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JAPONAI ATLEIDO ARMIJOS. LAIVYNO VIRŠININKUS
Aliantai atstūmė nacius Anzio fronte

Lėktuvai atakuoja nacius ir jų laivus
NEAPOLIS, vas. 21. —ryte. Amerikos tankai ir 

Štabo pranešimas sakė ame-j pėstininkai tuomet pradėjo 
rikiečiai ir britai kariai su- varytis prieš nacius. Ka- 
stabdė didelę vokiečių ata-' riams ir tankams padėjo ar
ką, kuria jie bandė visiškai, tilerija.
panaikinti sąjungininkų ....... . .. x x.
Anzio poziciją. Anot pra- Vok.ečim siuntė Sežns
nešimo, naciai atstumti dvi dlvlzlJaa Pneš 8*’UI*inin- 
myliss į Carroceto puse. kus' lr trls d,vizij"

Nacių žygiavimas Anzia-
te plentu prasidėjo trečia
dienio ryte, ir buvo sustab
dytas tik po 48 valandų 
mūšių. Mūsų kariams labai 
daug padėjo sąjungininkų 
karo laivai, lėktuvai ir ar
tilerija.

Vokiečių ofensyvą pasi
darė intensyvi šeštadienio

laikė rezerve.
Penktos 'armijos fronte, 

prancūzai kariai atmušė 
stiprią nacių ataką. Aštun
tos armijos fronte kalbama 
tik apie patrolių veiklą.

Mūsų lėktuvų atakos bu
vo taikomos prieš vokiečius 
prie Anzio ir - prieš nacių 
laivus.

Išduos raportą apie {Nuskandino tris
taiką su Rusija

STOKHOLMAS, vas. 23,. 
—Laukiamas išvykimas Ju- 
ho K. Paašikivi, suomių tai
kos pasiuntinio, nereiškia, 
jog jis grįžta į Helsinkį dėl- 
to, fcad 3° misija nenusise
kė. Paašikivi užduotis buvo 
kaip norint susisiekti su ru- 
Stft ir išgauti jų taikos są
lygas.

Manoma jis tai padarė ir 
dabar grįš Suomijon išduoti 
savo vyriausybei raportą. 
Kiek žinoma, Paašikivi pra-Į 
nešęs Rusijai, kad Suomija 
norinti pasitraukti iš karo 
jeigu Rusijos sąlygos leis 
jai tai padaryti, kadangi

APART KITKO, JAPONAI NETEKO IR DRABUŽIŲ

—Tokyo radio šiandien pri
pažino, jog Japonija smar
kiai nukentėjo nuo ameri
kiečių atakos ant jos dide
lės Truk bazės, ir tuo pat 
kartu pranešė, jog Japoni
jos armijos ir laivyno gene
ralinių štabų viršininkai at
leidžiami iš savo einamų 
pareigų.

Anot pranešimo, Premje
ras Gen. Hideki Tojo pats 
perėmė armijos generalinio 
štabo viršininko vietą. Tie 
pakeitimai matomai įvyko 
dėl amerikiečių laivyno ata
kos, kurią Adm. Chester W. 
Nimitz pavadino “ dalini at
lyginimą” už japonų ataką

Išvilkti iš savo uniformų, šie japonai belaisviai yra suvedami į Amerikos išlipdi- ant peari Harbor 
nimo laivus, iš kur vėliau bus perkeliami į transportus. Si nuotrauka padaryta tuoj po tnilrnmni i
to, kaip išlipę amerikiečiai išvarė japonus iš tvirtovių ir apkasų Kwajalein saloje, J J .31
kurią amerikiečiai okupavo netikėtoje inva zijoje pietų Pacifike.

(U. S. Coast Guard nuotrauka; Acme-Draugas Teleph.)vokiečiu submarinus
LONDONAS, vas. 21. — -------------------------- ~

Laivyno pranešimas sakė Nuskandino 3 priešo 
trys priešo submarinai iš . .
pulko, kuris bandė perplair- iFdllSpOrtO IdlYUS
ti per Gibraltaro prataką j, CAIRO, vas. 21.—Britų 
Viduržemio jūrą buvo britų Beaufighter ir amerikiečių 
lėktuvų ir karo laivų sunaį^ Mitchell lėktuvai,vakar nu-

,kinti, o keli kiti buvo suža
loti.

Tas submarinu pulkas per 
11 dienų bandė ten per
plaukti, gal pildydamas įsa
kymą atakuoti sąjunginin
kų laivus prie Anzio pozici
jos. žemiau Romos. Sąjun
gininkų štabas sakė ten p^r
sirodė keli submarinai.• k —Iš dviejų sunaikintų sub

Japonai pripažįsta Truk nuostolius
Atleistieji viršininkai bus patarėjai

NEW YORKAS, vas. 21., nešimo, 201 japonų lėktu-

IB TONAI BOMBŲ NUMESTA ANT 
RABAUL AERODROMŲ

Lėktuvai bombavo Admiralty salas
skandino tris priešo preky
binius laivus prie Port Nios 
ir netoli Kalymnos salos, 
Egijos jūroje.

Dieną prieš tai lėktuvai 
bombavo Rhodes uostą. Bal 
timore lėktuvai vakar skri
do virš pietvakarinės Grai
kijos, kur prie Kabsila ap
šaudė ir pombavo stotį, ir 
prie Calato aerodromo nu-

. . .x. .marinų iš&relbėta 67 naciai,1 mušė du priešo lėktuvus,greičiau žūty negu^ atekos &nt *__-------
laisvę ne- ^regjo -gubmarino, daugiau Sakoma bandė užmušti

tekio buvo ičgeibčtą,
„ •. Naciu DNB žinių agentu-pranešimo. Manoma sekam , _ , . .. , .1. . z A ra sake vokiečių subman-tis žodis tuo reikalu bus tar . , .. ,.x . nai per praeitas kelias dietas Maskvoje . ,. .... ,J nas nuskandinę 11 sąiungi-

ves sunaikinta, o amerikie
čiai praradę 17 lėktuvų.

Tokyo pranešimas sakė 
laivyno ministerija prane
šusi, jog laivyno viršinin
kas Adm. Osami Nagano, 
buvęs atleistas iš savo pa
reigų. Pranešimas sakė Im
peratorius Hirohito jo vie
ton paskyręs Adm. Chige- 
taro Shimada, laivyno mi
nisterį, eiti ir laivyno gene
ralinio štabo viršininko pa
reigas.

Tokyo radio toliau sakė 
Japonijos karo ministerija 
pranešusi, jog maršalas 
Gen. Sugiyama buvęs atlei
stas kaipo armijos genera
linio štabo viršininkas, ir 
Premjeras Tojo pats pe’*6- 
męs jo pareigas.

Vėlesnis Tokyo praneši
mas sakė Sugiyama ir Naga 
dabar veiks kaipo aukščiau
si militariniai patarėjai im
peratoriui, ir pasiliks mar
šalų ir admirolų taryboje.

Japonų komuųikątąa, kp- 
ris pripažino laivų praradi
mą Trukę, taipgi sakė pa
daryti “šiokie tokie nuosto
liai tarpe įrengimų saloje.”

Ameriką, Tokyo radio cita
vo štaį>o komunikatą, kuria 
pripažino, jog ataka ant 
Truko kainavusi japonams 
du kreiserius, tris naikintu
vus, 13 transportų ir 120 
lėktuvų. . .

Adm. Nimitz anksčiau 
buvo pranešęs, kad Trukę 
nuskandinta 19 japonų lai
vų, o kiti 7 veikiausiai nu
skandinti. Anot Nimitz pra

atliko vidutinieji bomberiai 
ir naikintuvai.

Didieji žvalgybiniai lėk
tuvai atakavo Admiralty 
salas, į šiaurę nuo Naujos 
Britanijos.

Naktiniai patro’ės lėktu
vai, skrisdami virš Naujos 
Gvinėjos kranto, sunaikino 
šešis priešo kareivinius lai
vus į vakarus nuo Muschu 
salos, o kiti Lėktuvai išsprog 
dino reikmenų . krovinius 
Hansa įlankoje ir sunaikino

SĄJUNGININKŲ STABAS 
pietvakarių Pacifike, vas. 
21.—Japonų Rabaul tvirto
vė pietvakarių Pacifike dar 
labiau nusilpninta, trim nau 
jom lėktuvų atakom, viena 
kurių nors laikinai išmušė 
svarbųjį Vunakanau aero
dromą, į pietryčius nuo 
miesto. .

Skrisdami nevienodu auk 
štumu, sąjungininkų lėktu
vai numetė 123 tonus bom
bų ir suaižė Vunakanau ir 
Tobera aerodromus.

Trylika japonų lėktuvų 
numušta, o kiti sunaikinti 
ant žemės.

Kitose dalyse pietų ir 
pietvakarių Pacifiko, sąjun
gininkų^ lėktuvai ir karo 
laivai atakavo japonų bazes 
ir įrengimus. Koepang apy
linkėje, Timor saloje, ataką

Sako Prezidentas i Sugavo japonų daliu)
atmes taksu byliu

WASHINGTON, vas. 21. 
—Atstovų buto pirmsėdis 
Som Rayburn šiandien sakė 
Prez. Rooseveltas ryt dieną 
suteiksiąs Kongresui pareiš 
kimą, kuriuo jis uždės veto 
ant $2,315,000,000 naujų

dar šešis kareivinius laivus, taksų byliaus. Anot Ray-
Bougaiuville saloje. Solo. burn' Teto ta» girtas, 

monuose, sąjungininkų lėk-j Anot informuotų sluoks-

vienoj Burmos pere’'j
NEW DELHI, vas. 21.— 

Adm. Mountbatten koman
dos pranešimas eakė šiuo 
laiku vyksta kovos prie ry
tinio išėjimo iš Ngakedaug 
perėjos, Burmoje, kur sep
tinta indėnų divizija buvu
si atskirta, ir japonų jėgos 
ten “pradeda subyrėti.”

Britai pagelbiniai kariai, 
varydamiesi iš šiaurės į tą

Jugoslavijos karalių
LONDONAS, vas. 21. — 

Maskvos radio perdavė Tass 
pranešimą iš Cairo, kuribo 
sakoma ‘fašistai’ darę ban-ninku laivų, kuriuos saugo

jo naikintuvai. Nėra jokioj dymą užmušti Jugoslavijos 
. j t* ■ Patvirtinimo tam priešo karalių, ir bėdą tuomet už- 

600 naciu dalini pranešimui. ! mesti ant jugoslavų karių.

<eturios didfll«s a,akos anl Vokietijos
nai Slovėnijoje sudaužė vie
ną nacių dalinį susidedantį 
iš 600 karių.

Pranešimas toliau sakė 
vokiečiai rytinėj Bosnijoj 
smarkiai nukentėjo, o neto
li Rogatica dabar vyksta 
aštrūs mūšiai.

Partizanai sutriuškino

tuvai bombavo japonų pozi
cijas palei Buka krantą, iš
sprogdino gazolinoe krovi
nius Matchin įlankoje, ir 
puolė priešo pozicijas neto
li Kieta, rytinėj Bougain
ville pusėj.

nių, Prez. Rooseveltas nuo
šios dienos imsiąs iniciaty- rytinį išėjimą, spaudžia ja
vą šiais rinkimo metais, ir 
nepasiduosiąs nė vienam 
svarbiam vidaus reikme.

PIRKITE KARO BONUS!

per trisdešimts šerias valandas
LONDONAS, vas. 21. —, puolė Leipzigą ir kitus svar

vb ’ausios žinios rUSIį kariuomenė artinasi prie Pskovo

; KALENDORIUS
Vasario 22 d.: Sv. Petro 

Antiochijos sostas; seno
vės: Kiežgaila ir Arija. 
Užgavėnės.

Vasario 23 d.: Pelenų 
Diena, Sv. Petras Damijo
nas; senovės: Varguolė.

ORAS
Ūkanota. Bus lietaus ar 

sniego. Nebus didelės at 
mainas temperatūroje.

U.S. Flying Fortress ir Li
berator lėktuvai išnešė ket
virtą didelę ataką ant Vo 

, kietijos bėgyje 36 valandų, 
kuomet šiandien bombavo 
taikinius šiaurvakarinėj Vo
kietijoj. Kelias valandas 
anksčiau, britai Lakūnai bu
vo puolę Stuttgartą,- piet
vakarinėj, Vokietijoj.

Spėjama jog per praeitas 
36 valandas apie 6,000 są
jungininkų Lėktuvų numetė 
maždaug 7,000 tonų bombų 
ant Vokietijos.

Oficialus pranešimas sa
kė šios dienos ataką attiko 
“maždaug“ toks pat didelis 
dalinys, kaip 2,000 lėktuvų 
armadau, kuri sekmadieny

16 BERLYNO — Berlyno 
radio pranešimas sakė ame
rikiečiai keliose vietose nra- 
laužė nacių linijas prie An
zio, žemiau Romos.

bių nacių centrus.
Taipgi šiandien, Ameri

kos Marauder bomberiai 
atakavo Coxyde aerodromą,
Belgijoje.

Amerikos aviacijos va
das, Gen. H. H. Arnold, sa-| 
kė sekmadienio atakos 14-,**1 i Aprilia Vokiečiu kmr- 
mu&ueioe bent ketvirtdali d*ro'1 vis silpnas

is NEAPOLIO — Sąjun- 
gininku štabas sakė kariai 

. šino laiku stumia nacius at-

vrekiečių lėktuvų gamybos, 
šios dienos skaitlinės paro-

nės.

16 LONDONO — Minis
do, jog vakar numušta 126 trų Pirmininkas Churchil
priešo lėktuvai, o amerikie
čiai prarado 22 lėktuvus.

Nakties metu britų lėktų- nadų lėktuvų atakos, 
vai sukėlė gaisrus Stutt- 
gart mieste, o Mosųuito 
bomberiai atakavo Miunče- 
ną ir kitus taikinius. Britai 
prarado 10 lėktuvų.

aplankė tą dalį Londono 
kuri daugiausiai nukentėjo

16 PEARL HARBOR — 
Amerikos bomberiai ataka
vo Paramushini ir Shnmishu 
salas, Kurilluose, 1 r kitas 
Marshall atolius.

Sako vokiečiai viską palikdami traukiasi
MASKVA, vas. 21-Ru- Rusų k»munikatM “k»

bu kariuomenės, žygiuoda- PrieSo >'>ozlciitt » Pietv»k’1- 
nūs nuo Novgorodo sulau
žytai du vokiečių daliniai

ponus, kurie bando paspruk 
ti į kalnus dvi mylias į ry
tus nuo to išėjimo.

Komunikatas sakė kinie
čiai kariai Kukawing klony, 
šiaurinėje Burmoje, pavarė 
japonus nuo viso šiaurinio 
Tanai upės kranto, nuo Tai- 
pha iki Mawninghka.

mos į pietvakarius iš Le
ningrado apylinkės ir į va
karus iš Ilmen ežero prisės, 
skuba į svarbų nacių laiko
mą Pskovą, netoli Estijos 
sienos.

Pastaroji rusų armija ar
tinasi prie Dkno, apie 60 
mylių į rytus nuo Pskovo. 
Jeigu rusai užims Dkno, tai 
sudarys pavojų naciams į 
rytus nuo Pskovo, kurie 
gauna reikmenis vien tik 
Leningrado - Vitebsko gele
žinkeliu, ir Pskovo-Staraja 
Russa Unija.

Nori draftuoti vyrus 
suvirš 38 m. amžiaus

pavaryti iš Utorgcš. Rusai1 IVASHINGTON, vas. 21. 
suėmė daug nacių belaisvių' —Atstovas May, atstovų 
ir didelius kiekius visokių1 &“to militarinio komiteto
reikmenų.

Pasak rusų, vokiečiai pa
sitraukia į (pietus nuo Ilmen 
ežero, ir palieka didelius 
kiekius ginklų ir reikmenų.

Vichy rad(o pranešimas 
sakė rusų armija atnaujinus 
ofensyvą visam pietiniam 
fronte, ir kad didelės kovos 
dabar vyksta nuo Lucko, 
Lenkijoje, iki Dniepro upės 
žiočių.

, pirmininkas, šiandien siūlė 
pakelti draftuojamų vyrų 
amžių virš 38 metų, 'kad tuo 
nors kurį laiką sulaikyti 
pre-Pearl Harbor tėvų šau
kimą kariuomenėn.

May padarė tą paaiūlliji- 
mą ryšium su aavo pareiš
kimu, kad jo vadovaujamas 
komitetas niekad neužgira 
įstatymą sumažinti imamų 
vyrų amžių iki 17 metų.
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JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ TEVASt liams ir sesėms šaltam Si-* 
tire, talspyi prisidėti prie 
nepriklausomybės atgavimo? WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything ln the Une 
Furniture

Toliau vakaro programą 
vesti pakvietė gerb. klebo
ną. kun. Ed, Gradecką, ku 
ris perskaitė invokaciją ir 
pasakė nepaprastai gražią 
kalbą apie tėvynės meilę, 
nurodydamas ke’ius, kuriais 
mes, lietuviai, gyvendami 
šiame laisvam krašte, ga
lim pagelbėti išgavimui mū
sų senai tėvynei nepriklau
somybės. Nors mūsų klebo
nas Lietuvos nėra matęs, 
bet ipareiškė, jog jis ją my
li ir jam labai rūpi jos da
bartinė padėtis. Mano tėve
liai, sakė, man viską papa
sakojo apie Lietuvą.

Muzikalė Claris pradėta 
eolo “Mano sieloj šiandk 
šventė”, kurią labai jausmin 

[gai gražiu balsu išpildė A 
gota Vokiėhaitienė. Jos dai
ną palydėjo gausūs aplodis
mentai, k'jriais buvov kvie
čiama vėl dainuoti “Ar tu 
žinai mano broli”, čia vėl 
nesigailėta katučių. Pianu 
akompanavo pianistė mešky-, 
toja Aldona Žimklūtė. Ei- [ 
les “Partizanų, atsisveikini
mas” labai vykusiai pasakė 
Stasys Valička. Trimito so
lo — “This is Worth Fight
ing Por” sėkmingai attiko 
jaunas muzikantas Arnoldas 
Vokietaitis.

Įdomią kalbą apie Lietu
vą ir jos i3toriją» pasakė Sve
čias kalbėtojas visuomeni
ninkas ir didis veikėjas Vla
das Čekanauskas iš Hart
ford, Conn. Kalbėtojas pa
sakė, kad jam teko matyti 
Lietuvą, kokia ji buvo rusų 
laikais ir nepriklausoma. 
Kvietė visus remti Stos ša
lies pastangas, perkant bo
nus ir atliekant savo dar
bus gerai. Tokiu būdu mes 
pakelsim savo vardą ir įpri- 
sidėsim prie greitesnio ka
ro laimėjimo.

Agota Vokietaitienė pa-

Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės 
sukaktis

Iš laikraščių teko sužino
ti, kad Chicagoje mirė var
gonininkas Juozas Sauris. 
gi žinia labai nustebino mū
sų parapijiečius, taipgi su
graudino, nes a. a. Juozas 
Sauris mūsų parapijoj ėjo 
vargonininko pareigus labai 
sėkmingai ir daug dirbo me
no srityje, pastatydamas 
scenoj puikius veikalus. Lūfi- 
dėsio valandoj reiškiam jo 
žmonai Sofijai ir šeimai bei 
giminėms užuojautą, o a. 
a. Juozo sielai tegul Dievas 
suteikia amžiną ramybę dan
gaus karalijoj. M.

Nesv Haven, Conn. — Va
sario 13 d., vietos lietuviai 
susirinkę j parapijos avėtai* 
nę paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 26 metų su
kaktį. Programą atidarė M. 
Jokūbaitė pasakydama pat- 
rijotinę įžanginę kalbą ir 
kviesdama visus lietuvius 
susibūrus prie Amerikos Lie 
tuvių Tarybos skyriaus dirb 
ti atgavimui Lietuvai lais
vės, taipgi dirbti dėl šios į 
šalies karo laimėjimo per
kant karo bonus ir remiant 
Raudonąjį. Kryžių. Po to, pa
kvietė Šv, Kkzimiero choro 
grupę sudainuoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus, akom
panuojant Aldonai Zimkiū- 
tėi.

REPUBLIC 6061

Šiandien švenčiama, Jurgio Vašingtono gimtadienį. 
Vašingtonas lydėjo pirmąsias mūsų kariuomenės jėgas 
ir buvo pirmas mūsų prezidentas. r\PGtTi~r

LIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

AIKRASTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

L. WHFC - 1450 kilos

PLATINKITE “DRAUGĄ

[erginų bėdos”, sas ,šios kolonijos moteris 
*. Ji yra pada- ir merginas prisidėti prie J 
pažangą daina- darbo. Parodė ir rankų ga 
malonu girdėti minius, kuriuos padirbo vie- (

Anuojant mūsų tos skyriaus darbininkės. Y- ‘
[patingai numegztas divonas: 

dainas gitarų lietuviškomis spalvomis pa-l 
Stasys Valička. s traukė visų akis. Garbė Altl 
Lai pradėjo mo- už sumanų vadovavimą, tai-j 
įau matyti, kad pgi visoms, kurios darbuo-' 
ekasi. Daug kar- jasi. Vakaro programa baig-,, 
vėl paskambinti, ta su daina “God Bless A-

»u ir tyla »ti- “e™“”' kuri» A
■ba Lietuvos pre VckietaitienS. 
a. Antanui Sme- Auk* surinku sveUinėje 

daug dirbo dėl $40-00. Jos bus pasiųstos 
lietuvybės. ALT. Karo bonų pardavinė- 

Kazys Vilniškis, Jitoas 1,1170 eeksingas: sve- 
sižymėjęs savo dainėje parduota ui $6,000. 
darbuotėj lietu- 60 to> komisija eina per na
ta ip .visuomet, jo mrjs ir pardavinėja. Tiki- 
ė klausytojų šir- mės’ pasekmės bus geros, 
raibėjo vietos A Publikos buvo gražus skai
b' skyriaus vice čius’ nora Salėj° b^ti dau'
Motiejus Vokie- Kadangi daug* lietuvių

iHamsu visus i dirba sekmadienio vakarais, iXtę Ona Alt, tas paeina priežasų. Va- 
tau donoj o Kry- karo nuotaika buvo pakilu
mus vedėja, pa- si> visi PIlnl pasiryžimo dirb į 
apie svarbą Rau-1 Ū» k«<teti ir įvairiais būdais 2423 West Marųuette Road 
Žiaus. Kvietė vi- gelbėti vargstantiems bro----- —--- ■———■-------*——

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Od 2 vai. popiet.

^
1 KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:36 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 1 iki 8 v. ▼. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m. MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Ud 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir (laužyti 

PATYRIMO nereikia 
MLNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 

WHITE CITY PROVISION CO.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tek CAKSI 6122

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

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nao 2 fld 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offieš Tek YAftds 4787 
Namą Tel. PROspeet 1980 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼, ▼, 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. RĖPublic 7868 z

Res. 6958 Se. Talman Ate 
Res. Tel. GROvehlll 6617 
Office Tel. HEMIock 4848

WCPL 1060 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip
WHFC 1450 K. ^Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

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

pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

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

375 STUDIO COUCHES 
po $22.95 ir auk. 

SPRhNGSlNiAl matrasai 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 
GELE2INES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI 

po $7.00 - 
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

' po $14.60 
BABY STROLLERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50

GASINIAI PEČIAI
po $69.50

PEČIAI SU GEBU IR ANGLI
MIS ĘUNGALOWS

po $99.50
COOLERATOR MODERNIŠ

KOS LEDAUNES
$60.50

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 tr Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir šeštadieniais iki 

9:30 Vai. vakare.

Dėl išmainj-mo ar p?rdfrbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKIU 
Calumet 7287

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: FftOspectDANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tU Street 

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

GYDYTOJAS IR OHlRURGAS 
1821 So. Halsted St. 

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

6 iki 9 vai. vakafe.
I. P. VARKALA

valstijos Registruotas 
AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114
■aum1

8u Ineome taksais ir kitais rei 
kalais kreipkitės viriminėtu

kktraSa.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244EXTRAI EYTRAI

Yrs Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijoią Ui Dar Žemėmis Kaktomis! 

Atvykite | mteų jardą tt apžiūrėkite ata

ką ir aukštą rtš| LENTŲ—MILLW0RK 
H STOGŲ m NAMŲ MATEBMOLĄ 

■j dėl garsių, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 

Bfl PASITARKIT 8U MCSŲ EKSPERTAIS

DABAR Tel. YAftds 8146
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4157 Arefeer Avenue 
Ofiso vaL: 1^8 Ir 6—8:30 P.M.

Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Sventadiefcials—11-12.

LMUlriNSMŽyduką*

REMKlTDsartą
USTUVIŲ
draugą Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo lanko

mis. , . ’ -v,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:90-8:30 

756 VVest 33th Atras* -
DR. O. SERNER

M0NARC& LIQVOR 
802$ ta MttlūtM 8t

Telefonai:
Ofiso—HEMlOek 5849 
Rezid.—HEMIock 2824Mžimsk Lietuvių 

Jewelry Krautuvė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros ltfbos)

Ofise Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rėš. Tirt.: MIDivay 2880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 Se. VVestern Avė.
' OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vai.; vak. 7-6} 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ —- BE KOMIŠINO

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius i

k i t.o k i us auk-
ainius daiktus ■g ... '*11111
uA PRIEINA ■f 5'- ,'.W 
MAS JUMS
KAINAS! rįggggj&S
Turime didelį 

Ir gerą pasi-

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordu ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A KASS
JEfftitRY - WATCllMAKER

— MUŠK

4816 ARCHER* AVENUE
Pboae: LAFAYETffc Mil

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

VIRglnia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso Tel. LAFsyette 8210 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KFIDzie 2868 

. VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
yPehktad. 8:30 iki 4:80 vak.

fieštad. 6 vai. Od 9:80 Vkk. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik Susitartus

UNDER t). B. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD * _ 
FEDERAL
S A V IN G S |gg}į jgjM

LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ___________________________________________ ______________________

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

DANTISTAS
1446 S. 4#th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

$147 S. Halsted St, Chlcagc
Pirmšdienialš, Trečiadieniais ’

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda,

tikėjimą dilJUt *** >. «»hran-w

stu ii i n

/tri o* e*i

nųMPįjl APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
\ TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITVVTNAS,
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

e i.
L j'1', f?

»i
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HELP W AN T E D" A D V E R J I S I N G *
R n a vr si nti • HKIJ> WANTED — VYRAI VYRAI IR MOTERYS HFLP WANTFn — lMvmva uvin __ efrypomva mci.v uraiuncn __  nnp nzAN'rirrt __  vvrai

)RAFGA! 
I) VERTI SADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Te*. RANdolph M88-M88

SVARBUS PRANMTMAS
War Manpower Cbrnml*d<m no 

ntatymal reikalauta kml dailini- 
mns darbininkų turi įsigyti Pa- 
Huosnvlnia Raštą (statemmt of 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo įstatuos — ar nuo Var Man- 
power Oomnilsslon — pirm pra
riedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jrts galit gauti 
tr ar Jums relkaluura paliuosa- 
rlmo raštas. .Uis sutaupysit sau 
Ir darbo (staigumu daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit Į Colonnade Kambarį. 
EDGEWŠTER BEACH HOTEL 

R349 Sheridan Rd.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACUA 
(67th Ir Kedtle. 79th Ir Western) 

Atsišaukit tuojaus 

RHEEM
MANUFACTURING CO. 

7600 S. Kedzie
T

KARO DARBININKŲ
Vyrų

TARNAIČIŲ <
Dirbti prlvatltdam kliūlte 

Gera mokestis
UNION LFAOFF CLUB 

OF CHICAGO 
Atsišaukite darbo dienoje 

812 8. FederaI St.

TRIJŲ MERGINŲ — Ortą. Klerkų. 
Mes lftmoktnnlm jus operuoti Ora- 
photvne m&ftlnaa. Oera mokestis.

PRUITT 428 N. lAKalle Kt.

TARNAIČIŲ
. IR VALYTOJŲ
Dieną ir naktj darbams 

Atsišaukit 
Room 848 .

MORRISON HOTEL

3 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sąlygos. Vlenoe 
Vyriausios Virėjos; Abelnlsms Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moterį.-h

MUNDELEIN COLLEGE 
Rrlargate 8800

DIE SETTERS
AR VYRŲ

Mekaniškai Palinkusiu

Kurie nori išsilavinti prie
SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojaus 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit į Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

Victor Gasket Co.
5750 ROOSEVELT RD.

. Ar pašaukit MR. N1CHOLS 
AUSTIN 6180

PLATER
Vyro su nlekle platlng patyrimu. 

Atsišaukit |
PRUITT 428 N. LnSalle Rt.

TROKAMS 
TIRE VYRŲ

REIKALINGI DIDELEJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

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

pusė už viršlaiki.

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių

• Stock Vyrų

. • Pakuotoįų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

SARGO 
DALINIAM LAIKUI

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

VAN CLEEF BROS.
7800 S. Woodlawn Avė.

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

MACH. OPERATORIŲ
5. —TOOL IR OAOE DESIONERS
6. —INSPEKTORIŲ

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

(visokių)

GERAS
f W 

4 V,
i IjlL A

r įmok ėstis 
Darbo sąlygos 
Valgis Oanteene 

ligoninės ir 
Apdraudos Pienas

Matyklt Mr. Danicek 
EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS
Plrmad. iStlaal šeStad.

8 ryto iki 4:80 pp.
foOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

DŽENITORKŲ
. Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:.
5:30 vak. lld 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą diena: Penktad. 
8:30 ryto Ud 5 pp.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DAUNIO LAIKO . 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltui gyvasties, sveikatos ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų (domių karo darbų mo
demiškoje dirbtuvėje. Atalftaukite 
asmeniškai 8:30 Iki 10 vai. ryto ar 
2:80 iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 Fast Washlngton St.

SVARBI PRAMONE

The Willett Company 
700 S. Desplaines Sf.

Vyrų
SENYVŲ

VIDURAMŽI AUS
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

Darbo vieta apribota. Nereikia 
kilnoti, nesunkūs darbai. Unifor
mų nereikia. Atsišaukit į

WESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.
417 S. I^Salle St.

VAIKINŲ — VYRŲ
Pastoviems dąrbams; svarbioje 
nramonėie. nrie darbų optical la
boratorijoj ir mail kambaryje.

UHLEMANN OPTICAL CO.
88 East Uashtngtnn Rt. .

AMERICAN GEAR & MFG. 
COMPANY

LINOAHL FOUNDRY DTVTSION 
8»OO OGDEN BLVD. 
PASTOVI ATEITIS

SEKANČIUOSE AMATUOSE:
Lathe
Ptauier 
Drill I1nn<l.s 
Coremakers 
Floor Molderių 
Darbininkų

Rorlng MIU 
Mllllng Mark 
Inspektorių 
Mach. Molderių 
Pagelbininkų 
Dženltorlų

MODERNIŠKA DIRBTUVE 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis 
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit 
218 E. 71st St.

FREIGHT HANDLERS
• '\

Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

• • •

Laikas ir pusi mokama virš 
8 v>l. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

Admiral Radio
8IULO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatą 

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

ASSEMBLERS '
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
’ DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50 
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fteStad.
8:10 ryto iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power eluvlmo 

maftinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
23 NORTH FRANKLIN ST.

IR

MOKINIŲ DIE MAKERS
Prie die castlng, die. Ir bakeMte 

moldžlų. Pulki proga.

PARAMOUNT DIE MOLD OO. 
4084 N. Kolmar 

šaukit Pallsaden 1280

VYRŲ—prie lengvu porterio darbų. 
Vldurmleačlo muzikos krautuvėje. 
Pastovūs darbai. Paftauklt HARRI
SON 1<5«, Fxt. 11.

DARBAI NAKTIMIS
VYRŲ — PRIE MAPAVIMO

8 vaj. i naktj 
MOTERŲ MAZGOJIMUI 

IR DŽENITORKŲ
6V2 vai. j naktj 

Gera mokestis. pulk toa darbo 
sąlygos

MICHIGAN BOULEVARD 
BUILDING 

30 N. Michigan 
AMtanklt

. Itadlnko Oflaan

MERGINŲ
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Su ar be patyrimo.

' Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Masinu Operatorių
prie

Mažų Metalinių DaBų
Atsiftauklt 1:30 ryto iki S pp. 

kaadlen Ir Antrad Ir Ketvirtad. 
nuo 8:80 ryto Iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYVYB.L

4737 W. DIVISION ST.

Moterų Inspeidorfcu 
REIKIA .

Pageidaujamos Darbo 1 
Sąlygos. 

ATSIŠAUKIT

The Harvey ' 
Metai Corporation

1625 WEST 74th ST.

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi, tvarfls bindery darbai. Gera 
mokeatia. Malonios darbo sąlygos. 
Dau* darbų sėdint. Taipgi randasi 
dalinio laiko vakarais darbų.

S. K. SMITH COMPANY 
2857 N. Weetem Avė.

Moterų - Merginu
RFNŲ IR JAUNŲ

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONBJE 

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

CHICAGO CAR SEAL' CO.
634 N. Western Avė.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DAĘBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI! '

Čia rasite tokj darbą, kurj 

norite ir pajėgsite dirbti.

Po sunkaus dienos darbo 
imkim | rankas “Drangą” 
Jis suteiks mnms poilsio |- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINŲ! 
MOTERŲ I
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
MES IŠMOKINSIM JUS > 

PASTOVUS DARBAI

SUNSET, INC.
123 N. RACINE AVB.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. 187.50 J mėnesi 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kr«lpkltS« prie Houeekeeper

FDGKVrATFR SBACH HOTSfL

Moterų 

Ir Merginų
ĮVAIRIEMS DIRBTUVfiS 

DARBAMS
Patyrimo nereikia 

jus Išlavinsime

GARSINKITftS “DRAUGE1

Platinkite {domiausią dien
rašti “Draugą”.

Atsišaukit |

J. A. OLSON CO.
2500 W. 21st Place

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
r MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuves Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

* ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
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 PATVRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

w_____
MERIT DIRBTUVE

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

Dirbtuvės tvarkoma Oanteen pristato valgius kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Special+ies, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipo

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

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACUA

Mitchell Mfg. Co.
2525 Clybourn Avė. Lincoln 2800

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

CRANE PACKING CO.
GAMINTOJAI MECHANICAL PACKING 

VISOKIEMS MOTIVE ĮRENGIMAMS 

VARTOJAMŲ MUSŲ LAIVYNŲ 
KONVOJINIUOSE LAIVUOSE

MUMS REIKIA VYRŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

BENCH HANDS MIXERS
EXTRUDERS DŽENITORIŲ

TAIPGI MOTERŲ KAIPO
MAŠINŲ ŲPERATORIŲ PAKUOTOJŲ

Jokio patyrimo nereikia. Dieną ir naktj šiftai.
Dykai grupės apdrauda.

Jūs gėrėsltės dirbdami mūsų puikioje organizacijoje.
8 ŽVAIGDŽIŲ LAIVYNO “E” DIRBTUVE.

Atsišaukite \

1801 Belle Plaine Tel. Buckingham 1800
(Ravenawood Distrikte)

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ - MOTERŲ
The WALLACE 

SUPPLIES MFG. CO.
f k ‘ <

Reikalauja

Abelnų Dirbtuves 

Darbininkių
PRIE

SVARBIŲ AIRCRAFT DALIŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 

GEROS PRADINES RATOS 

SAVAIME PAKĖLIMAS -
Atsišaukit | 

Employment Ofisą

WALLACE
SUPPLIES MFG. CO.

3028 Lincoln Avė.
Matyklt Mr. Longley

Mlss Grabam

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- ADVERTISE -
Ib America’s Greatest 

Uthuaolan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED IMS —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—-RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★¥**

PLATTNKTnC "DRAUGĄ”

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
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uBAUpAS
TUE LITHUANIAN DAILY FRIEND '

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PKBBS SOCIETY 
A aMmher of the Catholic Presą Assoolatioa

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

Advertising in “Draugas” brings beat results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaba CMcagoje tr Cicero paštu:
Metama *...................................................................................... $7.00
Pusei metų  ............ ................................ .. .................. 4.00
Trims mteeaiasaa ............................................................... . 2.00
Dviem mfinorisms ................................................................. * 1.50

( Vienam mėnesiui ...................... ...........................t....................75
JungtiaCse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .....................................................................................  $6.00
Pusei metų ............................................................................... 3.50
Trims ssineafasa* ................................. ............................... 1.75
Dviem min—ienas ...................................   1.25
Vienam mėnesiui ................  76

Užsieniuose:
..................................................... . .........;............$8.00

metų ,................. ..................................................... .. 4.50
minėsią sav .......................... ......................................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pešto Money Orderiu au užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerražlnarne. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlsluočlama tam tikslui paito ženklų. Redakcįja 
pasilaiko sau teise taisyti Ir trumpinti viaus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencija* aulą aavo #«o4Wrw. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai <jel galina, rašomąją nuuMaėie), paliekant didelius 
tarpus pataisymui. Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, Di. 
Under the Act of March 3, 1879.

mijos štabo viršininko vietą- Tojo taip pat yrą kaipo I JnljivAc vvtkimac 
karo ministeris, munieijos industrijos galva, komerci- kIVHITUi VpKUJKD

apie Rusijosjos ir incjųstrijofl ministeris ir švietimo ministeris. Tai
gi, beveik viską yra Tojo apžiojęs. .

Jiaiponai gavo tokį smūgį iš amerikiečių, kad dabar pdSlKČSIJIUnUS 
galės suprasti ką reiškia užpulti Ameriką iš pasalų.

Amerikos jėgos ateityje japonam* dar didesnę savo 
jėgą ir galią parodys. x

Mums malonu pabrėžti, kad Amerikos jėgo* vis kas
kart daugiau laimi Pacifiko karo-fronte.

Amerikiečiai narsiai kovoja už Romą

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad ryšium su bolševikų pla 
nais Lietuvą prijungti prie 
Sovietų Rusijos, vysk. dr. 
Brizgye savo viešame pa
reiškime be kito ko pasa
kė: “Sunku rasti žodžius iš
reiškimui pasipik tinimo,

Ansio-Nettuno fronte vyko nepaprasti mūšiai. Kovos kur* apima girdint Mask- 
buvo didelės, nes naciai puolė su devyniom divizijom vos valdovų kalbas apie jų 
sąjungininkų pozicijas. Anzio fronto ruože sekmadienį intencijas “išlaisvinti” lie- 
pasidave ištisa vokiečių kariuomenės kuopa. Jungti- tuviu*...”

SVARBI GARSAUS SENATORIAUS 
WAISH KALBA •

Japonu nuostoliai Truk salos bazėje
Jau esame rašę, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 

laivyno jėgas Pacifike vasario 16 ir 17 dieną sudavė 
smūgį Japonijai Pacifike, bombarduojant didžiausią ja
ponų laivyno ir oro basę Truk.

Praeitą sekmadienį buvo paskelbta iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių Uivyno štabo kiek tame užpuolime 
sukelta japonams nuostolių.
ISTORIŠKA KOV A

Jungtinių Amerikos Valstybių Pacifiko laivynas, va
dovaujant admirolui ftaymond A. Spruanoe, nuskandi
no 19 priešo laivų, veikiausiai nuskandino dar septynis 
ir sunaikino 201 priešo lėktuvų istoriškoje dviejų dienų 
atakoje, užpuolus Truk salos laivyno bazę, japonų Pearl 
Harbor. Apie tai praneSė admirolas Chester W. Nimitz 
praeitą sekmadienį.

šis amerikiečių žygis buvo atsimokėjimas japonams 
už pasalingą ir vylingą Amerikos Pearl Harbor užpuo
limą 1941 metais, gruodžio 7 dieną. Japonijai buvo į- 
vykdytas smūgis stipriausioje apsigynimo vietoje. Truk 
bazės užpuolime amerikiečiams kaštavo tik 17 lėktuvų 
ir vienas amerikiečių laivas buvo sužalotas.

nių Amerikos Valstybių artilerijos ugnis tiek vokkjčius 
apsvaigino, kad jiems nieko kito nebeliko veikti, kaip 
pasiduoti nelaisvėn, tvirtina vokiečių kareiviai, 

i Nelaisvėn patekę vokiečiai pareiškė, kad jiems teko 
būti įvairiuose karo frontuose, bet niekur artilerijos 
ugnis nebuvo tokia stipri ir smarki, kaip Anzio fronte. 
Pradžioje artilerija atkirto visą kuopą nuo vokiečių 
basių, kareiviai tris dienas praleido be maisto, o vėliau 
be pertraukos sprogstą šoviniai jų nervus visai išardė. 
Ir jie pasidavė amerikiečiams.

Sąjunginiakų karo jėgos atsiėmė iš nacių Carroceto 
apylinkėje prarastas pozicijas. Sekmadienį sąjunginin
kai jau puolė priešą.

Pereitą trečiadienį vokiečiams buvo pavykę pralaužti 
frontą trijų tūkstančių jardų plote, bet sekmadienį vo
kiečiai jau traukės visame fronte.

Sąjungininkai sutraukė'pėstininkus ir šarvuotus tan
kus į Amao frontą ir pradėjo p’Jti vokiečių pozicijas, 
skelbė štabas vasario 20 dieną. Pirmieji puolimai davė 
gerų vaisių, nes vokiečiai buvo priversti atiduoti kele
tą stiprokų savo pozicijų.

Alboac-Anzio fronto ruože vokiečiai sutraukė 90,000 
kareivių.

Per tris dienas maršalas Kesserling siuntė kovon ge
riausius savo beta lijo nu s, bet sekmadienį vokiečiai jau 
buvo priversti trauktis atgal.

Cassino fronte tebevyksta aršios kovos. Pačiame Cas- 
sino miestelyje sekmadienį vyko kovos, bet amerikie
čiai jau artėjo prie Cassino kalno viršūnės.

Amerikiečiai narsiai kovoja ir Italijos fronte. Ame
rikiečių naršomas ir pasišventimas žadą gražiui vilčių.
------------------------------------------------- -r--------------- —

Vieni kitas remkime
Lietuviškas ir katalikiškas dienraštis Amerikos lie- 

Japonų oro apsigynimas buvo išmuštas taip, kad ant- tuvių katalikų visuomenėje turi didelę reikšmę. Jis tu
rą dieną japonai neparodė pasipriešinimo, pareiškė Ni- pį didelę reikšmę, sės liečia gyvuosius visuomenės rei-
m^z- kalus, juos nagrinėja ir nurodo kaip tuo ar kitu atveju

Žinoma, kad amerikiečiai nuskandino japonų šiuos geriausiai ir sumaniausiai pasielgti amerikoniškoje ir 
laivus: du lengvus kruserius, tris naikintuvus, amuni- dvasioje, kad būtų gera ir naudinga ne tik
cijioe laivą, seaplane tenderį, du aliejaus, du gunboats Amerikos interesams, bet taip pat ir Lietuvos Nepri-
ir aštuonis krovinius (cargo) laivus.

Manoma, kad amerikiečių jėgos veikiausiai dar nu
skandino japonų šiuos laivus: vieną kruzerį arba di
delį naikintuvą, tiu aliejaus ir keturis krovinius laivus.

Jungtinių Amerikos Valstybių lėktuvnešio jėgos išė
ję į ofensyvą Pacifike, 2,100 mailių pietuose nuo Tokyo, 
nušovė 127 japonų lėktuvus ir sunaikino 74 lėktuvus 
žemėje. Daugiau kaip 50 lėktuvų buvo sužalota žemėje. 
NAUJI IŠLAIPINIMAI

Nimitz taip pat pareiškė, kad U. S. kareiviai ir ma
rinai naują išlaipinimą įvykdė Eaivretok atolle, šiau
rės vakarų kampe nuo Marshall salų, 750 mailių šiau
rės rytuose ntKąTrak, paėmė pusę Eniwetok sulos, utoll 
pietų gale. •

Eugebi sala ir kitos Eniwetok salyno šiaurėje besiran
dančio* salos jau yra amerikiečių visiškoje kontrolėje, 
paskelbė laivyno vadovybė.

Japonai pripažįsta, kad jiems Truk atakoje ameri
kiečiai sukėlė didelius nuostolius. IŠ Tokyo pranešta, 
kad Truk atakoje japonams kaštavo du kruzeriai, trys 
naikintuvai, 13 transportų ir 120 lėktuvų.
PAŠALINO DU KARO VADUS

Amerikos smūgis Japonijai 
joe diktatorių gen. Hideki Tojo,

i sukrėtė Japoni- 
pirmininką,

Kaip žinome, dr. vysk. 
Brizgys savu laiku yra ta
ręs griežtą žodį nacių patai
kūnams : viešai pagrąsino 
ekskomunika tiems, kurie 
bendradarbiaudami su vokie
čių okupantais skriaustų ki
tų tautų mažumas, kaip len
kus ar žydus.

Darbo žmonų re
gistracija Vilniuje

(LKFSB) Okupacinės val
džios įsakymu Vilniuje nuo 
pereitų metų spalių 22 d. 
iki lapkr. 8 d. turėjo atvyk
ti į Darbo ir Socialinės Ge
rovės įstaigą visi vyrai nuo 
16 iki 50 m. amžiaus ir mo
terys nuo 17 iki 50 ir.. Ma
tyt, kad buvo ruošiamasi vi
suotinai mobilisacijai karo 
darbams. Minėtoji įstaiga 
išdavinėjo pažymėjimus, kas 
yra /įsiregistravę. Įstaigų ve
dėjai, namų savininkai ir t.t 
buvo griežtomis bausmėmis 
įgrąsinti pranešti, ar visi jų 
namuose, jų priklausomybė 
je esantieji asmenys įsiregis 
travę.

klausomybės reikalams. Dienraštis nurodo kaip mes 
lietuviai daugiausiai galime prisidėti prie Amerikos 
karo pastangų laimėjimo ir Lietuvos išvadavimo iš o- 
kupantų nagų.

Lietuviškas ka alikiškas dienraštis “Draugas"’ ne tik 
eina talkon Amerikai laimėti karą pastovią talką ir 
išlaisvinti Lietuvą, bet taip pat gina opiausius Ameri
kos lietuvių reikalus, interesus ir gražiausius planus, ir lydami 
padeda juos realizuoti gyveniman. Tokių faktų akivaiz
doje stovint, atrodo, kad “Draugas” turėtų būti visų 
Amerikos lietuvių katalikų skaitomas, palaikomas ir 
platinamas. Dauguma amerikiečių katalikų lietuvių 
dienraštį “Draugą“ skaito ir platina. Bet pasitaiko, kad 
kai kurių organizacijų pirmininkai ir sekretoriai nėra 
užsiprenumeravę “Draugą”. Juk jie yra lietuviškos vi
suomenės vadai ir gražiausių sumanymų vykintojai ir 
jie dažnai ieško “Draugo” puslapiuose paramos, duo
dant pranešimus apie susirinkimus ir stotunčiama apie 
draugijos veiklą aprašymai. “Draugas“ mietai tuos da
lykus deda į savo puslapius, ir toliau tą pat dar/3. Bet 
“Draugas” norėtų Ir pageidautų, kad kiekvienos lietu
viškos katalikiškos organizacijos pirmininkas ir sek
retorius turėtų savo name dienraštį “Draugas“. Juk 
šiek tiek keistoka: organizaciją ir draugijų eiliniai na
riai užsiprenuiųerraoja “Draugą“, o kai kurie oeganiza-

Spec. Kauno teismas 
pasmerkė mirti 
tris lietuvius

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje specialus Kauno 
teismas pasmerkė mirti Zig
mą Bagatavičių, gim. 1920 
m. lapkr. 10 d., Kazį Baga
tavičių, gim. 1922 m. lapkr. 
16 d. ir Stasį Mikalauską, 
gimusį 1915 m. birž. 24 d 
Jie visi kaltinami kliudę 
Andriui Kalėdai, iš Nevero
nių, po atostogų, praleistų 
Lietuvoje, grįžti į darbus 
Vokietijoje. Jie Kalėdą net
gi sunkiai sužeidę besigin-

(Tęsinys)
“Government without the 

consent of the government 
—an authoriity which Heav- 
en never gavę—can only be 
supported by means vvhich 
Heaven never can sanc- 
tion.”

. t

Let it be stated, and it 
cannot be stated too em- 
phaticaily, that the people 
in Lithuania and their kith 
and kin in America are 
against both Russian and 
German domination and are 
determined to fight for the 
restitution of independence 
at all cost. Russia is just as 
much a symbol of aggres
sion as Germany to the 
Lithuanian ipeople. Lithua
nians want neither Russian 
nor German overlordship.

Since the German attack 
on Lithuania the Sovietą 
have striven to represent 
their actions ąs one of self- 
defense against Germany. 
After long and persistent 
propoganda the Soviets 
have sought to convince the 
Democratic nations that 
everything they did in the 
Baltic was law£ul and for 
the benefit of the cofnmon 
Allied cause, būt it has been 
impossible to covęr up the 
ruthless Sovietization of the 
small statės, the thouaands 
of ejcecutions and deporta- 
tions to the remote regioną 
of Russia. And it should be 
noted, that official Soviet 
papers, such ąs “War And 
The Working Class,“ stated 
in the most cynical manner 
that owiog to Russia’s weak 
nesą in 1918-1920 she lošt 
the Baltic sta t tęs, būt as 
Russia is nosv so powerful 
she vvill simply take them 
back again.

Būt what of the recent 
Soviet autonomy movė? I 
do not know of any better 
way of expres»ing vvhat is 
the sentiment of the Lith
uanian people than byąuct- 
ing from a recent statement 
of the Lithuanian Minister 
to the United States. He

refers to it “as an attempt 
to make the worid believer 
that the Baltic States vvere 
vvilling members of the So
viet Union.“ The Minister 
asserted that “ever since 
the Red Army*s ocoupation 
of Lithuania in 1940, Mos- 
cow has been saying that 
‘Lithuania Voluntarily joinA 
ed the Soviet Union’.” As a 
matter of fact, he claims 
the Soviets have forced 
their rule on Lithuania, and 
the nevv plan “just repre- 
sents Russia’s fiahing for 
friends and her attempt to 
confuse the people of the 
world into srupporting herj^

Let it be said again and 
again, any peace vvhich does 
not restore the indisputable 
rights of the Lithuanian 
people and other small na
tions to govem themselves 
vvill not be just peace. Small 
nations are entitled also to 
insist that the pledge of the 
United Nations for equ^A 
access to free trade and ravv 
mateliais be carried out. 
The very life of small na
tions depends upon moder- , 
ate freedom of trade.

Small nations are also 
entitled to an effective post- 
vvar organization to prevent 
aggression and įmintam 
justice for modern military^ 
techmcality has destroyed 
the possibility for self-de- 
fense by small nations; būt,
I repeat, no effective post- 
vvar organization can be es- 
bablished vvithout small na
tions first being given their 
freedom. f

Let jne coųgrątulate you 
on the noble purposes that 
have promptsd this gather- 
ing here tonight. You are 
here to mobilize aU Lithua
nian resources here in Wor- 
cester County for the suc
cess of our fighting forces, 
for a complete victory in 
order that peace based up
on the principies of the At
lantic Charter may be real- 
ized for all occupied and 
invaded countries.I

(Nukelta į 5 pusi.)

ir imperatorių Hirohito. Jie jaučia didelį sasinervavi- rijų er draugijų pimlainkal ar sekretoriai neturi dnr. 
mą. ’ “Draugo” savo namuose. Jei jau nariai užsiprenume-

Pranešimas sako, kad japonų laivyno geaeralinio šta- ruoja Ir skaito 4 Draugą”,*tuo labiau turėtų jausti tą 
bo viršininkas admirolas Osarai Nugano, ir japonų ar- pareigą draugijų pirmininkai Ir sekretoriai, 
mijos generalinio štabo viršininkas maršalas gen. Sugi- Dabar vyksta “Draugo” užaiprenumeravimo vajus, 
yama buvo pašalinti iš aavo vietą ryžiam su japonų veda A. Daugirdas. Todėl būtų laba( malonei Ir
nuostoliais Truk laivyno bazėje. Į Nagano vietą paskir- džiugu, kad ta proga pasinaudotų visi, kurie dar ne- 
tas admirolas Shigetaro Shimada, laivyno ministeris, .skaito “Draugo“. Mes rėmėm, remiame ir remsime or
ei armijos generalinio štabo viršininko gen. Sugiyama ganisacijas ir draugijas — laukiame paramos iš jūsų. 
vietą užėmė diktatorius Tojo. Sakoma, kad imperato- Juo daugiau vieni kitus remsime, tūo bus gražesnis 
rius Hirohito asmeniškai įtikino, kad Tojo užimtu ar- draugiją gyvenimas ir šaunesnis laikraštis.

Sužeidė ar įplėšė , 
300 miško sargų

(LKFSB) Spsllių 21 d. 
Kaune buvo Lietuvos miš
kininkų' suvažiavimas, kurio 
metu paaiškėjo, kad per pas 
kutinius metus buvo nužu
dyti vienas vyresnysis gi
rininkas, keturi jaunesnieji, 
15 miško sargų ir 22 kiti 
miškų departamento tarnau
tojai. Iš vico to departa
mento tarnautojų buvo už
mušta, sugrista ar apiplėš
ta per paskutinius metus 
net 300.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
jūsų
setas 

ar matrasas j 
pcPcKcbOis ir/ 
padarytas 
kaip naujas

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mčn,

StiKlIo Coiu'h k

Mobilizuoja lietuves 
vokiečius I

(LKFSB) Kaune gyvenan 
tiems vokiečiams, gianusiems 
1889 m. ir jaunesniems I- 
sakyta registruotis karinio 
apmokymo pamokoms.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231« WEST ROOSCVI1T ROAD '

r
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Jan kiekvienas, kuris tik 
bent kiek susipažinęs su rė
mėjų veikla ii* jos darbuo
tės tikslais, kine, jog šį mė
nesį turės progos dalyvaut 
centro rengiamam bankiete 
vienuolyno patalpose, kur 
seselių stropiai prirtlošta 
programa lieka metų me
tams prisiminimai. O ką be
kalbėti šiais metais, jubilie
jaus proga; pilnai fiasitikim, 
kad teks pamatyti ką natl- 
jo, netikėto.

Tik prisiminkim tą diedą: 
27 d. vasario. 6 Vai. vakaro 
užpildytom didingą salę. Pa
rodykim, kad mes irgi kartu 
džiaugiamės garbinga sukak
tim.

Ypatingai rėmėjų dariai, 
rtuolttfiniai darbuotojai, ku
rie per eilę metų pasišventu
siai dirbo kilnų gražų ARD 
darbą. Vienutė

Fed. Spaudo® Sekcijos su
sirinkime Bridgeporte, vas. 
16 d.) nariais įsirašė ir po 
$1.00 įmokėjo šie:
. Aleksandra Mačiulis, Ma
rcelė Končius, Agnės Gilia, 
Stetafiijk Fishef, M. Cfep&iuM- 
kieftė, Kotrina Bumblis, Ur
šulė Galfeckafi, M. Šidlaus
kienė, O. Andrikienė, R. Sa* 
Vitkienė, K. Ūsienė, M. Pad- 
lavičaitė, pavardė neišskai
toma ■— 5430 S. Mdtgan SL 
E. S. aukojo $5.00.

Vbs. 14 d. “Drauge’’ au
kotojų sąraše išleista: Sau
sio 4 d. Bridgeporte per prof. 
Pakito paskaitą Spaudos 
Fcndtli aukojo po $1.00 šie: 
P. CiŽauskas, J. Budrevičte- 
nė, M. Petrauskienė, Tru- 
činMcai $2.00. K J-tė

$5.00, M. Talakauskieaė $3.
Affllffil flkrtki ftspdlavi-1 

ėiai $100.00.
Po $1.00: O. Kazlauskai

tė, kun. S. Gauėas, A. Kanu-1 
čteriė, S. Katkus, A. Dočkus, 
A. Uksas,' O. Maslauskienė, 
J. BudrevičifUfl, V; Vaišno
rienė, M. Puidokienė, F. 
Juška, P. Antanavičienė, J. 
Dimša, J. Locaitė, Dambraus 
kienė, O. Mažeikienė, k. Ne- 
dvaraitŽ, klėvinškienė, B 
Ghfuckiehė, ftafka, Klevins- 
kiehė, R. Mažįlikųakienė, A. 
Leščinskienė, Rizgen, O. An- I 
tikauakaitė, A. Lehckus, U. j 
Gudas, A. Aščs. P. JknČatis- 
kaitė, J. BudheriČienė, O. 
Alelifinieliė, J. Lazauskienė 
N. Puišienfe. Koresp.

Drymai&kio lakiotuvės
trečiadienį

Sv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Dr-jos Chicago 
apskritis rengia bunco par
ty ba’andžio 23 d., Grfcttm- 
to svetainėj, 4535 S. ftock- 
well St. Komisija darbuoja
si *- H. Širvinskienė, S. Ju
cienė ir E. Malinauskienė.

Sv. Pranciškaus Rėmėjų 
Dr-jes 2 skyrius rettgia bun
co party kove 26 d. Gramo*

to svetainėj. Komisija yra: 
skyr. pirm. H. Sirvin&kieAė, 
Malinauskienė; Jucienė, Gri- 
bienė ir Balsienė Rap.

Na. Side. ~ ARD 3 sky
rius rengia smagią pramo
gą — vakarą gegužės f d 
“Drauge” prieš pora dienų 
buvo klaidingai pažymėta 
kad vakaras bus vasario 14 
d. Visų prašoma įsidėmėti, 
kad vakaras bus gegužės 7 
d. Koresp.

NULIŪDIMO VALANDOJE

.Itteipkiti* Į -

ANTHONY B. PETKUS

(Atkelta iŠ 4 pusi.)
' You Americans of Lith

uanian descent whd have 
helped so toūch in the re- 
building of independent 
Lithtianla wlll not fail, 1 am 
sure, to keep her alive dur
ing this Wkr and make cer
tain that she continuės to 
live ffėe-ttftd stihong again. 
A real unity of the Aineri- 
ean Lithuanians will do 
much to help the mother 
land.

Take courage, Littriania’s 
oaūftė, as is the catlse trf all 
ocdttpied and invaded na- 
tioflš, is the cause of Afiaer- 
iča. In other woriis, lt is our 
fight. Every life lest and 
every body maimed in our 
fight against Germany and 
Japan is a blow struck for 
aM the countries in the 
vrorld that love liberty and 
independence.

Here, assembled in thli 
noble building erected by 
the free people of this ėity 
in memory of her sons who 
have died in the cause of 
freedom, we pledge ouT 
fecĮjes, <mr lives ahd our 
sacfed hončf to the ctause 
for tfhion Afiftėrica is fight
ing afld to the restdfation 
of bleediftg LithhaAMi to 
pėbee, pfbspėlity and fbee- 
dom.

darbuotės
Bridgeport. —Vasario 12 

d. štisirifikiine aptarta daug 
naudingų dalykų TT. Mari
jonų; vienuolybo naudai.

Nariai džiaugėsi, kad me
tinė vajaus vakarienė pui
kiai įjasifeekė.

Skyr. Vice pirto. A. Juš- 
tosšnė, VaddVaVuft šiam pa- 
reilgimu:, dėkojo komisijai, 
valgių aukotejštns tt šeimi- 
ninkėfns. Visi svečiai buvo 
sočiai pavalgydinti. Skyrius 
taip pat dėkingas vakaro 
programos vedėjui kun. S. 
(Jaučiui ir komp. A. Pociui 
už išpildytną programos.

Aukojo sekantieji: pirm. 
A. Vaišvilienė $6.00, Ant. 
Phillips $5.00, Mrs. S. Fish- 
er $3=00. O. Kalašinskaitė

Chicagc fi lenkų politikas, 
Paul Drymalftki, buvęs na
riu Ceok County Board of 
Tax Appeals ir Boards of 
Education, bus laidojamas 
vasario 23 d. iš Šv. Vincento 
bažnyčios, 3650 W. Roscoe. 
Velionis per pastaruosius 
miesto rinkimus* buvo kan
didatu į iždininkus, bet vė
liau kandidatūrą ištraukė 
dėl silpnos sveikatos.

Už veikimą Katalikų Baž
nyčios Ubui, ypatingai lab
darybėj, jis 1934 metais ŠV. 
Tėvo buvo apdovanotas ŠV. 
Gregoriaus Vyties Ordinu.

LOS ANGELES, vas. 21. 
—rš lap ias ir šaltas Los An
geles miestas atsipeikėjo po 
didžiausios žieminės audros 
nue 1932 m. sausio mėn., 
kuomet ten nukrito du coliai 
sniego. Vakar po pietų čia 
krito du coliai ledų, ir siau
tė didelė lietaus audra.

ALFONSAS PANAVAS ANTANAS RUDAITIS

^**144*444**

Mirė vas. 20 d.. 1944 th.,
1:45 vii. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje, išgyveno 34 m.
Pfiiiko didėliame nuliūdime: 

moterj AgnteSką (po tėvais 
Abromaltėj; sflnų Elm.er; pua- 
brolj Mykolą Misiūną lt Jo fiel- 
mą; dratigą Mvkdlą Panavą Ir 
Jo fielmą; Ir daug kitų gimi
nių, draugų Ir p&žjstdtnų,

Lietuvoje paliko brolj ir 2 
seseris.

Kūnas pafiarvotas namuose: 
T25T 8o. Artealan Ave., telefo
nas GROveduIl 4259.

JraldotUvėS jvyks ketvirtad., 
vasario 24 d. Ifi namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Glmlfno 
šv. Panelės Marljtfs parapijos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pmaldoa už velionio siė- 
lą. Po pamąldų bus nulydėtas 
J Grand Rapids, Mich.. laldotęi- 
vėms.

NudSirdžIai kviečiame vidus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti fiiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, kūnps, 
Pusbrolis, (įrangas Ir Llminės.

laid. direktorius John F. 
Eudeikia tel. YARds 1741.

Gyveno Waukegan, Illinois.
Mirė vat 19 d., 1944 m.,

iū-tą vai. vak., sulaukęs Si 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo lfi 
Raseinių parap., Glrdalčlų vien
kiemio.

Paliko dideliame nullfldiitie: 
seserj Stella Skirte Ir Joa Vyrą 
Juozapų; brollėbę PethJnėlę, po 
antru vyru Andrijauskienę, ir 
Jos vyrą Pranciikų; tirono duk
terį Alberta Rudaitis; Ir taip- 
gl kitas ąimines. Lietuvoje pa
liko brolj Zenoną, gcfierj Ma
rijoną Mažintas tr Jų fieimas 
lt kitas glffilftes.

KOrtas pašarvotas Mažeikos 
kbplfCtoje, 3314 S. I.itaanlcM 
Avenue. I.idotuvėa jvyks ket
virtadienį, vasaHo 24 d. Ifl ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dytas J Sv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sIMą. Po 
pamaldų bim nulydėta® j švento 
Kažimlcto kaptne.fi.

Nuofiirdžtai kviečiame visus 
Sttnlnes, dčaugus lt pažjdtamufi 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Šono, fivogcHs, 
Brolienė, Brolio Duktė tr vImw 
k liesi Giminės.

leidot, direktoriai: Mažejka 
ir Evanauskas, YAR. 1133-89.

statybai REMONTAVIMUI AMfcA ftfcttNAftSAVlttUl

ant Lsnųvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIU RAftttlS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mėm) Ntal|ej8. iūsą tndftHsi rūpėštinf&i glbbo Jš- 
mi Ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Ift- 
ttfcttcė Ooi)). Jūsų ptnlgat greitai iltfiokaftii ndt parefkalavtnKk 
SENIAUSIA IR ŽYMIAU^4 LIETUVIŲ ttNAN6lNft fSTAlOA

f KEISTUTO SAVINGS atid LOAN ASSOCIATION 
N tei. cALtnan uu : n, hmum, sary. s»m bo. baibteo sS

JUOZAS BALSEVIČIUS
Gyveno 2328 8. Hoyne Ave.

Mirė .Vasario 19 d., 1844, 8:45 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ii Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 37 metus.

Pajfko dideliame nuliūdimę: moterį Jozefą (po tėvais 
Shemaityte), du Sūnus St. Sgt. Jerome (U. S. Artoy) ir mar
čią Charlotte ir Aviation Mach. 20. Lawrenoe (U.S.Navy) 
ir marčią Pauliną, pusbrolius Jurgį ir Afataną BalsevMHis ir 
jų ėdimas, artimas gimines Domionienę ir jos šeimą, Ada- 
maičių šeimą ir Račiūnų šeimą ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

4 Velionis priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų ir Bal
tos žvaigždės Kliubų ir Chicagos Lietuvių dr-jos.

Kūnas pašarvotas Lachthttcž koplyčiojfe, 2314 W. 23rd. PI. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasafio 24 d. iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į ftv. Karimiero kapihes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Pusbroliai ir artimieji 
Giminės. ’ *•

Laidotuvių Direktoriai Lachaivicž ir Sūnai, TVl. Canal 2515.

LAHX)TUVIŲ UIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109 .

8812 So. Western Ate., Chica<jo
Telefonas GROvehill 0142

Mžusų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
JOsų finansiškam stoviui prieinamas.

PETER TROOST MONUMENT CVnfcPANY
(įsteigta 1889 m.)

- ----- — rn-mciiiBKiy ▼ oro n gi •• -1 ■ ■ - ; -•••» 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

KREIP&lTftS Ffelft MUS 
TIESIO© IB SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

suviRs 2oo paminklu 
RANDASI PAS MU8 JŪSŲ

Geriausio Materiolo Ir Darba

Mūsą MENO ftBDEVRAl pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO,

GAnd Ave.

«ABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ fBTAtGA
PRUZIN FUNBRAL HOME

OefiSaAM SSttftaavIdiM -> Moteris pafarSSiij». 
PttONK MM llll KX»rVtt.t STBE

lAlDOTtJVIŲ (ŠTAltiOŠ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. HeraiHage

4930-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
CMdagos Dalyse

«au4*
Radio Programai WGB8 

Pirmadieniais ir Ketvirtad,

PBRSONJkJdBBD MBMO RIAIS AT NO ADDITIONAJL COBTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROOUOTIONS 

BIStRifiUTORS OF THE FAMOUS MONTEIAX) GRANITE 
IHM BMuttfal—Moet toSartąą IUrnngrM n>et In Tbe Worl<L

BUY Ū. S. WAft BONDS tolTH THE SAVINGS 
KREIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Moderni išvidinė paroda: rezidencija:
4535 W. WasUngton Blvd. 5919 South Troy Street 

Tet iBSTebrook 364$ TėL RftPubHc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-8 v. vak.; Mtad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ

NARIAI
Chicagos
Lfotavių
Laidotavlų
DiMtbrių

AMBULANCE 
Pfctarnft vintas

Dieną ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyje

Pe Ją RIDIKAS
3354 80. HALSTED St.

TstophOtie YABDS 1413—aaš-1 j iiit r.;: i < i,

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pilone VABDS 11SS—M

LACHAVVICZ IR SUNAI
8

3314 VVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
13781 K MKJRMIAN AVE OOMMODORE 3768

 PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
168*1 *0. MtCKfOAN A VE Phone PULLMAN 0601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVB. Phene YAB

J. LIULEVICIUS
4MS 80. CALlPOkNlA AVE. PhoBC LAP. 3512

t

kaptne.fi


B DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, vas. 22 d., 1044
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■ ::LIETUVIAI Kariai Kovoj 

,-TTuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

< s
Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje

Sgt. J e rome S. Rakauskas 
gimė 1919 metais, balandžio 
11 dieną, Forest City, Pa. 
Baigė Binghamton Central 
high school, ir lankė Bing
hamton Business Institute. 
Iš jaunų dienų priklausė 
prie skautų komandos ir ta
po Scout Master.

1935 metais buvo paskir
tas delegatu į tarptautišką 
skautų sąskridį (jamboree).

kauskas tarnavo Dėdės Ša
mo kariuomenėje dvidešimt 
septynis metus, iki 1933 me
tų, birželio 14 d., iki mirties, 
buvo kapitonas ir pasaulinio 
karo veteranas.

Sgt. Jerome Rakausko tė
vai, Mr. Pranas S. ir Mrs. 
Bronė Vitkauskaitė Rakaus
kai, gyvena Binghamton, N. 
Y. Jo tėvas Pranas Rakaus
kas yra LRKSA 270 kuopos 
sekretorius, Binghamtone. *

SYKIU SU SAVO KARIAIS Didelės iškilmės Milwaukee, Wis.R. 9

Milwaukee lietuviai kovoja už 
Lietuvos Nepriklausomybę

PASIUNTĖ REZOLIUCIJĄ PREZ. ROOSEVELTUI, 
PRAŠANT. KAD JIS IR TOLIAU GINTŲ LIETU
VOS REIKALUS.

/ mus

Jerome S. Rakauskas, 
seržantas 
• * *

Priklausė prie National 
Guards ir 1940 metais, spa
lių 15 d. išvažiavo į Fort 
McClellen, Alabama su 27 
divizija. Karui prasidėjus, 
gruodžio mėnesį 1941 me
tais, išvyko į San Francisco, 
Calif., o iš ten į Havajų sa
las.

Seržanto Rakausko dėde, 
motinos brolis, Jonas Vit

Taksu ekspertas nete
ko kojos

Prie Huron ir Michigan 
gatvių pravažiuojąs automo
biliu Frank Ward iš Wil- 
mette miestelio taip smogė 
į William Caveney, 60 metų 
amžiaus, kad šis buvo išmes- 
tas 25 pėdas ir nublokštas 
ant “safety island”. Nuga
benus į Passayan ligoninę 
prisiėjo tuojau jam ampu
tuoti koją. W. Caveney yra 
taksų ekspertas.

Pagerbti už drąsu karo 
laukuose

Laike šio karo jau suteik
ta, Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariams 133,598 meda
liai, iš jų yra 73 Kongreso 
garbės medaliai (Congre- 
sional- Medai of Honor). 
Kongreso garbės medalis 
yra aukščiausias pasižymė
jimo ženklas. Armijos na
riai gavo 29 Kongreso gar
bės medalius ir Navy — 44.

Taip pat yra suteikta pa
sižymėjimo ženklai už pasi
žymėjimą tarnyboje, bet tie 
ženklai neįskaitoma į 133, 
598 medalius.

Daugiausia gavo kariai 
naujus oro medalius. Armi
ja iš jų gavo 40.585, ir dar 
58,596 ąžuolo lapus. Navy 

i yra apdovanota 1,487 oro 
medaliais. -

Gen. D. Eisenhower, komendantas visų aliantų invazi
nių Europon jėgų, rodo vienam Amerikos pėstininkų dali
niui, Anglijoj, kad reikalui priėjus ir jis žino, kaip reikia
panaudoti lengvąjį kulkosvaidį. (Acme-Draugas teiephoto)
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Šiurpus įvykis • y r

Rankoje keturi tūzai, o krūtinėj kulka
POLICIJA DEDA PASTANGŲ, KAD SUSEKTI, KAS
BUVO PASKUTINIS KOSTUMERIS CLOVER INN.
Clover Inn, šalę Wauke- 

gan, šiurpi žmogžudystė, ku
rios auka yra tos užeigos sa
vininkas, Ant, Rudaitis, dar 
glūdi paslaptyje ir Lake ap-

Nužudytojo sesuo, Mrs. 
Jo3ephine Kairis, gyvenanti 
Bridgeporte adresu 3021 S. 
Emerald avė., išvyko į Waų- 
kegan’ą, kad Lake County

skrities policija deda pa-' šerifui Atkinson ir policijai

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PL.E1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAM PLAMTIO MA- 
TRKIOIAM NATUKAIJM UUM 
SPALVOM OANTU PIJMTOMM.

NAUJOS 
KUSI

DANTŲ 
l’l JUTOM

Kablys vieną auto 
užmetė ant kito

Pasigirdus ugniagesių tro
ko automibilio sirenai, Mrs. 
Elaine Hanson, 5048 N. Ash
land avė., su kuria važiavo 
ir jos tėvas H. Yourgenmen, 
automibilių pasuko į šalį ir 
sustojo, kaip yra įsakyta 
tokiuose atvejuose. Prale
kiąs ugniagesių trokas kab
liu ir kopėčiomis užkabino 
kitą užpakaly stovėjusį tuš
čią automobilių ir jį užmetė 
ant Elaine Hanson automo
bilio. sužeisdamas Elaine ko
te-

Liepos 20 dieną bus sau
lės užtemimas.

stangų ją atidengti.
Antanas Rudaitis, Cloveę 

Inn savininkas, 60 metų am
žiaus, rastas peršautas per 
krūtinę 15 ar 20 minutų po 
to, kai Robert Self, \wauke- 
ganietis, vienas iš būrio, ku
ris buvo sustojęs toj užeigoj 
vidurnaktyje, rado Rudaitį 
negyvą sėdinčioj pozoj, kaip 
koroneris tvirtina. Rudaičio 
rankoje rasta keturi kozyrų 
tūzai, o ant žemės karalius 
ir dama. Kozyrų kaladė bu
vo netvarkoje ant baro, ant 
kurio taippat stovėjo pusė 
stiklo neišgerto alaus.
VIZITINE KORTELE SU 
JOSEPHINE VARDŲ ’

Anapus kostumeriu baro 
policija rado vizitinę korte
lę su “Josephine” vardu ir 
telefono “Grovehill 3236” 
numeriu. Išaiškinta, kad tai 
Josephine Pilkis, 48 metų 
amžiaus savininkė taverno 
adresu 6610 S. Western avė., 
Chicago. Ji sakė A. Dudaitį 
pažinusi kaipo “ladies man”, 
bet per pastaruosius tris 
mėnesius jo nebuvo mačiu
si.

padėjus pastangose atideng
ti, kas, buvo Rudaičio žudi
kas. -v,

Pereitą sekmadienį (vasa
rio 20 d.) Šv. Gabrieliaus lie
tuvių parapijos salėje, So. 
lOth str. ir West Lapham 
avė., Milwaukee, Wis., įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimas.

Milwaukee, Wis., Letuvių 
kolonijoje įvyko gražus ir 
didingas Lietuvos Nepri- 
klausomybėa paskelbimo pa
minėjimas, kuriame dalyva
vo daug žmonių — buvo pil
na salė. žmonių tiek daug 
susirinko į paminėjimą, kad 
nemažas skaičius dalyvių tu
rėjo stovėti.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo iškilmių 
prograipą pradėjo rengimo 
komisijos pirmininkas kun. 
A. Mažukna, M. I. C., lietu
vių parapijos klebonas, ku
ris pasAkęs trumpą prakal
bą, pakvietė visus sugiedoti 
Amerikos himną. Kun. P. 
Cinikas, M. I. C., “Draugo” 
administratorius sukalbėjo 
momentui pritaikintą maldą.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjime 
kalbėjo Dr. Petras Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulas, Sta
sys Pieža, Chicago Herald 
American redaktorių?, ir 
kun. Kazys Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys.

Po reikšmingų kalbų, kun. 
Ant. Miciūnas, M. I. C., per
skaitė rezoliuciją, kuri bus 
pasiųsta prezidentui Roose- 
veltui prašant, kad jis ir to
liau gintų Lietuvos Nepri
klausomybės reikalus. Susi
rinkę į minėjimą vienbalsiai 
šią rezoliuciją priėmė.

Paminėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą su
rengė kun. A. Mažukna, M. j 
I. C., Šv. Gabrieliaus par. : 
klebonas, A. Piličiauskas, V. 
Paulauskąs, C. Zgrunda, Y. 
Stankevičius, J. Radzwell ir 
S. Milahčius.

Kaip ilgai turės 
gyventi!

Nesenai New Jersey bu
vo padarytas nusprendimas 
prieš motoristą, kad jij su
mokėtų $7,711.45. Buvo įsa
kyta, kad motoristas mokė
tų kas savaitę po du dole
rius. Apskaičiavimas rodo, \ ’ 
kad motoristas turėtų gy
venti dar 74 metus, kad pil
nai galėtų atsilyginti.

Prašo suvažiavimus
atidėti _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Joseph B. fcaetman, direk- vos padėtį, kuri rodo, kad 8 t ur iš emes gi u 
1 lietuviai kovojo, kovoja ir m,» kaukiamas aliejus.

Florida yra 25-ta valstija 
K^Mtoja; “nušvietė Lieti- •IunUln®8e Amerikos Vai-
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torius Office of Defense 
Transportation, prašo visų 
civilinių orgapizacijų savo 
suvažiavimus, seimus, jei jie 
nėra grynai surišti su karo 
reikalais, atidėti ant toliau, 
nes traukiniai labai užimti 
karo reikalais. Seimų dele
gatai prisideda prie apsunki
nimų pervežti kariuomenę.

kovos už Nepriklausomybę. 
Lietuviai labiau bevelija 
mirti, negu bet kam vergau
ti. Lietuvos pasišventimas, 
drąsa, išmintis ir Amerikos 
pergalė duos galimybę vėl
Lietuvai būti
priklausoma
valstybe.

laisva ir Ne
demokratiška

Formų reikalai

Reikia keturių milijonų darbininkų
Ateinantį ketvirtadienį, iš miestų, 1,200,000 bus ieš- 

Chicagoj 12 vidurvakarinių koma tarp vaikinų, žemiau

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

LEO NORKUS, Jr|
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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

valstybių farmeriai su fede- 
ralės vyriausybės atstovais 
turės suvažiavimą. Bus riša
mas labai aktualus darbi
ninkų farmoms klausima?.

Su ateinančiu pavasariu 
vidurvakarių valstybių far- 
moms bus reikalinga keturi 
milionai darbininkų. Pusė to 
skaičiaus tikimasi suvažiuos

draftinio amžiaus, ir mergi
nų, o 800.000 tikimasi rasti 
moterų tarpe.

Tokie farmerių su fede- 
raliaia atstovais pasitarimai 
jau daromi ir kitose Ameri
kos Jungt. Valstybių vieto- 
se<

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
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PATABNAVIVAS 
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X Kun. A. Valančius, Die 
vo Apvaizdos parapijos vi
karas, paslydęs ant mokyk
los laiptų, puldamas susižei
dė. Gydosi šv. Kryžiaus li
goninėj1.

X Valerija Dovidauskie- 
nė, brightonparkietė, šiomis 
dienomis įstojo į WAVES.
Jos vyras Jonas jau tarnau
ja karo laivyne. Sūnų pali
ko auginti grand mamai.

X šv. Kazimiero Akade
mijos muzikos ir balso sky
rius praeitą sekmadienį bu
vo suruošęs muzikos moki- -T 
nių koncertą akademijos au
ditorijoj. Programoj dalyva
vo virš dvidešimts studen
čių.

X S. Metrikas, 1804 W.
47 St., gražiai ištaisė ir mo
derniškai įrengė aavo gro- 
sernės vidų. Šiomis dieno
mis jis susirgo, bet tikima- 
si greit pasveiksiąs.

X Elzbieta Rimeliene,
3331 S. Union Avė. buvo 
sunkiai susirgus. Tikimasi, 
kad stropioj daktaro prie
žiūroj nugalės ligą. Ji yrai 
“Draugo” skaitytoja ir pri
klauso prie daugelio drau
gijų ir nenuilstančiai dar- 
buojas.

X Kun. A. Briška trum
pam poilsiui ynai išvykęs į 
Floridą, rašo: “Jums ten, 
Chicagoj, bepigu, o man Čia 
karšta, šiandie (vasario 18)
95 laipsniai šilumos’*. Kun. 
Briška žada parašyti įspū- f 

džių iš to stebėtino gamti
niu grožiu kampo.

X Antanas Linkonls, gy
venąs La Grange, HL, šio
mis dienomis džiaugiasi pa
didėjusia šeima — dukrele.
Jis yra pavyzdingas Aušros 
Vartų parapijos choro na
rys; tas pats, kuris ir dnr. 
“Draugo” praeitu metų kon
certe operetėie “Lietuvaitė”A
gvvai vaidino žvdo role. Lin- 
koniai jau auginai sūnų.

X M. Dainytė, cicerietė, 
Lietuvos Vyčiu Chicago aps 
krPies pirmininkė ir žymi 
Sodaliciios veikėja vasario 
12 d. Keistučio ‘ ‘spulkos ” 
direktorių buvo pagerbta 
dešimties metų “spmlkok” 
raštinėie darbavimosi pro
ga. Pagerbtuvės }wko Dik- 
šaus. vieno tos “smilkąs” 
direktorių, name. Daunytei 
iteikta brangi dovana.

*

Surasti pavogti 
automobiliai

St. Paul policijos departa
mentas sako, kad 1943 me
tais buvo surasta šimtas 
procentų automobobilių, ku
rie buvo pavogti. Tai btfvo 
pranešta Chicago Motor klu
bui. Pereitais metais St. 
Paule iš 212 pavogtų auto
mobilių keturisdešimt auto
mobilių turėjo juose palik
tus raktus ir penkiasdešimt 
vienas iš tų automobilių bu
vo palikti neužrakinti.

Šiuomi laiku jau galima 

PILVYTI INCOME TAX BLANKAS

Dienraščio "Draugo" Ofise I

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

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

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

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Tax blankos.

4. ) Nuorašas nuo visų išmokėtų taksų per perei
tus 1943 metus.

9
5. ) Jei turite nuosavybių, tai atsineškite rendų ir 

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

■ ■ . ■ ■■ , ... j:l.=====a==gaynwS^'

X Jonas Karnelftkis, ilga
metis Town of Lake koi’oni- 
joj siuvėtas. 4601 S. Hermit
age Avė., šiomis dienomis 
kupinas džiaugsmo. Vasario 
10 d. parvyko iš kariuome
nės poilsio pas žmona (buv. 
Blaževičiūte) jo sūnus Jo
nas ir rado 1au gimusi įpė
dini. kuris vasario 13 d. pa- 
krikštvtas. Kūmais buvo 
Bill ir Stella Marcin. Tuo 
pačiu laiku 1o duktė, ište
kėjus už Kaz. Jurkaus susi
laukė dukters. Vadinas, X 
Karnelskis vienu metu pa
liko du syk grand pa.

Pirkite Karo Bonus
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