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TURĖS IMTI TĖVUS KARINEI TARNYBA I
Nežemins armijos sveikatos normų
Atstovas May reikalauja 4-F draftavimą

Suomijos spauda kalba 
apie taika su Rusija
STOKHOLMAS, vas. 28. 

—Suomijos laikraščiai to
liau paruošia suomius žinion 
apie taikos derybas. Helsin
ki mieste vis dar išsikasa- 
ma iš griuvėsių, po didžio
sios rusų lėktuvų atakos.

Šios dienos komunikatas 
sakė priešo lėktuvai ataka- į 
vo Oulu, Bothnia įlankoje.

Laikraštis Uusi Su-omi sa- j 
kė derybos dėl taikos su 
Rusija sukasi apie saugumo 
ir laisvės gvarantijas Suo
mijos gyventojams. Anot 
laikraščio, be tų gvarantijų 
nebus paliaubų.*

VOKIEČIAI SAKOSI 
. PASILIKS SUOMIJOJE

BERNAS, vas. 28.—Vokie 
tijos užsienių reikalų minis
terijos štabo narys pareiškė, 
jog Vokietija nemananti 
evakuoti savo karius iš Suo
mijos, nežiūrint suomių tai
kos ieškojimų.

Šveicarijos laikraštis Ras- 
ler Nachrichten citavo tą 
pareigūną ir sakė jis pareiš
kęs, kad jeigu Suomija susi
taikytų su Rusija," vokiečiai 
po Gen. Eduard Dietl prie
šinsis tiek pat kiek marša
las Albert Kesselring prie-

JAPONIJOS LAIVAI DU MIA { NAMŲ BAZES

WASHINGTON, vas. 28. 
—Atstovų buto militarinių 
reikalų komisijos pirminin
kas May sakė specialios me- 
dikalės komisijos* užsispyri
mas, kad armija negalinti 
žeminti sveikatos reikalavi
mų normos e3ąs . “klaidin
gas.”

Ta medikalė komisija bu
vo sudaryta Kongreso su
gestija. Jos tikslas buvo iš
studijuoti galimybes paleng 
vinimui sveikatos reikalavi
mų, kad būtų galima imti 
kitus dabartinius 4-F vyrus 
ir jiems duoti kai kuriuos

armijos darbus, ir tuc iš
vengti ėmimą tėvų kai' nei 
tarnybai.

Medikalės komisijos ra
portas sakė kariuomenė jr 
kitos tarnybos turės būti 
papildytos tėvais ir kitais. 
Tas raportas bus patiektas 
Kongresui antradieny.

Prezidentas Roosevel tas 
šeštadieny sakė karinėm 
tarnybom susidarė vyrų 
trūkumas, ir jo direktyva, 
Gen. Hershey įsakė draft 
boardams pertikrinti visus 
dėl darbų atidėjimus iš ka
riuomenės.

Japonų karo laivai, pasprukę iš Truk bazių, kad išveng us Amerikos vandens ir oro jėgų, dumia į bazes arčiau 
namų. Tačiau ne visiems pavyko pasprukti. Trys degantieji laivai yra dalis 40 įvairaus dydžio jiaponų karo laivų, 
kuriuds Amerikos laivynas, vadovaujamas adm. Nimitzo nuskandino. Toliau matosi Eten sala. (Acme-Draugas te
iephoto)

ATSTUMIA JAPONUS LIETUVIAI GERAI 
BURMOS FRONTE PASIRODĖ VAJUJE

NEW DELHI, vas. 28. —
Šios dienos komunikatas 
sakė sąjungininkų spaudi
mas atstūmė japonus atgal 
ant beveik vįaų froatų 500 
mylių plotu huo Akyab iki 
Hukawig klonio, šiaurėje.

Afrikiečiai kariai iš Ky-
šinasi sąjungininkams Itali- ’ auktavv pasivarė toliau į 
joje.

CHICAGO, vas. 28.-1111-* f
nois valstybei perviršijus 
nacionalinį* vidurkį, Chica
gos krautuvės gavo kreditą 
už naujus rekordus karo 
bonų ir štampų pardavinė
jime.

Tautinių grupių skaitlį-

Britai užėmė dvi nacių pozicijas
Prastas oras sulaiko lėktuvų veiklų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

Lend-Lease Rusijai 
siekia suvirš keturis 

bilionus dolerių
VVASHINGTON, vas. 28. 

—Leo T. Crowley, užsienių 
ekonomijos administ r a to
rius, pranešė, kad Lend- 
Lease siuntiniai Rusijai nuo 
1941 spalių iki 1943 pabai
gos siekė $4,243,804,000. Jis 
tuo pat kartu pranešė, jog 
99 iš kiekvieno šimto mūsų 
laivų pasiekė Rusiją.

pietus, ir dabar randa didė- “ė® parodė, kad lietuviai iš- 
jančią opoziciją. I P^rk° bonų už . $2,161,875;

Chin kalnuose, šiaurėje, 
britai kariai buvo užėmę ja
ponų pozicijas, bet turėjo iš 
jų pasitraukti, kuomet japo
nai smarkiai kontratakavo.

Nori atidėti McNary

Alžyre, vas. 28.—Gen. Wil 
son štabo pranešimas sakė 
britai karite Aižėme dvi stip 
rias nacių pozicijas į pietus 
nuo Romos. Karių atakoms 
ant tų pozicijų padėjo Ame
rikos kreiserio bombardavi
mas.

Nevv Yorke girdėtas bri
tų radio pranešimas sakė

graikai—$30,000,000; arabai tos pozicijos yra tarpe Ma-
—$27,000; italai ir lenkai po 
$5,000,000; čekai — $3,000,- 
000.

- - - - - - - - - - - - - - - - Britu laivai kovojo
Naciai ieško prancūzu » naciu konvojų

savo laivu įguloms LONDONAS-vas 28 -
i Nacių DNB agentūra pra-

MADRIDAS. vas. 28. — 
VokieCijos laivynas nutarė 
ieškoti prancūzų jūreivių 
savo karo laivams, kad tuo 
paliuosuoti vokiečius sub
marinų įguloms.

nešimu, britų torpediniai 
laivai šįryt užtiko lydimą 
nacių konvojų Anglijos ka
nale tarpe Dunkirko ir Os- 
tendo ir kurį laikė apsikeitė 
šūviais.

leto upės slėnių, pačiam kai 
riąjam sąjungininkų linijos 
gale.

Amerikiečių artilerija su
stabdė vokiečių bandymus 
įsiveržti į sąjungininkų li
nijas į pietus nuo Romos.

Adrijatikos jūroje, britų 
karo laivai bombardavo 
priešo įrengimus Vėla Lu- 
koje. Jugoslavijos pakranty.

Sąjungininkų lėktuvai iš 
Viduržemio bazių darė nuo
latines atakas ant nacių prie 
Anzio, o 20 vokiečių lėktu
vų keliais atvėjais puolė 
sąjungininkų pozicijas.

Kiti sąjungininkų lėktuvų 
daliniai bombavo svarbiuo
sius nacių aerodromus Ro
mos apylinkėje. Nors sąjun
gininkų didieji bomberiai 
negalėjo skraidyti dėl ne
palankaus oro, kiti lėktuvai 
visvien išnešė atakas ant 
Guidonia ir Littoria aero
dromų prie Romos.

Dėl lėktuvų puolimo La- 
dispoli uostas buvo apdau
žytas ir padegtas.

Britų lėktuvai bombavo 
ir užblokadavo Temi perka
są, 50 mylių į šiaurę nuo 
Romos, Umbria provincijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Ruošia 'le^esmus' 
taksy blankus

Vyriausias teismas gal 
spręs kariu balsavimu 

byliaus legalumu
WASHINGTON, vas. 28.

—Po pasikalbėjimo su gene-
ralinio prakurojo ofisu, S«- atvykimu iki sioI dld«ausio 
nstortas Hatch yra pasinio-- daJinio Kareivių transpor- 
Sęa paliūlyti Senato ir At- to konvoju3 Mužtilto nė vie- 

no priešo submarino, bet 
audros padarė ligonį iš ne 
vieno amerikiečio.

Didelis skaičius U.S. 
kariu pasiekė Anglija
LONDONAS, vas. 28. —

U.S. kariuomenės Anglijoje, 
kurios ruošiasi Europos in-1 
vazijai, buvo sustiprintos

stovų buto atstovams susi 
tarti dėl federalinio baloto 
byliaus ir jį patiekti Vy- 
riausiąjam Teismui dėl nu-į 
tarimo jo legalumo.

Senatoriai, matydami jog 
niekas neišeis iš pasitari
mų, ruošiasi juos nutraukti 
ir pasiremti 1942 federaliniu 
rinkimų įstatymu, kuris 
duoda federaliniems ir val
stybių valdininkams “ofici
alų karo balotą,” nors jį 
turi autorizuoti ir atspaus
dinti atskiros valstybės.

Evakuavo keturis 
Rumunijos miestus

***• -.t.'

Truk'e nuskandinta 
40 japonu laivu

PEARL HARBOR, vas. 
28. — Amerikiečių atakoje 
ant priešo Trak bazės, 23 
japonų laivai buvo nuskan
dinti, 6 gal nuskandinti, ir 
11 sužalota. Tai daug dides
nis japonams smūgis negu 
buvo anksčiau pranešta.

Adm. Nimitz paskelbei 
šias naujas skaitlines po to, 
kaip patikrino nuotraukas, 
kurios buvo padaryt o« Po 
vasario 16-17 dd. a-takc. ir 
parodė padarytus nrjoc.o- 
lius.

Nimitz taipgi pranešė 
ant

tiSSrt!? Laivai, lėktuvai atakavo Rabaulą
Nebuvo ’okios ’aPon« lėktuvų opozicijos

išrinkimą republikonų vado GEN. Mac ARTHUR ŠTA-1 biau susilpnindami japonų 
vieton mirusio Charles L. BAS N. Gvinėjoj, vas. 28.— susisiekimo linijas.
McNary iki po lapkričio Rabaulas jau nebepanašus į Po kelių valandų lėktuvai 
mėnesio rinkimų. Jie teigia, tą svarbią japonų bazę, ku-j iš Solomonų numetė 112 to- 
kad kivirčiai dėl partijos
vadovybės galėtų sudaryti 
nesutikimui, kurie trukdytų 
republikonų pastangoms už
valdyti Kongresą.

KALENDORIUS
Vasario 29 d.: šv. Roma

nas.
Kovo 1 d.: šv. Albinas; 

senovės: Ilgvaris ir Gražuo
lė.

naktinėje atakoje nuskandi 
ORAS no priešo prekybinį laivą ir

Ūkanota. Nebus didelės du pakraščių laivus prie 
atmainos. LNew Hanover, tuo dar la-

ri buvo centras jų militari- nų bombų ant Rapopo aero- 
nei mašinai pietvakarių Pa- dromo ir Matupi kanuolių 
cifike. Mūsų karo laivai pozicijų.
anksti ryte apšaudė tą bazę Kiti laivai bombardavo 
Naujos Britanijos saloje, ir Buka salą, Solomonuose, o
tuoj po to mūsų lėktuvai, 
septintą dieną iš eilės, vėl 
puo’ė japonų įrengimus. Nė 
vienas japonų lėktuvas ne
pakilo priešintis.

Gen. MacArthur praneši
moj, kiti laivyno daliniai

sąjungininkų lėktuvai akrai 
dė virš Solomonų, Naujos 
Gvinėjos ir Banda jūros.

Jau buvo pareikšta apie 
galimybę, kad japonai pla
nuoja apleisti Rabaulą—jei
gu galėtų tą padaryti. Blo
kada tokia tampri, kad ja
ponu laivai nelabai gali pri
laukti ir iškelti savo gar
nizonus.

IŠ CAIRO — Bulgarijoje 
kyla riaušės. Vyriausybė pa 
šaukė daugiau vyrų sustip
rinti kariuomenę kovoms 
prieš nerimaujančius žmo
nes.

IŠ WA8HINGTONO —- 
Prez. Rooseveltas pasiuntė 
visų federaliniu departamen 
tų vadams laišką, kuriuo 
ragina apsvarstyti veteranų 
samdymą po karo.

IŠ ŠVEDIJOS — Dėl di
desnio spaudimo, sakoma 
Suomijos vyriausybė pasi
ruošusi pasiųsti Juhu K. 
PaasUcivi atgal | Stokholmą 
užvesti taikos derybas su 
Rusija.

IŠ LONDONO — Ameri
kos lėktuvai išnešė didelę 
ataką ant nacių pozicijų 
Prencfizliota.

Iš INDIJOS - Są: 
ninlrai kariai supliekė 
japonų Burmoje Ir'tuc 
darė san kelią { Indlj Pirkite Karo Bonus

VVASHINGTON, vas. 28 
—Atstovų bute būdų ir prie 
monių komisija šiandien 
pradėjo darbuotis -parūpini- 
mui lengvesnių taksų blan
kų. Manoma jie turės pro
jektą paruošę už dviejų 
savaičių; kuomet dauguma 
50 miliono taksų mokėtojų 
jau bus sumokėję taksus, po 
grumtynių su labai painiom 
blankom.

Pirmsėdis Doughton saki 
bylius gal numatys; sujun
gimą “victory,” normalių ir 
perviršio taksų : pritaikymą 
ištaikomų taksų taip, kad 
tos sumos sumokėtų taksus 
ir nebereikėtų mokėtojams 
pildyti blankus, ir taksų ra
ta bus paliekama maždaug 
tokia, kaip dabar yra.

MASKVA, vas. 28.—Prav 
da atspaudė neva požemio 
raportą, kuriuo sakoma ru
munai evakuoja civilius ir 
reikmenis iš Tiraspol; Odes-
sa, Chisinaųi ir Cernauti, ir apie naujus puolimus 
išveža visą Moldavijos mai-Į japonų pozicijų Marsiall 
atą, kadangi prie Rumuni- salyne ir kitose centrinio 
jos artinasi rusai. Pacifiko salose.

Rusų kanuoles gali apšaudyti Pskovą
Tankai lydi, lėktuvai saugo kariuomenę

MASKVA, vas. 28.—Rusų, Rusų lėktuvai bombuoja 
kariai, lydimi tankų ir ve- ir apšaudo pasitraukiančius 
žarnų kanuolių, ir saugomi Gen- von Kuechler karius.
savo naikintuvų lėktuvų, 
stumia vokiečius atgal į 
Pskovą, įėjimą į Pabaltį, ku-

Vėliausi pranešimai iš fron
to sakė jų opozicija didėja. 
Rusų rasti dokumentai nu

lį Hitleris įsakė “iki pasku-1 rodo, jog Hitleris įsakė Von
Kuechleriui visomis išgalė
mis laikytis.

Pietuose, 100 mylių fron
te rusai suduoda didelius 
smūgius naciams į vakarus 
nuo Kolmo ir Novosokolniki, 
sugriaudami tiltus ir išar- 
dydami geležinkelius.

Anot vieno pranešimo iš

tinio vyro” laikyti.
Britų radio pranešimas 

sakė rusai pralaužė vokie
čių liniją į šiaurvakarius 
nuo Pustoška ir plačiau va
rosi įi Pabalčio valstybes.

Priešakiniai rusų daliniai 
randasi nepilnai 13 mylių'
nuo Pskovo po Kamenka1 fronto, rusų tankai, važiuo- 
uiėmimo. Rusų kanuolės darni per užšalusį Peipus 
Kamenka lengvai galėtų ežerą, atakavo kelias salas 
apšaudyti Pskovą. | to ežero viduryje.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, vas. 29 d., 1944

Frigubas kun. Vinco G. Vilkutaičio 
jubiliejus

Šįmet kun. Vinco G. zVil- 
kutaičiui sueina 60 metų 
amžiaus, 35 metai kuniga
vimo ir 25 metai klebonavi
mo Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje, Cleveland, O.

Sausio 13 d., 1884 metais, 
Šia vintais kaime, Gudelių pa 
rapijoje, gimė kun. Vincas 
G. Vilkutaitis. Tuo metu 
Gudelių parapijoje klebona
vo gimusio dėdė kun. Vin
cas Vilkutaitis, kuris sutei
kė Vincui krikšto sakramen
tą. '« *

Neilgai teko Vincui gerė-

siekė Amerikos kraštą ir 
Clevelando miestą, kur ra
do tiktai vieną lietuvių šei
mą. Svetima kalba ir papro
čiai neramino išeivių širdies 
nei sielos. Nerimavo — šir
dis ir jausmai traukte trau
kė prie savųjų. Trumpu lai
ku nutarė patraukti į Penn
sylvanijos kalnus, nes jie 
žinojo, kad ten randasi su
sibūręs lietuvių būrys.

1887 metais Vilkutaičių 
šeima išvyksta į Plymouth 
— lietuvybės lopšį Ameriko
je. Pagyvenę Plymouth, Ha-

tis Lietuvos padange, nes ui, ir ut Carmei, k,Jr
metų ir pusės, su savo tė- vincaa pradeda jau eKi pM. 
vais — Jonu ir Katarina dž-a mokyklą 1897 metąį8 
Vilfcrtaičiais paliko Lietu-, gltfta yž, j ctevelandą Su.

grįžę jau randa daugiau lie
tuvių šeimų, daugiau lietu
viškumo ir daugiau lietu-

vos žemę ir iškeliavo į A- 
meriką.

Po ilgos ir vargingos ke
lionės, Vilkutaičių šeima pa

KUN. VINCAS G. VILKUTAITIS

'ku, žymiai gilinosi į sveti-» 
mas kalbas, kurių vartoji
mas ir dabar yra jam leng
vas dalykas. Netrūksta ju
biliatui gabumų piešime ir 
muzikoje. Liuoeesnės valan
dos pašvenčiamos studijai 
senovės istorijos, ne tik Lie
tuvos, bet ir kitų tautų; jo 
knygyne galima rasti seniau 
šių lietuviškų knygų ir laik
raščių.

Pačiam esant geram mu
zikos ir dailės mėgėjui ir 
bažnytinės muzikos kūrėjui, 
jubiliato didžiausi troškimai 
yra sklandaus bažnytinio 
choro, gražių ir turiningų 
scenos ir muzikos perstaty
mų.

Jubiliatas jau baigė savo 
šeštą dešimtį gyvenimo me
tą, bet jo veiklumas ir at
letiška išžiūra slepia j<o tik
rą amžių. Myli jis jaunimą, 
ir jo veiklą.

Proga šio pažymėtino tri
gubo jubiliejaus jau įvykc

.... . , daug pagerbimo pramogų
rap.jon.mis, nutarta p.rnuau draugų k
.ėatetyti mokyklos namą Į- diecezijo8 abejo
rengiant laikmą bažnyčią dar k Jo

WHOLESALE Jį 
FURNITURE jį) 

BROKER
Everything la the Kne ot 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 8051

vikaro pareigas, iki 1917 
metų, kuomet liko paskirtas

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

viškca veiklos, kur ir apsi
gyvena. Vincas baigia pra
džios mokyklą ir 1900 me- į klebonu tautiniai mišrioje

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip
_____  9:30 P. M.
WHFC 1450 K. Ketvirtad.

vakarais 7:00 P. M.

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parior s>etų, Dlnettes, Dining 
Koom Setų, Karpetų, Klijankių, 
Matrasų, jus nepauaryste klai
dos atsuauKę j JUudnKo Krau
tuvę. Dabar eina Vasario Mė
nesio staKo sumažinimo išpar
davimas.

pasirinkimui, kainos nuo 
OUU PAKLOK. SETŲ,

$39.50 ir auk.
250 BEDROOM SETŲ 
po $4V.a0 ir auK.

3<u ttiuDiu ooucncsS 
po $22.95 ir auk. 

;>PKwit«e>u»iAi iktA iraSAI 
IR UUA SPRUNOS 

po $22.99 
GEI <r.^lNbb LOVOS 

po $7.99 
COIL SPRINGSAI 

po $7.99
VATINIAI M APRAŠAI

po $7.99
VAIKŲ VE21MELLAI 

po $14.50 
BABt STKOLLERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50
G ASINIAI PEČIAI 

po $59.50

PEČIAI SU OBSU IR ANGLI
MIS BUNGALOVVS

po $99.50
COOLERATOR MODERNIŠ

KOS LEDAUNES
$69.59

5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ
po 15c

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI
po $8.95

AUKSINES RAŠOMOS 
PLUNKSNOS

po $1.95
DEIMONTINIAI ŽIEDAI

po $9.95 ir auk.
Jewelry Krautuvė po Vienu 

Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 val. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir tadieniais iki

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKEI 
Calumet 7237

tais išvyksta į Šv. Juozapo 
kolegiją, Teutopolis, III., kur 
pastudijavęs kokį laiką grįž
ta atgal į Clevelandą ir į- 
stoja į šv. Ign.atija.us kole
giją. Čia> gražiai atsižymi 
kaip studijose taip ir spor
to srkyje.

Baigęs kolegiją, Vincas 
nutaria pasekti savo dėdės 
kun. Vinco Vilkutaičio pė
domis — tarnauti vien Kris
tui ir skleisti Jo žodį, Įsto
ja, į Šv. Marijos seminariją, 
Cleveland, Ohio, ir 1909 me
tais baigia, o 19 d. gruodžio 
tais pačiais metais įšventin
tas į kunigus.

Nesirandant vietos lietu
vių parapijose, kun. Vincas 
G. Vilka, aitis buvo paskir
tas į Šv. Juozapo vokiečių 
pararaiją, Youngstown, Ohio, 
prie kurios tais laikais pri-

parapijoje Rittman, Ohio. 
Kovo mėnesį, 1909 metais

kun. Vincas G. V i Lk u t kiti s 
liekas paskirtu klebonu į Šv. 
Jurgio lietuvių parapiją, Cle 
veland, Ohio, kur ir iki šiai 
dienai klebonauja.

Atvykus į Clevelandą, ku
nigas Vincas G. Vilkutaitis

ant pirmo aukšta, o tik vė
liau statyti naują bažnyčią. 
Taip ir padaryta. Pastaty
ta moderniška mokykla, į- 
reng a laikina bažnyčia ir 
ištaisyta erdvi auditorija. 
Laikui bėgant, jau rimtai, 
buvo rengtasi prie statyme 
naujos bažnyčios, bet ūžė jur

rado senutę bažnytėlę prie j sunkiems laikams ir bedar 
Oregon gatvės. Žemė naujai bei liko sutrukdyti tie gi-a- 
bažnyčiai jau buvo nupirk- Į žūs užsimojimai ir planai 
ta prie Superior ir 67 gat-; Kaip ilgai — ateitis pa.ro- 
vių. • dys. Vienok džiugu yra, kad

Jaunomis ir tvirtomis j«- t«r tuos mctus 
gomis irau lietuvių parapi-!vaikučiam mergaičių baigė 
jonų nuoširdžiu prijautimu mokyk^ kaip katahkižkoje

darbai ir atviras būdas nėra 
užmiršami.

Šji jubiliejų Clevelando lie
tuvių katalikiška visuomenė 
praminėįo ir pagerbė vasario 
26 d., jubilialto išstatytoje 
Šv. Jurgio parapijos audi
torijoje.

Kam tenka ai čiau pažinti 
jubiEatą, greit pajaučia ir 
pamato jo asmeny atvirą 
širdį, stiprią vaEą, jautrią 
sielą ir tikrą tautos, kultū
ros ir dailės mylėtoją.

P. iš V.

IHARCtTir
VIENINTftLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

ild 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 lld 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

pradėjo naujos bažnyčios 
statymo darbą. .

Kadangi jau tuo laiku ra

taip ir tautiškoje dvasioje. 
Ir ačiū klebonui jau kelinti 
metai kaip seseles Pranciš-

dosi lietuvių Seimų rusėti- kiet“ mokytojauja.
nas skaičius, todėl matėsi ir Kun. Vincas G. Vilkutai-I -
opus reikalas ne tik bažny- tis, kaip studentavimo lai- 
čios, be1, ir lietuvių katali- ku, o paskui būnant klien-

klausė nemažas būrys ir lie-, kiškos mokyklos. Todėl, pa- 
tuvių. Ten išbuvo, eidamas atitarus šiuo reikalu su pa-

I DABAR

UBHBS

EXTRAI EXTRAI
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RAšles 
Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis! 

Atvykite | miksų jardą far apžiūrėkite šla
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLVVOKK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
8TANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų MorgiČių .

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. V

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tei. GROvehIU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 ild 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomis ausį tarus

2423 West Marąuette Road

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

OFISO VALANDOS:
Nno 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8 vat vak,

Nedėliomia pagal sutartį , 
Office TeL YARdg 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

TeL CANai 6122.

DR. BIEŽIS

P.rmalnyta* i Ik

Unturl«ka»Cyduka*

REMKITI
SENĄ

LIETUVIU
DRAUOA

M. KANTER, aav

MONARCH LIUUOR
3529 So Halsted St 

TARDS MM

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

-------- *--------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk-

.i ’Sį’ltainius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEK 

, — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 Od 65 metų amž. 

Ktanitnlaw atrinkti Ir daužyti 
PATTMMO NEREIKIA 

PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

TeL YARd s 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal eu tartį.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofbo vaL: 1—3 fa* 6—6:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

i

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

aklą
ugeklte faa Utedaal (Be*.

'Al PATYRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
IMI Bo. Aahland Avenną 
į Kam»aa ll-toa

GARAI. MM, Ohlaaąo 
F amo VALAMDoai

lite s. aa. tkt liai a m 
» Mti L lill a. aa. 

Rd V:M ą m.

DR. G. SERNER
LtRUVn AKIŲ GYDYTOJAS

I Tarto 1629
Pritaiko Akintas^ 

Kreivas Akis

Ofise b Aktalą Dlrbtavl 
.6461 BO. HALSTED M.

tSatos mi U M 1) w IM I

TeL Y ARda 5921
Bes.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Treėiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel. REPnblic 7868 /

Tel. CANai 0257 f
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis. A

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 0080
Jei Beatsiliepia, šauk SEEley 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..........................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Treėiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

/ ir Šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland JLve. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— X 
Res. Tel.: MIDvray 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayetto 8210 ,
Rez. Tel. LAFayetto 0094 Z 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus prarandą 

tikėjimą dėl kad^jo nebraa-

I
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* C L A S S I F I E D AND "HELP W A N T E D“ A D V ERTI[ S I N G *
“DRAUGO* HF.IP WANTED —. VYRAI • VYRAI m MOTERYS HELP WANTED —. MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED _ VYRAI HEIJ* VVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph MI8-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower Oonrnlaatoa no- 
■tymui reikalauja kad dautn- 
ias darbininku turi įsigyti Pa- 

Uooaavlmo Raštą (statement of 
avallablllty) nuo dabarttnėa dar
bo Jstalens — ar nno War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar lils galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
rlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VVRAI

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.
BUS BOYS

Atsišaukit Į Colonnade Kambarį. 
EDO EW ATE R BEACH HOTEL 

5549 Sheridan Rd.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Welllngton

(Atsišaukit prie PAULINA St. vartų)

100% Ęaro Darbai

SET-UP VYRŲ PRIE LATHES 
VISUOSE SIETUOSE

★
SET-UP VYRŲ PRIE 

GRIDLEY SINGLE SPINDLE 
VISUOSE MITUOSE

★
SET-UP VYRŲ DEL 

GRINDERS 
VISUOSE 8IFTUOSE

★
48 vai. i savaitę minimum. 
Laikas ir pusė virS 40 vai.

Equilable Bearmg Co.
4631 Cottage Grove Ave. 

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“Amerlca'g Smart Sėt”

3815 Armitage Ave. 

4150 N. Knox Ave.

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE 
MR. H. L. PRICE 
Master Mekaniko

18th St. ir Wenthworth Ave.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
■

Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 60 Metų Senumo» 7 •

VALANDOMS:
5:80 vak. Iki'lŽ naktj. 

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

. Street floor. ,

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa diena: Penktad.
8:80 ryto iki S pp.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų {domių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:50 Iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Ave. 

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

BENCH IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 8:30 ryto Iki F, pp. 

kasdien Ir Antrad Ir Ketvirtad. 
nuo 8:30 ryto Iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKLIN ST.

DIRBTUVES DARBININKŲ. Paty
rimo nereikia. 75c ) valandų. Atsi
šaukit i WELCH FRUIT PROD
UCTS CO., 4603 Gladys Ave.

VYRŲ—prie lengvu porterio darbų. 
Vidurmiesčio muzikos krautuvėje. 
Pastovūs darbai. Pašaukit HARRI- 
SON 1656, Ext. 81.

VYRŲ, Regullarė rata mokestles 
prie lengvų dirbtuvės darbu. Pato
gios darbo sąlygos. AMERICAN 
BRUSH CORP.. 1113 N. Franklln St

Reikia Dženitoriaus
Dirbti vidurmiesčio ofisų 
name. $32.76 į savaitę pra

dedant. 48 vai. į savaitę.

Pastovūs darbai.

Atsišaukit Room 948 

222 W. ADAMS ST.

Išmokite 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
OPERA VIMA 

VVRAS AR VAIKINAS 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

SIETAI 
ATSIftAUKIT

Wilson-Jones Co.
3300 W. Franklin Blvd.

(Arti Kedzie gatvėkarių: 6 blokai 
| šiaurę nuo Lake St.)

SKALBYKLOJE 
GRĘŽIMUI VYRŲ

OeTa mokestis, laikas Ir nusA virš 
40 vai. Užtenkamai viršlaikio. Jeigu 
neesate patyrę mes išmoklnaime.

HORK SANITARY RAG 00. 
4S20 W. ARMITAGE — ALB 2903

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

• • « —

LAIKAS IR PUSfi 
MOKAMA VIRS 8 VAL'.

Patyrimo Nereikia
ATSIBAUKIT PRIE

MR. BEHNKE 
Warehouse Foreman 

88th St & Central Pk. Ave.
SANTA FE RY.

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatą

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

ASSEMBLERS 
SOLDERERS W1RERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Ave. 

4150 N. Knox Ave.

MERGINU
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSIftAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

* *
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

_____  *
MERIT DIRBTUVE

Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos jsidirbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.

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

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

BEEP BONERS
ATSIftAUKIT I 

WTMP PACKING CO. 
1127 W. 47th Place

VYRŲ — PIOVRJŲ 
Prie lengvo apskrltaus plūkto darbų. 

Gera mokestis. Atsišaukit
________314 a. FRANKLIN ST,

REIKIA
VYRŲ!

* * *
Amžium nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linoMtioti iš ginkluotom tarnybom. 
Dėl (domių karo darbą modemiš
koje gurno dirbtuvėje kuri randami 
vienam blokam nuo gatvėkarių Ir 
arti I. C. geležinkelio.
Mem siūlome mekanėium patogumus 

apart kitų dalykų:
ORUPftR OYVYBftR APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOHroOŲ PLENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENCTŲ.
MAUDYKLES (SHOVVERS) TB 

KITUS MODERNT8KU8 PRATT- 
8YKLO8 ĮTAISUS D«iL PATO- 
GUMO MITRŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika viri 40 vai. i savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA JSIDIRBIMUI
S

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established ln 1910)

7800 Woodlawn Avenue

Geri Karo Darbai 

Pajiegiems Vyrams 

Iki 65 Metų
PAPRASTU DARBININKŲ 

RANKINIŲ TROKERIŲ 
ŠLAVĖJŲ

Puikios darbo sąlygos 
Naujos moderninės šapos 

Darbai viduje 
80 vai. sav. — 70 vai. mok. 

10% naktimis bonai

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

Platinkite {domiausią dien* 
raštį “Draugą”.
TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

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

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEU—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNO UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

TYPISTS
AND

GENERAL 
OFFICE HELP

Good Opportunity 
With Post War Security 

GOOD PAY
Excellent transportation 
Near C. & N.W.R.R.; 
Lake St. “L”; & carlines

McMASTER- 

CARR SUPPLY 

COMPANY
640 W. LAKE ST.

SEE MR. HOLLAND 
HAYMARKET 7241

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, <87.80 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltfls prie Housekeeper.

SDOEVVATER BEACH HOTEL 
KS49 Sheridan Rd.

MOTERŲ IR MERGINŲ. RegullarS 
rata mokestles prie lengvų dirbtu
vėm darbų- Patogios darbo sąlygos. 
AMERICAN BRVSH CORP., 1113 
N. Fyanklln Street.

MERGINŲ
REIKIA

Skelbkite Dien. ‘'Drauge»:

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARI

TUOS GINKLUS
KARO DARBININKŲ

PAGAMINTI!

Stenographers

Typists

Nauji a. a. kun. J. 
Navicko fondo nariai 
ir rėmėjai

Gruodžio 31 d. “Drauge” 
ir kituose katalikų laikraš
čiuose buvo pranešta apie 
a. a. kun. J. Navicko fondo 
padėtį ir paskelbti vardai 
narių ir rėmėjų nuo gegužės 
15 d. iki gruodžio 31 d., 1943 
m.

Tuo tarifu dar įsirašė nau
jų narių ir rėmėjų, o loai 
kurie įmokėjo savo pažadė
tą duoklę, žemiau talpina
me vardus fondo įsirašiu-

Comptomefer operators šių jau šiais 1944 metais iki 
vasario 24 d.

Positions open for experienced Tvarioj, 
girls, also some beginners. -tvanai.

see miss LYNCH Kun. Jonas Balkūnas, Ma
li RFDT DIPK rn INP sPeth’ N- Y » Norbutienė A- ALDlKI rlvl\ vU.f Inv. nastazija, Chicago, III.; O: 
2159 W. PERSHING RD. r iš chicago, DI. ir Vait

kienė Ona, Melrose Park, UI. 
(įmokėjo $50.00, pažadėtos 
duoklės).
Rėmėjai:

Siciūnienė S., Hamtramck, 
Ohio — $25.00; Kundrotas 
Jonas, Worcester, Mass. — 
$5.00; Kačinskienė Agota, 
Cleveland, Ohio — $5.00.

Be to, žemiau telpa var
dai tų, kurie sudėjo aukas 
fondui per šv. Mišių drau
gystę, Cicero, IU.

N. N. — $25.00; A. P. —

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS IR 
MACHINE SHOP PADĖJĖJŲ

Moterų ar vyrų. Patyrimo nereikia 
Laikas apmokamas laike mokymo. 

H. C. EVANS & CO.
1528 W. Adams

Koks skirtumas
1940 metais reikėjo 444 

darbininkų vieno Libera
tor bombonešio pastatymui;
1941 metais reikėjo tik 70 
darbininkų, 1942 Uk 25, o {i2 00; M RučinakienS — 

$10.001943 metais — tik 17.
Tas rodo, kad smarkiaiitobulinasi mašinerijos tech

nika. ;!!**;l!>

Pirkite paa tuos biznie- 
Yiua, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

kaipo Candy bar 
VYNIOTOJŲ 

Sa ar be patyrimo.

Gera Mokestis

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

_ SHOTWELL MFG. CO.
TAUPYKITE POPIERĄ 3501 W. POTOMAC AVE. 

KARO REIKALAMS maldoj pRjgnnNK LIETUVĄ

Vienas kitą ragtnldm už
sisakyti “Drangą”. Jei Jis 
tan patinka, patiks Ir kitam 
Ir bos nž tai dėkingas.

Jeigu surūgėlis matyti 
pats save taip, kaip jį kiti 
mato, jis tam netikėtų.

GARSINKITES “DRAUGE”! MELSKITĖS Už TAIKĄ

Amerikiečių turtai ki
tose valstybėse

Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi didelių investmen- 
tų svetimose valstybėse. Jos 
bankininkai ir industrialis- 
tai yra sudėję užsienyje virš 
vienuoliką bilijonų dolerių. 
Amerikos bankininkai ir in- 
duetrialistai Kanadoje turi 
virš trijų bilijonų dolerių 
investmentų. Pietų Ameriko
je tokių investmentų yra 
pustrečio bilijono dolerių.

nė, M. Česienė, J. ir D. Ker- 
belienė, J. ir O. Valaitis, A. 
Milmontas, A. Montvilienė, 
A. ir U. Jiafiilonis, P. Tauro- 
zas, A. Misevičius, M. Leka
vičienė, M. Pugžlienė, M. 
Varpučinskienė, M. Kiselie
nė, B. Lazaitienė, P. Mizu- 
tavičienė, J. .ir A. Ogentai, 
U. ir O. Bukauskai, M. Brie
dis, V. Dabašinskienė, Vil- 
čiauskienė, J. ir A. Kulpins- 
kai, A. ir O. Olbikai, H. Ma* 
tulionienė, P. ir D. Ūselis.

Po $1.00: M. Gribauskie- 
nė, A. Stuperienė, O. Andru- 
laitienė, U. Jucius, A. Dani- 
kauakienė, U. Nraruševičie- 
nė, U. Druktenjenė, K. Ga
šlūnas, J. Stankienė, O. Kren 
cius, L. itimkienė, O. Lip- 
nickienė, O. Misius, Z. Nau
jokas, E. Petrošienė, A. 
Sliauteris, A. Ringailaitė, A. 
Mozerienė, V. Kemtis, O. 
Maksvytis, J. Bernadišius, 
L. Gailius, J. Bukauskienė, 
D. Vikertienė, M. Naznins- 
kienė, O. Juškienė, A. Dau
jotas, J. Janulis, P. Stanai
tis, U. Butavičienė, O. Ta
mošauskienė, E. Kazakevi
čienė, S. Šiksnis, M. Krei- 
nienė, J. Bukauskienė.

A. a. kum. J. Navicko 
Fondo iždininkas

Po $5.00 aukojo: O. Skir- 
montienė, M. Kimiliauskie- 
nė, P. Tekorienė, A. Milašie
nė, J. ir B. Jančiauskai, O. 
Aleksandravičienė, J. ir M. 
Šileikai, J. Mitkienė, O. 
Mankienė, M. Martinkienė, 
A. Metelinas, S. ir A. Šilei
kai, A. Bukauskienė, K. Kren 
cius, P. Sireikienė, J. Rim
kienė, O. AntanaitienĄ A. 
Širmulis, M. Krivilis, M. ir 
A. Minuotai, A. Petkevičie
nė.

A. Rakauskienė $3.00.
O. Skirienė ir M. Beino

rienė po $2.50.
O. Bartaiienė $1.50.
Po $2.00: Z. Laurinaitie-

Kiek kasmet užaugina
ma orendžių! ,

Jungtinės Amerikos Vals
tybės daugiausia augina 
apelsinų (orendžių). Apskai
čiuojama, kad visame pasau
lyje kasmet užauginama nuo 
200 iki 250 milijonų dėžių 
orendžių (apelsinų). Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
iš to tenka ketvirta dalis. 
Ispanija, Brazilija, Japoni
ja, Italija ir Palestina yra 
valstybės, kurios augina 
kiek daugiau orendžių. .

PIRKITE KARO BONUS!

SKELBKITfiS “DRAUGE”
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DRAUGAS
; THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2834 South Ouhloy Avo. Chicago, HHnoh
Publiahed Daily, except Sundaya, 

by that
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Psennmsratos balas Chicagoje ir Cleem gažto:
Metams ...........................................................................  $7.00
Pusei metų, ........ * «....-•. • ....... ........ .m »«•••••••• 4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ................................................   1.50
Vienam mėnesiui ..................................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, na Chicagoje:
Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ............................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.25
Vienam mėnaaiut ...............................     .75

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

Skelbimų, kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendtadorblama Ir koraapondentams raitų necražlname, jei nopraio- 
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulis savo nuožiūroa Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus paUlsymui, ir vengiant polemikos ar. asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Claa& Mhtter Marcb 31, 1916 at Chicago, DL 
Under the Act of March 3. 1879.

Lenkijos padėtis, Lietuva ir Vilnius
LENKŲ VARGAI IR KOVOS

Lenkijos padėtis yra labai sunki ir tiesiog skaudi. 
Toje padėtyje bus žuvę milijonai lenkų. Lenkų tauta 
stipriai kariavo, kai ją puolė Hitleris 1939 m. Kariavo 
ir prieš Staliną, kuris padėjo Hitleriui Lenkiją sudras- 

-kyti.
Nors jau labai daug kraujo šiai tautai yra nulieta, 

tačiau ir dabar ji tebekariauja dėl savo teisią dėl lais
vės ir nepriklausomybės. Mūsų, lietuvių tauta, kuri taip 
jau šiandien yra sunkioji padėty, giliai užjaučia lenkų 
tautą ir linki jai geriausių sėkmių atsteigti savo ne
priklausomą valstybę.
LENKIJOS SANTYKIAI SU RUSIJA

Lenkų kovas (taip kaip ir lietuvių) labai sunkina So
vietų Rusija-, kuri užsispyrusi reikalauja, kad jai būtų 
pripažinta labai žymi prieškarinės Lenkijos dalis. Sta
tydami aavo reikalavimus sovietai nesiskaito nei su At
lanto Čarterio principais, nei, pagaliau, su to dokumen
to autoriais Prezidentu Rooseveltu ir Premieru Chur- 
chilliu. Lenkai turi vyriausybę užsieny (Londone), ku
rią pripažįsta ir Vašingtonas ir Londonas, tačiau Mask
va nutraukė su ja santykius ir jos vietoj sudarė Mask
voje lenkų “patrijotų” komitetą, kurį laiko “tikruoju” 
lenkų tautos atstovu. Kadangi tasai komitetas yra pa
čių rusų. bolševikų sudarytas ir valdomas, todėl jis ir 
kalba taip, kaip jam Kremlius padiktuoja. Jia jau “pri
imąs” Maskvos pasiūlymą sienai tarp Rusijos ir Len
kijos nustatyti (Curzono linija), esąs pasiruošęs tar
tis su “demokratine” Ukrainos “respublika.” etc. Šis 
komitetas priima visa tai, ko nepriima. Mikolajpzybo 
vyriausybė.
LIETUVIAI IR LENKAI

Lietuviai, žinodami, kiek daug blogo padarė ir daro 
Lietuvai “kvizlingae” Paleckis ir kompanija, lenkams 
užjaučia dėl “kvizlingės” Wasilewskos ir “pariotų ko
miteto” veiklos, kuri veda jų tautą į Sovietų Rusijos 
glėbį ir, žinoma, į pražūtį. Lietuvių simpatijos ir pa
rama buvo nukreipta Lenkijos vyriausybei užsieny (in- 
exile).

Bet, dėja, nei Sikorskis, nei jo vietą užėmęs Mikola j- 
chyk ne vieną kartą nepadarė aiškaus pareiškimo są
ryšy su Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių ateitimi. 
Ligšiol atrodė, kad toji lenkų vyriausybė lyg ir neno
rėtų, kad Lietuva ir kitos už ją mažesnės valstybės 
atsisteigtų laisvomis ir nepriklausomomis.
VILNIAUS KLAUSIMAS

Mes girdėjome, kad Lenkijos vyriausybė reikalauja 
atstatyti Lenkiją prieškarinėmis sienomis. Vadinas, ji. 
savinasi visą Vilniaus kraštą, Baltgudiją ir Ukrainos 
dalį. Mes dėl to nekalėme skandalo, nes jautėme, kad 
ne visi tie lenkų reikalavimai bus patenkinti. Taip ir 
buvo. Anglijos premieras savo. paskutinėj kalboj par
lamentui pasakė, kad Anglijos vyriausybė niekuomet 
nebuvo pripažinusi Vilniaus Lenkijai. Dėl to po šios 

* Cburchillio kalbos lenkų spauda dar labiau suskato
įrodinėti, kad, girdi, Vilnius priklausąs Lenkijai. 
PRAEITIES KLAIDOS

Kiek prieškarinė Lenkiją, tiek. dabartinė jos vyriau
sybė Londone yra padariusi daug klaidų, kurios skau
džiai atsiliepia į jos veikimą. 1920 m. spaliu 9 d. smur

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tas (Vilniaus užgrobimas), 1938 metų ultimatumas ir 
grąsinimai Lietuvai, Tešino ėmimas tuo momentu, kuo
met Hitleris skaldė Čekoslovakiją — vis tai aktai, ku
rie kalba apie lenkų gruoboniškumą. Ir šiuo metu, kuo- 
mat pati Lenkija yra visai parblokšta ir dideliame pa
vojuje, jos vadai tebegieda apie “didelę Lenkiją” au 
tomis teritorijomis, kurios jai nepriklauso. Tokia jų 
politika, aišku, kenkia jų santykiams au kitomis tau
tomis ir kenkia jų darbui ir didžiąjai jų kovai. 
LENKIJA IR KITŲ TAUTŲ TEISES

Mūsų manymu,, šiandieninė Lenkijos politinė padėtis 
būtų žymiai šviesesnė, jei londoniėkė lenkų' vyriausybė 
būtų pareiškusi nebesisavtinantl to, kas jai nepriklausą 
JI būtų sukėlusi tarptautinę furorą, jei ji būtų atvirai 
ir aiškiai pasisakiusi už laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą su Vilnium, už laisvą, nepriklausomą Latviją, Esti
ją; jei ji būtų gynusi ukrainų ir net baltgudžių teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą Tbse tautose ji tu
rėtų draugų ir, be to, Londone, Vašingtone ir kitose 
sostinėse jos rekordas būtų' geras ir aiškus. Ji nebe- 
,turėtų irnperialistiškų dėmių, kurios ka.jp tik priešta
rauja Atlanto Čarterio dvasiai ir dėl to silpnina jos 
pačios bylą tarptautinėje arenoje.
AR GALIMAS BENDRADARBIAVIMAS SU 
LENKAIS?

Kenčiančioji lenkų tauta turėtų žinoti, kad ir lietu
vių tauta kenčia, kad ir kitos tautos kenčia. Laisvės 
siekiančioji Lenkija turėtų ir tą žipoti, kad ir Lietuva, 
kaip ir kitos, kad ir mažiausios, valstybės turi teisę į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ir tokio gyvenimo 
siekiai

Dažnai yra iškeliami klausimai, kodėl lenkai ir lietu
viai šiuo metu negalėtų artimiau hendradarbiauti ir 
bendromis jėgomis padėti Lietuvos ir Lenkijos žmo
nėms išsilaisvinti. Mes stovime už. tokį bendradarbia
vimą taniau statome sąlygą: lenkai turi paskelbti vie
šai ir pranešti jungtinių tautų atitinkamiems centrams, 
kad jie aiškiai ir griežtai stovi už Lietuvos nepriklau
somybę su sostine Vilnium ir su Klaipėdos kraštu. Po 
tokio pareiškimo būtų išblaškytos abejonės ir įtarinė
jimai, kad lenkai rodo pretenzijų į Vilniaus kraštą, o 
kai kada pasirodo ženklų, kad ir į visą Lietuvą.

mtradienis, vas. 129 d., 1944

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk F. Rūšys, M4.C.

Antradienis 
19 vasaris

Hearsto-Stalino susirėmimas
Sialinas savo kontroliuojamo j spaudoj savo laiku pa

vadino William Hearstą, plačiai žinomąjį laikraštinin
ką, “gengsteriu žurnalistu” ir “Hitlerio draugu”.

Atsakydamas į tai p, Hearst, stato klausimą — kas, 
girdi, buvo “artimiausias ir brangiausias” Hitlerio drau 
gas, jei ne Stalinas. Juk, esą, ne kas kitas, bet marša
las Stalinas, visai neseniai buvęs Hitlerio draugas, bu
vo jo talkininkas užgrobime Baltijos valstybių, sužei
dime. Suomijos ir Lenkijos sudraskyme.

William Hearst primena ir tai, kad nors dabar jau y- 
ra nutraukti sovietų santykiai su Hitleriu, tačiau Sta
linas tebesiekia pavogti Suomiją prisijungti Baltijos 
valstybes ir pasigrobti Lenkiją.” A leopard does not 
change his spots, although deserte d by his former hunt- 
ing companion and de&rest friend” — rašo Hearst.

Šis Stalino ir Hearsto susirėmimas ir įdomus ir ka* 
rakteringas.

Milė Jurgis Baltrušaitis
Pranešama, kad. yra miręs lietuvių poetas Jurgis Bal

trušaitis, kuris paskutiniuoju laiku gyyeno Paryžiuje.
Velionis buvo vienas iš žymiausių nepriklausomos 

Lietuvos diplomatų. Daug metų jis išbuvo Lietuvos 
pasiuntiniu Maskvoje. Kai bolševikai okupavo Lietuvą 
Jurgis Baltrušaitis išvyko į Prancūziją Įdomu, kad 
prieš atstatant Lietuvos nepriklausomą valstybę (1918 
m.) velionis rašydavo eiles rusų kalba. Bet vėliau rašė 
lietuviškai. Kaipo poetas jis buvo tarptautiniai žino
ma asmenybė. Velionis buvo sulaukęs 70 metų amž.

★
Ministeriui K. Skučui 50 metų

Brig. gen. Kazys Skučas yra gimęs 1894 m. kovo 3 
d., taigi šiemet švęstų 50 metų sukaktį, jai dau jisai 
yna gyvas. Kaip- žinome, jisai, buvo Lietuvos Vidaus 
Reikalų ministeriu bolševikams 1940 metais okupuo
jant Lietuvą Bolševikų buvo išgabentas į Rusiją kur 
jp laukė gal net dar sunkesnis* likimas, negu kitų trem
tinių

★ ' •
“The Register”, gausingai skaitomas katalikų savait

raštis šios savaitės laidoj turi įdėjęs žinelę apie šaunią 
senatoriaus DavicL L Walsh kalbą pasakytą Worcester, 
Mass., apie Lietuvą žiniai duota tokia antraštė: “Sena- 
tor lauds strepgth of Lithuanian geogle”.

Dievo žodis norinčiam 
juomi naudotis žmogui pa
deda išvengti nelaimių, įi ku
rias jis įstringa dėl savo jė
gų silpnumo ir dėl savo iš
minties mažumo. Bet Dievo 
pagalba ne tam yra, kad už 
tinginį atliktų jo \pareigą, 
nė tam, kad išdykėlį apsau
gotų nuo žalos, kurią jis 
pats sau pasidaro beišdykau- 
damas.

Jeruzalės šventovė buvo 
aukšta ir ant aukšto sta
taus kranto pastatyta. Sto
go ji neturėjo, tik jos vir
šutinės lubos iš oro buvo 
tvirtai sudarytos ir neper
lyjamos, Stogo vietoje esan- 
ti aikštelė buvo aptverta 
gražiais turėklais, kad kas 
iš tos aikštelės nenukristų 
netyčia žemyn. Ten stovėjo 
V. Jėzus, o gundytojas Jam 
tarė: Šok žemyn, nes para
šyta: Jis davė savo ange
lams paliepimą apie tave, ir 
jie nešios tave aut rankų, 
kad kartais neužsigautumel 
sau kojos j akmenį (Mt. 4, 
6). Gundytojas tuo atveju 
neganėtinai įvertino Gundo
mojo išmintį ir dorą, bet 
mes, paprastieji žmonės daž
nai norėtume, kad. stebuk
las išgelbėtų mus iš tų duo
bių į kurias patys esame be 
reikalo įšokę.

Tėviškoji Dievo ranka daž 
nai mus išgelbi iš. nelaimių, 
prašoma ir neprašoma, bet 
niekuomet ji mums neatsto
ja tų gamtinių priemonių 
kurias mes turime savo rei
kalams aprūpinti, jei mes 
tų priemonių nesiimame. 
Kas tasias priemones atide
da į šalį), o reikalauja ste
buklo, tas gundo Dievą Gun 
dymas ir kvotimas ar egza
minas tiek artimi viens ki
tam, kad lotyniškai dažnai 
reiškiami vienu žodžiu “ten- 
tatio“. Dievas į kvotimus 
nestoja. Rodosi, kad visai 
mūsų t&utai yra reikalo tą 
tiesą atsiminti.

Pirkite Karo Bonus

KAZIO ŽITKAUS MARELES
(Tęsinys)

Slaptas veikimas vokiečių 
okupacijos metu

Prasidėjo baisus Didysis 
Karas. Klierikas Žitkus, po
rą metų pabuvęs seminari
joje, turėjo važiuoti namo, 
kol laikai aprims. Šalia jo 
tėvų namų gyveno vokiečių 
žandarai. Jautrios sielos 
jaunuolis kasdieną buvo 
priverstas klausytis muša
mų, šunų kramtomų žmonių 
klyksmus. Ir vėl jisai—ir 
verkdavo, ir melsdavosi... 
Bet dabar jisai jau turėjo 
daugiau išsilaisvinimo, įtai
gi pradėjo ir veikti, nežiū
rint vokiečių priespaudos, 
ėmė leisti slaptą laikraštį 
“Jaunimo Draugas”. Jį mie 
lai skaitė ir paaugusieji. Tas 
slaptas leidinys netik, pasiek 
davo apylinkės parapijas, 
bet net ir į Žemaitiją kaiku- 
rie numeriai pakliuvo. Veikė 
ir su organizacijomis. Slap
tame priešvokiškame veiki
me palaikė ryšį su Panevė
žiu, iš kur ateidavo instruk
cijų ir net proklamacijų. 
Kartą vos vos nepakliuvo į 
okupantų rankas, Bet pavo
jai jam nesurišo rankų. Jis 
taip giliai atjautė kančias 
pavergtų žmonių. Viename 
eilėraštyje jisai rašo:.
Vargų vargeliais užužėlę
Dejavo miestai ir kaimai
Į vargšo liūdną bakūžėlę
Dalia nebežvelgė linksmai
Tik vien, kaip skurdžios 

sutartinės,
Beliko raudos iš krūtinės.
Džiovos ženklai jaunoj 
krūtinėj

Kai 1919 metais buvo 
įšventintas kunigu, nė pir
mųjų Mišių negalėjo atlai
kyti tėviškės bažnyčioje, nes 
Vabalninke siaudėjo bolše
vikai. Pirmasis paskyrimas 
buvo į Šančius. Kaip kiek
viename priemiestyje, čia 
buvo daug skurdo. Du treč
daliai Šančių gyventojų bu
vo pabėgę į Rusiją Prasi
dėjo tremtinių grįžimas. O 
jie atsivežė baisaus skurdo 
ir ligų,... Nedaug šeimų bu
vo be ligonio. Jaunam ku
nigėliui tekdavo po kokį de
šimtį. ligonių pėsčiam per 
dieną apeiti, porą laidotuvių 
atlikti, o dar kiti darbai: 
mokyklą organizacijos po*.

karo besisteigiančios, 
tyliai dirbo ir kentė:

Jis

Ne tiek gal giružei nugelto^ 
lapelių

Ir žemėn be laiko nukrito, 
Kiek ašarų man iš žydriųjų 

akelių
^Skruostais tylomis nusirito.

Pavarguriems jis išdalin
ėdavo savo pinigus, net kar
tais ir drabužius. Belanky-^ 
damas ligonis užsikrėtė šil
tine, penkias savaites išgu
lėjo—ir vėl tie patys darbai. 
Įtempimas suardė sveikatą. 
Gydytojai ėmė jam kalbėti 
apie džiovos ženklus, poetas 
ėmė jaustis palaužtas:
Užmigo troškimai, svajonės 

nublanko,
Audringosios dūmos senai 

nebelanko,
Skaudžiai palytėję.
Į dangų palūžę sparnai • 

nebekyla...
Tik Vien atminimai bedrumš 

čia dar tylą,
Iš kapo atėj§.

Jis jaučiasi vienui vienas 
ir eilėraštyje išsipasakojai
—Vai Dievuliau, Dieve 

mano,
Nieks daugiau juk nenu

mano,
Kad* taip virkdo sopuliai, 
Kad lyg rasos rytmetinės, 
Krinta kančios ant krūtinės 
Širdį žeisdamos giliai.

Jis prisipažįstą kad jo1 
skruostai bus dažnai rasoti 
ir dažnai—
Tiesis rankos į žvaigždynus,

” Kur pravirkdžrus, sugrau
dinus

Bevilios mane daina.
Poeto pietos godos f

Nors Žitkui gydytojai bu- 
bo įsakę pakeisti vietą, bet 
jis vistiek ramiai laukė, kol 
savaime sąlygos pasikeis. 
Pagaliau 1921 m. buvo pas
kirtas “ Pavasarininkų ’ ’ dva 
sios vadu, perkeltas prie 
katedros. Kiurį laiką reda
gavo “Pavasarį,” dar sti? 
dijavo universitete ir rašė 
į daugelį Lietuvos laikraš
čių. Tame laikotarpyje iš
leido ir savo poezijos rinki
nį: ‘‘Ašarėlės.” Čia, tikrai, 
atsispindi daug autoriaus 
iškentėto skausmo.

(Bus daugiau)
----------------- r>

MELSKITĖS *UŽ TAIKĄ

JAPONIJOS LAIVAS IR AMERIKOS LĖKTUVAS

Z

Laike atakų Trak salyne žemiai skrendančio Amerikos laivyno bomberio į šipulius 
sudraskytos Japonijos amunicijos laivas. Laivo sprogimas buvo toks smarkus, kad 
viena bombų išmušta aukštyn pataikė j lėktuvą, kuris su visa įgula žuvo. Tolumoje*, 
matosi Dublon sala. (Acme-Draugas telephoto)

A
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Brighton Park. -r- Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
jos 35 skyriaus mėnesiniam 
susirinkime, įvykusiam va
sario 20 d., pasirodė, jog 
skyrius šauniai darbuojasi 
ir nuolatos gauna naujų na
rių. Ir šiame susirinkime į- 
sirašė D. Žilinskienė ir M. 
Bukauskienė.

Raportas iš buvusios kau
liukais žaidimo pramogos pa 
rodė, kad gauta gražaus pel
no pasveikinimui TT. Mari
jonų Bendradarbių Draugi
jos seimui. Pramoga buvo 
Navickienės namuose. Ko
misija dėkoja Navickienei 
už butą, nariams už plati
nimą tikietų, o svečiams už 
atsilankymą.

Rašt. Ona Jaeparas

Dingę kariai karo 
frontuose

• Washlngton, D. C. — Ka
ro departamentas praeitą 
šeštadienj paskelbė 210 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
Pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje devyni vyrai 
yra iŠ Illinois, penki iš In
diana, trys iš Iowa, trys iš 
Michigan, penki iš Wiscon- 
sin.

FomfoticrPai,
US.WARBONDS

Captive men and captive ma- 
ehines grindinę out war imple- 
menta for Hitler. Captive men 
forring their own chaina.‘*Ha*” Paul tolia Georgas, “if I 
have būt one hand I can do only 
half aa much work for the Nazi 
sūrine.**

A man ahrieks, geara acreech. 
The machine stopa. Paul hae lošt 
his right arm. He may die būt it 
wUl Ūke a month to repair the ma
chine if paris can be found.

This hąppena daily in the fac- 
toriea of Csecho-Slovakia, Norray, 
Holland, Belgium, France.

In America we can hurry Hitleris 
defeat by stickinr to our Jobs and 
buying War Bonas every pay day. 
WM Itir V. B. Tiv—r» Bert.

mokyklos kambary. įtrink
ti draugijų atstovai būtinai 
dalyvaukite susirinkime.

Valdyba

Praeitą sekmadienį bais- 
mente trijų aukštų name, 
4623 Vincennes avė., kilo 
gaisras. Dešimt negrų nuo
mininkų buvo priverkti bėg
ti ii savo namų. Sakoma,

nuoitolių

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Inoome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

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. dis Alus yra pagamintas iš importuotų

DISTRIBUTOR

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
. Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

Svarbu Keistučio 
klūbo nariams

Sekmadienį, kovo 5 d., į- ' 
vyks klūbo susirinkimas.1 
Visų narių priedermė būti 
šiame sus-me. Ne vien kad 
tik duokles užsimokėti, bet 
ir taip būti susirinkimuose1 
labai svarbu, nes visados y- 
ra klausimų, kuriuos nariai 
turi nuspręsti klūbo gero
vei ir lietuvybės labui.

Be šių klausimų, bus ati
dengimas Honor Roti, kuri 
jau gatava. Bus graži dedi
kacijos programa. Keistučio 
choras rengiasi išpildyti me
ninę dali. Turėsime žymių 
kalbėtoją, kuris pasakys kai 
bą, pritaikintą šioms iškil
mėms. Visiems labai svar
bu pamatyti tą Honor Roll, 
kur narių sūnūs, broliai, gi
minės surašyti. Iki šiam lai
kui jau turime 27 vardus 
gal, dar kiai kurie nėra pri
davę vardų ir valdyba ne
galėjo sužinoti; malonėkite 
priduoti.

Po programos bus pasi
svečiavimas, " pasidalinimas 
mintimis, bėgančiais reika
lais, kaip klūbo, taip ir Lie
tuvos ir šio krašto.

Nuoširdžiai visus kviečiu, 
Pirm. N. Klimas

P. S. Jei kas turite ekstra 
dolerį, tai galėsite nusipirk
ti karo bonų.

Bridgeport. — Federaci
jos 26 skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, kovo 1 d., 7:30 v. v. Šv. 
Jurgio parap. svet. Ne tik 
draugijų atstovai, bet ir pa
vieniai, kam rūpi Lietuvos 
likimas, lankykime Federa
cijos susirinkimus, spieski- 
mės į- vieną gialingą būrį po 
Katalikų Fed. vėliava. Lie
tuvos likimas ir jos ateitis 
daug remiasi ant mūs, a- 
merikiečių. Visi į darbą, o 
laimėjimas užtikrintas!

Ona Banis, skyr. rašt.

Federacijos 19 skyr. Bri
ghton Park svarbus susirin
kimas įvyks vasario 29 d.,1 
7:30 vai. vakaro, parapijos

MOIIFRN /'V'"* ]
COMI’LfclF >
AtniMFO HOTYOGPM'H 
I.OWRST FOMBLf l’KH k* 
PHONF 2»M

STATYBAI

Cheyenne, Wyo. — Beveik 
80 mokyklų Wyoming buvo 
uždaryta todėl, kad stigo 
mokytojų.

Reikia remti
Chicagai yra paskirta 

kvota surinkti $12,000,000 
Raudonojo Kryžiaus karo 
fondui, 1944 metų. Reikia 
remti Raudonąjį Kryžių, nes 
jis teikia didelę pagalbą ka
reiviams.

Svarstys pokarinius 

klausimus
Memphis. — Nuo balan

džio 25 iki 27 dienos įvyks 
Katalikų Komiteto Pietuose 
penktas metinis suvažiavi
mas. Tikimasi, kad suvažia
vime dalyvaus apie 1,500 as
menų. Susirinkimas spręs 
pokarines problemas pietuo
se. Suvažiavime kalbės vys- 
kiĄ>as William L. Adrian, iš 
Nashville. Suvažiavimas į- 
vyks Memphis. z

.STEPONAS WARREN 
(WAV AKAVUSIUS)

Mirė vaza. r to 2 d.. 1944, 4:80 
vai. pp., sulaukęs 23 m. amž.

Gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
rnotsrj Sophie (po tėvais Woz- 
nlak), dukterį Mary, motina 
Marijoną., patėvj Antaną Va- 
ra&lnski, 3 seseris Della ir 
tvogarj Jonų. Blelawski, Tillle 
ir Svogerj Frank Ernest, Jean 
ir Svogerj ^'rank Schltlaci if 
Jų, Seimas, uoSvius Jonų. Ir 
Marijonų VVoznlak, dėdę Si
monų Lileikį ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas paSarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituųnica Avė.

Laidotuvės (vyks ketvirta
dieni, kovo 2 d. iŠ koplyčios 
9:30 vAl. ryto bus atlydėtas

Lšv. Jurgio parap. bažnyčių.
urioje jvyks gedulingos pa

maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, M<Hto»n, 
Patėvis, Seserys, ftvoge- 
riai, loAvlai, liėrtė ir Gi
minės.

Laidotuvių T)t rėkto rius M. 
Phillips. Tel. Yards 4908.

REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
J TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja-

mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

<7 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

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

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
d A agrararv a s ii i i i i iii ii ii i i ii iii i ii ii i i ii iiiii iii i i i i iii i iiii iii i ii i

Pasitikėjimo
Mumis

KAROLINA GRAMONTAS 
(po tėvais Treinauskaltė)

Gyveno 931 West 34th St. t
Mirė vasario 27 d., 1944, 6 vaL ryte, sulaukus senatvės.
Kilo iš Aleksandravos apskričio, Rimšų parapijos, Trakniš- 

kių kailio.
Paliko dideliame nuliūdime dulrierį -HeMn Woidat, ir žen

tą Frank, keturis sūnus: Petrą, ir marčią Blanche, Antaną, ir 
marčią Sophie, Joną, ir marčią Marie, ir Kazimierą, vienuo
lika anūkų, ir daug kitų giminių, draugų Ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica avė.
Laidotuvės Jvyks ketvirtadieni, kovo 2 d. iš koplyčios 8 

vai. ryto bus atlydėta J Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Duktė, Sūnai, Žentas, Marčios Ir Anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evanauskas, Tek Y ARds 
1138—1139.

PERSONALIZED MEMORIAL8AT MO ADDITIONAL CCBTl 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DIBTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beeutlful—Most TTmliiiIng įmurto nešt la The Wori«L

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pstsrasvimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROO8EVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Proi

NARIAI
Chioagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TAKOS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 2Srd PLACE Phones: CANAL 2515

10766 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5768

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

I. UULEVICIUS
4648 SO. CALIFOBNIA AVĖ. p

P. J. RIDIKAS

Teiephone YABDS 1419



Racionavimo kalendorius

Svarbios ir atsiminiinos dienos
Mėsa ir riebalai

Raudonos stampos A8, B8 
ir C8 (ketvirtoje knygelėje) 
geros iki kovo 20 dienos imti
nai (10 punktų kiekviena).

Rudos stampos Y ir Z 
(trečioje knygelėje) geros 
kaip pažymėta reikšmė iki
kovo 20 dienos imtinai.

* * *

Procesuotas
maistas

Mėlynos stampos A8, B8, 
C8, D8 ir E8 (ketvirtoje 
knygelėje) geros iki kovo 20 
dienos imtinai (10 punktų 
kiekviena).

Žalios stampos K, L ir M 
(ketvirtoje knygelėje) geros 
kaip pažymėta vertė iki ko
vo 20 dienos imtinai.

* • *

Cukrus
Stampa 30 gera penkiems 

svarams iki kovo 31 dienos 
imtinai.

Stampa 40 gera penkiems 
svarams kenavimui iki vasa
rio 28, 1945 metų imtinai.

* • *

Kuro aliejus
Trečiojo periodo kuponai 

geri iki kovo 13 dienos imti
nai. f

Ketvirtojo ir penktojo pe
riodo kuponai dabar galioja 
iki rugsėjo 30 dienos'imti
nai.

Gazolinas
No. 10A kuponai geri 

trims galionams kiekvienas 
iki kovo 21 dienos imtinai.

B2 ir C2 kuppnai geri pen
kiems galionams kiekvienas 
trijų mėnesių laikotarpyje 
nuo išdavimo datos.

DlkiNRASTIS DRAUOAS, CHICAGO, NOIS

TRUK SALOJE JAPONAI UŽTIKTI SNAUDŽIANT

Japonijoj jūrinių lėktuvų bazė Dublon saloje (Truk salyne) laike amerikiečių atakų. 
Amerikos laivyno ir oro jėgų japonai čia buvo užtikti taip netikėtai, kad jokio pasi
priešinimo nespėjo suorganizuoti. Daivai, pro vizijos ir amunicijos sandėliai momen
taliai sunaikinti. Net lėktuvai, kaip atvaizde matome, nespėjo nuo žemės pakilti. 
(Acme-Draugas telephoto)

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VABTOJAMA8 NAUJAS PLAOTIO MA- 
TBKIOIAS N AT U KALAS UUM 
81'ALVUS DANTŲ P1JUTUM8.

NAUJOS
RUS1BS

DANTŲ 
PI JUTOS

Taksy ofisai bus atida- 
ri vakarais

Pradedant nuo vakar die
nos ir iki kovo 15-tos dienos 
Internal Revenue Departa
mento ofisai U. S. teismo bu
to patalpose Chicagoje ir ki
tur mieste bus atidari kas
dien iki 9 valandos vakaro, 
išskyrus sekmadienius. De
partamento skyriai Chica
gos priemiesčiuose bus ati
dari iki 7 valandos vakaro.

Paskendo

Šauni vakarienė

Graži muzikos ir meno programa

Velvafone
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
Naatalduoda. Be ekeale. Natūralia epai. 
eoe. Neblunka. VlaeJ taip ilnomoa dantų 
plaltoa. Parmatomoa cryatal cloar plaltoa.

Plnnkanna tankumo, aaaltarAn, Patm- 
klnirnaa garantuataa. Matertolaa labai pa
utas t gamtini. Vienos dlaaaa talayaaų 
patarnavimus. Apakalčlavlmaa veltai.

Darome p'Htaa įspaustu lr 
gautas tik Ii lalsnluotų d en tįsių

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1724 8. Ashland 2nd Fl. Mon. »251

Atdara nno P Iki A SeStad. naa S IM S. 
KA1.BAMB UBTUVISKAI

N4B W. Mth St. Ind Fl. Gaw «M» 
»O N. Dearbom Rm. 808, Hia

▼IdnrmlaaOo vai. t—a. Aatradlanl Ir 
ketvirtąsias) ana I Ud T

Motery klubai turės 
konferenciją

Įvairūs moterų klubai 
Chicagoje ir apylinkėje pri
skaito apie 800,000. Šių klu
bų atstovės planuoja Chica
goje konferenciją kovo 6 die
ną.

Konferencijoje bus krei
piamas ypatingas dėmesys 
į popierio, riebalų ir skardi
nių rinkimą.

Popierio vajus
Chicagos 39-ių viešų aukš

tesnių mokyklų 113.000 stu
dentų penktadienį rinks su
vartotą popierį. Norima su
rinkti 350 tonų popierio.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Hprt meniniai 
Matrasai Studlo Oouch

gražūsMūsų pačių padirbti 

PARLOR SETAI 
springsais, 
arba jūsų
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 2Š% 

per VASARIO ir KOVO m«n.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Aštuonių metų amžiaus 
vaikas, iš Evanston, pasken
do ežere, kai jis įlūžo ežęro 
priešakyje, netoli savo na
mų. Jis ir dar kitas vaikas 
iškapojo sniego1 apdengtame 
lede skyles ir staiga ledas 
įlūžo. Du policininkai sura
do vaiko lavoną.

• * *

Dvi valandas
Adam Zarenda, 4347 Ha- 

zel st., pranešė policijai, kad 
keturi banditai praeitą šeš
tadienį paėmė iš jo $11 ir jo 
automobilį. Du banditai tu
rėjo revolverius, kurie įėjo į 
automobilį, Racine avė., ne
toli Wilson avė., ir išmetė jį 
Homan ir 5th avė., po dvie
jų valandų laikymo jį belais
viu.

• • •

Pavogti rūbai
Mrs. Dorothy Edwards, 

3240 Franklin blvd., pranešė 
policijai praeito sekmadienio 

j vakare, kad vagys įsilaužė į 
: jos automobilį, 8th st. ir Wa- 
bash avė., ir ,pavogė rūbų už
$250 vertės.

• * *

Lavonas pelenuose
Nepažįstamos moters, apie 

60 metų amžiaus, lavonas 
buvo rastas, praeitą sekma
dienį pelenų kubile (binį 
užpakalyje American Linen 
Supply Co., 849 N. Franklin 
str. Policija pareiškė, kad 
nėra abejonės, jog moteris
buvo nužudyta.

« • «
Pavogė parfumg

Forrest Tenney, 2744 PAie
Grove avė., chemikas, prar 
nešė Sheffield avė. policijai 
praeitą sekmadienį, kad va
gys pavogė 130 butelių par- 
fumo už $2,000 ii jo auto
mobilio, kuris buvo pastaty

si tas 2716 Pine Grove avė.

Praeitą sekmadienį Chica
goje įvyko graži ir šauni šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų jubilieinė vakarienė. 
Vakarienė įvyko šv. Kazi
miero Akademios salėje. La
bai daug žmonių atsilankė 
į jubiliejiūę vakarienę, kad 
net salėje negalėjo tilpti, rei
kėjo gretimus kambarius už
imti.

Šv. Kazimiero Akademijosta ■
mokinės, jų choras ir orkest- 
ias labai grkžiai išpildė mu

zikos ir meninę 
dalį.

programos

Rūbai užsidegė
Ted Keller, 52 metų am

žiaus, darbininkas iššoko iš 
trečiojo aukšto lango, nuo
mavimo name, 3949 Ellis 
avė., praeitą sekmadienį po 
to, kai cigarietė sukėlė ugnį 
jo rūbuose ir sofoje, kurioje 
jis miegojo. Jis nusileido j 
minkštą purvą, kuris užge
sino degančius jo rubus. Jis 
buvo nugabentas į Chicago 
Memorial ligoninę, kur gy
dytojai pareiškė, kad vyras 
greičiausia nukentėjo nuo 
vidaus sužeidimų ir antrojjo 
laipsnio nudegimų.

Šv. Kazimiero Akademijos 
jubiliejirėje vakarienėje da
lyvavo Lietuvos konsulas 
Dr. P. Laužvardis, kuris pa
sakė momentui pritaikintą 
kalba.

Gražus mergaičių cho
ro koncertas

Praeitą sekmadienį Chica
goje, Kimball Hali, 3 vai. 
po pietų, įvyko įdomus mer
gaičių choro, “Alice Ste- 
phens Singers” koncertas, 
kuriam vadovavo Alice Ste
phens, akomponavo John 
Byanskas, vargonais grojo 
Carolla Hein.

Programa susidėjo iš įvai
rių lietutviškų dainų, ištrau
kų iš operų ir klasiškų dai
nų.

Mergaičių choro koncertas 
paliko gerą įspūdį klausyto
juose.

Antradienis, vas. 29 d., 1944

/ mus
X Alf. ir Ona Budriai

iš Bridgeport šiomis dieno
mis susilaukė antro sūnelio.%
Jauni tėvai yra pasižymėję 
Šv. Jurgio parapijos choro 
nariai. Ona Budrikienė pra
eitų metų “Draugo” koncer
to operetėj “Lietuvaitė” y- 
ra vaidinus Elenutės moti
nos rolę.

X Mary AlešausldenČ,
2250 W. 23rd St., po sun
kios operacijos, prie kurios 
ruošiantis prisėjo turėti net 
tris kraujo perleidimus, grįž 
ta prie pirmykštės sveika- 
tos. Labai dėkinga dr. S. 
Biežiui, kuriam ji buvo pa
tikėjus sveikatos reikaluose.

X F. Urbelis, savininkas 
duonos ir pyragaičių kepyk
los, 1800 W. 46 St., su žmo
na važiuodamas namo iš 
Indiana vai., kur viešėjo pas 
giminę ūkininką, vos nesu
tiko didelę nelaimę: vienoj -4 
vietoj paslydęs automobilius 
atsimušė į tilto barjerą, ku
ri laimei pasirodė stipri. Vis 
kas baigės tik geroku susi- 
trenkinąu.

X Mrs. I. Steele i, Brigh
ton Park trumpu laiškučiu 
iš Hollywood, Fla., džiaugia
si, kad “Draugą” gauna re- y 
guleriai kasdien. Ji gyvena 
pas sūnų dr. V. C. Steele, 
gėrisi Florida gamta, tik, 
sako, pasiilgus Brighton Par 
ko.

X Jonas ir Anelė Kinči- 
nai, žinomi Town of Lake 
biznieriai, neseniai švęsda- f 

mi vedybinio gyvenimo 25 
metų jubiliejų, turėjo dar 
vieną džiaugsmą: gavo ži
nią, kad jų sūnus Jonas ka
riuomenėj pakeltas į seržan
to laipsnį.

• X P. Cižausko, LRK Su- 
sivienymo Amerikoj Chica
go apskrities pirmininko bu 
te Susivienymo Chicago kuu 
pų valdybų nariai turėjo po 
sėdį, kad išklausyti Pildom 
Tarybos pirmininko L. Ši
mučio pranešimo iš pasta
rojo centro posėdžio.

X Alice Stephens su sa
vo “Singers” praeitą sek- r v 
madienį, Kimball Hali davė 
gražų koncertą. Choras iš 
39 mergaičių gerai priruoš
tas ir harmoningai padaina
vo visą eilę dainų ir ištrau
ką iš operos. Solistės-debiu- 
tantės taipgi gražiai pasi
rodė ir patartina visoms ne
sustoti lavinusis muzikoje. 
Publikos buvo salė su kau
pu.

X Sgt. WllHam R. Klimas 
šiomis dienomis atostogas 
ja pas tėvus, 4516 S. Cali
fornia Avė., ir lanko savu 
draugus. Prieš išvykdamas 
į kariuomenę buvo žymus L 
Vyčių organizacijos veikė
jas, centre ėjęs įvairias par 
reigas, buvęs Chicago apskr 
pirmininkas ir spaustuvės 
direktorius. Kitas Klimų sū 
nūs Povilas tarnauja ka
riuomenės aviacijoj. Karei
vių tėvas yra taipgi žymus 
veikėjas, energingas ir pa- 
vyzdfngas didelio Keistučio 
klūbo pirmininkas.

Mirė žaidžiant
Ionia, Mich. — Norman 

Moore, 3 metų amžiaus, sū
nus Sprague Mcore, Easton

kas nors parašys farmos, paskendo šeštadienį, 
kai jis įkrito į Bellami upe
li, 2 mailė3 vakaruose nuo 
miesto, kai vaikas žaidė prie 
cemento tilto, netoli savo 
namų.

Vakarienė programą vedė 
kapelionas kun. Urba. Tenka 
laukti, ktd apie šį jubilieji
nį vakarą
plačiau.

Plėšikai siaučia

4 banditai apiplėšė 2 viešbuičus
i-

Keturi banditai anksti pra
eitą pirmadienį aplankė du

t

vieešbučius ir pabėgo, kai 
apiplėšė naktinius klerkus, 
banditai pabėgo au $92 ir .38 
kalibro revolveriu.

Pirmas apiplėšimas įvyko 
Jackson View viešbutyje, 
3501 Jackson, kur banditai 
paėmė $60. Paskui banditai 
nuvyko į Ansonia viešbutį, 
2709 Washington, kur du iš 
keturių įėjo ir prašė ketu
riems asmenims vietos.

Kai Daniel H. Armstrong, 
klerkas, 2834 Palmei7, pasa
kė, kad jis gali jiems parū

pinti kambarius, jie pašaukė 
savo bendrininkus, ir visi ke
turi ištraukė ginklus. Jie pa
bėgo su $25, paėmę iš pinigų 
stalčiaus, septynis dolerius ir 
revolverį paėmė , iš Arm
strong.

Pavogė automobilį
John J. Perone, 2758 Wa- 

shington blvd., automobilis 
buvo pavogtas praeitą sek
madienį, 15 So. Clark st.
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Moteris neteko abiejų 
kojy

Mrs. Dorothy Novez, 20 
metų amžiaus, neteko praei
tą sekmadienį abiejų kojų. 
Jai kojos buvo nuplautos 
virš kelių Elmhurst ligoni
nėje po to, kai ji buvo su
daužyta tarp dviejų automo
bilių, Roosevelt rd., Elm
hurst.

Tragedija įvyko praeitą 
šeštadienį, kai jauna mote
ris ir jos vyras Roy stūmė 
jos tėvo John Trzinakio su
gedusį automobilį. Visi trys 
gyvena 1319 S. Mendel avė., 
Westchester.

Jauna pora matė automo
bilį prie kelio, kuriame buvo 
penki jaunuoliai, jų automo
bilis sudavė į užpakalį.

Nežinia ar moteris
vens.

gy

KATA 4%
1751 W. 47th Strant

Atidavė
Chicagos viešų mokyklų 

mokiniai ir mokytojai perei
tą savaitę atidavė savo dalį 
Cook kauntės fondui, kuris 
kovoja su paralyžiumi.

Iš aikštės
Mrs. Jane Hill, 1420 Far- 

well avė., pranešė policijai 
praeitą sekmadienį, kad jos 
automobilis buvo pavogtas 
iš parkinimo aikštės, 160 N. 
Wabash.

Apiplėšė sargy
Du negrai sumušė ir api

plėšė Jacob Hoffmaną, 55 
metų, kai jis dirbo junk 
kieme, 2220 Dominick str. 
Negrai paėmė iš'jo $25. Jis 
buvo tame kieme sargu. Jis 
pranešė policijai apie šį įvy
kį praeitą sekmadienį.

Rastas miręs
James Hornett, 56 metų, 

mechanikas, buvo rastas, 
miręs praeitą sekmadienį sa
vo kambaryje, 16 W. Erie 
str. '

Naciy nelaisvėje
. VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas, praeitą 
pirmadienį paskelbė 167 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra nacių nelaisvėje. Iš Chi
cagos ir jos apylinkės septy
ni vyra yra nacių belaisvije.




