walteri« 
Arber (Arbašauskų), cice- 
riečių, name praeitą šešta
dienį* buvo jaunimo Valen
tine Party, kurią suruošė 
L. V. 14 kuopa. Walter yra 
14 kuopos vice pirmininkas, 
o jo žmona — iždininkė. Ro 
tai kur yra tokių jaunuo 
lių, kurie ir susituokę nenu
traukia veikimo L. V. orga
nizacijoj. Gražus pavyzdys 
kitiems vyčiams ir vytėms.

X Kotrina Murphy (po 
tėvais šauliūtė) su sūnaii 
labai susirūpinus dėl dingi
mo savo vyro Jono. Nei po 
licija negali susekti jo din 
gimo pėdsakų. Ieva Šaulie
nė, buvusi žymi Aušros Van 
tų parapijos veikėja, dabai 
gyvenanti Brighton Parka
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