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Atstovų butas perviršijo Prezidento veto
PUOLA NACIU LINIJAS UZ ANZIO
Naciai matomai rengiasi trečiai atakai

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Alžyre, vas. 24.—Padėdami 
penktos armijos kariams, 
kurie smarkiai kaujasi su 
naciais žemiau Romos, Vi* 
duržemy bazuoti lėktuvai 
atakavo vokiečių susisieki
mo linijas, karių koncentra
cijas ir reikmenų krovinius.

Aršioms kovoms besitę
siant keliuose sektoriuose 
Anzio pozicijoje, didelis ka
riuomenių judėjimas už prie 
šo linijų nurodo artėjančių 
trečią nacių ofensyvą, ku
rios tikslas yra atstūmimas 
amerikiečių ir britų karių iš 
pozicijos 20 mylių nuo I;a- 

, Ii j os sostinės.
Vokiečiai padarė kelias 

mažas atakas prieš britus 
Oarroceto apylinkėje, bet 
nieko nelaimėjo. Kuomet 
sąjungininkai pastebėjo na
cių judėjimą Cisterna apy

linkėje, artilerija pradėjo 
juos apšaudyti ir sustabdė 
nacius.

Raportai iš Cassino fron
to sako ten kol kas ramu, 
o prie Adrijatikos, aštuntos 
armijos pa/; rolės sudavė ke
lis smūgius naciams.

Visi ženklai nurodo, jog 
maršalas Kesselring, kuris 
per keturias dienas prarado 
8,000 nacių karių, mano tre
čią ataką daryti ant dar di
desnės skalės.

Amerikos Mitchell bombe 
riai apšaudė priešo laivus 
prie Corfu, netoli Graikijos, 
ir bombavo Castiglioncella 
uostą, 12 mylių į pietryčius 
nuo Leghorno.

Britų lėktuvai atakavo 
kareivinius laivus, radio 
stotį, kuro sunkvežimius ir 
fabrikus iprie vokiečių laiko
mo Split uosto, Jugoslavi
joje.

KARIUOMENE LIKVIDAV O DARBININKŲ STREIKĄ
---- Pravedė bylių 299 balsais prieš 95

Barkley perrinktas Senato Demokr. vadu

Senatas dabar balsuos 
dėl lo paties byliaus

WASHINGTON, vas. 24. 
—Atstovų butas šiandien 
nubalsavo perviršyti Prez. 
Roosevelto veto ant naujų 
taksų byliaus. Balsavimas 
buvo 299 balsai už, 95 prieš.

Dviejų bilionų 315 milio
nų dolerių taksų bylius, ku
rį Prezidentas atmetė kaipo 
palengvinimą “godiesiems,” 
dabar eis Senatui, kur ma
noma ryt įvyks balsavimas 
panašus atstovų buto balsa
vimui.

Prezidentui įsakius, Col. Rufus W. Putnia m (dešinėj centre) perima visą kontrolę Los Taksų bylius automatiš- 
Angeles, Calif., elektros jėgos ir vandens departamentų ir 2,500 darbininkų grįžo į kai liks įstatymu, jeigu Se- 
darbą. Streikas tęsėsi devynias dienas, per kurias namai neturėjo elektros šviesos. į natas nubalsuos perviršyti 
(Acme-Draugas telephoto) , Prezidento veto.

Atstovai, kurie rėmė Pre-
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Naujos naciu bombos 
padegė Londoną

LONDONAS, vas. 24. — 
Pirmą kartą per 7 mėne
sius, Londone šiandien sus
kambę j oi oro atakos signa
las. Į darbus einą britai su
stojo ir žiūrėjo kaip virš jų 
aukštai skrido du lėktuvai. 
Manoma tai buvo nacių fo
tografiniai lėktuvai, kurie 
darė nuotraukas pamatyti 
kiek nuostolių padaryta per 
atakas praeitas kelias nak
tis.

Amerikiečiai kariai padė
jo britams pagelbos darbe, 
ieškant užgriautų asmenų 
nacių bombų sugriautuose 
namuose.

Suomija pasiruošusi 
pasitraukti iš karo

LONDONAS, vas. 24. — 
Suomijos radio šiandien ci
tavo finansų ministerį Vai- 
no A. Tanner pareiškimą, 
kuriame, tarp kitko, jis sakė 
Suomija “yra linkusi pasi
traukti iš karo jeigu ji gaus 
priimtinas sąlygas.” •

Nenoromis sutiko vėl 
eiti vado pareigas

WASHINGTON, vas. 24. 
—Senatorius Barkley atsi
skyrė nuo Prez. Roosevelto- 
šiandien, kuomet jis Demo
kratų senatorių posėdyje 
rezignavo iš savo vietos 
kaipo partijos vadas.

Jo kolegos priėmė jo re
zignaciją ir vienbalsiai jį 
perrinko tai vietai, tuo už- 
girdami Barkley pasmerki
mą Prezidento pareiškimo, 
kurį jis padarė ryšium su 
veto ant naujų taksų by
liaus.

Perrinkdami Barkley, se
natoriai taipgi priėmė rezo
liuciją, kuri išgyrė) jo vado
vybę ir pabrėžė jo kolegų 
jam pripažįstamą p&grrbą.

šešiasdešimts šešių n. tų 
Kentucky senatorius nebo

Užėmė vakarinę dali 
Naujos Britanijos salos

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, vas. 24.— 
Gen. MacArthur pranešimas 
sakė amerikiečiai marinai ir 
kariai, kurie užėmė visą va
karinę Naujos Britanijos 
dalį, užmušė 7,000 japonų 
karių. Japonams tad dalinai 
atlyginta už jų žiaurumus 
Phillippinuose.

Armijos kariai žygiavo iš 
Arawe ir susijungė su ma
rinais, kurie pasistūmėjo iš 
užimto Cape Gloucester.

Amerikiečiai dabar suda
ro dar didesnį pavojų japo
nų Rabaul bazei, tos salos 
šiaurrytiniam kampe, kuri 
ir taip jau blokaduojama iš 

iš oro. 
Rabaule dar randasi apie 
40,000 japonų, o Solomonuo- 
se sugauta apie 22,000.

Amerikos lėktuvai nuskan 
dino dar penkis japonų lai
vus, kurie bandė perplaukti 
per blokadą aplink Kavieng, 
N. Gvinėjoj. Rabaūl bazė 
buvo ir vėl lėktuvų atakuo
ta su 130 tonų bombų, ku
rios padegė Lakūnai ir Ra- 
popo aerodromus.

Puolė svarbius naciu 
fabrikus Vokietijoje

LONDONAS, vas. 24. —
Penktą dieną iš eilės Ame
rikos didieji bomberiai šian. 
dien atakavp nacių lėktuvų ,’r Puolama
fabrikus giliai Vokietijoje.
šios dienos taikiniai buvo 

Britų aviacijos Stabo na- j lžk-uvų tabriksi Gotha mte. 
rya sake naciai Šiuo laitai ste ir t^benngų fabrikas 
vartoja daug smarkesnes, ^„ejnfurte
bombas negu pirmiau. Kiti 
gaisrai tebdegė dvi valan
das po atakos. Bent keturi 
nacių lėktuvai buvo nušauti.

Nors ataka nebuvot dide
lė, daug žmonių buvo už
mušta ir sužeista.

Vienoj apylinkėj, namai 
abiejose gatvės pusėse buvo 
padegti, o kitoj dalyj, gais
ras plėtojosi ir nesidavė ge
sinimui.

Tuo pat metu Amerikos 
Marauder ir Anglijos Ty
phoon lėktuvai atakavo tai
kinius skers kanalo.

Gotha yra centrinėj Vo
kietijoj, 150 mylių į piet
vakarius nuo Berlyno.

Sako naciai išžudė 17,000 rusų civilių
Stalinas pranešė apie Dno užėmimą
MASKVA, vas. 24.—Rusų 

kariuomenės žurnalas pra 
•. , fl. Sa* ’ ne^®’ v°kieči‘5‘i sunaikiLisabondn dpSmCltlfflUi nę Krivoj Rog geležies rū

Amerikiečiai vežami

IRUN, Ispanija, vas. 24. 
—Pirmas trijų diplomatinių 
traukinių šiandien perėjo iš 
Prancūzijos į Ispaniją pa
keliui į Portugaliją. Ameri
kiečių tarpe randasi ir 36 
sužeistu amerikiečiai lakū
nai.

Manoma tais trim trauki
niais Lisabonon bus suvež
ta apie 300 amerikiečių di
plomatų, Raudonojo Kry
žiaus pareigūnų, laikrašti
ninkų ir kitų.

dos centrą Dniepro užlenki 
me, išžudė 17,000 rusų dvi 
lių, ir jų lavonus užkasė 
vienoj kasykloj prie Valia
vo.

LONDONAS, vas. 24. — 
Premjeras Stalinas pranešė, 
kad rusų kariuomenė užėmė 
Dno miestą, į rytus nuo 
Pskovo, o Berlyno radio 
pripažino, jog vokiečiai eva- 
kuavę Rogačevą, nacių bazę 
Baltgudijoje.

Paasikivi sękė nematė 
Rusijos ministerio

STOKHOLMAS, vas. 24. 
—Morgontidningen Jiaikraš- 
tis atspaude žinią iš Helsin
kio, kuria cituojama Juho 
K. Paasikivi pareiškimas, 
kad jis nesimatęs su Mme.

Popiežius sako gera 
valia išsaugos Romą
LONDONAS, vas. 24. — 

Vatikano radio vakar naktį 
transliavo Popiežiaus Pijaus 
XII pareiškimą Romos para 
pijų kunigams, kuriame 
šventasis Tėvas sakė būtų

Aleaandra Kollontay, Ru- neišdildoma dėmė ir gėda

zidentą, turėjo gauti 132 
balsus, tad jiems trūko 37 
balsai. Anti-veto blokas už-
rekordavo 35 balsus dau- romis vėl apsiėmė Senato 
giau negu reikėjo, kad per- Demokratų vado pareigas.

si jos ministru, kuomet jis 
lankėsi Švedijoje.

Jis pranešė laikraščiui, 
jos jis nemanąs grįžti į 
Stokholmą šiais metais.

Paasikivi vakar išvyko iš 
Stokholmo po 10 dienų vi
zito, kurio metu buvo sako
ma jis užvedęs taikos dery
bas su Rusijos atstovu.

VElt AUSIGS ŽINIOS
IŠ NEW YORKO — Ame

rikos Demokratų Naciona
linis Komitetas turi pusan
tro miliono dolerių fondą 
kampanijai prieš ketvirtą 
terminą. ,•

IŠ ALŽYRO —- Sąjungi
ninkai kariai Cassino apy
linkėje turi bristi per gilų 
sniegą;

IŠ LONDONO — Londone 
šešta naktis iš eilės suskam-

jeigu Roma, dėl militarinių 
priežasčių, liktų šio karo 
sunaikinta, kuomet abiejų 
kariaujančių šalių gera va
lia. galėtų (to išvengti.

Šveicarijos laikraštis Bas- 
ler Nachrichten vakar rašė, 
kad Vatikano autoritetai 
partraukę sargybinius iš Po
piežiaus vasarnamio Castel 
Gkndolfo, ir juos sukoncen
travo Romoje apsaugai nuo 
by kokių eventualumų.

Krize Japonijoje dėl 
atleistu viršininku

NEW YORKAS, vas. 24. 
— Ašies ir priešo valdomų 
radio pranešamai seko Ja
ponijos vyriausybėje kyla 
krizė dėl nesenai įvykdytų 
pakeitimų Japonijos aukšto
joj komandoj.

Vichy radio sakė japonų 
bėjo orinės atakos signa- kabinetas posėdžiaus impe- 
las. Britai dar tebekasa per, ratoriaus palociuje, o ne

viršyti Prezidentę veto. 
Atstovai nedavė Prezi

dento gynėjams progos kal
bėti jo apgynimui.

Tai antrą kartą per me
tus laiko, kad atstovų butas 
perviršijo Prezidento veto. 
Praėjusį birželio mėnesį 244 
balsais prieš 108 jie nubal
savo perviršyti Prezidento 
veto ant Smith-Connally 
anti-streikų byliaus.

Sako Hitleris liepė 
sušaudyti karininkus

Atsakydamas į Preziden
to telegramą, Barkley pa
reiškė viltį, kad ginčas su
artins Prezidentą au Kon
gresu.

Barkley pabrėžė, kad jis 
skyrėsi su Prezidentu vien 
dėl taksų byliaus veto ir 
Roosevelto pareiškimu, o ne 
dėl ketvirto termino ar kito- 
kurio reikalo. Senatorius 
Barkley anksčiau sakė Pre
zidento pareiškimas įžeidęs 
Kongresą.

Švedija protestuoja dėl 
jos miestu bombavimo

STOKHOLMAS, - vas. 24.
—Švedijon atvykę pabėgė
liai iš Estijos raportuoja, 
jog buvo girdėti gandų būk 
sausio mėnesio pabaigoje 
Adolfas Hitleris aplankęs 
Pskovą, Rusijoje, ir Narva Šiandien formaliai protes-

STOKHOLMAS, vas. 24. 
—Švedijos užsienių reikalų 
ministerijai pranešė, jog ji

Ankstyvesnis rusų prane
šimas sakė vokiečiai ir ru- 

1 sai kaujasi Dno gatvėse.
Pats Pskovas, 64 mylias į 

vakarus nuo Dno, yra grę- 
siamas iš dviejų pusių. Rusų 
daliniai žygiuoja į tą pusę 
iš Strugi Krašoje, 44 mylias 
į šiaurryčius, ir iš užšalu
sių pelkių ir miškų šiaurva
kariuose. .

Į vakarus ir šiaurvaka
rius nuo Krivoj Rogo, Gen. 
Malino vak y vadova ujama 
trečia Ukrainos armijos už
mušė 6,000 nacių ir okupa
vo kelis nacių laikomus kai
mus.

griuvėsius ieškodami anks
tyvesnių atakų aukų.

16 LONDONO — Milži
niškas Mararder lėktuvų da 
linys iš Anglijos bombavo 
tris nacių aerodromus Olan
dijoje.

IS N. GVINĖJOS — Am
erikos karo laivai ir lėktu
vai vėl puolė japonų Ka.vi- 
eng bazę.

premjero rezidencijoje.

ir Rėvai, Estijoje, ir už jų 
menką pasirodymą prieš ru
sus šiauriniam fronte įsa
kęs kelių aukštų vokiečių 
karininkų sušaudymą.

Anot gandų bent vienas 
karininkas buvo sušaudy
tas, o kitas pasidaręs sau 
galą. Trečias-gi, neva buvęs 
atleistas.

tuos Rusijai dėl Stokholmo 
ir kitų Švedijos miestų bom- 
havimo, nors Maskva anks
čiau oficialiai pareiškė, kad 
tos bombos nebuvo numes
tos iš Rusijos lėktuvų.

NĖRA PLATESNIU ŽINIŲ APIE J.A.V. 
ATAKA ANT MARIANA SALŲ

KALENDORIUS
Vasario 25 d.^Šv. Motie

jus apašt.; senovės: Regi
mantas ir Vykintas.

Vasario 26 d.: ftv. Valbnr- 
gas.- senovės: Stuoma ir Jo- 
rūnė.

ORAS
Ūkanota ir dar šilčiau.

/

PEARL HARBOR, vas. 
24.—Pranešimas apie smar
kias atakas ant Mariana 
salų nurodo, kad Amerikos 
laivynas dabar veda ofensy
vą pačios Japonijos valdo
muose vandenyse. Didelis 
Pacifiko laivyno dalinys iš
nešė greitą ir smarkią ata
ką ant Saipan ir Tinian sa
lų, pietiniam Mariana saly
no gale, apie 1,300 mylių 
nuo paties Tokyo, ir tik 111 
mylių nuo Guam.

61 didelė ataka įvyko ne-

Aliantai supliekia 
japonus Burmoje

NEW DELHI, vas. 24. — 
Šios dienos komunikaf. as 
sakė sąjungininkai kariai, 
pribaigdami japonus Nga- 
kyedauk perėjoj, Burmoje, 

praėjus nė savaitei po di-‘beveUt viaiSkai apva18
džiosioa atakos ant Truk 
bazės.

Saugumo sumetimais, lai
vų radio nutildyti ir plates
nės žinios apie ataką bus 
paleistos tik vėliau.

Tuo pačiu pranešimu pa
sakyta apie Eniwetok atolio 
užėmimą. Japonų garnizo
nas Parry saloje susidėjo iš
apie 3,000 japonų karių, ku-^ rolės Chin kalnuose išskel

tą perėją, kur vakar jie at
mušė vieną japonų ataką 
prie rytinio įėjimo.

Adm. | Mountbatten ko
mandai pranešė, jog svarbus 
kalnus netoli Kyauktaw, 
Kaladan klony, buvo užim
tas, ir jaiponai ten naik na
rni.

Anot raporto, priešo p fc-

rių didžiuma užmušta, ka
dangi suimta tik 48 belais
viai.

dytos, o Hukawng klony ki
niečiai tęsia atakas ant prie
šo į pietus nuo Tanair upės.
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
ibrth Side

Vas. 10 d. ipasimirė Jonas 
Kaulius, nevedęs, 64 mętų 
amžinus. Palaidotas vas. 14 
d. iš Dangun Įžengimo baž
nyčios Sv. Kazimiero kapuo
se. Ilsėkis ramybėje.

I
Į a
K * ♦..marinas ir nešioja kovų 

ženklą jauname veide. Su
rink visus drąsius lietuvių 
kilmės jaunuolius esančius 
šiandieną Dėdės Šamo tar
nyboje, rasi jų šimtus tūks
tančių. Ar galimas dalykas, 
kad jųjų tėvų ir bočių šalie 
būtų atiduota bolševizmo sli-

Vas. 20 d. pakrikštytas bįjmi Ąr tam kariaujama. 
Jonas-Rusell, Jono Pabar- vergijos pančius uždėti 
čiaus ir Mary Souza sūne- iaįSVę mylinčioms tautoms.
lįs. Krikštan atnešė Russell __________
Bumblis ir Bertha Krikšto- Mūsų bažnyčios atųauji- 
nis. Jonas Pabarčius jau ke-,nimR3 bei atidekoravimas 
lėtas metų Ūmauja laivy- praaidėjo. Rištavonių
ne, yra atsižymėjęs mūšiuo- bažnyčioj. Sumanyta
se, teko jam plūduriuoti ke- įEitaįgytį naujas stacijas, 
lėtą dienų vandenyse, iki, Klebonas bažnyčioj užsimi- 
buvo išgelbėtas, nes jo lai- tad reikia surasti 14 aš
vas buvo sutorpeduotas ir menų kurie paaukotų po 
nuskandinus. Jūreivio uni- 535 00 ir hus gražioa nau. 
formoje atrodo labai gerai. jog stotys. Pasižadėjimai 
Beje, jojo tėvas Jonas Pa- j1?PJ piauįįa< Nuoširdžiai vi 
barčius (dabar jau grand- sįems ačiū.
father) ir tarnauja laivyne.
Kūmas Russell Bumblis yra

APDOVANOJAMA LIETUVE — DIDVYRIO MOTINA
ę.----------

Minint Vasario 16 d. Waterbury, Conn., Onai Sniečkienei įteikiama gėlių pagerbi
mui jos sūnaus Pfc. Broniaus, kurs kovose prie Namuro salų yra numušęs 27 japonų 
lėktuvus. Gėlių jai įteikia dr. P. Vileišis, pirmininkas Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus. Dešinėj Lietuvos ministras Washingtone Povilas Žadeikis.
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Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Bridgeville
žmogus yra pusiau me

džiaginis, pusiau dvasinis 
tvarinys. Jo dvasinė dalis 
yra kilnesnė ųž medžiaginę. 
Dievas, sutverdamas žmogų, 
turėjo omenyje labiau, sielos 
nei kūno gerovę. “Nekrau
kite, pasakę Kristus, , sau 
turtų žemėje, kur rūdys ir 
kandys gadina ir kur vagys 
iškasa ir vagia, bet krauki
te sau turtus danguje, kur 
nei rūdys, nei kandys nega
dina ir kur vagys neiškasa 
ir nepavagia”.

Atėjo Gavėnia. Gavėnios

di paslėpti sugedimo pradai; iš apyvartos, vėl prabilo 
jo jausmų pasaulyje, šalia Cicerono meistriškumu. Tai
dorų polinkių, būna labai 
daug biaurių, kurie tik lau
kia progos pasireikšti. To
dėl, budėkime. Gavėnia pa
togus laikas ugdyti dorus 
polinkius ir užsigrūdinti a- 
teities kovai su piktom pa
gundom.

Praeitą savaitę mūsų kle
boną atlankė kunigai: Mi- 
sius, Pikuti3 ir Karužiškis.

Visko po biskį
Lietuvos Nepriklausomy-

Kada prašome dangaus ■ 
nurašyti savo suklastotas 
sąskaitas, būkime pasiryžę i

----------- ' nubraukti kreivąsias sąskai-'
Išbujojęs aavymeilės jaus tas ir savo priešo. Cis

gražios iškalbos vyras.

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip

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

vakarais 7:00 P. M.

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

pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

$39.50 ir auk.
250 BEDROOM SETŲ 
po $49.59 Ir auk*

37a STUD1O COUCHES 
po $22.95 ir auk.

SPRialGSlNlAi MATRASAI
IR BOK SPRINGS 

po $22.00 
GELEŽINES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROLLERS 

po $5.95 
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50
GASINIĄI PEČIAI 

po $59.50
PEČIAI SU GESU IR ANGLI

MIS BUNGALOWS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LEDAUNES

$69.50
5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ

po 15c
RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 

po $8.95
AUKSINES RAŠOMOS 

PLUNKSNOS
po $1.95

DEIMONTINIAI 2IEDAI
po $9.95 ir auk.

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

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUK 
Calumet 7237

metu yr.a būtinas reikalas į kės šventės proga sureng- 
labiau susirūpinti savo šie- tos iškilmės praėjo dideliu 

pasisekimu. Pittsburghas at
simins jas ilgai. Kalbėtojų

los reikalais. Gavėnia įpa 
reigoja mus atlikti išpažin

Kas dvasių pasaulį laiko 
už pasaką ir fantaziją, tas 
nepažįsta nei savo žmogiš 
kos prigimties, nei tikrojo 
gyvenimo.

mas sukelia pas žmogų gy
vuliškos kovos instinktus.

Siundydami šunimis savo 
priešą pridarome daugiau 
žalos sau, kaip savo priešui.

Kol žmogus nėra laimėtas 
kitam gyvenimui, tol jis pa 
silieka vergas savo “aš”.

Mvr/rz 
TUM17 IN!

mARGUTU"
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - m kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 fld 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tį, priimti šv. Komuniją, už- žodžiai stipriai paveiks da- 
laikyti pasninką, daugiau lyviu protą ir jausmus. Ti-
melstis, vengti pasilinksmi
nimų, susilaikyti nuo svai
ginančių gėrimų, praktikuo
ti duosnumą ir t.t.

kėjimas į Lietuvos prisikė
limą sustiprėjo šimteriopai 
Kun. J. Misius, kuris, dė’ei niškįą’ętiką' 
ligos, kaip pats pasisakė,

Negalima kovoti priešą, 
nume.us į šalį savąją gar
bę, idėjos logiką, savo įsi
tikinimų vertybes, krikščio-

Kiekviename žmoguje g'ū per pora metų buvo išėjęs
............................. - '' ■ "•

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis 1 

Atvykite | mūsų Jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LFTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

EXTRAI EXTRA!

DABAR Permainyta, 
vardas Ir 
adreaa.

EleturUkaa
Žyduką*

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
, DRAUGIA

V. EAJTTKR, aa.

MONABCH LJQUOR 
3529 80 Halsted St

Phone YARDS 60,54
1 -i ■ i 1 -i r: t i < ręrn 1 ąn ctlmmbm

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 West Marąuette Road

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę 1 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 
- ’ ' antrašu.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 
patarnavimas greitas ir teisingas 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

aito
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

—■■■ - į----::" ■

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWĖLRY — WATCHMAKER 

— MUSIC * ~

4192 Archer Avė. Virginia 1141 S 4216 ARCHER AVENUE
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr. Phone: LAFAYETTE 8617

V " " »

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 matų patyrimas
TaLi Yarda 1838

Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofise Ir Akinių Dirbtuvl 
M01 80. HAIATKD IT.

84th Btreat

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

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

Nedėliomis pagal sutartį , 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: 1—8 Ir 8—8:80 P.BL 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

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 /________

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659<

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKŲS ■<
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

m AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI-r •*. »

Vlk ylena pora aidų visus ryvsnU 
totrt. Ju leMftkml ll»<-
aamtnuotl Jas modeniilktaiiala
metodą, kurią raųSjima mokslas 
ąaU satalktt.

M METAI PATYRIMO
m aktam.

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

orroMmOTii 
IMI Bo. Aabland A vena* 

Kampas lf-ies 
OARAli ŠMA, Chta«a 
10 VALaMD0«i

rfcAfJSIVM f»H » aa

Tel. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SĘEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chįcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ''

✓ ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. popiet ir hud 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMH.Y Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Tikėjimas yra brangi frievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą kadpo nabran-

V *



Penktadienis, vas. 25, 1944

L A S S I F I E D
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HEI.P VVANTED — VYRAI

Q

ND
OHJNRABTIS DRAUGAS, CHICAGO,

a a

HELP WANTED — VYRAI

irnuitik B

W A N T E D" D V I N
VYTRAI IR MOTERYS HEI.P VVANTF.D — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Drarliom Stnt-t 
TH. RANdoiph *488-018*

SVARBUS PRA NERIMAS
W*r M*npowcr Oonvmlsslnn nn 

statymui reikalauja kiul (laupo
mas darbininku tari Jslgytl Pa- 
lluosavimo Rafttą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Jstaleos — ar nuo Wnr Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitojo įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
ta* ar jums reikalinga paliuosa
vimo raStas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigom. daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

NAKTIMIS MAFVOTOJO — 
NUOLATINIAI

A bei nas ofisui valymo darbas. 
Gera mokestis.

NATIONAL BOULEVARD BANK 
400 N. Michigan

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

VYRU IR VAIKINU 
PATYRIMO NEREIKIA 
100% KARO DARBAI

Ųždirbsit iki $65 i savaitę po 2 
savaičių painokos. Laikas Ir pusė 
už viršlaikį.

GRENWALD PLATINO CO. 
4809 W. Lake St.

TH. Esterbrook 0482

BEEF BONERS
ATSISAUKIT I 

AVIMU PACKING CO. 
1127 W. 47th Place

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACIJĄ 
(67th Ir Kedzie. 79th 'r Western) 

Atsišaukit tuojaus 

RHEEM
MANUFACTURING CO. 

7600 S. Kedzie

MERGINŲ! 
MOTERŲ!
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
MES IŠMOKINSIM JUS 

PASTOVUS DARBAI

SUNSET, INC.
128 N. RACINE AVE.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipo

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

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACIJĄ

Mitchell Mfg. Co. ,
2525 Clybourn Ave. Lincoln 2800

VYRŲ — PIOVRJŲ 
Prie lengvo apskrltaua plflklo darbų. 

Gera mokestis. Atsiftauklt 
314 S. FRANKLIN ST.

BUS BOYS
AtsiSaukit i Colonnade Kambarį. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd

FREIGHT HANDLERS 
Gera mokestis. Pastovūs darbai. 

CLEVELAND AND CHICAGO, 
MOTOR F.XPRESS CO.

1030 W. Washlngton Blvd.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 

1701 W. Wellington
(AtsiSaukit prie PAULINA St. vartų)

TROKAMS 
TIRE VYRŲ

REIKALINGI DIDELĖJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

Pastovūs darbai dabar ir no karo. 
Gera mokestis ir laikas ir 

pase už viršlaikį.

SVARBI PRAMONE
' ' ? M t -a n
The Wil(ett Company 
700 S. Desplaines St.
100% Karo Darkai

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų

• Pakuotoįų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Ave. 

4150 .N. Knox Ave.

SARGO 
DAUNIAM LAIKUI

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

VAN CLEEF BROS.
7800 S. Woodlawn Ave.

MEKANIKŲ — VYRU
Pastovūs darbai dabar Ir po karo. 
Lengvi bench darbai prie coln ma
šinų. Galite uftdlrbtl nuo $50 Iki $7 5 
kas savaitę dirbant nuo 52 iki 56 
vai. Mokiniai pradeda nuo 80c iki 
U-00 i vai. Patyrusiems mekanl- 
kams mokama daug daugtau.

THE PACE MFG. CO.
2209 S. Indiana Ave.

ABELNI DIRBTUVES 
DARBAI

Uždirbkit $60 į savaitę. Dieną ir 
naktį šiftai. Turi būt drafto pa
liuosuoti.

PYRAMID DIE SIN KING COiRP.
• 4440 N. ELSTON AVE.

Išmokite
AUTOMATIC

SCREW MACHINE 
OPERAVIMA 

VYRAS AR y AKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI 
ATSIŠAUKIT

Wilson-Iones Co.
3300 W. Franklln Blvd.

(Arti Kedzie gatvėkarių: 5 blokai 
j šiaurę nuo I.ake St.)

COACH IR 
Roundhouse

Darbininkų
REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI/

Vyrams ir

, Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė nž 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSISAUKITE PRIE
MR. H. U PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Ave.

SANTA FE RY.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Jdomlų karo darbi, mo
derniškoje dirbtuvėje. Atslftauklte 
asrneniftkat 8:30 Iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Ave.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East VVashington St.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Waslibigton St.

VYRAI IR MOTERYS

KARO DARBININKŲ
Vyrų

HELP VVANTED — MOTERYS

1. —PAPRASTU DARBININKU
2. —TROKERIŲ
3. —COUNTERS IR CHECKERS
4. —AUTOMATIC SCREW

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

Moterų
MAŠINŲ MAINTENANCE 

VYRO

VISUOSE ŠIITUOSE 

★
’ SET-UP VYRŲ PRIE LATHES 

VISUOSE ŠIITUOSE
★

SET-UP VYRŲ PRIE 
GRIDLEY SINGLE SPINDLE

VISUOSE ŠIITUOSE 
★

SET-UP VYRŲ DEL 
GRINDERS

VISUOSE ŠIITUOSE - 
★

48 vai. į savaitę minimum. 
Laikas ir pusė .virš 40 vai. ,

Eųuitable Bearing Co.
4631 Cottage Grove Ave.

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

1. —INSPEKTORIŲ
2. —ASSEMBLERS
8.—MASINU OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių)

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

CABINET MAKERS
MEDŽIO DIRBĖJAI%

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

Gera mokestis.
Darbas per ištisus metus.

FLORENCE VVOOD

WORKING CO.
2043 W. Grand Ave.

Atdara Sekmad.t

Employment Ofisas 
bus atdaras 

SEKMADIENĮ 
NUO 10 RYTO IKI 5 PP.

Mes priimam visokios rūšies dar
bininkus darbams Machine Shop 
ir Foundrėįe.
ATEIKITE SEKMADIENĮ

Pasitarsime aks link progų 
pastovios ateities.

ARTI JUSU NAMU 
Jei gyvenate pietvakariniuose

' ’ priemiesčiuose.
PAPRAST. DARBININKŲ

MOUOERIC 
IR COREMAKERS

LATHE HANDS
BORING MIIJi HANDS 

. DRILL PRESS OPERATORIŲ . 
SARGŲ

Daug kitų darbų. Pastovūs po karp. 
Geriausios darbo sųlygos.

Aukftėiausia rata mokesties.

I.TNDAHL FOIENDRY DIVISION OT

AMERICAN GEAR 

& MFG. CO.
5900 OGDEN BLVD.

GERAS
r Užmokestis 

Darbo sąlygos 
Valgis Cantecne 
Ligoninės ir 
Apdraudos Pienas

Matyklt Mr. Danicek
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
Pirmad. Ifttisal flefttad.

8 ryto Iki 4:80 pp.
DOUGLAS PARK “L” KI DUBŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Ave. Cicero

VU
t

VAIKINŲ — VYRŲ
Abelnlem. dirbtuvės darbams. Oera 
mokestis. Valandos nuo 8 Ikt 4:80. 
flefttadlenlals Ikt 12. laika. tr pusė 
ui vlrftlaikl Apmokamos atostogos. 
Pykai hospltalleaclja.
Standard frutt productsco. 

401 N. PAULINĄ ST.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

• • •

LAIKAS IR PUSE 
MOKAMA VIRS 8 VAL.

Patyrimo Nereikia 

ATSISAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 
38th St & Central Pk. Ave.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metę Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną; Penktad. 
8:SČ ryto iki 5 pp.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 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

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Bolševiku pretenizjos 
kliudo priešnacrnę 
veiklu

(LKFSB) Lietuvoje pali
ko neišdildomai baisų aVmi-y 
nimą šimtai bolševikų nužu
dytųjų žmonių ir dešimtys 
tūkstančių ištremtųjų į Si
birą. Vokiečiai tą žinodami 
stengiasi plačiai paskleisti 
bolševikų naujus pareiški
mus Lietuvą vėl prijungti 
prie Sovietui. Tas gerokai

paraližuoja gyventojų veik
lą prieš nacius, nes lietu
viai siekia laisvės, o ne nau
jos - bolševikų okupacijos. 
Dėl to suprantama, kodėl 
Lietuvoje vyksta net masi
nės darbininkų demonstra
cijos prieš bolševikus, kaip 
tas buvo Šiauliuose.

iCOSBy
DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HF.LP VVANTED — MOTERYS

"Ar jie turi teisę 
gyventi!"

(LKFSB) Šitokia antraš
te knygą išleido Baltijos ko
mitetas Švedijoje. Knygoje 
svarstomas Baltijos tautų 
likimo klausimas. Prie tos 
knygos išleidimo prisidėjo 
buv. Estijos prezidentas Rei, 
buv. Lietuvos min. šeinius 
ir Latvijos prof. Balodis.

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ .

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IftMOKTI
Radio Darbų Amatą 

Įdomūs darbai pagelbėti išdirblme 
svarbiu komunlkacilos įrengimu. 
Aukščiausia mokestis laike moki- 

'nimo kaipo:
ASSEMBLERS 

SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Ave. 

4150 N. Knox Ave.
MERGINI’ IR MOTERŲ 

Abelnlem* dirbtuvė, darbam*, gera 
mokeatis. ftefttadlenlals dirbti nerei
kta. Valandos nuo 8 Iki 4:80. Ap
mokamo. atotfogos. Dykai bospita- 
tlsacija.
OTANDARD FRl’IT PRODUCTS CO. 

401 N. PAULINA OT.

MERGINŲ - MOTERŲ
The WALLACE

SUPPLIES MFG. CO.
Reikalauja

Abelnų Dirbtuvės 

Darbininkių \
PRIE

SVARBIŲ AIRCRAPT DALIŲ

PATYRIMO NERĖKIA

GEROS PRADINES RATOS 

SAVAIME PAKĖLIMAS 
Atsišaukit į

Employment Ofisą *

WALLACE
SUPPLIES MFG. CO.

3028 Lincoln Ave.
Matykit Mr. Longley

Miss Graham

. Motery - Merginų
SENŲ IR JAUNŲ

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

PATYRIMO NERĖKIA
Gera mokestis, pastovūs darbai 
dabar ir po karo. Daug kitų nau
dingumų. Užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę.

CHICAGO fcAR SEAL CO.
634 N. Western Ave.

Vokiečiai gerinąs! 
Baltijos tautoms

(LKFSB) Jausdami pavo
jų, vokiečiai nori pelnytis 
daugiau prielankumo Balti* 
jos tautų žmonėse ir grei
tesniu tempu ėmė priva
čioms savininkams grąžinti 
bolševikų nusavintas žemes 
Estijoje. Latvijoje . ir Lie
tuvoje. Kaskart daugiau kai 
bama ir apie vokiečių pla
nus, neva, grąžinti Baltijos 
valstybėms nepriklausomy
bę.

MOTERŲ—prie dženltorlaus darbų 
naktimis vldurmleatyje. Valandos

Į nuo 7 vak. Iki 1 ryto. Rekmad. Ir 
* flyentad. dirbti nereikia. Oera mo
kestis. RVVIGART A CO. S2 N. State

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINŲ
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyru»lų, $87.10 J mėnee) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite, pri. Homekeeper.

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
53 *8 Shrrlilaa Ibi.

★ ★★★★★★★ik
★ For Sale 1
★ For Help 1
★ For Rentl
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthoanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED IMS —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***

Iki šiol kare žuvo 
36,005 amerikiečiai

WASHINGTON, vas. 24.
—Karo sekretoriaus padėjė
jas Patlterson pranešė, kad 
amerikiečių nuostoliai iki 
šiol yra 157,865, kurių 36,- 
005 žuvo.

Lietuvoje nebebuvo 
Kalėdų sveikinimų...

(LKFSB) Karo prispaus
ti vokiečiai laikosi didžiau
sio taupumo. Kalėdinių svei 
kinimų kortelės taupumo su
metimais išviso nebebuvo 
spausdintos ir jų Baltijos 
p raštuose nebuvo galima 
gauti, — praneša švedai.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ
JT

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

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

’ -------- A---------
Iš priežasties komplikuotų taisyklių ir ilgumo 

laiko reikalinga pildyme taksų atskaitų, NEDAU
GIAU kaip 30 minučių yra skiriama vienam asmemri.

-------- ★r—
Tad, kad suteikus kiekvienam patarnavimą, Jis 

paruošia klausymų formatą, iš kurios tikra Taksų 
Atskaita yra gaminama mūsų ofise.

£
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Pubitthed Daily, oxcept Sundays, 

by the
LFl'H UANIAN CATHOUC V F.-SS SOCIETY 
A member of the Catholic l'rc^a Association

>6.00 per year outside oi Chicago; 17.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratas kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: *
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Jungtinėse Valstybėse, ae Chicagoje:
Metams ...................   $6.00
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Trims mėnesiams ............. ......................... 1.75
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrailname, Jei neprašo
ma ui padaryti Ir nserislonCUma tam tikslui pašto lenkių. RedakcUa 
pasilaiko sau teisę tainjtl Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožldroa. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
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Under the Act of March 3, 1879.

Kongresas ir Prezidentas
SKIRTUMAI TAKSŲ KLAUSIMU

Jungtinių Valstybių kongresas vakar perbalsavo Pre
zidento Roosevelto uždėtą veto ant dviejų ir pusės bi
lijono dolerių taksų projekto. Neabejojama, kad ir se
natas šiuo reikalu paseks kongresą.

Prez. Rooseveltas buvo įnešęs j kongresą savo mo
kesčių įstatymo projektą. Kongresas priėmė nuosavą 
projektą, su kuriuo Prezidentas nesutiko ir jį vetavo. 
Tai\ sukėlė didelį nepasitenkinimą abejuose kongreso 
rūmuose. Nepasitenkinimas nuėjo tiek toli, kad senas 
Prezidento draugas ir vienas didžiausių jo darbų prog
ramos ir politinės linijos rėmėjų senatorius Barkley 
(demokratas iš Kentucky) pasakė dramatišką kalbą 
prieš Prezidento elgesį vetuojant mokesčių bilių ir re
zignavo iš senato daugumos vadovybės, kuri laikoma 
ir garbinga ir svarbia pozicija. Jo žygis sukėlė ypatin
gą sensaciją ne tik kongreso rūmuose, bet visame kraš
te.
AR TAI PAŽEIDŽIA VIENINGUMĄ?

Nėra abejonės, šis incidentas senate vis tik padarė 
didelį nemalonumą Prezidentui Rooseveltui. šiame mo
mente, kuomet jam reikalinga, visų glaudžiausia koope
racija ir karo fronte ir namuose, kongresas, kuris la
biausiai turi bendradarbiauti su administracija, išėjo 
prieš patį Prezidentą. Paviršutiniškai žiūrint, tai gali 
rodytis ir negera ir nesveika.

Tačiau, giliau pažiūrėjus į tą klausimą, dėl kurio šis 
triukšmas kilo, kongreso elgesys yra pateisinamas. Iš 
kitos pusės žiūrint, šen. Barkley ir bendrai abieji kon
greso rūmai parodė, kad jie yra nepriklausomi savo 
srityje (įstatymų leidime) nuo kitų valdžios šakų. Jie 
atstovauja žmones ir gina jų, kaip ir viso krašto, gy
vuosius reikalus.
DEMOKRATINE SĄVOKA TEBERA GYVA

Šia proga “vis tik reikia konstatuoti ir šį faktą, kad 
Jungtinių Valstybių demokratinė santvarka, kad ir ka
ro metu, yra ir pasiliks gyva. Kaip yra gyvos kitos 
valdžios dalis (administracinė ir juridinė) taip yra gy
va ir kgislatyvinė dalis. Taip ir reikia. Toks pasireiš
kimas, tai geriausias atsakymas visiems tiems, kurie 
jau nuo seniai mėgsta įtarinėti, kad pastarais kele
liais metais Jungtinės Valstybės buvo vedamos savo
tiškos diktatūros link. Kol viaas demokratinės val
džios šakos yra gyvos ir nepraradusios savistovumo, 
visokie tos rūšies įtarinėjimai neturi jokio pagrindo.

Pacifiko frontas ir mes
Paskutiniuoju laiku iš Pacifiko karo fronto vis dau

giau gerų žinių susilaukiame. Puikus mūsų karo lai
vynas, gabūs ir sumanūs jo vadai tikrai gerai atlieka 
savo sunkų uždavinį. Lakūnai taip jau šauniai kariau
ja. Neatsilieka marinai ir armija. Kuriems tik tenka su
sidurti su priešu sausumoje, ne tik pozicijas atlaiko, 
b«t japonai negali prieš juos atsilaikyti.

Mes, besidarbuodami namų fronte, didžiuojamės A- 
merikos ginkluotomis karo jėgomis. Tas pasididžiavi
mas teišaukia mumyse dar didesnį ryžtingumą ir au
kojimąsi remti Amerikos karo pastangas. Daugiau pir
kime U. 9. karo bonų, prisirengkime gausingiau aukoti 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

DTKNRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bolševikų melagystės
KLAIDINA KITATAUČIUS

Praėjusį trečiadienį “The Chicago Sun” įdėjo Chica
gos lietuvių komunistų dienraščio redaktoriaus Andru
lio laišką, kuriame jis piktinasi, kad šio miesto lietu
viai, minėdami Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
26 metų sukaktį pareikalavo Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės. Šis mūsų tautos pardavikų komisaras, 
priminęs Sun redaktoriui,** kad jis vasario 14 d. įdėjęs 
žinią eu antrašte “ Lithuanians Here Ask Free Nation.’’, 
gali suklaidinti aavo skaitytojus. Esą surengtas minė
jimas St. Agnės salėj nereprezentavęs lietuvių daugu
mos ir dėl to, suprask, neturėjęs teisės pasisakyti už 
nepriklausomą Lietuvą. Be to, šis melagių karaliukas 
drįsta pakartoti savo laikraštyje nuolat skelbiamas me
lagystes, kad visi tie lietuviai, kurie stovi už nepriklau
somos Lietuvos atsteigimą, yra ir Amerikos sąjungi
ninkės, Sovietų Rusijos, priešai ir karo pastangų truk
dytojai.
BOLŠEVIKAI STUMIA LIETUVĄ I PRAŽŪTĮ

Andrulis, kaip ir visi kiti jo “tavorščiai” puikiai ži
no, kad tas komitetas, kuris surengė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minėjimą St. Agnės 
salėj, atstovavo milžinišką Chicagos lietuvių daugu
mą (katalikus, sandariečius, socialistus, tautininkus ir 
jų organizacijas) ir dėl to turėjo teisės jų vardu pa
statyti reikalavimus. Andruliams, Abekoms ir jų pas
tumdėliams Prūseikdms nepatiko ir nepatiks nė vienas 
lietuvių patriotų žygis, kuris bus padarytas sąryšy su 
Lietuvos laisvinimu, nes* jie darbuojasi, kad įstumti 
Lietuvą į amžiną pražūtį.

SKAUDUS PRANAŠAVIMAS
Kas dar netikėtų lietuviškųjų kojnunistų tautinei ju- 

došystei, tepasiskaito vasario 24 d. Chicagos bolševikų* 
šlamšte Prūseikos parašytus žodžius: “Greičiau jie pa
matys savo ausis negu1 Lietuvą”. Vadinas, jo, kaip An
drulio ir kitų komunistų manymu, Lietuva jau nebe
priklauso ir nebepriklausys lietuviams. Mes jce nebe
matysime, nes ji bus pražudyta. Kada žmonės taip že
mai nupuola, jie nebesiskai'o su jokiu padorumu. Skel
bimas šmeižtų ir melagysčių jiems pasidaro papras
čiausiu dalyku.

GAVĖNIOS 
MINTYS

Rate Vyriu P. Bsčya, MAC.
i

Penktadienis 
25 vasario

Kunigui giedant Mišias 
prisiminiau lotynų kalbos 
pamokas iš gimnazijos ir 
supratau prefaciją, kurioje 
sakoma, kad pasninkas blo
guosius įpročius silpnina, ge 
ruosius stiprina, protą iš
kelia aukštyn ir duoda nuo
pelnų.

Seniai stebėjausi gudru
mu tų tautų, kurios dide
liam bendram reikalui iški
lus, pusę dienos nieko ne
valgo, kitą pusę tenkinasi 
pačiu pigiausiu , maistu ir 
taip sutaupintą pinigą su
dėdamas viešam reikalui 
daug pelno. Tik man rodo
si, kad katalikų Mišiolas ne 
tokiais pelnais rūpinasi, o 
tikisi turėti iš pasninko daug 
naudos sielai danguje. Galų 
gale abejos rūšies pelnai tik 
sustiprina giesmės posaki a- 
pie pasninko naudą. Tiktai 
abejoju, ar daug yra mūsų 
žemėje tokio aukšto proto 
žmonių, kurie galėtų supras
ti, kokią ryškią tiesą kar
toja ši lotyniškoji giesmė?

Iš to atsiranda kitas klau 
simas: kiek laipsnių turėtų 
dar kilti mūsų protų lygma- 
la, kad jos užtektų visuo
menės gerovei aprūpinti? 
Vienas laipsnis bus supras
ti, kad turintys vieną pačią 
ir ieškantis kitos neranda 
laimės. Antrasis laipsnis mo 
ko, kad viešojo pinigo aik- 
vojimas, ar turto prisisavi- 
nimas veda ne į tautos di
džiavyrių eiles, o į kalėjimą. 
Trečiasis žino, kad pirkliai 
pralob8ta sąžiningumu, ne 
suktybėmis. Aukštesnis už 
tuos laipsnius supranta pas
ninko ir kitų tikybinių pra
tybų naudą. Neperlipęs per 
žemesniuosius laipsnius nie
kas negaili atsistoti ant aukš 
tesniojo.

Pasninkas yra šito lipimo 
pradžia. Kas Gavėnios pre
faciją sustatė, tas jau buvo 
aukštokai dvasia palypėjęs. 
Pirma išmokęs suvaldyti kū
no geidulius, jis išsilaisvino 
iš blogųjų įpročių. Dievo 
laisvę įgijąs žmogus lengvai 
įgauna gerųjų įpročių ir 
matyte mato, kad sąžinin
gumas naudingesnis už suk
tybę. Kitiems tebeklaidžio- 
jant aistrų tamsoje, jis 
džiaugiasi tiesos šviesa.

Mudu, skaitytojau, kaip 
sutarsiva: ar kirsti lašinius 
Gavėnioje, nepraleidžiant nė 
penktadienių, ar kopsiva 
aukštyn į tikybinės tiesos 
šviesą.

★
Gin Lietuvą •

Prieš kiek laiko Minneapolio plačiai skaitomas dien
raštis “Minneapolis Star Journal” įdėjo J. P. Baukaus 
rašinį, kuriame yra ginama Lietuvos teisės į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą, šio rašinio autorius nesu
griaunamais argumentais įrodo, kad, jei Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės būtų inkorporuotos į Sovietų 
Rusiją, būtų padaryta didžiausia neteisybė ir atrodytų, 
kad Atlanto čarterio principai ir “Keturios Laisvės” 
yra rezervuota apribotam skaičiui parinktų tautų.

Anot p. Baukaus teisingo teigimo, Baltijos valstybių 
žmonės kiekvieną progą išnaudoja prieš okupantus na
cius. Jis rašo: “The vigor and intonsity of their struggle 
has brought the wrath of the Nazis upon them, with the 
result that brutal terrorism and intolerable snffering 
has been inflieted upon these liberty-loving people”.

Toliau p. Baukus rašo, kad lietuviai labai daug ir. 
stipriai dedasi prie sutriuškinimo nacizmo ir todėl po 
šio karo jie pelno pilniausią teisę į laisvę ir nepriklau
somybę.

J. P. Baukus rodo puikų pavyzdį ir kitiems mūsų 
profesionalams ir veikėjams, kaip reikia ginti savo tė
vų krašto šventas teises į laisvę.

Visi komunistai yra vienodi
“Naujienos” aną dieną priminė Chicagos komunistų 

laikraščiui (Vilniai) vieną jo rašinį, kuris buvo įdėtas 
1941 m. birželio 7 d. Tame rašiny “Vilnies” redakto
rius didžiuojasi, kad visų šalių komunistai savo nusi
statymu yra vienodi, štai tas rašinys:

“Anglijos komunistai kovoja prieš imperializmą, 
prieš Churchillą, ir už taiką. Francijos komunistai 
kovoja prieš savo krašto imperialistus, prieš vyriau
sybę, ir už taiką. Amerikos komunistai kovoja prieš 
aavo krašto imperialistus už taiką. Matome, kiekvie
no krašto komunistai kovoja prieš savo krašto impe
rialistus, plėšikių.”

Matot, tais laikais, kuomet Stalinas bičiuliavosi su 
Hitleriu, visi tie, kurie kovojo prieš nacius ir jų vadą 
Hitlerį, komunistų buvo vadinami imperialistais ir net 
plėšikais. Ir “Vilnis” tada klūpčiojo prieš Hitlerį ir 
jam aklai tarnavo.

Aukokite kraują per Amerikos Raudonąjį) Kryžių su- 
žeistijjij karijį reikalams.

Penktadienis, vas. 25, 1944

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMA

Rašo PROF. K. PAKŠTAS 
(Tęsinys)

Kas pasakyta apie valgį, tam tikroje proporcijoj tin
ka pasakyti ir apie rūbus, muilo vartojimą, butą: pažan
giausių Vakarų valstybių dar nepavijom, bet Rytus la
bai toli pralenkėm. Ir šitų standartų kaimietis labai ne
nori atsisakyti. Jis turi savo kaimietišką puikybę: jis 
didžiuojasi aavo gerais arkliais, gerais pakinktais, kar
vėmis, kurių viena 2 ar 3 rusiškas atstoja; riebiomis, net 
be saiko nupenėtomis kiaulėmis, ir pilnais aruodais. Ir 
jis mano, kad aukšti Rusijos mokesčiai, valdiškos nosies 
kišimas į visus jo reikalus, rikvizicijos ir kolektivizacija 
tikrai užmuš jo sunku, bet vis dėlto sotų, šiltą, jaukų ir 
laisvą gyvenimą.

Kai 1939 m. spalių mėnesį Rusija gąsdinimais išreika
lavo įsileisti į Baltijos valstybes sovietiškus garnizonus, 
tai tie garnizonai jose rado jiems visai nepažįstamą, tik
rai svetimą gyvenimą. Štai ką apie tai sako “Memoran- 
dum of Information on Foreign Affairs” No. 21, issued 
by Imperial Policy Group, August, 1940:

“The Russian garrisons were astonished to find that 
three smail countries on the borders of the Soviet were 
living in totally different, and far better, oonditions than 
those prevailing in Russia. The Standard of living was 
higher, everybody had plenty of food, pleasure and free
dom. All sections of the community had plenty of clothes, 
shoes and means of transport. There was no secret ęolice, 
no spying by one member of a family upon another. Every- 
thing was different and dangerously attractive. Sooner or 
later men from garrisons would to be sent home on leave, 
and Kremlin feared the stories which might go with them, 
especially as Russia had sent to the Baltic States some 
of her most iii eąuiped and bedraggled scldiery — a fact 
which was very much commented upon by ohservers and, 
not least, by the inhabitants themselves”.

“The methods used to bring about the annexation of 
these three countries were deplorable and pūrely aggres- 
sive. Space does not permit us to give the full story. The 
strength of the United States oomment and protests about 
ithese events has been remarked upon in some ąuarters. 
The reason is that the American diplomatic missions in 
tse Baltics were particularly well informed as to what 
happened and the methods used. They have so much do- 
cumentary evidence to prove the aggressive character of 
Russian policy that Ithey were able to give the State 
Department the most detailed Information. They had been 
impressed with the remarkable progress made by the 
three Governments, and the general success which they 
had won in commercial and diplomatic relations wi!th the 
outside world. All these facts were, we believe, very much 
stressed in the dispatehes to Washington and convinced 
the administration there that this was a case for showing 
the unąualified disapproval of the United States.”

“It is to be devoutly hoped that the British and the 
United States policy respecting the Baltic States would 
be co-incident. We have reason 'to believe that any parting 
of the ways over this quite smail affair would have the 
most unhappy conseąuences. Russia would not be sorry 
for it, and consequently there is the utmost pressure upon 
us to take a course of which, as the Kremlin knows, U. 
S. opinion would diaapprove”.

Kaip matome, patyrę britų stebėtojai yra lygiai tos 
pačios nuomonės apie didelius gyvenimo standartų skir
tingumus tarp Baltijos valstybių ir Rusijos. Mums ma
lonu, kad nereikia su jais mums šiuo klausimu ginčytis. 
Lieka tik galvoti apie būdus, kaip apsaugoti Baltijos tau
tų savu darbu uždirbtą turtą ir savu krauju pirktą laisvę. 

(Bus daugiau)

Y,

BY AL LIES 
-------- MILĖS

•v?.
es*'-^

•••> • • ••/. I.

LORIENJ ' ^CZECH

Žydų žudynės
LKFSB) Gavome žinių, 

kad dar 1941 m. žydų buvo 
išžudyta: Nemenčine — 600, 
N. Vilnioj — 1,000, Eišiškė
se 200, Trakuose — 2,000, 
Šiauliuose — 7,000. 1943 m. 
pavasari buvo išžudyta visi 
žydai Ašmenos gete. Tų pa
čių metų vasarą buvo tęsia
ma žydų likvidacija Vilniaus 
gete. Prieš karą Vilniuje bu
vo apie 70,000 žydų, o 1941 
m. lapkr. mėn. teliko tik a- 
pie 30,000.

< noil>------
' lgessen*

, • leipzig

5000 Allied planes 
drop 8000 tons of 

bombs on Germany in 
36-hour period

JJ^'Holberstodt
IN* 8< 
• Lei

COLOGNE

Pastaruoju laiku Amerikos ir britų oro jėgos pradėjo 
dažną ir labai sunky puolimą iš oro visų didžiųjų Vokie
tijos pramonės centrų ir militarinių punktų. Vokietija da
bar^ tikrai labai kenčia nuo sąjungininkų bombardavimo. 
JAcme-Draugas teleghoto).
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KARIO LAIŠKAS

Ką reiškia Bingo?

Rašo A. Skirtus

Neklauskite, kur
Gal, skaitytojams atrodys J važiuosime 

juokingas klausimas, nes be
veik visi esate žaidę Bingo 
ar Reno. Bet kareiviams tas 
žodis reiškia ką kitą. Tai 
nėra keiksmas, bet kartais 
skamba blogiau negu keiks
mas. To žodžio nė vienas ka-

Traukinys iš lėto ritosi 
Chicagos link. Kareiviai, no
sis prispaudę prie langų, ste
bėjo, ką pravažiuojame. Kol 
pervažiavome Chicagą, sker 
sai per skerdyklų centrą, i
truko dvi valandas. Dauge- 

reivis nemėgsta, bet per die- ljg žiavome pro t
ną jį vartoja dešimtimis kar aay0 namU8 jr pagalvojome>
tų.

Tikra to žodžio
kažin ką veikia žmonoa, vai- 

prasmė teVeliai. Kareiviai atse
yra tokia — kad tavo var
das yra sąraše kareivių, ku-
rie šiandien ar ryt turi iš- Roosevelt Rd..
vykti j kitą kempę; tada ne- 63rd _ ,eaae, trauki. 
gmrna nė vienas leidimo iš-| ny8 8tovinSjo kur jis norS. 
vykti už stovyklos ribų, ne- jo jr i8g mQgų ida.' 
leidžia telefono šaukimų, tu- vimų Nu0

kė kiekvieną gatvėkario Ii-- 
niją ir juokaudami šaukė:

ri būti savo barake, kol pa
ims į traukinį ir išveš ne
žinia kur. Bingo ypač tada 
biauriai skamba, kai išgy
veni stovykloj visą savaitę, 
atlieki K. P. ir kitus dar

koma tiesiai link “Deep ir 
the Heart of Texas”. Leite-: 
nantas, įėjęs į kiekvieną va-1 
goną pranešė, kad “ne tik 
mes neturimė žinoti ir klau-

, , i sinėti, kur važiuojame, bet
bus ir padarai pasiruosimus turjm£ įr „ kur at_
kur nors praleisti savaitgali x. . ... ., ,, , .1 važiuojame. Bukite visiškais(week end), bet staiga su
žinai, kad per kelias valan
das turi pasiruošti išvažia
vimui.

Štai ir šiartdien, gražiame

durneliais, nieko nežiną, tuo 
išsaugosite sveiką savo kai
lį”. Buvo leista kortuoti, rū
kyti, skaidyti ir rašyti. Tik 
nevalia pasiųsti laiškų, kol

šeštadienio vakare, pakuo-Į nenuvyksime į savo stovyk- 
jame savo daiktus j maišus ją
ir apie 700 jaunuolių lau
kiame momento, kada pa
šauks vykti į traukinį. Ank
sti pavalgome vakarienę, už
rašo su kreida ant metali
nių kepurių raidę C ir eilės 
numerį. Saulė jau leidosi, ir 
raudonai nušvietė veidus ke
lių šimtų kareivių, stovin
čių tarp barakų ir medžių; 
viąi turėjo ant pečių po di
delį maišą ir rankose po mai 
šiuką, kuriame turėjo reik
menis reikalingus traukiny
je. Buvome suskaičiuoti ir 
paskirstyti į grupes, pasa-

Vienuoliktą valandą pa
taisė mums lovas: viršuje 
vienam, žemai dviem. Buvo 
minkšta miegoti, tik per
daug karšta. Šįryt, sekma
dienį, sausio 30 d. pažadino 
septintą valandą ir pusry
čius gavome tik devintą va
landą. Pirmą kartą valgė
me su savo šaukštais ir ša
kutėmis. Gavome kiaušinie
nės ir kavos. Dabar daugu
ma kareivių kortuoja arba 
skaito žurnalus, kai kurie 
snūduriuoja arba šnekučiuo-

. jasi. Apie vienuoliktą valan-ke vagono numerį. Didziuo- , ,. o. , ~,v . T_ dą pravažiavome St. Louis,
o dabar traukiame Missouri

SAJLIES SENATE IR KONGRESE DEMOKRATŲ VADAI

Ši nuotrauka prezidento Roosevelto ir senatoriaus Alben Barcley padaryta 1938 me
tais per kongresinius Kentucky valstybėje rinkimus, šiandie tarp tų vadų disharmo
nija. Dėl prezidento vetavimo naujo taksų biliaųs, šen. Barcley pareiškęs savo rezig
naciją iš demokratų vadų senate, žemiau laikraštininkai apspitę senatorių po jo to
kio pareiškimo. (Acme-Draugas telephoto)

“X.1,”' “S Pasiustas USA lietuviu

pastatai atrodo maži, kai atSlŠdlfkltliaS LietUV0I1 
kurie net apskurę, mažai
kuo tesiskiria nuo Lietuvos (LKFSB) Kunigų Vieny-į

sius maišus trokai nuvežė.
Kapitonas kiekvienam pa
švietė į gerklę, o mes jam 
padainavome a-a-a. Visi bu
vome sveiki. Nužygiavome į
stotį, kur specialus trauki- Pažvelgiame į laukus, me- ___________
nys jau mūsų laukė ir sun- kur n^ra sniego, stūkso me- i ...
kiai dūsavo. džiai be lapų ir kukurūzų! PaSKUtilUS KINI,

laukais. Du kart pervažia
vome didžiausią J. A. Val
stybių upę Mississippi. Kai

PIRMOJI TAUTINIŲ GRUPIŲ WAC

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Praeitą savaitę matėsi: (boatman’3 mate) ir gun- 

daug jaunuolių šios šalies neFs captain, pas tėvus Pra 
laisvės ginėjų, kurie sugrį-1 ną ir Aleną Savickus, 
žo į namus kelioms dienoms Jonas Turuta, RM l-e (ra 
svečiavosi su tėvais bei gi-'dio man), sūnus Uršulės Tu- 
minėmis: rutienės, užbaigė mokslą

Antanas Vasiliauskas, pas Northwestern University. 
tėvus Juozą ir Juliją Vaši- Evanston, III., ir dabar ran-
liauskus.

Sgt. John Dubinskas (ra
dio operator ir aerial gun- 
ner) pas tėvus Joną ir Ka- 
tariną Dubinskus ir seserį 
Nellie Gillis.

Pvt. Joseph Matulionis 
pas seseris Adelę Matulio
nis ir Mrs. Nellie Mohn.

Juozas Savickas BM 2-c,

gas laimėjimas: į Lietuvą 
per Raud. Kryžių jau išsiųs
ta vaistų už $10,000.00.

dasi Shoemaker, Calif. (na
vy).

Vasario 19 d. Agota O- 
rentienė su sūnum Jurgiu 
ir jo žmona Josephine buvo 
išvykę j Ann Arbor, Mich., 
į kito sūnaus Edvardo už
baigimo , mokslo iškilmes 
Ann Arbor University, kur 
gauna inžinieriaus laipsnį.

Vasario 21 d. buvo meti
nis susirinkimas Šv. Agotos 
dr-jos. Valdyba pasiliko ta 
pati. V. M. K.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Hedar
BEERS

Urmo (wbole8ale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą. 1
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

ss

N.

vių skleisti lietuvišką reli
ginę spaudą, kuri yra mūsų 
tautinės-religinės gyvybės 
kraujas, kelrodis. Skatina
ma pagyvinti organizacijų

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

ūkių. j kės, tam tikrais ypatingais ("veikimą, rūpin’.is naujais
Diena graži, saulėta, per keliais, buvo pasiųstas Lie- pašaukimais į vienuolišką 

traukinio langus seku aplin- tuvon atsišaukimas į Lietu- j iuomą jr į kunigystę; reiš- 
kumos vaizdus ir galvoju, vos katalikus, padrąsinant kįamas pageidavimas, kad 
kada pasibaigs ilga ir įkyri juos tvirtai stovėti ginant į parapijose būtų registruoja- 

savo teises ir tėvynės lais- ma įiek išpirkta bonų ir

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

kelionė.

Krupavičiaus laiškas 
iš Lietuvos

vę. Pareikšta, kad Ameri
kos Jungt. Valst. lietuviai 
katalikai už juos meldžiasi,' 
jų teises gina ir jų vargais

kiek yra karo tarnyboje jau
nuolių; raginama remti lab
darybės veikimą, rekomen
duojama švęsti Lietuves ne
priklausomybės paskelbimo

Naudodamies Karo Departamento leidimu Moterų Ar
mijos Korpuse (WAC) steigti tautinių grupių vienetus,: sekė, kad laiškas

buvo ilgai .užlaikytas ir A-Amerikos lenkai pasiryžę pirmieji įsteigti tokį vienetą. 
Šioj nuotraukoj pirmoji lenkų tautinės grupės WAC ba.u-

rūpinasi
Kunigų Vienybė neseniai šventę. Taipgi pranešama 

(LKFSB) Chicagoje gyve- išsiuntinėjo savo nariams linksma žinia, kad Kunigų 
na tikra kun. Mykolo Kru- biuletenį, kuriame primena- Vienybės ir kitų pastango- 
pavičiaus sesuo — Melani- ma reikalas tarp USA lietu- mis pasiektas džiaugsmin- 
ja Rugienė. Ji turėjo pergv-1
venti dvigubą liūdesį: nese-|^r 
niai mirė vyras ir neseniai 
^avo žinią, kad jos brolis, 
garbusis žemės reformos 
pravedėjas Lietuvoje kun.
M. Krupavičius yra areštuo
tas. šiomis dienomis ji ga
vo per Raudonąjį Kryžių 
laišką nuo savo brolio iš 
Lietuvos. Paprastai visi iš 
Lietuvos per Raud. Kryžių1 
siunčiami laiškai parašyti 
būna vokiečių kalba. Tačiau 
kun. Krupavičiaus rašytas 
lietuviškai. Pažymi, kad ji
sai ir kiti artimieji yra svei
ki ir gyvi. Laiškas išsiųs
tas dar prieš jo areštavimą:
1942 m. lapkričio mėn. Ma
tyt, kad naciai jau ir tada

> tiniam kostiume daro įstojimo priesaiką Philadelphijoj.: m*nesill.
meriką pasiekė tik per 15

(NCWC-Draugas photo) PIRKITE KARO BONUS!

Ruoškitės Prie Gavėnios Švenčių
APSIRŪPINDAMI

MALDAKNYGĖMIS
t

“DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS” ............................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ........................................................... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

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

“MALDAKNYGfi” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais .. ?........................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ............................................50

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

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

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

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisau. Kaina ......................................................... $3.00

3. ' Mlsljonlerlaus užrašai. Kun. R. Wm. Aiexander. 28
{domūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 100 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .......................................................................... .... $1.0

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. L C. sulig R. P. Pranciškaus Na- 
vaL Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug Buraminimo ją

/ skaitantiems. 269 pusi. uerais aptaisais.
Kaina .........................................,................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. L C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Grašiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ..............................................................................  $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graši apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pual. Gerai įriš
ta. Kaina ......................................................................

8. Išpažinties Paslaptis, J. fipilmann'as. Vertė B. Kasai-
tis. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgšudį, bet Išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina

9. Sveuč. Jėzaus Širdies Intromzacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Grašiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Svč. Jėzaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ........................................ 35c

Užsakymus siųskite žiuo adresu:

DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

50c

75c

/»1

I
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AMERICAN HOME-8AFE6UARD0F AMERICAN UBERTIES
AARTUY FARTUV
SAVINOS z A LOAN

UTHUANIANIHSURED ASSOCIATIONS
CHICAGO SAVINSS & LOAN ASSOCIATION

6816 SOUTH VVESTERN AVENUE TEL. GROVEHILL 0306

GEDIMINAS BUILDING C LOAN ASSOCIATION
4426 SOUTH FAIRFIELD AVENUE TEL. LAFAYETTE 824 8

KEISTUTO SAVINGS £ LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TEL. CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVINSS A LOAN ASSOCIATION
ISOO SOUTH 49th COURT TEL. CICERO 41Z

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8600

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOB

AUDRA IR POTVYNIS KALIFORNIJOJ r?
LABDARYBE

■A* •- / *, •
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kon. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, HL; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirmininkai; Onai 
J&sparienė, raštininkė; N. Si r vi n s kas, finansų rašti
ninkas.

WAKSOHOS AMO STaA«P6 MSRe

JUOZO M. MOZERIO RADIO KALBA

Išsiliejus iš vagos upė bėga virš tilto To junga miestely, netoli Los Angeles. Kelei
viai vieno vandens nunešto au.omobilio išgelbėti, gi kito — nuskendę. Tokios audros 
ir potvynio, sakoma, nėra buvę nuo 1934 metų. (Acme-Draugas telephoto)

kitus rakandus su mažu 
“down payment”. Aš ma
nau, kad galima būtų išpla
nuoti tokiu būdu įsigyti ir 
nuosavą namą.

Paskola namo remontui, 
(Pasakyta J. Budriko radio valandoje, vasario 24 d., iš sakykim iki $1,500.00, rei-
stoties WHFC /
Gerą vakarą gerbiamieji keliui priežasčių, 

radio klausytojai. . priežastis —
Pirmoji 

negalėjimas

ketų gauti lengviau. Dabar 
reikia padaryti mortgičių, jį 
rekorduoti, peržiūrėti savy-

Nors karas šįmet eini į 
kritiškąjį periodą ir sunku 
numatyti jo pabaigą, vis tik 
toli matantieji taupymo ir 
skolinimo bendrovių vadai 
planuoja, kaip geriausiai vi
suomenei patarnauti po ka
ro. Tad ir aš noriu pasiūly

gauti reikalingų rakandų^6’ rai'u8' kad neMt,»

dabartiniam markete. Antra (lien) ir t.t. Toji procedū-

Unijos eina prie 
tvarkos

Chicago Motion Pieture 
Operatore Union 110 lokalas 
šiomis dienomis prisaikdino 
naujai išrinktą prezidentą 
James Gorman, kuris pareiš
kė, kad kaponiškas režimas 
lokale bus likviduotas. Iki 
šiol operatorių lokalą valdė 
gengsteriai ir kriminalistai,

prieš kuriuos visi lokalo na
riai drebėjo. Pasakysi ką 
prieš kurį bosą — sveikas 
dingęs.

Naujas režimas, pareiškė 
Gorman. garantuoja, kad or
ganizacija valdysis taip, 
kaip patys nariai norė3. 
Kiekvienas narys turės pil
ną teisę susirinkimuose pa
reikšti savo nuomonę be jo
kios baimės.

Labdariu seimo 
atstovai ir aukos

(Tęsinys)
West Pullman, Šv. Petro 

ir Povilo parapija.: Labda
rių 10 kuopa $20.00 —Uršu
lė Urbonienė, Pranciška Sa- 
vičienė, Paulina* Gudžiūnie- 
nė, Ona Sliuzienė, Zigmas 
Gedvilas.

Viso $20.00; dr-stė 1; de
legatų 5.

Marųuette Park, Gimimo 
Panelės Šv. parapija: Lab
darių 23 kuopa $150.00 — 
P. Gailius, T. Petroškevičie- 
nė, S. Cibulskis, A. Rimi- 
daitė, M. Meyerienė. Mot. ir 
Teof. Goberiai aukavo prie
glaudos namui $50.00 ir Kaz. 
ir Dom. Zansytis $10.00 — 
prirokuoti į kuopą. TT. Ma-

Augustinas Skiptas, D. J. 
Varnas, Jr., Ona Paliliūnas, 
Ona Gird Vainienė, Adolfina 
Rimidaitė, Uršulė Sadaus
kienė, E. Čapas, kun. P. Ci
nikas, Kregždienė, Dargie- * 
nė, G. Ukonienė, Kurpis J., 
Matevich J., Karklelis N., 
Puišienė M., Zemkienė, Vi
sockienė, Varkalienė, A. Stir 
bienė, T. Atroškienė, ir J. < 
Barkauskienė, Draugelis.

Po $1.00: Ona Reikaus- 
kienė, Barkauskienė, K. Ša
tas, Ona Bacevičienė, N. N.,; T 
N. N., K. Nedvaraitė, M. 
Navickienė, P. Jane aus kai
tė, P. Vaitkaitė, A. Lauri
naitienė, J. Lukošaitė, B. 
Mažonienė, V. Siminaitis, 
Majosienė, Juozaitienė, P. 
Gudžiūnienė, V. Yarkonienė, 
Ona Jackienė, Ukonienė, O.

priežastis - negalėjimas Į- ra daug kainuoia- Kartais 
' žmogus, norėdamas gauti 
remontui mažą paskolą, dėl 
šitokios procedūros tą re- 

nores montą atideda. Reikėtų pa

sigyti tinkamo nuosavo na 
mo.

Po karo daugelis
pirkti naują radio, pečių, ra- keisti teises, kad namo sa- 
kandus, automobilių. Tas a- vininkui, norint gauti tokią 

ti sekančias kelias mintis' tidarys dide1!} reikalavimo paskolą, užtektų tik pasira- 
aps varstymui. j marketą. Apie vienas milio- gytį ant notos ir padaryti

nas gyventojų norės j.au pir • sutartį paskolą grąžinti a- 
titinkamu mėnesiniu mokės 
čiu.

Pirmiausiai noriu pasaky
ti, kad visos taupymo ir 
skolinimo bendrovių pastan
gos dabar dedamos greites
niam karo laimėjimui. Per 
Ketvirtą Karo Paskolos va

rnam, karui pasibaigus, me
te įsigyti nuosavą namą.

Taupymo ir skolinimo ben 
drovių tikslas yra dvejopas. 
Pirmas, duoti progos visuo-

• 4. a « . menei taupyti pinigus, kuriejų dešimts hetuviskų teupy- neJa nuo4imti. Antra,
mo ir skolinimo bendrovių , .. , , ... . .

... . duoti paskolas pirkimui, sti
savais pinigais yra nupir 
kusios bonų už vieną milio- 
ną dolerių. Už kitą milioną 
dolerių bonų buvo parduo
ta bendrovių pastangomis. 
Vajus dar nėra baigtas ir

tymui, ar remont,avimai na
mų. Taupymo ir skolinimo 
bendrovės yra pasiruošusios 
padėti visiems. Kodėl gi jos

Pirkime seno lt&no, ge
rai būtų kad bendrovės tu
rėtų teisę nuo savininko, ku
ris nori gauti gryną pini
gą, atpirkti ir parduoti žmo
gui norinčiam tokio namo 
ant kontrakto.

Šios naujos mintys, lie
čiančios taupymo ir skoli
nimo bendroves naudinganegalėtų duoti progos no- . ......

t . , . . Pintiems įsigyti namą 10 butų apsvarstyt., kad gal.-
kūne dar neesate pns.deję, nuo6imžiu ,.down payment-.
prašomi atsilankyti į bile 
vieną lietuvių taupymo ir 
skolinimo bendrovių, kurios 
mielu noru patarnaus.

Visi mes gerai žinome, 
kad dabartinis Laikas darbi-

o likusią sumą mažomis mė
nesinėmis dalimis atmokėti, 
jei tik aplikantas yra tin
kamas, turi gerą darbą ir 
gerą kreditą?

ma būtų geriau pasiruošti 
duoti visuomenei geresnį pa
tarnavimą karui pasibaigus. 
Tai būtų mūs pramonei pel
nas, kuris atsilieptų ir į 
taupytojus. Tuo pačiu etip- 
rintumėm krašto pagrindą

ninkama yra pelningiausias. 
Algos aukštos. Daugelis y- 
ra pasirašę sutartį atitrauk
ti 10 nuoš. nuo algos pirki
mui karo bonų. Daugelis pi
nigus taupo bankuose ir ben

Rekordai rodo, kad tokie _ h g rydami daugiau gy- 
nuosavybių pirkėjai yra pas ventojų namų savininkais, 
tovūs. F. H. A., kuri tokias nes “Amerikos namas — y- ' 

pasko’as apdraudžia, pikiai išauga Amerikos lais- 
parodo, kad tokios paskolos vės.”
yri saugios. Žmonės perka Remkite mūs įstaigas ir

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
— ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
> SAVO GIMINĖMS!

SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

. — ★ —
“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 

LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

— * —
KAINA — TIKTAI 25 CENTAI

— ★ —
Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Norbutienė, A. Gedvilienė, 
rijonų Bendr. 5 skyr. $5.00 |M Jeralaitienė, Jac- *
- Teklė Petroževičienė, ir| kūnieng, Balčiūnienė M., 
Adolfina Rimidaitė. Sv. Bar- R^įcUag, Giržaitls,
boros dr-ja $5.00 — T. Raš-
tutienė, Kamauskienė, M.
Varkalienė, P. Mažonienė, k
B. Paliliūnienė; Sv. Kasim. LukoSaitis Cicėnienė B., Ba 

cevičia, Armonas J.. N. N.,

Staliukas. Dimša, Juozaitie- 
, nė, Mališauskas, Valančius,

Karalaičio dr-ja $5.00 — P.
Gailina, Povilas Rauekinas, A Meleikienė v Dar. 
Vincas Stankus, Kaz.rn.ema_ A Dausntas. A. Me- 
lamsargis. Sv. Vardo dr-ja | nkena M Arukauskas, K. 
$1000 - Jonas Vilkins tep,ctakal! j Jasinskienė, V. 
P. Laurinavičius. Amžini na Sa,tgnienS GudaSi Bamba.

drovėse. Tas pasidarė dėl I refrigeraterius, radios ir reikalaukite iš jų paskolos. 

NUOTRAUKA DIDELES BUŠŲ KATASTROFOS

SiraiiiRHinlal
Matracai

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 m«n.

<SIEi *21-- „Zo;;

fili;.u

io Oouch

riai (be vardo) 2 po $100.00.
N. Saučiūnų šeima, 6320 S. 
Francisco Ave. $.00.

Viso $375.00; dr-jos 5; de
legatų 18.
Aukos svetainėj

Prosevičių šeima $10.00,
Savičienė Pranciška $25.00, 
Sukis Bruno $25.00, Jos. J. 
Grish $25.00, Jos. P. Uvick 
$10.00,’ Mot. Žaldokas $10, 
Ona Sekreckienė $10.00, K. 
Zaromskis. Po penkinę: Juo
zapas ir Barbora Naujokai, 
Ona Vaičkauskienė, Petras 
Vaikutis, Kasparas Yodelis, 
Pranciškus šimet, F. A. Jus
tai, Anthony P. Liakas, Al. 
Dargia, Juozas ir Amilija 
Batukai, Petras Dorša, Ka
rolis Gaižutes, Pocaitienė, 
Laurinavičius K., Juozas Kli 
mas, F. Margevičia, Simina- 
vičienė, Saročkai, DargePa, 
Vainauskas, Laucaitis, J. 
Gedvilą, V. Doveikienė, M. 
Jaunius, N. N., A. Šukienė,
O. Dovidonienė, Juozapas ir 
Uršulė Rupšlaukiai.

Po $3.00: K. Zansytis ir, 
Armonienė.

Po $2.00: A. Mustininkė,!

lienė, Armonienė, Misevičia, 
Mrs. Thomas, Mrs. Areckie- 
nė, B. Nennartonis, A. Za- 
kunskis, Mikalina Tverijo- 
nas, Anufrae Varginas, A. 
Mikalauskienė, M. Petkus, V 
M. Navardauskis, Grigaliū- 
Mitkus, A. Norbut, W. Ge
čas, J. Miciūnas, A. Budri- 
kienė, A. Bartkienė, V. Ja- 
sinakas, K. Jonikienė, A. Ku 
likauskienė ir J. Sabaliaus
kas.

Viso salėj surinko $453.85. y 

Amžinų narių prirokuotų
prie kuopų buvo 21.

Dr-jos 53; delegatų 211;
pinigų iš viso $4,175.85.

iktfluM

Tai įvyko netoli Hammond, Ind., kur dviejų busų susidūrime žuvo du vyrai, vienas 
buso draiveris ir kiti 32 sužeisti. Vyrai buvo kariuomenės naujokai i/ vežami į Fort 
Benjamin Harrison stovyklą, Indianapolis, Ind., sveikatos žiūrėti. (Acm^Draųgas te
lephoto)

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

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

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave.. Chicago. III.

&

r

✓
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NEtĮjEię ALINGI KUPONAI GAZOLINUI GAUTI bąi pamokinantis ir intere
singas dalykas.

Būtų labai džiugu, jeigu 
kiekvienoj parapijoj būt Žy
mesnis Vyčių judėjimas. Tę 
nors ir keli susirenka, kad 
būtų palaikoma Vyčių dva
sią. Aš esu tikra, kad karei
viai grįžę ir rądę kuopą la
hai džiaugsis. Lengviau yra 
pridėt prądžiąi esant, negu 
išnaujo pradėt. MMD

NULIŪDIMO VALANDOJESkanus ap

Ne vieni metai prabėgo, , 
ne dešimts metų praėjo; bet , 
dvidešimts penki praslinko, j 
kai tautinėje lietuvių šven- , 
tėję, šv. Kazimiero dienoje, , 
suorganizuota Šv. Kazimie- i 
ro Akademijos Rėmėjų Dr- j 
ja. šiandien toji draugija , 
visu įtempimu rengiasi prie j 
sidabrinio jubiliejaus, prie ] 
sidabru apvainikavimo visų 1 
praėjusių 'metų. j

Rėmęjų skyriai randasi be 
veik visur, kur tik seselės j 
mokytojauja. Į skyriuą su- , 
sibūrusios paąišvenlėusios , 
moterys dirba tikrai kilnų 
darbą. Visokie parengimai 
reikalauja rūpestingo, su
manaus, apsukraus, išvedi
mo, kuris neštų gražų pelną 
ir paliktų neišdildomus įppū- 1 
džius. Rėmėjos, nežiūrint va, 
saros karščių, žiemos šalčių, 
juda, kruta, it bitelės vasa
roje; neša centą prie cento. 
O tas reikalauja iš rėmėjų 
ir atvirumo, prisitaikinimo 
prįę dalelės visuomenės, prie 
tų geraširdžių, kurie atjau
čia lietuvaičių pasiaukoji
mą; reikia juos pakalbinti 
tai su tikietukais, aukomis, 
kitais reikalais. Rėmęjos po 
visas kolonijas tą darbą at
lieka su šypsena. Rėmėjos 
dirba be atlyginimo, ar tai 
bus centro vakaras, arba 
skyrių parengimas. Jos vie
ningai eina prie užsibrėžto 
tikslo remti Šv. Kazimiero 
Akademiją.

Malda yra galinga. Kuo
mi seselės atsilygins? Mal
dą. Todėl rėmėjų darbuotę 
lydi malda. O su malda nė
ra sunkus joks darbas.

Rėmėjos kas mėnuo suva
žiuoja vienuolynan į centro 
susirinkimą ir ten visos 
džiaugiasi darbais ir dali
nasi įspūdžiais. Taip per 25 
metus atsikartojo ir, maty
tis, tas joms neįkirėjo. Per 
25 m. daug rėmėjų nukelia
vo pas Aukščiausiąjį. Nėrą 
abejonės, už gerus darbus 
joms buvo atlyginta.

Viso veikimo kilnios ARD 
stovi mūsų ga-

Kreipkites į«?.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

I. Vyčių Chicago 
apskr. susirinkimas

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
({steigta 1889 m.)

MonBld, Vertingi r--------
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
MERGINŲ 

IR MOTERŲ
Nao 17 Ud 65 metų amž. 

Kiaušinius atrinkti ir čiaužyti 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 3»th St. 
WHITE CITY PROVISION 60.

PąsttiVėjiiuę

Mumis

Žinios iš Lietuvos 
Vyčiu 14 kuopos

Cicero. — Nors susirinki-* • * » I e
mas vasario 11 d. dėl pras
to ir šalto oro buvo nelabai• ••» « •» v »»•
skaitlingas, vis tik atsilan
kiusiųjų narių ūpas buvo 
geras ir buvo daug kas nu
tarta.

Pirmiausia, dedama pas
tangos, kad tinkamai priė
mus ir pavaišinus svečius

KREIPK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

Kaip pradžioj metų nu- i 
tarta, kas antras susirinki-1 
mas mėnesio yra “bingo” 
susirinkimas ir po susirin
kimo nariai žaidžia, kad ne
būtų niekad ‘depression’. 
Tad ir po ateinančio susi
rinkimo, kuris bus penkta
dienį, vasario 25 d., žaisi- 
me “bingo”, bet šį kartą

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOBTI 
PARTICULAft PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mae* Beeutlful—Moet Badariny , ^tfpogee*—Bet Ia The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGSI • i; ■’ ‘ JJ I »»• T'I.
KMEIPKITSS PRIE —

SUVIRS 200 PAMINKL 
RANDASI PAS MUS JUS

" ' Geriausio Materiolo lr Darbo.
I e j ’ į į Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri-

■ ' I li) F 1 dav® daufc®Uui mūaų Lietuviams
L-.fįA klientams pilną patenkinimą.

Ofisas ir

Mūsų pastatytas MONUMENT CO.
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS OflSM tr Dirbtuvė: 623 N. WK8TERN AVB. 
(Netoli Q«nd Aye.)

PHONE: SEELEY 6102

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: ' BEZIDENCUA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

^el. ESTebrook 3645 fel. REPubUe 4298
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 0-6 vai.

čių juodoji rinka — atper
kamas laikraščio numeris 
mokant penkis, net dešimtį 
kartų brangiau.

(LKFSB) Gaunami prane
šimai apie naujus susirgi
mus dėmėtąja šiltine Alo
vės ir Alytaus apylinkėse.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patąrnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 k 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktjpriešakyje 
bioji pirmininkė A. Nansė- “?*
dienė, kuri vadovauja nuo ‘°Jal lSPlldJrt>' užd’tas duok- 
pinnos dienos įsikūrimo. Di- Taa Phones mes jau 
dėlė pagarba priklauso jai. zl““e: «*»• kone. sto- 
Be abejo, rėmėjos gražiai i- vykl°8’ "

vertins.
Seselių ir rėmėjų priete- tąįkrąšęių juodoji 

liai, sulaukę vasario 27 d. . . ,,
suvažiuokime į vienuolyno URM LtfctttVOJfc 
auditoriją ne į metinę vą- (LKFSB) Dėl popierio 
karięnę, bet į 25 metų si- stokos Lietuvoje jaučiamas 
dabrinio jubiliejaus vakąrię-į didelis laikraščių trūkumas, 
nę. S. J. Esą. net susidariusi laikraš-

N AKIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ašodacijoa.

Pulk. Br. Ivanauskas - 
Teisingumo ge- 
neralis tarėjas

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje Teisingumo gen. 
tarėjo įstaigą (buv. Teisin
gumo Ministeriją) iš Prano 
Valiulio pęrėmė pulk. Bro
nius Ivanauskas. Perėmime 
dalyvavo gen. tarėjo atsto
vas — Freese. •

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

P. I. RIDIKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

Phone YARDS 0781
MAŽEIKA

5819 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YABDS 1158—89

LACHAWICZ IR SUNAI
8514 WEST 28rf PLACE Phones: CANAL 2515
10766 8. MICHIGAN AVB. COMMODORfc 5765

PULLMAN 1270

REHONTAV1MT1 ARBA RĘFINANSAVĮMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 L. BUKAUSKAS
10821 Sp. MICiUGAN AVR- Phoae PULLMAN 9661

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 

— M ir Uą* 55,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In-
iBTOTf sųrance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

—— SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI* LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 
Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVOMS and LQAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. iii. ^ozeris, ^ec’y. 8256 SO. HALSTED ST.

Fčios VELTUI Ytąoąe 
Chicagos Dąlyse ANTANAS M. PHILLIPS

Phooe YARDS 49085507 UTUĄNĮCĄ ĄVE.
Radio Programai WGES 

- (1390 1.)
Pirmadieniai^ ir Ketvirtad. I. UULEVICIUS

4548 SO. OALIPOBNLA AVĖ. P

stasstifiSi
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
♦ » už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis Dėdes Šamo kariuomenėje

George Jonick gimė 1920 
metais, rugpiūčio 12 dieną, 
Chicagoje, III. Baigė šv. Pa
nelės Marijos Gimimo lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą, Marąuette Park, ir 
Tilden high school. Lanky
damas mokyklą gelbėjo savo 
tėvams biznyje, o vėliau dir
bo Kelloggs Switchboard 
kompanijoje.

George Jonick į Dėdės Ša
mo kariuomenę įstojo sava
noriu 1942 metais, gruodžio 
2 dieną, kaipo pakrančių 
sargybinis (coast guard). 
Dabar jis randasi kur tai 
Atlanto vandenyne.

Jis yra susipratęs ameri
kietis lietuvis patriotas.

GEORGE JONICK 
(JURGIS JONIKAS)

* » »

Jurgis būdamas mažas 
mokinosi groti koncertina, o 
vėliau akordijonu. Jis mėgo 
groti akordijonu ir buvo ga
vęs pirmą prizą pasirodyme 
ant estrados.

Jis yra nevedęs.‘Buvo par
vykęs atostogoms gruodžio 
31 d., 1943 m., o sausio 9-tą 
dieną, 1944 metais grįžo vėl 
prie savo pareigų.

Jo tėvai Jonas ir Pranciš
ka Jonikai užaugino dar dvi 
dukteris — Albiną ir Stefa
niją, kurios gyvena kartu su 
tėvais, 7017 S. Artesian avė., 
Chicago, III.

Jų tėvai yra alaus urmo 
išvežiojimo biznyje. Vasario 
13-tą dieną, 1944, minėjo ve
dybinio gyvenimo'25-kių me
tų sukaktį. Buvo daug sve
čių, kurie įteikė brangių si
dabrinių dovanų. Visi sve
čiai apgailestavo, kad nebu 
vo sūnaus. Sūnus pasveikino 
raštu tėvus gimines ir drau 
gus.

Žuvę kariai karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė 184 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržepaio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
nareivių skaičiuje 11 vyrų 
yra iš Ulinois valstijos, 1 iš 
Indiana, 1 iš Iowa, 1 iš Mi
chigan, ir 4 iš Wisconsin.

340 amerikiečiu su
žeista karo frontuose
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas praeitą 
trečiadienį paskelbė 340 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužeisti Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
skaičiuje 13 vyrų yra iš Illi
nois valstijos, 2 iš Ind‘ana, 
1 iš Iowa, 3 iš Michigan, ir 
10 iš Wisconsin.

Nelaimė važiuojant
Trys Navy Pier sailorai ir 

mergaitė buvo sužeisti anks
ti pereitą ketvirtadienį, kai 
automobilis, kuriame jie va
žiavo, susidaužė tilte prieš 
centrinį stulpą 18-toje gat
vėje.

Automobilis apsivertė ir 
ugnis kilo. Keturi asmenys 
spėjo pabėgti iš automobilio 
be nudegimo. Paskui atvyko 
policija ir gaisrininkai. Sai
lorai buvo nugabenti į Navy 
Pier ligoninę, o mergaitė po 
pirmos pagalbos galėjo grįž
ti namo.

Švietimas
1942 metais Jungtinės A- 

meriko8 Valstijos išleido 
$2,700,000,000 švietimo rei
kalams. Tai buvo 2.3 procen
tų visų išlaidų.

Jr

Šiuomi 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!

BIZANTIŠKOMIS APEIGOMIS Gyvenimo pavyzdys...

Jis ėjo gerumo kėlu..,
Ven. Contardo, Ferrini gi

mė 1859 metais, balandžio 
4 dieną, Italijoje. Jis dides
nę savo gyvenimo dalį pra
leido keturiuose universite
tuose kaipo teisių profeso
rius.

Ven. Contardo Ferrini bu
vo advokatas, profesorius ir 
rašytojas. Jis priklausė prie 
Šv. Franciškaus trečiojo or- 
deno (buvo tretininkas). 
Ferrini mirė 1902 metais, 
spalių 5 dieną.

Kai Ferriniui suėjo 14 mt- 
tų amžiaus, jis pradėjo kas
dien eiti prie Šv. komunijos, 
jis šios praktikos laikės per 
visą savo gyvenimą. Jis pra
leido visą savo gyvenimą 
vienybėje su Dievu ir kas
dienis jo darbas buvo atlie

kamas krikščioniškoje dva
sioje.

Pranešama, kad jau Con
tardo Ferrini beatifikacijos 
byla užbaigia ir laukiama 
paskelbiant jį palaimintuoju.

Ven. Contardo Ferrini bus 
dvidešimtojo amžiaus šven
tasis ir jis rekomenduoja
mas kaipo pavyzdys treti
ninkams, profesoriams, ad
vokatams ir rašytojams, nes 
jis pats buvo tretininkas, ad
vokatas, profesorius ir rašy
tojas.

.M / mus

Įvairios ~ Įdomios

....ŽINIOS
Kim. Jęhn H. Ryder, S.J., klebonas Šv. Andriejaus ru

sų katalikų parapijos Los Angeles, Calif., bizantiškomis 
(rytų) apeigomis teikia Šv. Eucharistiją. (NCWC-Drau- 
gae photo)

Du kunigai sužeisti 
gelbstint šv. 

sakramentą
New York. — Kunigas 

George Mazzocchia, O. F. M., 
ir kunigas Anacletus Borgo- 
gonet O. F. M., dalinai nuo 
dūmų apsvaigo, kai jie ban
dė įeiti į degančią Švento 
Rapolo bažnyčią ir išneš
ti švenčiausiąjį sakramentą. 
Bažnyčios varpininkas smar
kiai nudegė rankas ir veidą. 
Sakoma, kad gaisras sukėlė 
keletą tūkstančių dolerių 
nuostolių.

Laivyno nuostoliai i
Washington, D. C. — Lai

vyno departamentas praeitą 
trečiadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 77 jū
rininkai mirė, 199 buvo su
žeisti ir 57 dingę.

Mirė darbe
Frank E. Baker, 70 metų 

amžiaus, 719 Emerson str., 
Evanston karpenteris, mirė 
nuo širdies atakos pereitą 
trečiadienį po pietų, kai dir
bo krautuvėje, 827 Chicago 
avė., Evanston.'

Gražus pavyzdys
New York. — Katalikų 

pradžios ir aukštesniųjų 
mokyklų mokiniai, New 
York arkivyskupijoje, nupir
ko už $2,907,604.97 vertės 
karo bonų ir štampų trijuo
se karo bonų vajuose. Tai 
pareiškė U. S. iždo departa
mentas.

Du plėšikai pereitą trečia
dienį užpuolė Mrs. Helen Bo- 
gusz, taverno savininkę, 
priešakyje 820 N. May st., 
ir pagrobė $700, bet plėšikai 
nerado penkių šimtų dole
rių, kuriuos ji buvo paslėpu
si palto rąpkovėje. Mrs. Bo- 
gusz tavernas randasi 1100 
Fry st. Ji buvo išėmusi pini
gus iš banko iškeisti če
kiams. Vienas banditas už
dengė moteriškės akis savo 
rankomis, o kitas ieškojo 
pas ją pinigų. Plėšikai nuva
žiavo, kai jie surado jos ki
šenėje $700.

Išdykėliai vaikai
Septynių ir aštuonių me-! nim4 

tų amžiaus vaikai prisipaži
no Chicago Lawn policijai 
praeitą trečiadienį, kad jie 
padegė namelį, 2349 W. 70th 
str., “tik dėl juoko” praeitą 
šeštadienį po įsilaužimo ap
vogti namelį. Jie pasakė, kad 
jų grobis susideda iš plunks
nų, paišelių ir tuščios pini
ginės.

Yungfu, Kinija. — Ir maži 
dalykai padaro įdomų gyve- 

Kunigas - Edwin

Apvogta
Graemere viešbutyje,

W. Homan avė., buvo apvog
ti kambariai, iš kurių paim
ta $325. Apie tai pranešta 
policijai praeitą trečiadienį.
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McCabe, iš Providence, R. I., 
miegojo Maryknoll misijoje, 
kai jis buvo pažadintas gar
so prie durų. Manydamas, 
kad jis kviečiamas prie ligo
nio, greitai j 19 apsirengė ir 
nuėjo žemyn. Koridoriuje 
stovėjo susijaudinęs vyras. 
Jo pirmas sūnus tik ką bu
vo gimęs. Nė vienas vyras 
kaime neturėjo laikrodžio, 
tik kunigas. Atėjęs vyras 
norėjo žinoti tikslų laiką ka-

X Bronio EnčeHo, kurs 
guli Illinois Research ligo
ninėj, gyvybei gelbėti pusė
tinas skaičius geraširdžių 
atsiliepė į įdėtą “Drauge” 
prašymą aukoti savo rau- 
jo. Tėvai labai dėkingi vi
siems, kurie užjautė jų my
limą sūnų. Nors kraujo 
tran8fuzijoms šiam kartui 
užteks, bet naujų aukotojų 
dar vis reikia. Kurie nori 
kraujo aukoti,. prašomi pa
telefonuoti į namus: Lafa
yette 2973.

X Federacijos Chicagos 
apskritis savo metiniam sei
meliui jau ruošias ir sykiu 

J laiškais kviečia visas drau
gijas, organizacijų kuopas 
bei apskritis išrinkti atsto
vus. Seimelis bus Verbų sek 
madienį, balandžio 2 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj, Bri
dgeporte. Prasidės 2 vai. po
piet.

X S. D. Eachavičius, per
gyvenęs antrą sunkią ope
raciją, vakar jau parvežtas 
namo ir palaipsniui sveiks
ta. Džiaugiasi žmona, džiau
giasi šeima, džiaugiasi ir 
visi jo bičiuliai ir tikisi vėl 
nesykį pinoklį keturiom kor
tų kaladėm sulošti.

X M. Paukštienė, 4318 Sda jo sūnus atvyko į šį pa-
šaulį. Kunigas McCabe paša- > Mapkwood Avė., Šiomis die

Mėsos punktai...
Voke buvo 28,357 mėsos 

punktai ir 800 cukraus ku
ponų. Vokas buvo pavogtas, 
kai Thomas Karas, groser- 
hės vedėjas, 3736 W. 26th 
str., laukė prekybos. Buvo 
pranešta policijai.

Pavogė troką su deg
tinės kroviniu

Pereitą trečiadienį buvo 
pavogtas trokas, kuriame 
buvo 50 dėžių whisky ir 60 
dėžių įvairaus likerio. Pa
vogta už $3,5b0 whisky ir li
kerio. Trokas buvo pastaty
tas priešakyje taverno, 1247 
N. Clark str.

Apiplėšė
Adolf KueĮlmar buvo su-l 

taupęs naujam pavasari
niam siutui penkiasdešimt 
dolerių, kuriuos banditas pa
čiupo. Banditas atstatė 
ginklą į Kuellmarą prie jo 
namų fronto, 3715 Lake 
Park avė., ir pagrobė jo pi
niginę.

Už $4,000
Plėšikai paėmė rūbų 

brangakmenių už $4,000 ver
tės iš Max Winer aparta
mento, 6713 Sheridan rd.

ir

Žuvo vaikas
Roland Payne, 9 metų am

žiaus 802 Lili avė., buvo už
muštas praeitą trečiadienį, 
kai jį sutrenkė gatvėkaris 
priešakyje 2423 Lincoln avė.

DEBIUTUOJA

Ethel Barrymore Colt, du 
jktė dramos žvaigždės, ruo
šias debiutui operoj “Mar
tha ’ ’. Debiutuoja Metropo
litan operoj, New Yorke.

Skolinam Pinigus
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1751 W. 47th Street

nomis savo gimtadienio pro
ga turėjo surprizą, kurį su
ruošė jai jos draugės. M. 
Paukštienė yra žinoma vei
kėja Moterų Sąjungoj ir 
nuoširdi “Draugo” bičiulė- 
žinių teikėja.

X A. a. A. Panavo palai
kai, jo žmonos noru, vakar 
po gedulo pamaldų Gimimo 
Panelės Šv. bažnyčioj išvež
ti į Grand Rapids, Midi- 
palaidoti. Velionio žmona y- 
ra kilus iš to miesto. Ve
lionis jaunose dienose buvo 
žymus Town of Lake veikė
jas, ypaitingai L. Vyčių or
ganizacijoj.

X Šiandie šv. Motiejaus 
— vardadienis visų tą bran
gų vardą nešiojančių. Jų 

Alaskos caribon yra geras tarpe ir Motiejus Vaitekū 
plaukikas. Per valandą nu- nas, gyvenąs Lyons, Dl., ko

kė vyrui laiką ir sugrįžo į 
savo miegą. Kitą rytą vyras 
atnešė eavo kūdikį pakrikš
tyti.

Auksas
South Dakotoje yra Black 

Hills aukso kasykla, kuri bu
vo atidaryta 1879 metais. 
Iki šiol ši kasykla yra davu
si už $375,000,000 aukso.

Žiogas
Amerikos žiogas savo pa

žandėse turi du krepšiuku, 
kuriuose nešioja maisto at
sargas?

Greitai plaukia

plaukia penkias mailes kai 
esti nusigandęs.

avi s av L v vaGrįžtant is bažnyčios
Lorraine Flemr, 18 metų, 

1856 W. 17th, buvo užpulta 
negro praeito trečiadienio 
vakare netoli jos namų, kai 
ji grįžo iš bažnyčios. Negras 
turėjo ginklą.

Prisipažino...
CasimirBotulinski, 27 me

tų. buvęs kalinys, praeitą 
trečiadienį prisipažino, kad 
jis nušovė Paul Weixler, 35 
metų amžiaus, bandydamas 
apiplėšti taverną, 7429 Ad
dison str., vasario 15 dieną. 
Botulinski taip pat įvardijo 
Arthur Zdobylak, 19 metų, 
1459 N. Campbell avė., ir 
Walter Cropinski, 21 metų, 
1751 Chicago avė., kuris pir
madienį išėjo į armiją, kai
po jo kompanijonus holdape.

riam Cicero Vardinių Klu
bas ruošia surprizą vasaris 
27 d. Vaitekūnai, nors gy
vena toliau nuo Cicero, bet 
su lietuviais palaiko ryšius 
ir dalyvauja visame veiki
me.

X Ričardas ir Elena ži
liai, vestsaidiečiai, džiaugia
si sulaukę įpėdinio. Motina 
po tėvais Klikūnaitė, ir nau 
jas pilietis randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj. Ričardas y 
ra sūnus biznierių Žilių, sa 
vininkų taverno prie Bell it 
Cermak gatvių.

X Stanislovas žiogas, 
Town of Lake “Draugo” 
skaitytojų armiją. Jis tai 
padarė biznierių Kinčinų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga.

X Juozas Kolyčius, 4403 
S. Maplewood Avė., pasta
ruoju laiku darbe buvo su
sižeidęs koją. Dabar jau ge
rokai pasveikęs.




