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EPTYNI JAPONU LAIVAI NUSKANDINTA
U. S. sūbmarinai tai atliko 
Pacifike ir Tolimuose Rytuose

Tarp nuskandintų laivų yra vienas 
tankeris ir vienas transportas

WASHINGTON, saus, 3. 
—‘ Laivyno departamentas 
paskelbė, kad paskutiniais 
laikais U. S. sūbmarinai Pa
cifike ir T. Rytuose nuskan- 
dino 7 japolų laivus, apie 
ką pirraesniuose praneši- 
rpuose nebuvo minima. Be 
to, vienas japonų naikintu-

sugadintas.
Tarp nuskandintų laivų 

buvo vienas vidutinio didu
mo .transportas, vienas tan
keris, o kiti visi kroviniai 
laivai.

Admirolas Nimitz 
įspėja japonus

HICKAM FIELD, Hono- 
lulu, saus. 3.Vyriausias 
U. S. jėgų vadas viduriniam 
Pacifike, adm. Chester W. 
Nimitz, sausio 1 d. medaliais 
atžymėjo keliolika herojų, 
karininkų ir civilinių, pasi
žymėjusiųjų kovose su ja
ponais.

Ta proga admirolas įspė
jo japonus, kad gruodžio 24 
d. amerikiečių lakūnų ata
kos prieš japonus Wake sa
loje buvo tik įžanga į dides
nes atakas.

Gruodžio 24 d. U. S. bom
bonešiai Wake saloje japo
nus užtiko miegančius. Į jų 
bazę išvertė 76,000 svarų
bombų.

Pažadinti japonai susi
metė gintis tik tada, kai 
bombonešiai jau buvo pasu
kę į savo bazes.

WASHINGTON, saus. 3 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad U S. armijos 
oro jėgos Aleutians Balose 
pakartotinai atakuoja japo
nus ten Kiška saloje.

Naujų Metų dieną per į- 
vykdytas ten atakas šeši 
japonų Zero koviniai lėktu
vai numušti ir bomba patai
kyta vienam mažam laivui 
prieplaukoje.

Debesys ir rūkai neleido 
pastebėti atakų rezultatų.

Trys japonu laivai 
padegti Rabaul

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, saus. 3.— 
Sąjungininkų oro jėgos piet
vakariniam Pacifike naujus 
metus pradėjo , atakomis 
prieš japonus.

Sąjungininkų lakūnai a- 
takavo japonų Rabaul bazę, 
New Britaih. Apdaužė aub- 
mariną ir tris kitus laivus 
padegė.

Tą pat dieną sąjunginin
kų kariuomenė N. Gvinėjoj 
japonų pozicijų liniją pers
kėlė į dvi dalis. Tai atlikta 
tankais su artilerijos pa
galba. Kova ir toliau tęsia
ma, kad japonus visiškai su
klupdyti.

LONDONAS. — Britų vy
riausybė užgina, kad ji sie
ktų visiems laikams oku
puoti prancūzų Afriką.

LONDONAS. — 1942 m. 
britų lakūnai tik vienoj Bri
tanijoj sunaikino 738 vokie
čių lėktuvus.

Skirti Kinijai ginklai 
tenka britams

WASHINGTON, saus. 3. 
— Kinų vyriausybė, kaip 
žinoma, atšaukia savo ka
rinę misiją iš Amerikos, ka
dangi Amerika kinams ne
pristato ginklų ir amunici
jos kaip buvus žadėjusi.

Sužinota, kad Kinijai pa
siustų ginklų ir lėktuvų per 
dklcutta (Indijoje) žymioji 
dalis tekusi britams Indiją
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(^Draugas” Acme telepboto)

Armijos bombarduotojai, San Angelo, Tex., nustatė 1943 m. didelę programą. Jei 
šios rezoliucijos bus įvykdytos, tai karas bus laimėtas. Kadetai žiūri į rezoliucijų są
rašą. ,

Maskva praneša, kad Rusijos 
frontuose rusai blaško vokiečius

MASKVA, saus. 3. — So
vietų vadovybė vakar pra
nešė, kad rusų armijos triu
škina vokiečius keturiuose 
apie 1,000 mailių ilgio fron
tuose — Kaukaze, Staling
rado srity, Dono baseine ir 
Maskvos šiaurvakaruose.

Afrika gavo iš
Amerikos daug 
maisto, drabužių

WASHINGTON, saus. 3. 
— Karo departamentas 
paskelbė, kad prancūzų Af
rika jau sulaukusi iš Ame
rikos daug mr.isto, drabu
žių, kuro ir vaistų. To visa 
paskirstymas pavestas
prancūzams pareigūnams.

Sako, vokiečių kontrata
kos visur atmuštos ir prie
šas priverstas atsimesti, o 
kai kur priverčiamas sku
biai nešdintis, kad nepak
liūti nelaisvėn. •

Sovietai atsiėmė Velikije 
Lūki miestelį, šiaurvakarų 
link nuo Maskvos. Velikije 
Lūki yra vos tik už 90 mai
lių nuo Latvijos • pasienio. 
Be to, rusai dar atsiėmė ir 
Elista miesteli, kalmukų 
stepėse, už 60 mailių nuo 
Kaspijos jūros. , ■

(Vokiečių karo vadovybė 
per radiją pareiškia, kad 
Maskvos pranešimai yra 
paprasta propaganda. Anot 
vokiečių, rusai Velikije Lūki 
neatsiėmė, o Elista miestelį 
vokiečiai išgriovė ir iš ten 
pasitraukė).

nors į atvangią vietą.
Bet laikraštis pripažįsta, , Dėl Peflrl HdrDOr 

kad britu. visuomenė senti-

Londono laikraštis 
nori, kad Roma 
būtu bombarduojama

LONDONAS, saus. 3. —
Britanijoje vykdoma kam- vokiečlų ir ltalų lakūnai

ontų^i
Aliniaismentaliniais sumetimais y- 

ra priešinga Romos bombar
davimui.

Laikraštis nurodo, kad

Amerika įspėta

Po šio žiauraus karo karai bus - 
išteisėti, pareiškia prez. Rooseveltas

Žmonija bus apdrausta nuo 
banditizmo ir barbarizmo
WASHINGTGN, saus. 3. 

— Minint vienerių metų są
junginių tautų deklaracijos 
pasirašymą prezidentas Ro
oseveltas sausio 1 dieną pa-; 
reiškė, kad sąjunginės va’s- 
tybės ir po kiro turi pasi
likti vieningos, kad išteisė-1 
ti karą ir neleisti ateity ką 
nors panašaus pasikartoti.

panija, kad britų lakūnai 
susimestų bombarduoti Ro
mą.

Laikraštis Evening Stan
dard remia tą kampaniją. 
Jis reikalauja, kad britų 
vyriausybė pasisakytų, ką 
ji mano tuo klausimu.

Standard Evening nurodo, 
kad Vatikanas, arba popie
žius Pijus XII negali būti 
Romos bombardavimui kliū
tis. Anot laikraščio, atakų 
metu šv. Petro bazilika ir 
Vatikanas turi būti iliumi
nuoti, o popiežius, kaip ir

saugoti ir tik mažas kiekis kiekvienas asmuo, gali iš 
ta Kinijai. savo rūmų pasišalinti ’ kur

Didžiojoj Britanijoj apgrio
vė 3,350 bažnyčių ir apie 
900 visiškai sunaikino, Nu
kentėjo ne vien paprastos 
bažnyčios, bet ir istorinės 
katedros. Tad kodėl, klau
sia laikraštis, neturėtų būt 
atsimokėta italams.

Britų visuomenė Romos 
bombardavimui priešinga,

z
nes tenai sukrauti visi krik
ščionybės lobiai, kurie nega
li būti naikinami.

Kiti atsako, kad Romoje 
šiandien yra svarbiausias 
nacių Uranijos lizdas. Kai 
jis bus sunaikintas, karas 
bus sutrumpintas.

WASHINGTON^ saus. 3.
— Valstybės departamentas 

išleido “white paper” — 

dokumentų rinkini, kuriais 

iškeliama aikštėn, kad Wa- 

shingtonas prieš 10 mėnesių 

buvo įspėtas dėl japonų pla
nuojamų atakų prieš Pearl 
Harbor.

Tai padarė buvęs Tokijoj 
U. S. ambasadorius J. C.
Grev. ftis ambasadorius 
paskiau lapkričio mėnesį 
dar dukart įspėjo. Valsty
bės departamentas tuos įs
pėjimus perdavė karo ir lai
vyno departamentams nuro
dydamas, kad būtų budima-

Kodėl nebuvo budima, šia
klausimas dar neišaiškintas.1 pasienio.

U. S. lakūnai 1942 m. 
26 karto atakavo 
nacius Europoje

LONDONAS, saus. 3. — 
U. S. oro jėgų vadovybė 
paske‘bė, kad praeitais 1942 
metais amerikiečiai lakūnai 
26 kartus atakavo nacius 
Europos žemyne ir numušė 
daugiau kaip 200 vokiečių 
lėktuvų.

Sįjungininkoi N. 
Gvinėjoj laimėjo

SĄJUNGIN.NKŲ ŠTA 
BAS Australijoj, saus. 3.— 
Gen.. MacArthuro jėgos N. 
Gvinėjoj po atkaklių kovų 
su japonais pagaliau priešą 
nugalėjo ir paėmė centrinę 
Būna bazės stotį, paskelbta 
vėliausiuoju komunikatu.

Dabar liekasi nugalėti ten 
tik viena japonų grupė, kuri 
yra apsiausta.

KARO EIGA
Gen. MacArthuro karo jė

gos Naujojoj Gvinėjoj nu
galėjo japonus Būna bazės 
kovoje. Tik viena japonų 
grupė Hko palaužti.

U. S. lakūnai atakuoja ja
ponus Kiška saloje, Aleuti
ans. Numušta japonų lėktu
vų.

Sąjungininkų lakūnai iš 
naujo atakavo Tunis priep- 
toakoB krantines, Tunisdjo- 
je.

U. S. sūbmarinai Pacifike 
ir Tolimųjų Rytų vandeny
se daugiau japonų laivų nu
skandino.

Maskva praneša, kad ru
sai kuone visa fronto plie
kia vokiečius. Viena rasų 
armija jau parvariusi tik 
už 60 mailių nuo Latvijos

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJE

Chicago Sunday Times 
sausio 3 d. laidoje praneša: 
Nacių teismas Šiauliuose du 
vyrus nuteisė jm) trejus me
tus sinkiųjų darbų už tai. 
kad jie paplovė karvę tiks
lu parūpinti maisto atskir
tiems n;uo kitų žmonių žy
dams, kurie uždaryti į ghe- 
tto (atskira miesto dalis 
žydams gyventi).

Toks darbas pas nacius 
vadinamas sabotažu ir už 
tai numatyta mirties baus
mė. Bet kad pnpiautos kar
vės mėsa dar nebuvo pris
tatyta žydams, tad naciai 
teisėjai nusikaltusiųjų pasi
gailėjo ir netaikė mirties 
bausmės.

Vilnius taip dažnai buvo 
bombarduojamas, kad ten 
gyventojų skaičius nuo 220,- 
000 sumažėjo iki 120,000.

Apavui fabrikas Kaune 
pranešė savo kostumeriams 
(klijentams), kad jei jie no
ri užsakyti sau naujus apa
vus, turi atnešti skūros.

Prezidentas užtikrina 
gen. Giraud parama

LONDONAS, saus. 3. — 
Reuterio žinių agentūra 
pranešė, kad H Moroko ra
dijo stoties paskelptas pre
zidento Roosevelto kableg- 
ramos generolui Giraud, 
prancūzų - Afrikos komisio- 
neriul, tekstas.

Prezidentas Rooseveltas 
reiškia džiaugsmo, kad gen. 
Giraud vadovybėje Afrikos 
prancūzai dedasi su sąjun- 

: ginirikais bendrai kovoti 
prieš ašį.

Prezidentas užtikrina Af
rikos prancūzus, kad jiems 
bus teikiama visokia para
ma ir apie tai neturi būti 
nė kokios abejonės.

COLLINSVn.LE, III. — 
Netoli čia nukrito ir sude
gė armijos bombonešis. 3 
vyrai žuvo, o 16 išsivadavo 
parašiutais.

Prezidentas apie tai kal
bėjo spaudos konferencijo
je. Sakė, kad svarbiausias 
sąjunginių valstybių užda
vinys bus budėti, kad atei
tyje toks kataklizmas, koką 
yra šiandie, pasauly nebūtų 
daugiau žinomas. •

Kaip tai visa bus daroma 
ir vykdoma, prezidentas ne
iškėlė jokių metodų. Nuro
dė, kad sąjunginės valsty
bės iš defensyvos jau per
simetė ofensyvon. ir dabar 
lieka siekti trijų dalykų, 
būtent:

1. Masinėmis žmonijos jė
gomis slėgti pasikėsinusius 
prieš civilizaciją banditus, 
iki jie bus visiškai sumalti.

2. Tautų santykius taip 
suorganizuoti, kad barbariz
mo jėgos daugiau negalėtų 
laisvai veikti.

3. Kooperuoti iki galo, 
kad žmonija galėtų gyventi 
taikos ir laisvės neužgina
momis malonėmis, ką Die
viškoji Apvaizda per civi
lizaciją leido atsiekti.

POTVYNIAI IŠTIKO 
PITTSBURGHO SRITĮ

PITTSBURGH, Pa., saus. 
S. — Pittsburgh pramoninę 
sritį paskutinėmis dienomis 
ištiko dideli potvyniai upė
se staiga vandeniui pakilus. 
Paupiais daug žmonių nu
kentėjo. Tūkstančiai žmonių 
neteko pastogės, nes huvo 
priversti nuskelti į aukš
tesnes vietas. Raudonasis 
Kryžiaus pradėjo jais rū
pintis. Keletas didelių karo 
pramonės fabrikų uždaryta. 
Dabar vanduo jau nuslūgo 
ir žmonės subruzdo tvarky
tis po šios nelaimės, kuri 
kuone kas metai pasikarto
ja-

Iš Pittsburgho srities‘pot
vyniai persimetė į Oregon 
valstybę. Ohio upėje pakilo 
vanduo ir užliejo apylinkes. 
Portland miestas skaudžiai 
ištiktas, kai Villamette u- 
pės vanduo pakilo iki aukš
tojo laipsnio.

Tarp nukentėjusių žmonių 
yra ir žuvusiųjų.

STOKHOLMAS. — Suo
mijoj nerimas. Suomiai bijo 
bolševikų naujų atokų.

WASHINGTON. — Karo 
departamentas paskelbė pa
vardėmis 407 karius, kurie 
žuvo Europoj, Afrikoj ir Pa
cifike.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

9



t

DIENRAŠTIS DRAtiGAb

KAS GIRDEI WAUKEGANE
CvAnriii icn/irlviai I Unksma. darėsi, matant vi-
JVeillIŲ ppuazldl gus mūsų laisvės gynėjus,

Šventų Kalėdų šventės pa-1 kovotojus, kurie negalėda- 
liko daug įspūdžių, kuriais mi namie džiaugtis šventė-

I
PRIESAIKA

noriu au visais skaitytojais 
pasidalinti.

Vaikučių Kalėdų vakaras 
įvyko gruodžio 21 d., Lietu
vių Auditorijoj. Prisirinko 
apie 300 vaikučių ir apie 
tiek pat augusių. Prie dide 
lės, gražiai papuoštos eglai
tės, po gražios programos, 
kurią išpildė parapijos mo
kyklos vaikučiai, pagiedoda
mi Kalėdų giesmes, paskam 
bino pianais, B. šauliūtė, 
Lorraine Bukartytė, Teresė 
Andriulytė ir Loreta Biliaus-

mis, su tėvais, žmonomis, 
vaikučiais, džiaugėsi čia už
kandžiaudami. Iš jų veidų 
matėsi dėkingumas mūs mer 
gaitėms ir moterims, kurios 
tą dieną, nesigailėdamos sa
vęs darbavosi. Draugijos ir 
pavieniai, kurie stambiai pri 
aidėjo prie šio sumanymo, 
gali laikyti sau už garbę, 
kad palinksmino tuos, kurie 
kitaip gal būt buvę nusimi
nę.

Dienos pirmininkė Alicija 
Vaitekūnaitė žadėjo priduo
ti visų aukotojų vardus.kaitė, pagrojus akordionu 

solo. Frances Verakas, atsi-, Mirė
lankė Kalėdų senelis su vi- Gruodžio 24 d. a. a. An- 
su štabu aavo palydovų ir 
dovanomis. Vaikučiai buvo

tanas Akuseviėia (Aikus),
62 metų amžiaus, mirė šir- 

apdovanoti saldainiais ir vai dies liga nuolatinis
siais. Nepamirštos ir vaikų 
mokytojos-seserys ir kuni
gai. Vakaro vedėju buvo šv. 
Juozapo draugijos pirminin
kas Vladas Skyrius. Kalėdų 
senelio pareigas atliko. Liet. 
Svet. prižiūrėtojas ir šei
mininkas Stanislovas Dam- 
binskas, draugystės, kurios 
prisidėjo aukomis, buvo šv. 
Juozapo, Šv. Baltramiejaus, 
Šv. Onos, Šv. Antano ir šv. 
Vardo.

Tarnyboj esantiems puota
Įvyko Kalėdų dieną ŪSO 

katalikų centre Pasidarba
vimu šv. Baltramiejaus pa
rapijos mergaičių vieneto, 
jūreiviai iš Great Lakęs sto
ties ir kareiviai iš Fort She- 
rid&n ir iš kitur parvykę bu
vo vaišinami ir apdovanoja-

Thomas E. Dewey, naujas New York gubernatorius, 
prisiekia. Priesaiką priima Aukščiausiame teisme iš 
Philip McCook (kairėje) ir Mrs. Dewey (dešinėje) žiūri. 
Thomas E. Dewey yra respublikonas ir pirmas gubernato
rius po dvidešimt metų yra iš respublikonų pa.tijos.

darbininkas American Steel 
and Wire Co. per 35 metus.
Gruodžio 28 d., po gedulo 
pamaldų šv. Baltaramiejaus lių šv. Mišias buvo gerai
bažnyčioj, palaidotas Ascen 
sion kapinėse. Buvo ilgame

po $1.00 bei šokolado sal
dainiais. Tai jau šešti me
tai, kaip jie mus lanko su 
tokiomis dovanomis. V. Mac 
kevičienė net 4 valandas pa-

Didžiuojamės savo 
choru

Saint Clair, Pa. — Per
Kalėdas Šv. Kazimiero pa- šventė, kol visus ligonis ap- 
rapijos choras per Piemenė- lankė ir vis su šypsena sa

vo gražiam veide. Kiekvieną 
sveikino, įteikė savo bran
gią dovaną ir lii.kėjo laimin-

prisirengęs, Užt-ai gražiai 
giedojo mišias ir visas gra

lis narys Šv. Baltramiejaus žiausias x lietuviškas kalėdi- ( gų‘ Naujų Metų. Taigi, mes, 
1F. & Antano draugijų. nes giesmes. Keli giedoriai- šios prieglaudos lietuviai, ta-
Viešėjo namie choristai buvo parvažiavę iš riam nuoširdų ačiū Macke-

kariuomenės Kalėdoms ap-; vičiams ir linkim jiems ge- 
silankyti pas tėvelius. Jie riauaios sveikatos ir viso- 
daug padėjo chorui. | kįos laimės jų biznio reika

Garbė dr. V. Mikutavičiui, Tuose, 
vargon. Svečias

Vincas Kaminskas, U. S. 
jūreivis, 3rd class electrici- 
an, švenčių proga lankėsi 
pas savo tėvus. Jis lanko
Purdue universitetą.
*•*' V •- ;■ - >. •

Enrikas

LONDONAS, saus. 1. — 
Naktį prieš gruodžio 30 d. 
U. S. bombonešiai atakavo 
nacių submarinų bazę Lo- 
rient, Prancūzijoje, iš kur 
submarinai trankosi Atlan-

nti. Per visą dieną dalyvių te ir užpuldinėja sąjungi- 
užregistruota 820. Man at- ninku laivus. Trys bombo- 
silankius, graudu ir sykiu nėšiai negrįžo.

Vieša padėka
Oak Forest. III. — Lietu

viai įnamiai šiuo reiškia pa
dėkos žodį tautiečiams Jus
tinui ir Viktorbei Mackevi 

čiams, kurie 20 d. gruodžio 
kaip ir kitais metais, mus 
aplankė, sveikino su Nau 
jais Metais ir apdovanojo

Jonas Rusteika,
Inst. V/ard 52, 

Oak Forest, III.

REMKITE “DRAUGĄ”

Teisėjo 7ūrio kalba
(Pasakyta, per radijo)

Baigiasi metai, žiburiai 
gęsta ant senų 1942 metų 
ir greit artinasi nauji.

Mes žinome, ką šitie pe
reiti metai mums atnešė, ži
nome, kad per šiuos perei
tus metus visas pasaulis bu 
vo karo liepsnoje. Kur pa 
baiga šio baisaus karo? Ai 
nauji metai matys karo pa
baigą?

Seni metai matė daug var
go, ašarų ir kentėjimo. Daug 
buvo prakaito ir kraujo pra 
lieta. Kai kurie iš mūsų t ar 
po jau yra atidavę savo gy
vastį, kad apsaugoti mūsų 
brangios šalies laisvę. Šita 
laisvė yra Az-crikos bran
giausias turtas ir ne tik mes 
norime ja naudotis, bet no
rime, kad ji pasiliktų mūsų 
vaikams.

Ne vis: me3 galime ka
riaut karo laukuose, bet vi
si galime prisidėti karui lai
mėti savo darbuose. Nega
lime reikalauti senų pato
gumų arba daug uždaroic. 
Jei norime ateityje būti lais
vi, reikalinga pasišventimo 
ir didelio darbo. Neturime 
nė vienas rūgoc* dėl įvairių 
trūkumų arba ilgų darbo va 
landų. Atminki r.e, kad mū
sų kareiviai noūgoja, kiea 
valandų jie dirba ar kur ir 
kaip šventes praleidžia. Jų 
gyvastis visados pavojuje. 
Jie kovoja, kad mes galėtu
me pasilikt laisvi ir vėl at
gautame t u o « patogumus 
greičiausia laiku.

Mūsų šaliai yra reikalin
ga milžiniška suma pinigų, 
kad karą laimėtume greita 
laiku. Negalime brangų lai
ką praleisti tuščiomis kal
bomis arba argumentais. 
Laimėjimas šio karo yra 
brangus, bet oralaimėjimas 
būt tūkstantį kartų bran
gesnis. Nepadarykime tą 
klaidą, kurią kitos šalys pa-

darė ir prarado savo laisvę.
Mūsų saliai yra reikalin

ga karo prietaisai kuo grei-

(Atkelta iš 2 pusi.)
-----------------------------------------

OR. VAITUSH, OPT.
IfFTTTVIS

TAUPYKITE 
PER

PAŠTĄ
★ Siųskite 
nemokumu

Save-by-Mail Kit

Ha** M metų praktikai 
jūsų faraataviaua

Optometrtealty Aklų 
Palengvina akių įtempimų, kuria

sti priežastimi galvos ikaudėjimo, 
rvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akiniu*. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
Hausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos valkus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nue pietų, o Na-

dėlio) pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atltabs

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

k t 1^- \ Sau <3^°'

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone: YARDS 1378
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Būnant namie ar darbe gulite 
gauti gydymo patarnavimų Įtink
ant musų ligoninės klinikų. Kn- 
mko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. Sis patarnavimas 
teikiamas nužemintomis kainomis.

Piuuu |rtaųft*» ftltvilkąs Dvpar,- 
UMtot** gydymui visokių ligų — 
smarkių ir ligiaikinių.
l'iuuu įrengtas Chirurgijos De- 
purunenuta, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mi ngl Clnrurgal-DaktaraL
I'lluul įrengta PiiyHlutlariųų De- 
partu Minas priskaitant Diathcr- 
my, Uitra Violet Ray, Sinusoidal 
tf kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Filiui |reugtaa I-llaj Depart- 
meilias daktarams Ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokus pinigų, 
geriausias gydymas lr priežiūra, 

kad būtų Jum* ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIA T

HOME FEDERAL SAVINOS am, 
IZIAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
— viena didžiausių krašto Federalėa 
valdžion regint r uotų taupymo bendro
vių—siūlo atsargiems asmeninu, 12. 
TIKRININTĄ HAUGUMA Ir I..- to 
tymų pelną 3% (Indelių įskaitų) 
Atskiros taupmenos yra apdraustos 
not Jkl $5,000 Fe lėtai i nes Valdžios 
agrntttros.

Nuo savo isiatalgiino 1836 metų 
Home Federal atlaikė visas panikas 
ir krizes. Niekuomet nebuvo užda
ryta— Home Fedornl visuomet bu
vo atdara, kad patenkinti reikalus 
kiekvienų durbo diena. Visuomet b., 
pertraukos Iftmokėdi.vo ne žeminu 
kai 3% nuo indelių.

iaLbal mažas skaičius šios rūAles 
finansinių Įstaigų gali parodyti tokj

iis»'b.,,k o be to prie
didžiųjų fondų pardavime valstybė# 
i?.?-- H0,nV Federal turi 60% savo 

hipotekose _ 
kriMTn? ,w hkvl,lavintų ir tvirtu

mų. Teisėtas investavimas I t rustų
..““O^’ybės lr apdraudos kom pan i Jom

Jums patinka patogus Ir 
UuPynvis per pa»tų, tu- 

tiirmTi ^anka h*ve-by-Mall-Klt,
"P'pohamų ptii© vokų(kon- 

čekio *rbamoney orderio.
įsigykite dabar nemokamų "kit” 

Ir naudokitės didžiausiu patogumu, 
sutigumu Ir pelningumu — tau py lin
ini per pažtų. lAkhpklte S| kuponų 
Ir pasiųskite pažtu

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Reaidencijos teL: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

—-— •. - Šiandien.
VW pinigai Jdėt. prieš 10 dieną klrkvteno mAllw,lo ą

(nuošimtį) kaip nuo 1 dieaoe mėnesio 

PIRKITE karo BONU8

ĮMINS(UMIItncuriONOFCHtCMO \.
ia*S*res«s(A«hl«aė A**. • Fbon«M0N. SlOO \ 

■st. IMS • Aiuh r/<r $10,000.000

lUii

Oe-

Re». 6958 80. Talman Are.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Office teL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 lak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marųuette Rd.

Tel. CANU 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VV est 661 h Plaee 
Tel. RKPublic 7868

TsL YABds 6W1.
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

756 VVest 35tb Street

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 80. Artesian Avo.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DIDKIJS lšl>\KI>AVIMAS MTSŲJ 
MII.ZIMŠKO ST\K<> MIZIKA-

I.INIŲ INSIKl MENTV

PAŠINAI DOKIT l’KOGA DABAR
KOL DAK NlUSPAKDLOTI.
Tl'BOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPIiONES, FI.UTES 
su "cases" — $35.00. $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI CJJ1TARAI. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $3.50. $12.60 iki <35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DENOALAS — $12.00. SMIt’E- 1
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00. $5.00, $10.00 
tr $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOLS. i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

E KSPE RT YVAS VICTO R IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams. Trlūboms, Saxaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUKIU SHOP 
9 Ui Maxwell Kt., Chicago

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik visa* por* aklų Tisam gy
venimui Saugokite Jas. leisdami 
Iftegaaralnuotl Jas modsrnUklaųsia 
metodą, kuri* ragėjlino muksiąs

gali sutelktu 
55 METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie pašalto* 
ris* aklų įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana | 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMETK1MTAI 
1801 So. Ashland Aveniu

Kampa* lC-toe
telefonas: VA* AL Ubas. I’hlcegt 

OFISO VALAMDOS i
Kaadlaa »:(0 a. m. Iki (:lt p. m. 

Tredlad. Ir *eM*d. t:io *. m.
Iki 7.-04 p m

DR. G. SERNERi
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų patyrimo ja
Tei.: YARds 1839
Pritaiko Akiųius.

V kieKreivas Ai 
% Ištaiso. t> 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį*

ADVOKATAS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

WHITMfY E. TARUTIS
ADVOKATAS ‘

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

X Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7572

A. A. SLAKIS i
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street V
• Room 1230 , <<

Ofiso Tel.: CENtral 1824 T
Valandos. 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

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 YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

b

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4, 
Šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet, t

Tei. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Streot

vai.: nuo 9 vui. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GjDYTOjAS IR OHIkUKUaS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutart).

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepaunn — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Ofiso Tel............ .. VIKglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS . 

* 4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6* 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieni)

—
DR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Tnipgi pngal nutartį. •' ą, ,OHm> telefonas: PROapeet 0787* 

Namų telefonas: VlRginia 2421

• - 4 ’Km laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gy\rnlmo 
kriziuose pirmutinis d&lyltas

neonai m ink. (Kilty).

“Darbai parodo meilės jė*i 
gą” (Goethe). '
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Biznis laikraščių iškarpomis
Arba, kaip lietuvis įsteigė laikraščio 
iškarpų kompaniją

'*s: Čikagos literatūros žurna-
: las “Coronet” š. m. rugpiū

čio numery įdėjo Dickson J. 
Hartwell straipsnį, “Valets 

: to the Newsworthy”, kur 
aprašo laikraščių iškarpų 
biznio atsiradimą ir išsivys-

’i tymą. Pasirodo, lietuvis Ro
meika tą biznį sugalvojo.

*. štai kaip autorius aprašo:
»

“Vieną dieną praeitojo 
; amžiaus prieblandoje, jau

nas lietuvis imigrantas var- 
du Henrikas Romeika sto- 

> vėjo netoli nuo laikraščių 
* kiosko Paryžiaus lotynų 

kvartale. Romeike smalsiai 
stebėjo, kaip keli dailinin
kai prisiartino ir derėjosi 
dėl ištraukų iš vėliausių lai
kraščių, kurias pardavėjas 
jiems iškarpydavo su mažo
mis žirklėmis.

i

v

*

- ”

‘' 7 $
h

*, “Romeike sužinojo, kad ne
galėdami pirkti viso laikraš
čio dailininkai pirkos iškar
pas apie savo kūrinius, po 1 
sū kiekvieną. Romeike pas
tebėjo, kad savininkas par
davė daug iškarpų iš to pa
ties laikraščio, tuo būdu 
pelnydamas kelis syk to nu
merio kainą, su kukliu pel
nu. Tas pakišo jam suma-

ar nymą. .;1
- “Savaitės eigoje jis pra

dėjo pasaulio pirmąjį orga
nizuotą iškarpomis patar
navimą. Po vienerių metų 
jis atidarė raštinę Londone 
ir dar kitais metais, 1881 

' m., New Yorke sukūrė 
“Henry Romeike and Com-

& pany”, seniausią iškarpų 
biurą Jungtinėse Valstybė
se. * * |

“Šiandien yra keturios 
nacionalės ir gal šimtas vie
tinių iškarpų agentūrų visa
me krašte, kurios seka kiek
vieną žurnalą ir laikraštį, 
leidžiamą bendrai cirkulia
cijai. Tie biurai suženklina, 
iškerpa, identifikuoja, surū
šiuoja ir išsiuntinėja savo 
klientams gerokai daugiau 
kaip 100,000 iškarpų kas

KASTANTAS KISIELIUS

Gyveno 145 No. Slrd Avė. 
Molrone Park. III., tel. Meiro
se Park 7892.

Mirė Rausto 1. 1943, S vai. 
▼ak., sulaukę-, 72 metų amž.

Gimė Liepos 12 <1.. 1879 m 
Ustuvoje. Ki’c 15 Panevėžio 
apskr., Truskavos parap., Tel- 
mlškbj kaimo

Paliko dlde.lame nuliūdime 
MOter) Kotryna. 3 sūnus Al
berta. Aleksų. Joną tr 1o žmo
nų Adelę ir ju du vaikučius.
4 dukteris. 2 Im jų ftv. Juoza
po Vienuolyne — Veronika 
— Slster Marv Piotre, pienų— 
Mster Mary Fellela, Stella Ir 
Kdtrina lr daug kitų (riminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas paftarvotas Prlgnano 
koplyčioje. 1S10 I^ikn R»„ 
Meirose Park, III.

Laidotuvės įvyks Mlandlen. 
Sausio 4 d. 15 konlyčlos 10 vai. 
ryto bua atiydėtaa I Monnt 
Carmel parap bažnyčių. Mel- 
roae Park. kurioje |wks gedu
lingos pamaldos u» velionio 
siela Po pamaldų bus nulv- 
ddtas | Mount Carmel kapines.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
Stenines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti 5lose laldotu-
y«ae
Nuliūdę Moteris, R Anai. Duk

terys lr Glmhičs.
SSR W

Ialdotuvha direkt. Edward
Prtgnano, Tel. Melroee Park

dien. Yra netgi biuras, ku
ris “iškerpa” radijo pro
gramas.

“Dauguma žmonių vaiz
duojasi iškarpų biurus gy
venant iš žmogaus paikumo. 
Tikrovėje tai yra rimtas ir 
esminis biznis. Tik retkar
čiais tuštumas sužadina as
menį prenumeruotis. Veik be 
išimčių motyvas remiasi ge
rą, dolerių, ir centų biznio 
praktika. Prez. Rooseveltas, 
labai jautrus visuomenės 
nuomonei, sukūrė vieną di
džiausių pasauly iškarpų 
biurų kaipo specialų val
džios departamentą. Ta įs
taiga kasdien iškošia edito- 
rialų pastabas ir naujienų 
kryptį prezidento žiniai. Šios 
iškarpos gyvai liečia įstaty
mų leidimą Kongrese ir 
ypač Baltųįų Rūmų jiems 
paramą.

“Jei būtų galima, vyriau
sybė karpytų žurnalus ir 
laikraščius, leidžiamus prie
šo ir okupuotose šalyse. Ka
ras to neleidžia, bet Federa- 
lė Susisiekimų Komisija su
organizavo, Dr. Lloyd A. 
Free vadovybėje, “Federal 
Monitoring Service”, kuri 
rekordus j a, išverčia ir iško
šia kiekvieną užsienių radi
jo programą, trumpomis ir 
ilgomis bangomis, kokia tik 
pagaunama šioje šalyje ar 
Anglijoje. Raportai apie 
šias “iškarpas” siunčiami į 
Baltuosius Rūmus, Karo ir 
Laivyno departamentus, ir 
į kelis valdiškus propagan
dos biurus.

“Bet jei iškarpų parūpi- 
nimas yra esminis vyriau
sybei taikos ir karo metais, 
tai jis lygiai yra svarbus

C I— sf . 7

tveryboay ravės about your 
* ♦ - * 

salads,Peg.What’s the secret?

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MIRACLE WHIP! 
Its ' different’ ffavor 
always makes a hit.

MILUONS AOBII—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.

**«**«***** + *****«*

NULIŪDIMO VALANDOJE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA •
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

—■—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefoną® CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jflsų finanaiikam stoviui prieinamu.

O

SULAIKYTA

Ursula Parrott, novelistė 
ir magazinų rašytoja, įeina 
į Miami; Fla., teismą teisin- 

kad ji esanti nekalta 
apkaltinime dėl padėjimo 
kareiviui pabėgti iš armijos.

bizniui, pramonei, pramogų 
pasauliui ir, dažnai, papras
tam Jonui Q. Publikai...

“Nors didžiausia jo biz
nio dalis vyksta patarnau
jant komercinėms organiza
cijoms, Nathaniel J. Ruben, 
kuris šiandien valdo Henry 
Romeike, Ine. ir kuris pra
leido apie 25 metus tame 
biznyje, netiki, kad nors vie 
nas iš kas 50 jo klientų pre 
numeruotų iškarpas tik dėl 
noro pamatyti savo pavardę 
žiniose...

“Nacionaliai biurai — Ro 
meike, Luce, Burrelle ir 
Consolidated' — karpo iš 
daugiau kaip pusės 2,131 
dienraščių ir iš 7,000 savai
traščių) kurių viso yra apie 
11,400)... Darbas yra tiek 
tikslus, kad vienam skaity
tojui trunka dvi dienas per
skaityti New York Times 
sekmadienio numerį, — lai
kraščio, iš kurio kartais iš
kerpama po 1,000 iškarpų,

iš vieno numerio, kas, pa 
gal dabartines kainas, ver
ta $60.

“Kai Lindbergas skrido 
Paryžiun, jis užsakė iškar
pas. Kai jis sugrįžo, jam 
buvo pakišta $3,000 sąskai
ta, bet jis pajėgė įrodyti už 
sakęs tik $35 vertės iškar
pų. Anglas aristokratas, su
sidomėjęs Wallis Simpsonie 
nės romanu su karalium 
Edvardu VIII, smalsavo 
apie to romano patrauklu
mą Amerikoje. Jie užsakė 
iškarpas ir su pirma siunta 
gavo 20,000 iškarpų.

“Prieš Pasaulinį Karą II, 
daugelis svetimų valstybių 
ir pasiuntinybių buvo iškar 
pų žymesniųjų prenumera- 

(torių skaičiuje. Dabar kai 
kurios tremtinės vyriausy
bės yra klientės. Bet daugu 
ma biznio iš užsienių — 
kaip Chanel, Patou, Schia- 
parelli ir Lanvin — prany- 
nyko. Japonija nutraukė pre 
numeratą gruodžio 8 d. Bet 
Sovietai tebėra geras klien
tas. Kasdien Romeike siun
čia pluoštą iškarpų, minin
čių Rusiją, informacijų val
dininkui Maskvoje...”

Hitleris atšaukia 
save atstovus iš 
Tokijo,. Madrido

NEW YORK, saus. 3. - 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad Hitlerio nuos
prendžiu namo atšaukiami 
diplomatiniai atstovai iš 
Tokijo, Madrido ir Švedi
jos.

Sakoma, kad vokiečių už
sienio reikalų ministro Ri- 
bbentropo reikalavimu tas 
daroma. Atšaukiami amba
sadoriai ir pas-, antiniai bus 
paskirti į naujas vietas, o 
jų dabartines pozicijas už
ims kiti.

Deja, lietuviškoji visuo
menė, berods, mažai tėra Į 
girdėjusi apie Romeiką arba 
apie jo dalyvavimą lietuviš
kame gyvenimą.

Adv. K. R. Jurgela. 
(Iš “Amerika”)

!»»»»»»»»»»»»»»»»»»:
S L I P ’ C O V E R S 
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

Apnaugoklti* «nvo senus rakan- 
dua lr paruoškite. kad atrodyti) 
k,alp nauji. Dilelis pasirinkimas 
visokiu spalvų lr "dust-proof 
materlolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

DURTOM Bl’IUT
VENETIAN BLINDS

Mediniai ‘alats’, pasirinkimas J- 
valrlų spalvų. automotiško tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo. įrengimas Veltui. nn_ 
Už Pėdų ........................................ oZC

DrajM-s Padaroma Pagal Užsaky
mą Veltui. T irime Pilnu Eilę 
Klijonkių lr Lovos Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

A. t
PETRONELfi 

JOVAKAUSKIENft 
(po tėvais žlrkaltė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
siiusio 1 d., 1943 m., 1:55 vai. 
ryte. sulaukus puses amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Jurbarko par., Mikutalčių kai
mo, Raseinių apskričio. Ame
rikoje išgyveno 3 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Antanų: dukterj Petronė
lę: 2 seseris — Marijonų Ka- 
kanauskienę Ir jos vyrų Vin
centų ir jų šeinių, ir Montkų 
Nazninckienę ir jos vyrų Ka
zimierų ir jų šeimų; pusseserę 
Julia jokubauskienę ir jos šei
mų: pusbroli Motiejų Zickų ir 
jo Sietinų; pusseserj ir pusbro
li Gr>nd Rapids. Mich ; švo- 
gerj Mykolų Jovarauskų ir jo 
šeima; tris Svogerkas: Kotrinų 
Jankauskienę. Antanina Krl- 
vickienę ir Onų Ravnolds ir 
jų šeimas, ir daug kitų giminių 
ir draugu Amerikoje; o Lietu
voje paliko se“eri Marcelę 
Sttrbiene Ir los šeimų.

Velionė priklausė prie Tre
tininku. Gyvojo Rožančiaus ir 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1 330 S. 50th Avė., Cicero. Lai
dotuvės (vyks antrad., sausio 
K d Tš na1'-' g vi| ryto Ims 
atlydėta J S v. Antano parap, 
bažnyčių, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po namaldų bus nulydėta 
j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus Ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras. Seserys, 
ftvo’rertni. Duktė, pusseserės, 
Pusbroliai ir visi k'tl Giminės.

Laidotuių Direkt. A. Petkus, 
Tel. Cicero 2109.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“PRAUGAJS” HELP WAJ4JFD.. 
ADVERTISING DEPARTMENT 

A m No. DfAbor
f ' Ąl - RAJilolbte. »

IELP WANTED

pęruotl elektrinius bailifctf^M

J. CHAPMAN A SlINSvd 
SM I N. Halsted St.

INDŲ PLOVĖJAI reikalingi. laibai 
gera mokestis, geros sąlygos ir val
gis. C dienos savaitėle. Pašaukite: 
Robert Folaily. Randolph 234ib

UNIVERSITY CLUB.
76 E. Monroe

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI

REIKALINGI
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis, nuolatiniai darbai.
SHERMAN KLOVE CO. 

3531 W. 47th St.

FIREMAN — $75 j mėnesį, DIšlU 
PLOVĖJAI —- $60 i mėnesi. STORE 
ROOM MAN-— $7i j mėnesį. Val
giai veltui.

UNIVERSITY ri.l B 
70 E. Monroe

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvi) dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai Įdomus darbas. Diena ir nak
tį shiftai. 40 centai j valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas (sidlrbi- 
Mas. Kreipkitės J —

PLASTTC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERČSINOS reikalingos — gero mo
kestis — geri valgiai. Atsišankiti 
Ijaundry dept.

GRANT HOSPITAL 
525 Grant Place

I

DIRBTUVEI MERGINOS — IS iki 
35 metu. naktimis darbas. Atsineš- 
kit gimimo liūdijimų ar pilietybės 
popierius.

BORDO PRODUCTS CO.
350 E. 2lst St.

LENGVI PRIE MASINU DARBAI. 
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis, 
nuolatiniai darbai.

GRINWALD PT.ATING 
4309 W. linkę Street

Getting Up Nignsi
MakesManyFeelOie

Do you teel older than you are or su? 
from Getting Up Nlghta, Backache, Nervouc • 
nesą, Leg Paini, Dusinėsi. 8wollen Ankles, 
— atic--------- ------------ ------*-------Rheumatlc Palna, Burning. seanty or fre- 
guent pasBagea? If so, remember that your 
Kldneya are vltal to your health and that 
these symptoma may be due to non-organlc 
and non-ayatemlc Kldney and Bladder trou- 
bles—in such cases CYffTEX (a physlclan'a 
prescription) usually glvea prompt and Joy- 
ous relief by helplng the Kldneya flush out 
polsonoua ezcess actas and vastes. You havepolsonoua t__________ .__________
everythlng to galn and nothlng to loae ln 
trylng Cystoz. An lron-clad guarantee 
vrrapped around aaeh package siauras a re- 
funa ot your money on return ot ampty 
package unlesa fully satlifled. Don't tako 
chancea on any Kldney medicina that la 
Bot guaranteed. Don't delay. Oet Cystoz

l______ _________ (Blu-tezl from your
drugglst today. Only 
8Se. The guarantee 
proteeta you.

Cystexviatb utini

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METI,!

Dieną ir Naktį Darbai 
VALANDOS

7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikaijnga
INSERTERS
VVRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerą. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey ■ 

Employment Dept.
Atdara šeštadienį. ,

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 VV. 47 th St.

PATYRUSIU
SKUDURŲ IR VILNONIŲ 

SKIRSTYTOJOS
J. CHAPMAN A SONS 

SS I N. Raisteli Kt.

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIL PRODUCTS CO. 

4910 Blooniiiigtlalc Avc.

Ir Hitleris tikisi
karį laimėti

BERLYNAS (per radi
ją), saus. 1. — Vakar Hit
leris išleido atsišaukimą į 
visas Vokietijos ginkluotą
sias jėgas. Jis įvertina ko
votojų atliktus žygius karo 
frontuose 1942 metais.

Jis pažymi, kad šie 1943 
metai, vokiečiams, regis, 
bus, daug sunkesni. Sako, 
Vokietijos Laimėjimas “už
tikrintas”. Girdi, su prie
šais nebus jokio kompromi
so.
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Sv. Tėvo darbų vertinimas
Paskutinysis savaitinio žurnalo “Newsvieek“ nume

ris plačiai komentuoja Jo Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XT?tojo prieš Kalėdas pasakytąją kalbą.

Šiam savo rašiniui davė tokią antraštę: ‘ Pope s Plea 
for Conimon Man Spurns Axis Propaganda Line”.

Kad taip yra, rašinyje įrodoma aiškiais faktais, ci
tuojant vėliausiai pasakytąją Popiežiaus kalbą, 1939 
metais paskelbtą taikos planą ir paduodant kitus pa
žymėtina:? įvykius.

NežiūLnt kiek fašistai ir naciai nesistengė palenkti 
Vatikano simpatiją, įsigyti jo palankumą, Bažnyčios 
Galva nepajudinamai stovėjo ir stovi už( teisingą tai
ką, kokią yra nurodęs savo plane ir prieš kurį Berlyno- 
Romos ašis kariauja.

Jo šventenybė vokiečius gerai pažįsta, nes Vokieti
joj daug metų išbuvo Apaštališkuoju Delegatu. Pažino 
ir nacių sąjūdį ir jo tikslus. Ir dėl to, kaip rašo “News- 
week”, kai 1939 m. kovo mėnesy buvo popiežiaus rin
kimai, vokiečiai, sakoma, davė “patarimą” — “Ką ne
darysite, tik jau neišrinkite Pacelli”. Šventoji Kolegija, 
tačiau, šaltai ignoravusi vokiečių patarimą ir popie
žium išrinko gabųjį Vatikano sekretorių kardinolą Pa
celli, kuris ir popiežiui Pijui XI padėjo didžiuosius dar
bus dirbti ir dabar pats visomis savo jėgomis darbuo
jasi prieš rasinę neapykantą, prieš religijos persekio
jimą, pr?eš agresinius karus.

Tikrai yra džiugu, kad Amerikos laikraščiai ir pla
čiai skaitomi žurnalai tiek daug rašo apie Šventąjį Tė
vą ir taip giliai ir teisingai vertina Jo išganinguosius 
darbus. - J

Laukiama aukšto svečio
Šių metų pradžioje, kaip visi daviniai rodo, ir vėi 

susitiks Didžiosios Britanijos premieras su Prezidentu 
Rooseveltu. Premieras Churchill tikriausiai atskris į 
Vašingtoną. s

Jų susitikimo tikslas, suprantama, bus aptarti karo 
eigą ir nustatyti, kokius naujus žygius Jungtinės Tau
tos turės pradėti netolimoje ateityje.

Praėjusiais metais šių dviejų vyrų, vyriausiųjų karo 
vadų, pacitarime buvo nutarta sukoncentruoti vi&as ga
limas jėgas prieš Hitlerį. Vasaros susitikime buvo nu- v 

statyti planai Šiaurės Afrikos invazijai. Dabar, aišku, OgntrO TClkslU 
bus aptarta invazijos galimumai Europos kontinentan.

Dėl to, laukiamas Prezidento Roosevelto ir Premiero 
Churchillio susitikimas yra nepaprastai didelės svar
bos. Nuo jų labai daug pareis tolimesnės karo eigos 
Kryptis.

Lenksi apie bolševikų propaganda
Praėjusių me£ų 308 numery “Dziennik Chicagoski”, 

lenkų katalikų dienraštis Chicagoje, persispausdino *iš 
kito lenkų dienraščio “Nowy Swiat” visai įdomų ir ak
tualų straipsnį apie bolševikiškąją propagandą.

Tame rašinyje pasakoma labai daug tiesos. Visai tei
singai tr-n konstatuojama, kad nuo kai kurio laiko A- 
merikoje įsigyveno tendencija šviesiausiomis varsomis 
piešti Rusijoe gyvenimą ir girti tai, kas visai nėra gir
tina. t. į

Jei tik kas išdrįsta parašyti ką nors nepalankaus Ru
sijai, tas apšaukiamas fašistu, nenaudėliu, kenkiančiu 
santarvininkams ir net Jungtinių Valstybių interesams.

Anot to rasinio, galima kritikuoti Prezidento Roose
velto administraciją; galima pulti Jungtines Valstybes 
dėl neatidarymo “antrojo fronto“, nes demokratija ga
rantuoja žodžio laisvę; galima peikti šio krašto vyriau
sybę dėt adm. Darlano, dėl pripažinimo austrų Otto; 
galima pakolioti Rooseveltą, Eisenhowerą, Hull; galima 
nurodyli kas blogo Anglijoj, bet jokiu būdų negalima

liesti, kritikuoti Rusijos.
Juk ir Amerika yra santarvininke.
Rusija gali planuoti “prisijungti“ Lietuvą, Latviją, 

Estiją ir dalį Lenkijos, bet nei lietuviams, nei latviams, 
nei estr.ms, nei lenkams nevalia yra ginti savo teises, 
nes jie apšaukiami neištikimumu. Rusija galinti spaus
dinti Europos žemėlapius be Lenkijos, bet lenkams ne
valia daryti atitaisymų. Rusija gali pulti Jugoslavijos 
didvyrį gen. Michailovičių, prieš jį komunistus orga
nizuoti, tačiau nevalia apie tai teisybės parašyti.

Panašiu dalyaų ir daugiau “Nowy Swiat” išskaičiuo
ja. Po to pasakoma:

“Šio karo šūkiu ir tikslu yra demokratiją gelbėti, 
o ne fašizmą ir komunizmą.

“Šio karo šūkis yra — laisvė ir nepriklausomybė 
kovojančioms ir okupuotoms tautoms, tai yra — ne- 
liečiaipybė Lenkijos rytinių sienų, laisvė Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kaip ir kitiems okupuotiems kraš
tams’

To' .a u nurodoma, kaip yra vedama komunistų pro
paganda prieš Lenkiją ir Jugoslaviją ir kitas tautas. 
Bet negirdėti, kad kas prieš tą akciją užprotestuotų, 
nėra nė admonicijos komunistuojančių Rusijos glorifi- 
katorių. ,

Reikia apsižiūrėti, kad amerikonizmo kauke prisi
dengęs neišaugtų čia komunizmas. Laikraštis teisybę 
pasako, kad komunistų propagandai į talką ateina visa 
eilė Amerikos radijo komentatorių, laikraščių koium- 
nistų, k irie nebeatskiria intrygų nuo tikrenybės, ku
rie nekreipia dėmesio į Stalino aukas Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj.

Šis lenkų dienraščio rašinys, ar tik nebus pirmas len
kų tiesos žodis, pasakytas komunistų propagandistams 
Amerikoje. Matyt, kad toji propaganda ir lenkus išve
da iš kantrybės, nes ji kaskart darosi akiplėšiekesnė.

Pažymėtina, kad savo laiku ta pati lenkų spauda bu
vo suvedžiota bolševikų propagandistų ir keliais atve
jais įdėjo šmeižtų ir melų prieš visą eilę lietuvių vei
kėjų. Dabar jau ir patys pamatė prie ko veda bolše
vizmo agentų darbai. Tie jų darbai yra patojingi Jung
tinių Valstybių demokratinei santvarkai ir šio karo 
tikslams, taip aiškiai nustatytiems Atlanto Čarteryje 
ir Jungtinių Tautų deklaracijoj, po kuria ir Sovietų 
Rusijos atstovas yra pasirašęs.

iti kelia kainas, o mes?...
Veik visi laikraščiai au šių Naujųjų Metų pradžia 

pakėlė metinės prenumeratos kainą ir taip pat paskirų 

numerių kainą . . « > *^|įMl
Dėl ko taip jie padarė, aiškinti, berods, nereikia.
Pabrango darbas, pabrango visi spaustuvės reikme

nys, pabrango popiera ir visoks su laikraščių leidimu 
surištas patarnavimas.

Bet, kaip, be abejonės, mūsų skaitytojai patėmijo, 
“Draug j” kaina tebėra ta pati, nors ir jo leidimas tuo 
pačiu budu ir iš tos pačios priežasties pabrango.

Mes pasitikime, kad mūsų skaitytojai tai įvertins. 
Mes pasitikime, kad bus pasistengta daugiau skaityto
jų surasti gausingiau “Draugo“ pramogas lankyti ir 
kitokiais būdais paremti, kad dienraštį būtų galima vi
sais atžvilgiais dar pagerinti ir padidinti. Nekeldami 
mokesčių, mes pilniausiai pasitikime, kad mūsų skai
tytojai kitokiu būdu dienraščio leidėjams atsilygins.

SPAUDOS APŽVALGA

“Liet. Žinios”, rašydamos apie reikalą sudaryti visų 
lietuvių bendra centrą kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
tarp kitko, sako:

“Kad mes lietuviai neprieisime prie nukūrimo vie
no visus vienijančio ir visas kovos priemones dėl 
Lietuvos laisvės derinančio centro, tol mūsų pastan
gos L;etuvai išlaisvinti nebus sėkmingos.

Todėl kartą pasirūpinkime tokį centrą sukurti ir, 
aprūpinti jį reikalingomis veikimui lėšomis.

Geriausia proga tokį nutarimą padaryti ir išdirbti 
planus aukščiau minėtam sumanymui įvykdyti, kada 
ateinančių metų, sausio mėnesio pradžioje, suvažiuos 
į New Yorką Amerikos Lietuvių Tarybos, L. K. Fe
deracijos centro ir Lietuvių Tautinės Tarybos nariai.“

Trukdyiojai mu
“Tėvynė” rašo:

“Visų pažiūrų Amerikos lietuviai bendro veikimo 
norėjų bet atsirado didelių priešų, kurie keikė visus 
tuos, kurie bendromis jėgomis Amerikai ir Lietuvai 
padeda Tai Amerikos lietuvių komunistų lyderiai. 
Toks jų pasielgimas daug pakenkė ir lietuvių vardą 
pažemino.

Komunistai ypač šiemet parodė didelio noro Lie
tuvą pavergti, o Amerikos lietuvių gyvenime kuo di
džiausios suirutės gasėti.”

-»
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Politinės sferos Vašingto
ne naujuosius metus sutiko 
geriau nusiteikę, negu per
nykščius.

Mat, dabar yra daug ge
resni pergalei prospektai, 
nepi pernai buvo.

Tačiau iliuzijų nedaroma.
Visi jaučia, kad šie me

tai bus sunkūs, kad visiems 
reiks žymiai daugiau dirb
ti, daug kuo nuo savęs ati
traukti ir aukotis.

•
Bet amerikiečiai nebijo 

nei darbo, nei kovos. Jie 
moka pasišvęsti ir aukotis.

Ir tai yra viena iš garan
tijų, kad nauji metai atneš 
Amerikai naujų ir didelių 
laimėjimų ir karo frontuo
se ir diplomatijoje.

•

Per 1943 metus Jungtinių 
Valstybių /karo jėgos bus 
labai žymiai sustiprintos.

Kariuomenė bus padidin
ta bent trimis milijonais vy
rų.

Numatoma, kad pabaigo
je metų kariuomenėj ir ka
ro pramonėse darbuosis 65,- 
000,000 žmonių.

Iš to aišku, kad čia bus 
išauginta tokįčr jėga, kuri, 
be jokios abejonės, visus A- 
merikos ir, apskritai, demo
kratijos ir žmonių priešus 
sutriuškins.

Reikia neužmiršti, kad 
Jungtinės Valstybės ne tik 
dabar kariauja ir dar smar
kiau kariaus, bet jos pla
nuoja, kad po šio karo vi
sos tautos būtų laisvos, kad 
būtų įgyvendinta pasaulyje

pfe.

Po svief? pasidairius
Sklokininkų generolas 

Pruseika visur giriasi, kad 
lietuviški balšavikai negali 
susikalbėti su Prunskiu, Ga- 
baliausku, Urbonavičium, o 
su eiliniais katalikais tan
kiausiai susikalba. Vienas 
balšavikas, išgirdęs tokią 
Pruseikos šneką, visom ketu 
riom ją patvirtino. Sako, 
priklodui Keistučio klūbe, 
Čikakoj, balšavikai su ka
talikais taip susikalba, kad 
po kalbų balšavikai katali
kus net teismu grąsina.

Jonas Vizgelė,, nuėjęs pas 
kurpių atsiimti pataisytų, 
čeverykų, sumišlijo pasijuo
kti iš kurpiaus.

— Girdėjai naujieną? — 
klausia Vizgelė.

— Kokią?

— Stakjarde vakar pa
plovė kumpių ir asilą, — sa
ko Vizgelė.

— Kaip gerai, kad mud
viejų ten nebuvo — būtų lr 
mus papiovę, — atsakė kur 
pius.

Vizgelė pasijuto lyg būtų 
musę prarijęs.

Vienas laisvamanis pa-.

teisinga ir pastovi taika. 
Amerika siekia ne tik per

galės, bet taikos, teisingu
mo ir visiems žmonėms lais
vės ir gerovės.

Four Ouestions Every American Should 
Ask Himsell

fr

HONCAH/HALf 
ff/H THA TfAA f

hoh cah r ba suaa to h ata 
soma mohat ro ttoama 
OVA* THA fAA/OO Of 
AAAIk/USTMAHT AfTAA

THA HA A ?

An answer to all four ąiiestiniiH is: 
BUY WAK BONDS through the Puy- 
Koll Savings Plan.

The more Bonds you buy, the niore 
ųuiekly we can win the tvar.

9

The more Bonds you buy, the more 
you rcduce the possihility of a rising 
cost of living.

The more Bonds you buy now, the 
more money you will have when the 
war is won.

The more Bonds you buy, the more 
four dol lurs you'll get for threes!
Put at least 1(1 percent—not 6 per- 
cejit or 7 percent or eveu 9 percent, 
būt JO percent—of your earnings 
into War Bonda. Do it through your

is

•Ane
klausė kataliko, kuo skiria
si katalikas žmogus nuo bai
sa viko. Katalikas jam taip f > 

atsakė:
— Pas kataliką rasi ro

žančių, maldaknygę, kryžių, 
katalikišką laikraštį, o pas 
balšaviką revolverį, bombą, 
ar gahalą dinamito.

Mokykloje per fizikos pa- ** 

skaitą mokytojas paklausė 
vieno studento, kas yra 
elektrai geriausias laidinin
kas?

— Gal, medis, — atsakė 
mokinys.

— Ne.

— Tai, gal, geležis.
— Irgi ne. •' ,

— A, dabar žinau, — ta
rė mokinys. — Moteris.

— Moteris? — nustebo 
mokytojas. — Kaip tai, pa
aiškink.

— Labai paprastai, — pa
aiškino mokinys, — jeigu 
jos visokias paslaptis pralei *■ 
džia kaip žaibu, tai elektrą 
dar greičiau praleis.

Kaip senovėj būta
Pittsburgh, Pa. — Nese

nai 25 metų vaikinas šokda- 
mas nuo tramvajaus nusivu 
ko sprandą. Suėmęs į abi 
ranki savo galvą parėjo na
mo. Daktaras sako, po ope
racijos, jei nusiseks, pagys 
ir gyvens. (Ž., 1909).

HOHf CAH f HAAf THA < 
Of UffHO OOHHt

HOMfCA/titer

company. Twenty million Ameri
can* are doing it now. Let’s mukę 
it at least 10 percent for every 
American!

WHAT YOU SHOULD DO
If ynu are—
1. Alrrudy aetting sritie 10 perrrnt nf r*"' 

pa y for W»r Bundu throngli llia Pay-Holl 
Savings Pl«n—būnat that 10 perrent If 
ynu ran.

2. Working ia a plant where tbe Plan it 
inalallrd būt haven’t aigned up yrt—algn 
up lomoerovv.

3. Workir.g in a plant wlirrr thr Pay-Bull 
Savlng- Plan liaan’t brrn in-tallen. įnik 
t- your union head, fnreman, or plant 
manager—and aer if it ran’t be Inalallrd 
right a«ay. The loral benk wlll be glad
10 help.
11 na bir lo gel in oa the Pay-Uoll karinga 
Plan fnr any rmson, gu tn vonr loral 
They wlll l»r glad lo help y oil start a plan 
of yunr own.

“TOP THAT 10% BY 
NEW YEAR’S!“

BUY U S. WAR 

IHHUUUH 1HŽ 
PAY-ROLL iAVUJbb PLAN
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Federacijos vakaras 
pavyko

Cicero. — Federacijos 12 
' skyriaus vakaras gruodžio 
27 d., parvyko. Nors dieną 
ir vakare lietus lijo ir ren
gėjai manė, kad nieks ne
ateis. žmonių tačiau prisi
rinko daug.

Vakaro programą pradėjo 
A. Valančius trumpa kalba 
ir pakvietė A. Vanagaiti pra 
dėti programą, kuri buvo 
papuošta lietuviškom dai
nom, juokais. Programą iš
pildė augusios merginos ir 
jaunos mergaitės. Po to pa-

iš ARD 3 skyriaus 
veikimo

North Side. — Sv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 3 
skyriaus susirL kimas įvyko 
17 ,d. gruodžio. Raportas iš' 
buvusio vakaro parodė, kaa 
vakaras gerai pavyko. Dau
giausiai pasidarbavo išpla
tindama tikietų K. Kišūnie- 
nė ir kitos. Visos narės pri
nešė dovanų. Pirmą dovaną 
laimėjo Antanina Valaitė.

Vajaus vakaras įvyks ko
vo 14 d. parapijos svetainė
je. Kas bus tame vakare, 
pranešim vėliau. Komisija

sirodė Baltramiejus ara įe-, dartmo->asi’ ^d ką nors nau- 

cilija ir Pupų dėdė, kurie ir Paren£tų. V. D.
dainavo ir juokų prikrėtę.

■ | Federacijos skyrius reiš-
, kia padėką A. Vanagaičiui 
, , ir jo scenos mėgėjų grupei 

už gražią programą. Taip 
,, . pat dėkoja visiems, kurie 

kokiu nors būdu prisidėjo 
prie vakaro parėmimo. Už 
nuoširdžią talką dėkui ko- 

• miteto nariams: Stanislovai- 
čiui, Marcinkui, Rabašaus- 
kui, Kakanauskui, Pociui, 
Stankui, Motekaičiui, Zaka- 

-Ut rtai; vakaro rengimo komi
sijos nariams — Vaičiūnie- 

. nei, Stulginskui, Valančiui, 
šeimininkėms —■ Rašinskie- 
nei, Laurinaitienei, Zakarie-; i.:-'1

v nei ir kitoms.
Vakaras pelno davė apie 

$140.00,. w „Ą. plaučius

Iš Motery Są-gos 
2 kp. priešmetinio 
susirinkimo

Cicero. — Met. Sąjungom 
2 kp. laikė priešmetinį su 
sirinkimą gruodžio 11 d. pa
rapijos salėje. Aptarus visus 
reikalus ir nustačius 1943 
m. veikimą, pasiryžta dau
giau padirbėti, nes norima 
išauginti kp. vieną didžiau
sių.

Apgailėta bei pasimelsta 
už mirusią kp. narę a. a. E. 
Sirūnienę, kuri priklausė 2 
kp. nuo pat jos ausiorgani- 
zavimo, ir daug jai buvo

-L

/

DIENRASTIS DRAUGa^

APDOVANOJA PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU
n ■ p- W • -iflT

Maj. Gen. James Doolittle, chief of operations in 
North Africa, apdovanoja pasižymėjimo ženklu Lt. Col. 
Elliott Roosevelt už ypatingą pasižymėjimą fotografuojant 
iš oro virš priešo teritorijos.

suteikia jos sielai amžiną sėdienei pasiųsti užuojautą 
ramybę. dėl mirties jos vyro I. Nau-

Taipgi neužmiršta ir il- i sėdos, 
gai serganti narė M. Šnei j Nutarta, kaip praėjusį me 
derienė. Nutarta pasiųsti tą, suruošti pagerbimą nau- 
švenčių proga pasveikinimą, j jos ir senos valdybos. Vaka

Įgaliotos H. Statkienė ir,r6lis ’vyks sa'Jsio 6 d- Par 
B. Jakaitienė pasveikinti ir [ “lėa virtuvėje. Kviečiamos 
įtekti dovaną narei A. Le-'visoa nar8a dalvvautL Išgir- 

vinskienei, kurio, padidėjo |

šeima sveiku sūnum.

Mot. Sąjungos organizato- 
pasidarbavusi. Tegul Dievas ' rei ir 2«kp. prietclkai A. Nau

f METINIAME 
K O N C E R T E

‘f! - Bus perstatoma -

P E R E T £ -

‘Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

i būsime linksmi.lamos naujai 
įsisteigusio mono ratelio, 
kuriame turime gerų muzi
kos talentų.

Naują valdybą 1943 me
tams sudaro: dvasios vadas
— kun. I. Albavicius, pirm.
— B. Jakaitienė, pagelb. — 
K. KązeHevičior.e, nut. rašt.
— K. McCann, fin. rašt. — 
A. Šatkienė, ižd. — Ona Zau 
rienė, iždo glob. — Daunie
nė ir Krotkevičienė, koresp.
— B. Petravičienė, atstovės 
į Federaciją — - M. Lukaus
kienė, P. Globier.ė ir A. Jan- 
sonienė, į Labd. Są-gą — B. 
Palubinskienė, Daunienė ir 
Jansonienė.

Sėkmingos darbuotės 1943
metais. Korespondentė

Teisėje Zūrio kalba
(Nukelta J 5 pusi.)

čiausiai, nežiūrint, kiek jie 
kainuoja. Kuo greičiau mū
sų kareiviai ir mūsų šalinin
kai juos gaus, Im greičiau 
jie prives karą prie laimėji
mo.

Todėl negaišmkime laiko, 
dirbkime visi kaip vienas. 
Jei manot, kad daug taksų 
turite mokėti, atminkite, 
kiek turėtume mokėt, jei 
karą pralaimėtume.

Todėl, mes, kurie stovime 
saugiai, toli nno karo bai
sumo, turime per ateinančius 
metus dvigubai daugiau vei
kti. Mūsų svarbiausia užduo
tis yra pristatyti geriausius 
ginklus ir užtektinai jų. Tą 
mes galime padaryti, j e i 
mes kiekvienas investuosi
me visus dolerius, kurie nė
ra būtinai reikalinga pragy
venimui.

Mūsų valdžiai yra reika
lingas kiekvienas doleris, 
kad galėtume pristatyti ge
riausius ginklus mūsų ar
mijai. Pritruki mas dolerių 
valdžioje prailgina karą. Pir 
kimas karo bonų prisideda 
prie karo laimėjimo ir yra 
saugiausias būdas taupyti 
pinigus.

Jei mes mylime savo šalį, 
jei mes mylime savo laisvę 
ir jei mes norime greitai ka
rą laimėti, tai pirkime karo 
bonus iš visos išgalės. Dirb 
kime iš visų jėgų. Parody
kime savo kareiviams, kad 
mes esame su jais. Kad vei
kiame šiandiep. nes rytoj 
gali būti per vėlu.

Tik patvara veda į tikslą 
(Schiller).

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

m

Bus puiki muzika 
šokiams.

t

Dalyvaus žymūs
lietuviai artistai \ *• 
ir dainininkai!

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1943

'2345 So. Kedzie Ave.

For Victory...

U. Š. DEFENSE

BONDS
STAMPS

ISveilojame 
,po vl-ą 
Olih-aao.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER,

MUTUAL IJųtOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOULEVARD 0014

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo 
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

Mm kalno* perkant 4 tonui- ar suvirti
5382 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022
---------------------- A

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
Frank S. Kuzmarskis turi pas žmones 

išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikė
jimą. Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

, Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas, 
kuomet būna daug Jvairių pramogų, koncertų, 
vaidinimų, balių, vestuvių ir žiaip parių. Tai

gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri
sirengęs ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o kas- 
link kainos, orkeetros didumo ir t. i. kreipkitės sekančiai —

Chicago. Illinois | Frank S. Kuzmarski, 2635 W.39th Place
Telephone LAFeyette 2358

SPORTAS
Siy mėty pirmos 
ristynės jvyks 
Cicero Stadiume

Pirmos ristynės šįmet į- 
vyks Cicero Stadium ketvir
tadienio vakarą sausio 7 d. 
Bus keturios poros garsiau
sių pasaulio riatikų. Pažė- 
los ‘ stebėtinai baisus” ris- 
tikas Angel (Maurice Til- 
let) pirmą kartą pasirodys 
Chicago apylinkėj. Angel ri
sis su Chicago slavu ristiku 
George Mack. Kita pora bus 
Frank Wilzer su lenkų mil
žinu Wladek Talun, kuris 
sveria 305 svaras ir yra 6 
pėdų 7 colių aukščio. Spe
ciali pora bus — Chicago 
lietuvis milžinas Bill Bar- 
tush su Pete Schuh. Ketvir
ta pora pirmą kartą pasi
rodys fizinės kultūros mo
kytojas Rudy Hoffman su 
greku Jack Galanis.

Kurie dar nematėt ‘‘bai
siausio žmogaus” pasauly, 
kitą ketvirtadienį jūsų pro
ga pamatyt, būtent Angel 
Cicero Stadiume. J. J.

SKAITYKITE “DRAUGI

Jr

SKELBKITES “DRAUGE’

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan] 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE F
FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Seto — Parlor 
Setg — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washera — Mangels — and 

Stena.
Nationally advertised itema.

%

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas.— REPUBUC 6051

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

- * KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l<abal geros rfitilea motenj kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cjoth kotai parsliluhla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh St. Yards 2o88

Mm. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Si NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE 
AR VA2INMAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. tak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvekill 2212

WHFC-l450kil.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

ŽYMIŲ VEIKĖJŲ SŪNŪS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Staff Sgt. Jonas Miciūnas

Staff Sgt. Jonas Miciūnas, 
jimęs 1913 m., lapkričio 12 
cL, Oglesby, III., lankė Šv. 
Jurgio lietuvių par. pradžios 
mokyklą in haigė Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą, 
Kelly Jr. high ir Tilden high 
mokyklą. Jis mėgo “beisbo
lą” — lošė vietiniuose ty
muose Chicagoje.

Staff Sgt. Jonas Miciū
nas, prieš išvykdamas į Dė
dės Šamo armiją, dirbo 
derk Armoių* Co.

Saff Sgt. Jonas Miciūnas 
yra kun. Ant. Miciūno, MIC., 
brolis, jis turi kitą brolį, 
Adolfą, kariuomenėje, jis pa 
šauktas gruodžio 22 d.,

SUČIUPTA

KARIŲ LAIŠKAI NAMIŠKIAMS
KAREIVIS SŪNUS RAŠO LAIŠKĄ _ 
TĖVAMS: MR. IR MRS. FRANK KLO
VAS. 4441 S. CAMPBELL. CHICAGČJE.
Brangi motute ir tėveli, ' tiek pinigų, kad jums ir man 

Esu sveikas drūtas. Ačių užtektų.
Jums už gerą užauginimą.
Jūsų rūpesčiu esu gerai už
augintas ir išauklėtas, todėl

1942. m. Tėvai, Jonas ir Ve
ronika (šimkiūtė) Miciūnai, 
yra žymūs Brighton Parko 
veikėjai, ypač Labdarių ir 
Marijonų Bendradarbių drau 
gijose. Jonas Miciūnas yra 
buvęs Brighton Park’o Lab
darių draugijos pirmininku 
ir yra parapijos komitete:
Abi jo seserys, Sofija ir 
Emilija, yra baigusios Šv.
Kazimiero Akademiją.

Staff Sgt. Jonas Miciūnas 
į Dėdės Šamo kariuomenę
išvyko 1941 m., vasario 26 šovė į taxi vairuotuoją apiplėšimo tikslu. Po to įvykio abu1 septynisdešimt devynis do-

esu sveikesnis negu kiti.

Pakeltas į aukštesnį l&ipsnį

Šiuo laišku pranešu, kad 
esu pakeltas į aukštesnį lai
psnį. Dabar ant rankovės

d., dabar jis randasi Pana
ma Canal zonoje.

Nuteisti keturi negrai
New Yorke nuteisti ketu

ri negrai, kaipo Etiopijos — 
Pacifiko sąjūdžio vadai. Ke
turi negrai buvo kaltiname 
išdavystėje ir konsperacijo- 
je. Sprendimas bus išneštas 
sausio 11 dieną.

Rašykite laišką

Parašykite kas naujo pas
jus.

Man nelabai linksma tarp 
i kitataučių, jie kaip ir pavy
di man.

Kai karas baigsis — daug 
dalykų galėsiu Jums papa-

(“Drauff&a” Acme telephote*

Rita Mizgbak, 15 m. Chicago, Danville, III., ligoninėje,1'lietuviškai pasakyti«kaip va 
su šerifu po to, buvo suimta po keturių dienų slėpimosi į dinasi mano laipsnis (ran- 
laukuose. Robert Williams, 15 metų, taip pat iš Chicago • gas). Dabar aš algos gaunu

turiu dvi juosteles. Nemoku šakoti.
Atiduok gerų dienų mano

jaunuoliai slėpės keturias dienas laukuose ir gerokai nu-jlerįug į mėnesį, su drabu- 
šalo.

Kaliniai Roger Touhy sutiko 
pajuokiančiais šauksmais

su

prieteliams ir pažįstamiems. 
Geriausi linkėjimai mamytei 
ir tėveliui.

Jūsų sūnus Vladas Klovas
žiais ir valgiu.

Esu gavęs laišką nuo Pra
nės Kaulius, iš Detroit. Ji 
juokingai rašo laišką. Pranė
visuomet mėgsta juokus, tfdukillillS Sllkfl j
aš vėl su ja pasimatysiu. ' 4

Potvynis privertė

Gaisras Naujuose 
Metuose

Naujuose Metuose, Chica- 
'goje, 935 Diversey, trijų au 
kštų name kilo gaisras. Dau 
giau kaip 20 vyrų, moterų 
ir vaikų išbėgo į gatvę.

Didelė Krautuvė
k

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY 
Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

Automobilis nukri
tęs į akmenis 
tinka laužui

Vienas vyras sutikęs Nau
jus Metus grįžo į namus, 
Crestwood. Automobilį pas
tatė prie namų. Prieš einant 
gulti pažiūri, kad jo automo 
bilio nėra, kas tai nuvažia
vo. Vyras praneša policijai.

Prieš Naujus Metus Roger 
Touhy, Edward Darlak ir 
William Stewart buvo nuga
benti į Stateville kalėjimą. 

Skaitė arešto istoriją

Kaliniai Touhy sutiko su 
pajuokiančiais šauksmais.

Kada buvo Touhy gengė 
areštuota, tai daugelis kali
nių skaitė gengės areštų is
torijas. Kaliniai skaitė lai
kraščiuose kaip buvo sučiup 
tas Touhy, dėvintis raudonu 
“padžiamu” ir šviesiai nu
dažytais plaukais.

Kada Touhy buvo atga
bentas į kalėjimą, tai jis 
daugiausia rodė susinervini
mo. Beveik kiekvienas kūno 
muskulas drebėjo, kai nuo 
Touhy kojų ir rankų buvo 
nuimti geležiniai pančiai. 

Padėtas į bausmės vietą

Touhy pirmasai patalpin
tas į atskirą bausmės vietą 
(Solitary), kaip kaliniai ją 
vadina “skylė”.

Naujų .Metų išvakarėse 
kaliniai turėjo progos ilgiau 
laisvo laiko įvairioms pramo 
goms. Kada kaliniai pamatė 
pro langą žvelgiantį Touhy, 
tai jie jį sutiko su pajuo
kiančiais šauksmais.

Su panieka žiūri Galvoja apie ateitį 

Kai karas pasibaigs, galKaliniai ironiškai žiūri į
Touhy, kuris buvo pabėgęs dar visi būsime' tai ga'
iš kalėjimo. ,15sime su Buicku v51 nutarS

_ , . , . kėt, į DetroitTouhy seniau kalimams
girdavos savo drąsa. O da
bar kaliniai žino, kad Touhy 
buvo sučiuptas “be kelnių” 
ir pasidavė be jokio šūvio.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL. 1000 k. nedėlios vak. 8 vai.

Į' WHFC 1450 k. ketverrala 7 v. v.

Po kelių valandų Home- 
wood kauntės highway po
licija vyrui pranešė, kad jo 
automobilis rastas ir jis yra
nukritęs įoo pėdų į akmenų Paraginkite 
kasyklą. Policija vyrui pa
reiškė, kad ji galinti automo Chicagoje vyksta dienraš 
bilį parvešti į namus. Auto- čio “Draugo” vajus. * Para- 
mobilio savininkas policijai ginkite savo kaimynus, pa- 
pasakė: “nereikia man jo, težįstamus ir draugus užsisa- 
gu eina į laužą”. i kyti “Draugą”.

NUŠALĘS

Man linksma, kad jūsų 
sveikata pagerėjo.
Gavau laišką nuo Meeiaus; 

l jis rašo iš Australijos, sako, 
kad jam gerai sekasi. Man 
linksma, kad Mečiui gerai 
klojasi.

Aš dabar gaunu daugiau 
algos, todėl ir jums daugiau 
persiusiu į namus. Persiusiu

Du Pennsylvania Railroad 
prekiniai traukiniai Naujuo
se Metuose dėl potvynio pa
suko į Wheeling ir Lake 
Erie liniją. Kada traukiniai 
pasuko į kitą liniją, tai trys 
traukinio tarnautojai buvo 
užmušti, keturi sužeisti.

Prašo padidinti 
mokyklų biudžetą

Pabrangs pienas
Sausio mėnesi Chicagoje 

ir jos apylinkėse pabrangs 
vienu cetnu 2 pieno kvor
toms.

Nuo balandžio mėnesio 
žymiai daugiau pabrangs.

The Michigan Education Kainos pabrangs todėl, kad 
Association prašo valstybės ūkio darbininkai gautų di-
legislatūros padidinti trims 
milijonais mokyklų biudže
tą, nes viskas pabrango.

Dėl Michigan mokyklų 
per du metus norima gauti 
penkisdešimt milijonų dole
riu- „4

dėsnį atlyginimą.

)

Ateininkai sutiko 
Naajus Metus

Chicagos ateitininkai Nau 
jus Metus sutiko Hollyvvood 
salėje. Buvo nemažai ir sve
čių, kurie kartu su ateiti
ninkais sutiko Naujus Me
tus.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU HORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction 
įor your 
/lajfirujA.

PANAUDOKITE PROGĄ DABABTENIMS ŽEMOMS 
nuošimčio batoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEP1 LAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi (5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokami 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— 46 Metai Sukerta ge Patanavlmo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF.I. CALUMET 4118 M. Monrte, Soc’y. 8288 80. HALSTED ST.

O

Acme telepnotol

Robert Williams, 15 m., iš 
Chicago, kuris šovė į taxi 
vairuotoją apiplėšimo tikslu, 
keturias dienas Robert ir jo 
draugė Rita Migzbar slėpės 
laukuose ir gerokai nušalo, 
jie buvo suimti.

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
Jevrelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelęy dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da ui tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 Wat 254h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

Nauji metai pra
dėti tvarkingai

Chicagoje Nauji Metai
karo metu buvo sutikti tvar ______________
kigai. Policija praneša, kad
buvo keletas areštų. Automo T j.. ... . «bilių aksedenaų buvo ma. IndlJOS JUOninkai 

žiau, negu seniau. britų laivuose

Jei gali — paaukok savo Daugiau kaip 43,000 ryti- 
kraują, per A. R. Kryžių,! nės Indijos jūrininkų tarnau 
karo reikalams. ja britų laivuose.

X Aplink mus buvo pra
nešta, kad No. Sidėj iš ligo
ninės grįžo M. Andriuškevi
čius, 1612 N. Wolcott St. 
Turėjo būti M. Daugirdas.

X K. Šerpeiis, “Draugo” 
agentas No. Side per Kalė
das buvo susirgęs. Jį pava
davo vietos veikėjas B. Ki- 
zelevičius ir br. Vladas. Kai 
kuriems “Draugas siunčia
mas j>aštu. •

X Ciceriečiai šiomis die
nomis “Draugą” gavo per 
paštą, nes buvo susirgęs nau 
jas Ciceros kolonijai dien
raščio agentas.

X Biznieriai Bruno ir Ste
la Šamai, 4551 S. Hermitage 
Avė., savo giminaičiui į Ka
nadą Kalėdų dovanų užpre
numeravo savaitraštį “Lai
vą”.

X Ant. Kelley, gyvenan
tis Johnston City, III., šven
čių proga nuo savo giminės 
Ann H. Dočkienės gavo pui
kią dovaną — “Draugą” iš
tisiems metams. Toji dpva- 
na kasdieną bus nauja ir į-, 
domi.

X Kaz. Lukauskas iš Ke- 
nosha, Wis., ne tik pats 
skaito ir remia katalikišką 
spaudą, bet dar ir savo gi
minei Ant. žukaičiui, Port 
Waahingtone, Wls., užprenu
meravo “Drąugą”.

X John Tamoliūnas, 2932 
We8t 38 St., prieš išvykda
mas į kariuomenę daug vei
kęs Keistučio Klubo chore, 
šiomis dienomis pakeltas į 
Private First Class.

X Lietuvos tiki ninkas dr-. 
viena didžiausių Chi

cago lietuvių draugijų, prieš 
metiniam susirinkime nuta
rė paaukoti $10.00 Lab. Są
jungai, kad greičiau būtų 
baigta įrengti našlaičių prie
glauda.

X Aptiekininkas „K. Jo
naitis Brighton Parke sako, 
kad kalėdiniai sveikinimai 
“Drauge” duoda gerų vai
sių. Vieną dieną pas jį neti
kėtai atsilankė semas pažįs
tamas J. Jokubauskas, ne
seniai atvykęs į Chicago. K. 
Jonaitį sužinojo iŠ kalėdinio 
sveikinimo savo kostume
riams. Panašiai sako ir kiti 
biznieriai.

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:^0 iki S
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Šį Vakarą ... CHILETTI’S
RESTARANE... Ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu*

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲHŲ V
GĖRYMŲ PUOŠNIAME 

COCKTAIL LŲUNGK 

—Spagetti Ir Ravioli Mūsų Specialybė—

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
194 3

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui ii kariuomenės . . . atsiveskite jį J puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2485 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

SUPREME
SAVINGS abd LOAN 

ASSOCIATION

DAB ARTINE
DIYIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

/


