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...“And that government oi 

the people, by the people, for 

the people, shall not periah

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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SMARKIAI PUOLA MARSHALL SALAS
Greitu laiku gali įvykti invazija

Atakose dalyvauja ir mūsų karo laivai
e x

PEARL HARBOR, sausio nusakė ar buvo atakuoja*
30 — Gal nurodant greit mos ir kitos priedo pozici- 
į vyksiančią invaziją japonų

Britai užėmė Romos 
geležinkelio tilta

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Alžyre, sausio 30 — 
Britai kareiviai, pasivary
dami iki 18 mylių nuo Ro
mos, žada perkirsti svarbų
jį Apijos kelią. Jie anks
čiau užėmė strategini tiltą, 
kuris eina virš upės ir ge
ležinkelio 12 mylių į šiaurę 
nuo Anzio. Tas tiltas eina 
v:rš Anzio-Romos geležin
kelio linijos. Britai dabar 
randasi puspenktos mylios 
nuo Apijos kelio.

Amerikiečiai kareiviai 
šiuo laiku dasivarė iki pun
kto, iš kur jų lengvoji ar
tilerija gali apšaudyti Cis- 
ternia, geležinkelių centrą 
15 mylių nuo Anzio.

Amerikiečių tankai išmu
šė penkis vokiečių Mark 
IV tankus, kelias kanuolės 
ir sunkvež'mius ir nacių 
kulkosvaidžių lizdus.

Britų karo laivai įšardo 
vokiečių karių judėjimą, 
apšaudydami nacių kanuo
lių baterijas, transportus ir

IŠSIGELBĖJĘ KARININKAI PASAKOJA GENEROLUI MacARTHUR APIE JAPONŲ ŽIAURUMUS
Įr~"

Raportai apie japonų žaurumus, kuriuos dabar armija | Dyess, Ccmdr. (tuomet Lt' Comdr.) Melvyn H. McCoy, 
ir laivynas viešai paskelbia, buvo pirmiausiai suteikti Gen. MacArthur, ir Lt. Col. (tuomet Majorus) S. M. Mel- 
Generolui Douglas MacArthur jo štabe Australijoj. Ši , įnik. Spėjama, kad japonų nukankintų amerikiečių ir fi- 
nuotrauka padaryta 1943 m. rugpiūčio mėn. 4 d., parodo: lipiniečių karių skaičius gali siekti 25,000. (Acme-Drau- 
iš kairės į dešinę: Lt. Col. (tuomet Majoras) W:lliam E. gas Telephoto).

pakraščių geležinkelius. Jie; ;
t»pgi bombardavo Formia Reikalauja llaliios Kaujasi netoli nuo Milžiniškos atakos ant Vokieti ios

a va 9 *uostą, 8 mylias į vakarus 
nuo Minturno.

Vis daugiau kareivių ir 
reikmenų iškeliama įvairiose 
vietose sąjungininkų pozici
joje žemiau Romos.

Sąjungininkai laiko pir
menybę ore. Vakar numuš
ta 36 priešo lėktuvai. Nai
kintuvų saugomi bomberiai 
skraido virš šiaurinės Itali
jos ir bombuoja hangarus, 
a lie j aus ir gazolino krovi
nius, ir aerodromus. Didelė 
ataka ant Veronos išardė 
vokiečių trafiką iš Brenne- -- 
rio perėjos į Bologna.
Cassino fronte, nuolat g’r-' 

dima Amerikos artilerijos

karaliaus abdikacijos Popiežiaus vasarnamio, „ ? xv L _ ,,
Ant namo plevėsuoja Jo Numetė 1,800 tonų bombų Frankfurte

Šventenybės vėliavos irsto-
NEW YORKAS, sausio 

30 — Bar’.! radio praneši
mu, šešių Italijos politinių 
partijų kongresas vienbal 
šiai priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalauja, jog Italijos 
karalius abdikuotų. Alžyro 
radio pranešimu, kongresas 
sakėsi atstovaująs išla’s- 
vintą Italiją ir prie pirmos 
progos susirinksiąs Romo
je.

gai nudažyti lengvam at- 
žymėjimui.

LONDONAS, sausio 30— 
Nacių Transocean agentū
ros pranešimu iš Berlyno, 
Šventojo Tėvo vasarnam's 
Oastel Gandolfe, į; pietus 
nuo Romos, randasi beveik 
kovos lauke. Artilerija šau
do abiejose Popiežiaus rezi
dencijos pusėse.

Japonai numato, jog neteks Rabaulo

laikomų Marshall salų, di
deli skaičiai lėktuvų iš

jos tame salyne, kurių tar
pe yra Jaluit ir M li bazės, 
kurios randasi arčiausiai

Amerikos lėktuvnešių ata- amerikiečių užimtų Gilbert 
kavo Maloelap, Wotje, ir salų, 300 mylių j pietus.
Kwajelein atolius. Adm. Ni- 
mitz pranešimu, buvo pulta 
Taroa lėktuvų bazė Maloe
lap atoly, iš kur kildavo 
daugiausiai japonų lėktuvų 
priešintis mūsų lakūnams.

Admirolas taipg? prane
šė, klad atakoje dalyvavo 
ir didelis dalinys mūsų lėk
tuvnešių. Tuo gal intimuo- 
jama, jog dabar jau naudo
jama tos jėgos, kurios, pa
gal ankstyvesnius praneši
mus, buvo koncentruoja
mos ant japonų.

Trumpas pranešimas ne-

LONDONAS, sausio 30—■ antrą naktį iš eilės ataka-
Daugiau negu 800 Ameri- Vo Berlyną, kur numetė
kos bomberių, saugojami 2,240 tonų bombų.
suvirš 700 naikintuvų, va- . . . ; ~ ,siaurineskar numetė daugiau negu 
1,800 tonų bombų ant prie
šo susisiekimo linijų ir in
dustrinių taikinių Frank
furto mieste. Orinėse kovo
se bomberiai numušė 60 vo
kiečių lėktuvų, o naikintu
vai sunaikino kitus 42. Tris
dešimts vienas bomberis ir 
13 na/kintuvų negrįžo iš a- 
takos

Atakose >ant 
Prancūzijos k ranto,"rinitai 
Lakūnai numušė 4 priešo 
lėktuvus. Iš viso vakar die
ną sunaikinta 106 priešo 
lėktuvai, o sąjungininkai 
prarado 51.

Veikiausiai atkeršijimui 
už atakas ant Frankfurto 
ir Berlyno, vokiečių lėktu
vai vakar naktį puolė Lon

Paskelbė paliaubas kol 
surinko sužeistuosius
SU PENKTĄJĄ ARMI

JA Italijoj^ sausio 30 — Du 
amerikiečiai, kapitonas ir 
karys, nešė iškeltą Raudo
nojo Kryžiaus vėliavą per 
kovos lauką iki pat kruvi
nos Rapido upės. Mirties 
tyloje jie ėjo iki spygliuo
tos tvoros, kur juos sutiko 

i vokietis karininkas.
Jie ten vyko pasikalbėti 

dėl vokiečių prašymo trum
pos paliaubos, kad duoti 
abiem pusėm progos suran
kioti savo sužeistuosius ka
reivius, kiti kurie išgulėjo 
lauke per tris paras.

Ab'i pusės sulaikė ugnį 
kol 75 amerikiečiai ir ma
žesnis skaičius vokiečių su
rankiojo savo mirusius ir 
sužeistus kareivius.

Maloelap jau anksčiau 
huvo pulta 21 kartą, ir ja
ponai ten prarado 96 savo 
lėktuvus. Ten esančiam eže
re bent trys priešo Laivai 
nuskand:nti, ir trys laivai 
sužlibti, z

Ankstyvesnėse atakose 
ant Wotje atolio, nuskan
dinta 3 japonų laivai, du 
sužaloti ir 19 jų lėktuvų su
naikinta Wotje ir svarbiau
sia japonų tvirtovė centri
nėj Marshlallų grupėj, ir 
ten randasi gilus Christmas 
uostas. .;

VATIKANAS UŽGINA 
JAPONŲ PRANEŠIMA

WASHINGTON, sausio 30 
— State Departamento pra
nešimu, Vatikanas, oficialiai 
užgynė japonų -teigimą, būk 
Šventasis Sostas pripažinęs 
taip vadinamą Phil’pinų res
publiką Sausio 8 d. Japonų 
radio pranešimas sakė Var 
t i kanas pripažinęs jų suda
rytą vyriausybę Philipinuo- 
se.

Virš bazės numušta 23 japonų lėktuvai Iš viso dviejose atakose; doną. Nežiūrint didelio šaušaudymas. Prancūzai atme-. 
tė dvi nacių kontratakas ir NEW YORKAS, sausio kuris buvo užtiktas toj pa-
atsiėmė du kalnus į šiaurę 
nuo Belvidere.

Vienas pranešimas iš 
Londono sakė nacių aukš
toji komanda prisilažinusi, 
kad sąjungininkai užėmė 
Rotondo kalną, apie pusant
ros mylios už Castelforte.

30 — Vakar girdėtas To
kyo radio pranešimas sakė 
dėl padėt es Rabaul e “ne
jaučiama nė mažiausio op
timizmo. ’ ’ Anot pranešėjo, 
“priešas kasdien atakuoja 
Rabaulą, ir tęsia atakas ant 
Marshall salų, kurios saugo 
Rabaul bazę.”

čioj apylinkėj.
vakar dieną dalyvavo su
virš 2,000 Amerikos lėk tu-

Ataka prieš Rabaulo La- Į Vįena a;**a bu/° ant 
kūnai aerodromą buvo iš- ^rank. ur^’ 1 ? . an J13®14 
nešta, tuoj po aušros ketvir- P02*0*!1! 2 J08 ran_
tadieny. Keturiasdešimta ja
ponų lėktuvų pakilo prie-

tuose.
Kaip tik pirm šių atakų

IŠ LONDONO — Ameri
kos lėktuvai šiandien ata
kavo Brunswick miestą, Vo 
kieti fojė.

DENVER — Senatai? vs 
Chandler pranešė, kad Gen. 
MacArtbur jam pranešęs, 
jog jis ruošiasi atlyginti ja
ponams už kiekvieną nu
kankintą Amerikos karį.
KALENDORIUS

Sausio 31 d.: šv. Jonas 
Bosco; senovės: Skirman
tas ir Kova.

Vasario 1 d.: šv. Ignaci
juj senovės: Gytis Tule- 
gedis.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus 

didelės atmainos tempera
tūroje.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoji, sausio 30 
— Tęsdami nęperstojančias 
atakas ant japonų Rabaul 
bazės, laivyno dumotoriniai 
lėktuvai numušė 23 japonų 
lėktuvus. Tad šį mėnesį iš 
v'ao numušta suvirš 400 ja
ponų lėktuvų), kurie bandė 
apginti tą N. Britanijos ba
zę nuo amerikiečių atakų, 

i Gen. MacArthur štabo 
įcomunikatas taipgi prane 
šė, jog sąjungininkų patro
lės lėktuvai nakties metu 
nuskandino 8,000 tonų ja 
ponų transporto laivą prie 
Kavieng, Naujos Ireliandi- 
jos, o žvalgybniai lėktuvai 
iš Solomonų padegė du ja
ponų laivus ii konvojaus,

Sinti, mūsų lakūnams. IStolaPie 800 britų bomteriM 
skaičiaus amerikiečiai nu
mušė 23, o gal sunaikino 
dar 6. Sąjungininkai prara
do 6 savo lėktuvus.

Keturmotoriniiai lėktuvai 
ir naikintuvai grįžo atakon 
vidurdieny ir puolė reikme
nų krovirius prie Sulphur 
Creek. Vidutinieji bombe
riai nakties metu atakavo 
Laha aerodromą, Ambon 
saloj, ir sukėlė gaisrus, ku
rie buvo matyti už 60 my
lių. Kiti lėktuvų daliniai 
puolė japonų įrengimus 
Buka saloje, ir kulkosvaS-

Partizanai užmušė 250, 
vokiečiu kareiviu
LONDONAS, sausio 30— 

Jugoslavijos partizanų ko
munikatas pranešė apie nu
žudymą 250 vokiečių karei
vų ir sunaikinimą kelių 
priešo tankų kovose prie 
Kistanje, Kroatijoj. Anot 
pranešimo, naciai buvo pa
varyti ir jų daliniai pas
tumti iš dęšiniojo Krka u> 
pės kranto.

Vėliausiu pranešimu, par-
džiais apšaudė priešo pozi- -tfaanai laimi prieš vokie- 
cijas ten. frus Bosnijoje, kur atakuo-

Priešo lėktuvai nakties ja juos tarpe Prijedor, Bo-
metu išnešė lengvą ataką 
ant amerikiečių pozicijų 
prie Torokina, Bougainville 
saloj.

sanska Novi ir Bihac mies-

dymo iš priešlėktuvinių 
patrankų), kiti vokiečių lėk
tuvai skraidė v:rš Londono 
ir numetė bombas keliose 
Londono apylinkėse. Vėliau
siomis žiniomis 26 asmenys 
buvo užmušti ir keliolika 
buvo sužeisti.

Du naciai pabėgo
ATLANTA, Ga., sausio 

30 — Šio miesto FBI agen
tai ieško vokiečių karo be
laisvių Matthias Boersch, 
22, ir Kurt Moewes, 25, ku
rie pabėgo iš stovyklos ne
toli Albany, Ga. Abu vokie
čiai nemoka anglų kalbos.

RUSAI 22 MYLIOS NUO ESTIJOS
Dėl nacių kontratakų turėjo pasitraukti

MASKVA, sausio 30 — į rytus nuo Latvijos sienos. 
Už’mę Cudovo, rusai visiš- Pietiniam fronte, tačiau, 
kad išlaisvino 400 mylių ii- rusai pirmą kartą per sep- 
gio geležinkelį tarpe Lenin- tynias savaites buvo pri- 
grado ir Maskvos, o oku- verst5, pasitraukti. Komuni- 
pavę Novosokolriki kryž- katas pripažino, jog dėl di-

Vienuolė papasakojo 
apie japonu žiaurumą
LONDONAS, sausio 30— 

Iš pietų Afrikos pranešama 
apie kitą japonų žiaurumą. 
Vienoj sanitarijoj ten da
bar gydoma vienuolė, kuri 
buvo japonų suareštuota 
tuoj po Pearl Harbor. Jai 
esant kalėjime jaiponai jos 
nugaroje ir ant rankų įde
gino raidę “V.”

Anot jos pasakojimo, ji 
buvo įkalinta Tokyo kalėji
me drauge su kunigu dr ke
liais šimtais britų Japonai 
kunigą nuolat plakė ir 
žaizdų jis galų gale mirė?

Vienuolė pasakojo kaip 
vieną dieną japonai liepė 
belaisviams e'ti į kaimą. 
Kaip tik jie išėjo per duris, 
japonai pradėjo į juos šau
dyti ir 300 ant vietos už
mušė. Tie, kurie dar liko 
gyvi buvo japonų, nudurti.

keKų centrą, Leningrado- delių vokiečių kontratakų

tų. Rytinėj Bosnijoj slavai Premjero Stalino dienos į-

0de88os linijoj, atidarė sau Gen. Vatutin vadovaujamos 
kelią į Latviją.

Vienas dalinys pasivarė 
į vakarus nuo Leningrado 
iki Zazoritsi, tik 22 mylias 
nuo Estijos sienos.

Novosokolriki užėmimas 
buvo praneštus specialiam

okupavo Borece 
miestus.

ir Celic sakyme. Tas miestas ran
dasi mažiau negu 60 mylių

kariuomenės turėjusios eva
kuoti kelias vietas į rytus 
nuo Vinnitsa ir šiaurę nuo 
Kristinovka.

Narių DNB žinių agentū
ros pranešimas sakė vokie
čiai evakusvę Smela gele
žinkelių centrą į pietvaka
rius nuo Cerkasy, Dniepro- 
užlenkime.

/

MIRĖ JUOZAS SAURIS
CHICAGO, sausio 30 — 

šeštadienio naktį mirė Juo
zas Sauris, plačiai žinomas 
lietuvis muzikas. A. a. Juo
zas Sauris kurį laiką buvo 
Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities choro vedėjas, ir 
lietuviškų rado programų 
dirigentas. Velionis buvo 
airių bažnyčios vargoninin
kas.
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B GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
Lietuviai Ketvirtame 
Karo vajuje

Visos Lake County lietu
viai, paremdami Pitts
burgh vyskupijos konferen
cijos obalsiu, nežiūrint min
čių ir įsitikinimų skirtumo, 
neiti vienumon ir bendro-

voe nepriklausomybės minė
jimą ffv. Pranciškaus lietu
vių parapijos svetainėje, 
3905 Fir St., Indiana Har
bor, Ind. Komisijon įėjo ki
tų kolonijų veikėjos, kurių 
▼ardų neturiu po ranka. Iš 
Gary: Ona Brazauskienė. 
Mary Radis ir Einikienė. 
T'kietai jau padaryti ir pla-

mirs jėgomis padėt:. U. S. i tina rai. Tikslas minėjimo —
laimėti šį, karą ir visomis 
galimybėmis pasirodyti vie
ningais, pirkime valstybės 
paskolos bonus. Taip pat 
nepamiršti kovoti už Lietu
vos, mūsų brang'os tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Pradžia

Tokia mintimi susitvėrė

sukelti pelno Lietuvos gel
bėjimo k* gynimo reikalams. į 
ir paskelbti, kiek lietuviai 
yra išpirkę bonų. BU3 su
teikta dovana $25 daugi? u- 
s'ai pasidarbavusiam. Dova
ną skiria legionierių Vytau
to postas. ,

Taigi, lietuviai, visi, kaipj
čia pirma laikina komisija ^ienas. sukruskime ir paro- 
Indiana Harbor, o vėliau iv, dykime pasauliui, kad mes

VIENA SEIMĄ
VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
F actory Repreeentattve

SHOVVROOMS IN 
VtKKCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Gary, Ind. Sausio 16 d., Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje įvyko visos Lake coun
ty draugijų atstovų suva
žiavimas. Buvo išduotas ra
portas iš abiejų skyrių bo
nų pardavimo’. Pasirodė, lie
tuviai Gary ir apylinkėje iki 
šiol bonų yra i&prrkę už" 
$200,000. Tai ne viskas, nes 
visų nebuvo progos suregis
truoti.

šiame suvažiavime, išklau 
sius raportus abiejų skyrių 
pirmininkų, išrinkta pasto
vi valdyba, kurion įėjo: p:r- 
mininku Albert G. Vinikis 
(viršininkas vandens depar
tamento!, East Chicago 
miestelio; vice pirm. Jonas 
A. Grekey iš Gary, Ind.; 
rašt. Jurgis Dubiekas iš In
diana Harbor, Ind.; ižd’n. 
Kazimieras Nakutis iš Ga
ry, Ind. Direktoriai: kun. 
K. Bičkauskas iš Indiana 
Harbor, kun. S. J. Murtis 
iš Gary, Antanina Nenienė 
iš Gary ir Matukas iš East 
Chicago.

Komis'jon bonams parda
vinėti apsiėmė Garyje: kleb. 
kun. Martis, Mary Radis, 
Ant. Nenienė ir Kazimieras 
Nakutis.
Minėsime Lietuvos
Nepriklausomybės sukaktį

Vasario 13 d. nutarta su
rengti visos Lake county lie 
tuvių vardu bendrą Lietu-

esame gyvi ir remiame A- 
merikos pastangas greičiau 
laimėti karą ir atgauti lais
vę mūsų Lietuvai. Visi už 
tai, kad greičiau baigtųsi 
tas kraujo liejimas.

E kitę ir užsirašykite prie 
čia paskelbtų asmenų, kad 
pirkote boną. Galite pirkti 
kur norite, bet pašte, banke 
ar kur kitur išpildysite pa
sižymėjimo lapelį, sakysite, 
kad kreditas eitų lietuvių 
vardui.

Stokime visi, ka’p vietas, 
į bendrąjį darbą už šią ir 
mūsų mylimą šalį. Prikel
kime Lietuvą mūsų!

Korespondentė •
Pastaba

Užsibrėžta išckkti už 
$100,000 iki 13 ci. vasario.' 
Susirinkimo metu Matukas, 
iš East Chicago pareškė, i 
perkąs bonų už $19,000. Ki
ti užsirašė $5 900. Taigi su- 
sirinkimas pradėtas huvo 
jau su $15,000.00.

Korespondentė

I. P, VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

auditorius
4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

PerirSM mvo RaMfot | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksai* ir kitai* rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Pažiūrėkit į šį būrį žmonių. Tai viena LHeuremc šeima iš Lorrettevlle, netoli Quebec 
miesto, Kanadoj. Viso 17 vaikų. Vyriausias 22, o jauniausias 2 metų amžiaus. Tėvai 
47-46 m. amžiaus ūkininkai 100 akrų žemės. Nuotrauka padaryta šeimynai pasiruošus 
vykti į bažnyčią. (NCWC-Draugas photo?

I Pnkjlt dif D žiuoja iš Varšuvos ir “ve-Lcllndti JGftu žag- EU savįm ištisus fabri-
YORKAS, sausio kug_L mašineriją, admin s- 

27.—Lenkų požemio radio tratyvinius štabus ir darbi- 
stoties pranešimu, naciai, nįnkU3”
pradėję “ekonominę” eva
kuaciją Varšuvos miesto.
Vokieš'ai inžinieriai, tech
nikai ir politikieriai išva-

Lietuviu 
Jeweky Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PltlENA- 
UIAU8IAS 
KAINAS.
Turime didėlį 

pa a i r inkimą
Muzikališkų ustrumntų, Muzi 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių nusikaliu 
daiktų.

rainom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
sna* ir Muzikalius Instrumen
tu*. # e

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHSIAKER

ARCttEB AVENUE 
« LAFAYETTE 8617

'DABAR

VARG. SAURIS MIRĖ SV. BERNARDO LIGONINĖJ
Varg. Juozas Sauris pra

eitą šeštadienį, Sausio 29d., 
1944 m. mirė Šv. Bernardo 
Ligoninėj*, 2:15 vai. popiet.

A.a. Juozas Sauris buvo 
nuvežtas į Šv. Bernardo li
goninę praeitą, trečiadienį, 
ka' buvo paralyžiaus ntakos 
perblokštas be žade.

A.a. J. Sauris buvo šv. 
Gabrieliaus parapijo* var
gonininkas per praeitie 19 
metų ir gerai žinomas Chi
cagoj lietuvių tarpe. Sauris 
vedė Chicagos Vyčių chorą 
per ilgą laiką.

Velionis paliko žmoną So- 
f ją (po tėvais Lapirkaitė), 
dDkterį Genovaitę ir sūnų Tolimesnės

Vieningai dirbkime nž Lieknos neprikkmsmnybę
IIr

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
B metų patyrimas

TeLt Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oflso tr Akinių Dlrbtavl 
*491 SU HALSTED ST.

*4tk Strost 
10 iki <| auo • Ud I

pagal sutartį.

<©-

EXTRA1 EXTRA!
P«irrn.tnyt«»orda. U

adr.

Uetuvllkaa
Žyduką.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Ji. KANTER. aa«

MONARCH LIUUOR
f 3529 80 Halsted St 

Fhone YARDS OOM
I «w*UT.nm į’iiiu

m—
Yra Geriausias Laikas Plrlrtl Pirmos R&šies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiOrėldte ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
' TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWENAS, 
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

9039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
Valandos: Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vaL ryto iki 5:30 valandos popiet.

Res. 6958 So. Talman Ava 
Bes. TaL GROvebill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos* 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
3423 VVest Marųuette Boad

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį.
1 Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
Į BM be akinių. Kainos pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
YBt vtaaa pora aktų visam gyveni
mui. Saugokit. Jas leisdami lleg- 
■amlnuotl Jaa modernlSktauala 
metodą, kurią regSJimo mokalaa 
SKU sutstktl.

M METAI PATYRIMO^^

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 11-tos 
JTAU MM, 
VALAKDOSi

•lie a. aa. Iki aite ». m. 
A Iv šeitad. Iii* a. m. OB !:•» * m.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ >
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
m . « ii.M i i i mr.it ............. .. i. .................

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
uti ir Ugi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR lYMIAUSIAf LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 • Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Juozapą. Svuriri gyveno po apie laidotuves bus praneš- 
adresu 4434 So. Lcwe ave. f os vėliau. XXX1,

Remkite ir platinkite "Draugą", nes iis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus. ' FAnMlMG'

IBARCLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MFC -1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- (į 

tadieniais nno 7 iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
,Nw 2 iki 4 ir mo 6 IU 8 vaL vak. 
* Nedflfocnls pagal nutartį 
Offln* Tet TARda 4787 
Namų TeL PROspeet 1939

TARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal nutartį.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—8 ir 6—8:80 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tei. TARds 5921 
Aaa.: KENvood 51*7.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

TsL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—8 popiet ir 7—S ▼. v. 
■skaotacL. Trečiad. ir šeštadienio

• vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

5241 VVest tf&th Place 
_____ TeL REPnblic 7868

FeL CANai 0257 #
Rez. Tel.: PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

fi iki 9 vat vakare.

TsL YABds 3149

DR. V. A. SIMKUS >
•mvOJAS B CHIRURGAS

B AKINTUS PRITAIKO 
744 VVest S5th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:3O-S:3O 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

---------------------------------- —e4
LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HKMlock 5849 
Rezld.—HEMIock 2524

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nno 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel........... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadiemala 

kr Penktadieniais 
TaL: 10-12 ryto, 2-5, T-9 P. M. 

tl<7 S. Halsted SU Chicago

>

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Telefonas: YARd* 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TaL: MlDmay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer AVenue 
Ofiso Tet LAFayette 3210 
Rem TeL LAFayetto OOM

Jeigu Neatsiliepiama— > f
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
PIruu, Antr., Ketvir. 0 Ud 9 vak.; 

Penktad. 9:30 Ai 9:30 
Beštad. 6 vaL Al 9:30

Sekmadieniais pagal

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Valandoo: 8—6 popiM. PLAUNKITĘ “DRAUGI



Pirmadieniu, sausio 31, 10T? DIENRABTIS DRAUGAS, CriBCAGO,

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 Na Dearbom Street 
Te*. RANdolpb MM-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War

statymai reikalauja kad 
mas darblnhikn turi Įsigyti Pa
liuosavimo Rafttą (statement of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo War Maa- 
po>wer Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs gaut gauti 
lr ar Jums reikalinga palliM)**- 
vlmo raitas. Jds sutaupysit aau 
lr darbo patalpoms daug laika

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS

MEKANIKŲ
★ Aukščiausia Mokestis
★ Geriausios Darbo Sąlygos
★ Svarbūs Karo Darbai 

Taipgi Mekanlkams Pagelbininkų.
PAŠAUKIT MR. MATTSON 

CHESAPEAKE 8883

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

VYRŲ REIKIA
Darbininku medžio i&dirbimo dir
btuvėje. Taipgi Shaper ir patyru* 
shl prie novelty rakandu.

FEDERAL WOODCARVING 
COMPANY 

1029 W. Chicago Ave.

Darbininką
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 SUPTUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

Stock Handlers
AMŽIAUS 18 IKI 50

Išdalinti mažus įrankius ir mažinu 
dalis svarbioje pramonėje. Pasto
vūs darbai. Geros darbo sąlygos 
ir gera mokestis. Dykai ligoninis 
ir apdraudos pienas. Patyrimas 
pageidaujama bet nereikalinga.

CASPERS TIN PLATE OO. 
4100 W. 42nd Place

★ ' ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS KEIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų 

Moteriai Handlers 
Welderiams Pagelbininkų 

Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

MERTT DIRBTUVE
Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos {atdirbti 

taip greitai kaip Išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvariu— Canteen prtatašo valgius kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo dsrtrą, bokite prie aavo darbų.

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

HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

ARC YVELDERIŲ
Betiasdešlmts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Jaidirblmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Jsldlrblmaa

MAŠINISTO
$70.00 na $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS 
5757 WEST 65th STREET

Kasdien: S ryto Iki S vakare

ATEIKIT SAVO DALI
Svarbiuose Darbuose

PRECISION MASINISTŲ 
TOOL MAKERS

Gera pradinė mokestiH. Apmokamos 
atostogos. Progos Įsldlrblmul.

UNIVERSITY OF CHICAGO
154 E. SSth St. Room 201.

LANGU PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6849 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77yac I VALANDA 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENĄ IR NAKTĮ

SILVER FLfET 
MOTOR EXPRESS, INC.

$857 8. JUSTINE ST.

DRAUGO SPAUSTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ 
Patyrusią w Be Patyrimo. 
GEROS DARBO SĄLYGOS

Atsižaukit
2384 8. OAKLEY AVE. 

TEL. CANAL 8010

HELP VVANTED — VYRAI

VYRO
Mekaniškat patyrusio kad Išmokti 
amatą kaipo Die Maker. Mes išmo- 
klnalm. Pulki proga Ir po karo dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite

GRAND SPECIALTIES CO. 
3136 W. Grand Ave.

Reikia Malioriams 
Pagelbininkų

Prie gramdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTRANCE) 
Reikia

Ktlkly PknV-Jų 
. Dlšlų Valytojų

Patyrusių ar ne. (Dlšlų plovimo 
mašinos). 8 vai. J diena. Sekmadie
niais nereikia dirbti. Valgis veltui 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. Monroe.

VYRŲ

VAIKINŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVES DARBAI 
PROGA ĮSIDIRBIMO 

70c Į VAL. PRADEDANT 
ATSIŠAUKIT

Louis Milani Foods 5219 s. yvestern blvd. 

3825 W. Lake St. f00TE BROS.

Gear & Machine Corp.
HELP VVANTED — MOTERYS

Merginų

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS
\

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram

MATYKIT MR. DROGAS
( WarehOM«<ėJe)

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden

JAUNŲ VAIKINŲ 

16 iki 17 Metų Amž.
LENGVI DIRBTUVES DARBAI

TIK DIENINIAIS AIFTAIS 
GERA PRADINIS RATA 
100% KARO DARBAI

PHILCO CORP. 

3345 W. 47th St.
Atsišaukit Employment Ofisan 

8:30 Iki 4:30 blle dienų.

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

Uthuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL A N AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

PIRKITE KARO BONUS! PIRKITE KARO BONUS!

HFIJP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

SVARBUS
KARO DARBAI

DARBININKAMS 

Rankomis Irokeriams
šlavėjams

Vyrams senesnio amžiaus 

kurie dar stiprūs atlikti 

vyriškos rūšies darbus.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJOS MODERNINES 
DIRBTUVES 

DARBAI VIDUJE

60 VAL. Į SA VAITŲ—
70 VAL. MOKESTIS

10% NAKTIMIS BONAI
t *

Kreipkitės Employment Ofisan
8:30 ryto iki 5 pp.

MOTERŲ Santa Fe Ry.
štai tikra proga Išmokti 
naudingą ir įdomų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt**
3815 ARMITAGE AVE.

4150 N. KNOX AVE.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. (87.60 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltBs prie Houeekeeper. 

KDOEWATER BEACH HOTEL 
6349 Slieridan .Rd.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

100% Karo Darbai 
Geros Darbo Sąlygos

ILLINOIS COIL SPRING CO.
2100 N. Major (5700 West)

REIKIA MOTERŲ "
Skirstyti binzus (be&ns).

MICHAEL — 
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vtdurmlestyje 
Moterims iki 50 metą senumo. 
Vai.: 5:30 vak. IU 12 naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 

Amžins 20 IU 50 metą.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 

AtsišanUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisas Moterims 

Street floor

809 W. WASHENGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto Iki 5 pp.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Aukščiausia mokestis—lengvi dar
bai. Patyrimo nereikia. 48 vai. į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai. 

SOMERMAN & SONS, INC. 
32$ N. Carpenter

Reškia
Stiklų PlsMėJų 
IMšlų Valytojų

Patyrusių ar ne. (Dlšlų plovimo 
mašlnoe). 8 vai. J dienų. Sekmadie
niai* nereikia dirbti. Valgia veltui. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. 'Monroe.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koka Jūsų amžius, Įdomus 
darbas laukia jus čionai.

PI.AKTIC BINDING CORP.
7S2 S. SHERMAiN

REIKIA

MOTERŲ
Pilno ar dalinio laiko darbams. 
Jei galit atlikti paprastą namų 
prosymo darbą, mes jus l&mokin- 
sim ir mokėsim laike mokinimo. 
Galėsit dirbti 4 vaL ar daugiau { 
dieną ir tiek dienu klek galėsite. 
MATYKIT MISS TESSIE BURKE

BIRCK — FELLINGER CO. 
200 E. Marijuette Kd.

Tel. Wentworth 5380.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ . 
REIKIA

Prie lengvu dirbtuvės darbu. 

Atsišaukit
Central Pattern & Foundry Co.

3737 S. Saeramentor

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

7

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

VYRŲ-MOTERŲ 

KARO DARBININKŲ
v ★
VYRŲ;

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ: 

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS 

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniorlty Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus. 

EMPI.OYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matyklt Mr. Danloek paMtarimuL

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲą

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Ave. Cioero

v
Kiniečiai varosi pirmyn 

šiaurinėje Burmoje
NEW DELHI, sausio 30 

— Pranešimas iš pietryti
nės Azijos sakė amerikie
čių išlavinti kiniečiai kariai 
pasivarė p:rmyn Hukavvng 
klonio apylinkėj, šiaurinėje 
Burmoje, išmuša japonų da
linius virš Taipha Ga, ir 
stumia juos atgal tarpe 
Tarung ir Tanai upių. Kiti 
kiniečių daliniai jau persi
kėlė per Ahawk upę, bet 
dar nesusitiko su priešu.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERR 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
> GERA MOKESTIS 

. DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atatlau- 
kit darbo dienomis nuo > ryto Urt 
6 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerua. *

2742 W. 36th PLACE

PORTERIŲ IR
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
. 1OO% KARO DARBAI
Dykai ligoninės ir gyvasties ap- 
arauda. Gera mokestis. Mažos

kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO.
, 320 E. 21st St.

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

Mums reikia abiejų — 
vyrų ir moterų prie 
steel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis

v ir proga įsidirbimo.
★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 5 pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIŠAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
134th - Clark St 

Chicago

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Roundhouse Darbų
Reilialingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai
VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. A Wentworth Ave.

SANTA FE RY.

“DRAUGE”

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Pranešimas iš Adm. Mo
untbatten štabo sakė japo
nų kontratakos Arakan 
fronte buvo atmuštos.

Britų lėktuvai penktadie
nio naktį puolė Rangoon, o 
naikintuvai apšaudė japo
nus kareivius Maungdaw 
apylinkėj, Mayu pusiausa- 
ly. Amerikos, bomberiai a- 
takavo kelią į pietus nuo 
Taipha G.a. Visose operaci
jose prarasta vienas sąjun
gininkų lėktuvas.

Hitleris minėjo savo 11 
m. valdymo sukaktį

LONDONAS, sauso 30— 
Minėdamas savo 11 metų 
valdymo sukaktį, Hitleris 
šiandien sakė 21 minutę kai 
bą, kurioje visai neprisimi
nė apie vokiečių kariuome
nių pralaimėjimus. Jis kal
bėjo šaltai: tvirtino, jog 
Vokietijos namines frontas 
nesubyrės, s^kė gali būti 
tik vienas laimėtojas — 
Vokietija ar Rusija. Anot 
jo, Vokietijos laimėjimas 
reikšią3 Europos išgelbėji
mą, o Rusijos Laimėjimas 
reikšiąs Europos subolše- 
v i žavimą.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl I 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininko
DABARTINI 
MVIDKNTŲ 
RATA...............

1751W. 47th Street

VYRAI IR MOTERYS

UŽTIKRINKIT 
SAVO ATEITĮ

Dirbdami prie seniai įsteigtos 
kompanijos biznyje nuo 1914 m 

Dabar užimta 
100% KARO DARBAIS 

ir kuri turi pasiskyrus tikrą 
po karo programą. 

REIKIA:
PATAISYMUI MAŠINISTŲ 

LAMINATION RINKĖJŲ 
FLOOR INSPEKTORIŲ

DIE SETTERS
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

PRECISION GRINDERS 
SLITTER PAGELBININKŲ 
SHEAR PAGELBININKŲ 

MAŠINŲ ALIEJOTOJŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

PAPRAST. DARBININKŲ 
★ ★

Employment Ofiaan atdaras kan 
dleu nuo 8 ryto Iki 5 pp. Sekmad. 

nuo 10:80 ryto iki 8:80 pp.

WEBSTER—
CHICAGO CORP.

5822 W. Bloomingdale
(1800 North at Central Ate.)

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Dry cleaning dirbtuvėje. Aukš
čiausia mokestis mokama pradi
niams. Po karo darbai.

OOLUMBIA CLEANERS 
A DYERS 

1129 W. 14th St.
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APŽVALGA

Tikri barbarai
Karo ir laivyno departamentai paskelbė visuomenės 

žiniai baisius japonų žiaurumus. Žinios apie žvėriškus 
japonų, elgesius su Amerikos ir filip:nų belaisviais yra 
paduotos tų kurie tuos žiaurumus yra pergyvenę. Skai
tant apie amerikiečių ir filipiniečių belaisvių kankin - 
mus net sunku yra, įsivaizduoti, kad tokie dalykai šiais 
laika s galėtų dėtis. Tačiau apie tai abejonės nėra. Ja
ponai belaisvius muša, badu marina ir žudo.

Šios ir kitos žinios apie japonų barbariškumus Ame
rikoje ir visur pasaulyje sukels didžiausio pasipiktini
mo ir paakstins dar daugiau dėti jėgų į karo pastan
gas, kad tik greičiau. nugalėti barbarus japonus ir iš
laisvinti jų kankinamus žmones.

SLA vaidybos nominacija
“Tėvynės” 4 Nr. paskelbta SLA pildomosios tary

bos nominacijų balsavimų daviniai, kurie yra tokie; 
kandidatai į pirmininkus — F. J. Bagočiua gavo 2,260 
balsų, W. F. Laukaitis — 984, K. Kalinauskas — 172; 
į vice pirmininkus — P. Dargia 1,400 balsų, J. Ma- 
žukna — 962, V. Kerševičius — 415; į sekretorius — 
M. J. Vinikas 3,170 balsų, K. Jurgelionis — 88, J. Stil- 
sonas — 85; į iždininkus — K. Gug's 2,317 balsų, J. 
J. Bačiūnas — 553. Ch. Cheleden — 237; į iždo globė
jus — S. Mockus gavo 2,803 balsus, E. Mikužiūtė — 
2,223, J. Brazauskas — 485, J. Maceina — 474, A. Stri
maitis — 105, A. Kriaučialis — 99; į daktarus kvotė
jus — dr. S. Biežis 3,065, dr. J. Baltrušaitienė — 121, 
dr. A. Sliuipai'tė — 121.

Daugiausia balsų gauna senosios valdybos nariai. 
Tik naujas kandidatas į vice pirmininkus — P. Dargis 
pralenkia senąjį kandidatą J. Mažukną, kuris pasku
tiniu laiku buvo gerokai pakrypęs prie bolševikų.

★
Naujos gadynės knygnešiai Lietuvoje

Kaip spaudos uždraudimo laikais prie caro valdžios 
atsirado Lietuvoje knygnešiai ir slapta platino lietu
viškus laikraščius ir knygas, taip ir šiuo metu yra drą
suolių ir pasišventėlių, kurie, nepaisydami didžiausių 
okupantų nacių žiaurumų, slapta leidžia laikraščius ir 
slapta juos platina. Naciai dėl to niršta, slaptosios spau
dos darbininkus baudžia.. Stengdamiesi slaptąją spau
dą likviduoti naciai bal. 29 d. suėmė visą eilę jų įta
riamų asmenų ir tuos areštuotuosius iš Lietuvos išve
žė: iš Vilniaus išvežta “Naujosios Lietuvos” redakci
jos nariaj — Žukas ir Stankevičius, “Statybos” bendro
vės tarnautojai — inž. Daniūnas, inž. Masiulis, kpt. 
Jakubauskas ir Itn. Abromas, apskrities viršininko į- 
staigoe pavaduotojas Alksnis, ltn. Babickas; iš Kauno: 
žurnalistas Ks. Urbanavičius ir karo korespondentas 
Henrikas Blazas; Vidaus Reikalų V-bos tarnautojai — 
kpt. čekauskas ir Lukošiūnas, iš “Žaibo” spaustuvės 
ir Valstybinės Leidyklos — P. Lugas, St. Lugas, V. 
Telksnys ir S. Kvietka. Gegužės 15 d. suimtas ir išvež
tas siuvėjas M. Kriukelis.

Tai buvo praėjusių metų balandžio mėnesyje. Nuo 
to laiko gal daug naujų suėmimų įvyko. Bet, vienus 
“knygnešius” nubaudžia, ištremia, kiti jų vieton sto
ja į darbą ir tuo būdu eina nuolatinė ir intensyvi kova

MIRTIES KELIAS

Žemėlapis Luaon salos, 
kur 85 mylių ilgio kelias 
nuklotas amerikiečiais ir fi
lipiniečiais, patekusiais į ja
ponų nelaisvę karo pradžio
je. Suimtuosius varydami 
didžiausiam saulės karštyje 
japonai badu ir troškuliu 
marino, kankino ir žudė. 
(Acme-Draugas telephoto)

Rekordinės pinigų sumos
Jungtinaa Valstybės per savo 150 metų egzistavimo 

išleido (federalinė vyriausybė) $87,300,000,000. Tai yra už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą
per tą ilgą laikotarpi (per pusantro šimtmetį) išleista 
truputį mažiau, negu vienais praėjusiais metais. Ne
oficialiu pranešimu, 1943 m. išleista $88,000,000,000, iš 
kurių $82,000,000,000 sunaudota karo reikalams.

Bet ne vien tik išlaidomis padarytas rekordas 1943 
m. Federalinė vyriausybė pasiekė rekordą ir savo įei- 
gomis, kurių turėta $34,500,000,000. Taksais gauta 
$31,900,000,000. Tuo būdu federalinė akola padidėjo 
$53,000,000,000. Viso skolos 1943 m. gruodžio mėn. Dė- 

,dė Šamas turėjo $170,420,000,000.
Tačiau, nepaisant kaip didelė būtų skola, Jungtinės 

Valstybės, išnaudodamos savo resursus, galės ją lik- 
v:duoti. Ypač svarbu, kad ir po karo planuojama pa
laikyti gamybą aukštame laipsnyje.

Kad tie gamybos planai pokariniame pasaulyje būtų 
galima realizuoti, reikalinga yra glaudus bendradar
biavimas tarp pramonininkų, darbininkų ir vyriausy
bės. Tuo tarpu tokio bendradarb:avimo dar nesimato. 
O tai šiandien yra vienas iš pačių svarbiausių dalykų.

ž’nias apie slaptosios spaudos veiklą Lietuvoje mums 
paduoda LKFSB. Gi biuras jas paėmė iš vieno slapto 
laikraščio “Laisvės Kovotojas”.

rr rr

Prof. Bi. Česnio sukaktis
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Kauno 

metropolijos kapitulos kanauninkas, popiežiaus rūmų 
.monsinjoras Blažiejus Česnys yra vienas iš garsesnių
jų vyrų Lietuvoje. Šiemet vasario 1 d. (nauj. kai. — 
vas. 13) sueina jam 60 m. amžiaus. Gimęs Paluklaukio 
venk., Luokės valsč., Telšių apskr. Mokėsi Palangoje, 
žemaičių Dvasinėje Seminarijoje Kaune ir Petrapily 
baigė dvasinę akademiją magistro laipsniu, dar studi
jas gilino Šveicarijoje. Kaip retų gabumų žmogus bu
vo 1911 m. pakviestas profesoriauta Petrapilio dvas. 
akademijoje, o nuo 1919 m. trejus metus Liublino uni
versitete dėstė sanskritų ir lietuvių kalbas bei kai ku-

Komvnistai be žado
Tokia antrašte “Naujienos” davė apžvalginį straips

nį, kuriame primena, kad lietuvių bolševikai — Prūse.r 
ka ir Andriulis Edeno pareiškimą užtylėjo, jo nepa
skelbė, nes “nenorėjo prisipažinti, kad juodu apgau
dinėjo publiką”. Tarp kitko rašoma:

“Kiek kartų šitie bolševikiškos “tiesos” mylėtojai 
ir darbininkų “švietėjai” įrodinėjo, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija jau esančios pripažintos Maskvai; kad 
ministeris žadeik's neturįs teisės atstovauti Lietu
vos, nes Lietuva esainti “sovietinė” ir ją atstovauti 
galįs tiktai Justas Paleckis, kuris gyvena Maskvoje.

Jie šaukė “demokratinių” atstovų suvažiavimą New 
Yorke pasisakyti už L'etuvos pąvergimą sovietams 
ir parašė rezoliuciją, reikalaudami, kad Amerikos val
džia uždarytų Baltijos valstybių pasiuntinybes ir 
konsulatus šioje šalyje.

Ir visos šitos jų pastangos nuėjo niekais. Trumpa 
Anglijos užsienio reikalų ministerio Edeno kalba par
lamente susprogdino visą komunistų propagandos 
burbulą. Jokie Stalino, ar Hitlerio, ar kieno kito pa
daryti dabartinio karo metei teritorijų keitimai nėra 
pripažinti ir nebus pripažinti, jeigrt jie neims įvykdyti 
laisva susitarimu ir gera valia.

Vadinasi, komunistų pasaka, kad Lietuva esanti 
SSSR dalis, yra humbugas. Justas Paleckis ir jo kli
ka, kalbantieji “Tarybų Lietuvos” vardu,-yra Mask
vos pasamdyti šarlatanai.”

Dėl Paleckio ir jo klikos šarlataniškumo abejonės 
niekuomet nebuvo. Tik, žinoma, paskutinieji įvykiai dar

riuos teologijos dalykus. Nuo 1922 m. pakviestas pro- aiškiau lietuviškųjų bolševikų išgamiškus veidus pa- 
fesoriauti Kauno universitete, vėliau buvo "išrinktas rodo. 
tecl.-filoa. fakulteto dekanu ir net universiteto prorek
toriumi. Nuo 1926 m. buvo studentų bažnyčios rekto
riumi ir pamokslininku. Nemažai rašė įvairiuose žur
naluose ir d'rbo daugelyje lietuviškųjų draugijų. Buvo 
Liet. Enciklopedijos bendradarbis ir jos redakcijos na-

The Foreign Policy Association išleido Sherman S. 
Haydan parašytą knygą — raportą apie Vatikano už
sienių pol”į.ką. Raporte yra atremiami įtarinėjimai 
būk du paskutinieji popiežiai parodę palankumo faiiz- 

rys, o taipgi Lietuvos Katalikų Mokalo akademijos mui. Ta proga suminimos dvi popiežiaus Pijaus XI en-
vicepi rmininkas Savo dideliu taktu nusipelnęs net ki- cikliko3 — vieną “Non Abdiamo Bisogno” — pr'nš Ita- 
tokių pažiūrų žmonių pagarbos, studentų gerbiamas ir lijos fašizmą ir antra — “Mit Brennender Sorge” — 
mylimas. _______ « _ tgrieš Vokietijos nacizmu.

Nupirkime Dėdei 
Šamui Laisvės Laivą!

Trečiosios Karo Paskolos 
vajaus metu New Yorkoi 
miesto ir Nevv Yorko val
stijos lietuviai išpirko karo 
bonų už daugiau, kaip vieną 
milioną dolerių. Už tai Val
stybės Iždas lietuvių vardu 
nupirko tris didelius bom
berius, ligoninės lėktuvą ir 
dvidešimts šešs lengvuosius 
automobilius-“ jeeps”. Lietu
viai amerikiečiai tame va
juje pasirodė puikiausiai.

Sausio 18 d. prasidėjo 
Ketvirtosios Karo Paskolos 
vajus, ftin vajun vėl esame 
pakviesti. Mes giliai tikime, 
kad šiame vajuje Nevv Yor
ko miesto ir valstijos lietu
viai garbingai pasirodys ir 
kad jie bendradarbiaus su 
Valstybės Iždo Departamen
tui talkininkaujančiu Nevv 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitetu.

Šis yra prmas naujo va
jaus metu kreipimasis į vi
sus Nevv Yorko miesto ir 
valstijos lietuvius. Mūsų 
kreipimasis labai trumpas: 
pirkime karo bonų kiek tik 
jėgos leidžia ir ap’e įsigytus 
karo bonus praneškite Lie
tuvių, Komitetui.

Visi lietuviai prašomi ar
ba per savo v'etinius mies
tų komitetus arba tiesiog 
pranešti Nevv Yorko Lietu
vių Karo Bonų Komitetui, 
už kiek kiekvienas- lietuvis 
pirko ir dar nupirks karo 
bonų Ketvirtosios Paskolos 
vajaus metu. Kreditan įpai
šomi vis5, karo bonai, kurie 
pirkti nuo šių metų sausio 
1 dienos. Už kiek karo bcnų 
vajaus metu pirksite, pra
neškite sekamu adresu: Mr. 
J. Laučka, 222 So. 9th SL, 
Brooklyn, N. Y.

Į darbą Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajaus metu! Ben
dromis jėgomis nupirkime 
Dėdei Šamui Laisvės Laivą!

New Yorko Lietuvių Ka
ro Bonų Komiteto valdyba:

Pirm. P. Bajoras,
V. pirm. kun. J. Balkūnas
II v. pirm. adv. K. Jurgėla
Bonų surašymo sekr.
J. B. Laučka
Sekr. J. Boley,
Iždin. A. Mikalauskas

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Gal apie trečdalis Lietuvos katalikų mažai belankyda

vo bažnyčias, bet bolševikų, o paskiau ir nacių persekio- 
jimai žymiai priartino prie bažnyčios įvairių pažiūrų 
žmones, pirmiausia, gal vardan visos tautos solidarumo 
prieš užplūdusius nematyto žiaurumo barbarus. Ir šian
dien Lietuvos katalikai ir jų kunigai visu širdies platu
mu myli ir kuom gali padeda savo broliams liberalams, 
socialistams ar kitų tikybų žmonėms. Lietuvos vyskupai 
su nepaprasta drąsa užsistoja persekiojamus vietos žy
dus. Antikristo dienose pasireiškia tikrai krikščioniška 
ir humaniška meilė visų lietuvių visiems lietuviams. Ma- 
ža mūs yra, o priešas nepaprastai galingas, mechanizuo
tas, planingai destruktyvus, savo žiaurumu pralenkiąs 
visas kruvinas dienas mūsų tūkstančio metų istorijoj, 
Labai turtingoje gaisrais ir mirtimi.

1910 m. grupės studentų Louvain’o ir Maskvos univer
sitetuose pradėjo galingą inteligentijos religinį renosan- 
są, kuris turėjo didžiausios įtakos rusiškam nihilizmui 
užkirsti kelią Lietuvon, šitame judėjime pirmieji smui
kai priklausė svietiškai universitetų studentijai. Jo svar-/ 
biausiu iniciatorium buvo Maskvos universiteto studen
tas Pranas Dovydaitis. 1920 m. jis jau buvo filosofijos 
ir lyginamojo religijų mokslo profesorium.

1940 m. Sovietai jį ir jo šeimą išbarstė Sibiro koncen
tracijos stovyklose ir šiuo metu stinga žinių, ar šis įta- 

. kingiausi-as Lietuvos kultūriniame gyvenime enciklope- 
distas dar gyvas ar jau miręs. Tokį pat likimą sutiko 
ir jo artimi draugai: Dr. L. Bistras, dr. I. Skrupskelis,
dr. Ambrozaitis ir daugelis kitų Gal būt “šviesūs” radio y 
komentatoriai mums išaiškins šitą faktą, kaipo suteiki- r 
mą Lietuvai “autonomijos” po demokratine Rusijos vė
liava. Ši ais perfidijos'ir begėdiško cinizmo laikais visko

, galima tikėtis. Nors prof. Dovydaitis Sibire, nors garbin
gas filosofas' prof. St. Šalkauskis nuo skurdo miręs 1941 
m. rudenį, bet šie įtakingiausi religinio renesanso ideo
logai lir asketai paliko Lietuvoje tūkstančius savo jaunų 
pasekėjų. Prof. Dovydaičio įsteigti puikūs mokslo žurna
lai “Kosmos” (gamtai)a “Logoe”, (filosofijai), “Soter” 
(religijai), “Lietuvos Mokykla” (pedagogikai), ir popu- 
liaresni “Ateitis” (studentijai), “Darbininkas” (darbi
ninkų judėjimui) buvo Sovietų likviduoti, o ta: likvida
cija buvo patvirtinta ir vokiečių okupacinės (taipgi “au
tonominės!”) valdžios, bąt nepęjklaųapmybę atstačius jie 
vėl pakils iš pelenų nes anot Maironio: “Idėjos, jei di
džios — nemiršta kaip žmonės, tik neina kaip saulė — 
be skausmų, karionės: jos mėto nekartą žaibus”.

XSureziumuojant kas aukščiau pasakyta, mes turime pa
grindą sakyti, kad Vakarų krikščionybė (katalikybė ir 
protestantizmas) aktyviai reiškiasi visose kultūrinio gy
venimo srityse, ogi Rytų ortodoksija yra tik pasyvė ste
bėtoja žmonių skardo ir vargų. Vakarų krikščionybe tai 
religija su institucijomis, su dinamika. Rytų krikščiony
bė — religija be institucijų, be vaidmens kultūriniame ir 
socialiniame gyvenime. Tad kai šiuo metu dar arti 10 
nuoš. seniau buvusių bažnyčių rusams dar palikta ir jde^ 
ten galit bent per didesnes šventes pasimelsti — tai jie 
dar beveik patenkinti ir vadina tai net religijos laisve. 
Po bažnyčios sparnu rusai neturėjo iki 1943 m. rudens nei 
vienos mokyklos, nei vieno laikraščio, negalėjo leisti sa
vų knygų krikščionys dar negalėjo tapti aukštais val
dininkais, jie negalėjo globoti savo daugybės vargšų, ne
galėjo prabilti,per radio savais religiniais reikalais — 
bet daugeliui dar atrodė tai panašu į religijos laisvę.

(Daugiau bus)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS K

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

, AND
LOAN AS8OCIATION

OF CHICAGO ____________________

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

ir platinkite "Draugą", nes Jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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CHICAGO IR APYLINKtSE
Japonu sinkiai
BrięniOti rMMC

Dabartiniu laiku aš, ir 
mano kunigai pagelbininkai, 
lankome šeimynas, arba, se
nu papročiu, kalėdojome.

Būdamas namuose nedaug mą

ir šneka. Šneka ir apie Lie
tuvą, nesigaili nei pinigo, 
nei vargo, nei savo vaikų, 
kad tik išvadavus kraštą 
nuo užgrobikų. Sako, kad 
ir viską reketų atiduoti, ne- 
sigail&tumėm, bet norime 
matyti Lietuvą nepriklauso-

dšgirsi, ne ką pamatysi: tie 
patys žmonės, tos pačios 
kalbos. Norint ką daugiau 
pamatyti, patirti ir išgirsti, 
labai naudinga nueiti į kitų 
žmonių namus, pabūti su 
jais, pasišnekėti, išklausyti 
jų, ką jie turi pasakyti. Tie 
žmonės yra gyvųjų knyga. 
Iš jos galima daug pasimo
kyti.

Ką žmonės šneka
Atsilankius į namus su

tinki daugumoje viduram
žius žmones. Kalba dažniau
siai eina apie šių dienų įvy
kius. Reta šeima, kad sū-

Sutikau su daugeliu jau
nų vyrų. Jie gimę ir augę 
Brighton Parke, čia vedę su 
lietuvaitėmis, sukūrę šeimas 
ir jų vaikai jau lanko lie
tuvių pradžios parapijinę 
mokyklą. Bet šiuo laiku ir 
jie pašaukti karo tarnybon

Visi tie vyrai niekuomet 
nematę Lietuvos, savo tėvų 
gimtinės, yra įsitikinę, kad 
po šio karo Lietuva ir vėl 
bas nepriklausoma.

Ką. mačiau namuose

Kuriuose namuose turėjau

įstojja mokyklon, mokinasi lys. Jis padarytas iš kieto 
ir pasiekia aukštesnį laipsnį medžio. Viena dalis lengva 
ūr pasižymėjimą. Daugelis sverianti ke'ias uncijas, 
jų, jau turi ženklus, atsižy- dviejų pėdų ilgio. Jos gale 
mėjimo medalius, kas daug puses pėdos kitaa gabalas 
reiškia kareivio gyvenime, tampriai prijungtas. Japo- 

j Kiti tėvai pasakojo apie sa- nai yra ant t ek išsilavinę, 
vo sūnus jau pasiekusius ka- kad tuo kabliu akimirksny- 
rininkų laipsnį. Iš Brightor je nulaužia priešui sprandą. 
Parko jau 400 lietuvių tar- Mirtis esti neišvengiama, 
nauja jjva'rioae. U. S. ka- Aziatiški muzikos įran- 

i kiai, kuriuos mačiau, yra 
skirt'ngi nuo mūsiškių. Dau

riuomenės dalyse.

nekariautų. Retas lan- P™808 ^ilanhyt,, visur pa-nūs
gas be žvaigždutės. Eini 
gatve, taip ir mirga langai 
žvaigždutėmis. Įėjus į vidų, 
tarp kitų paveikslų, pama
tai paveikslą vieno arba 
dviejų kareivių.

stebėjau pavyzdingą tvarką 
ir švarą. Ant sienų keli 
reikšmingi paveikslai. Jų 
tarpe randasi ir šventųjų at
vaizdai. Kryžius pirmoje vie 
tojeu Mokyklinio amžiaus 
vaikai prie savo staliukų ra-Lietuvių vaikai gražiai, , tx v. imanoma(nuaugę, grežiai atrodo ir 80’ 8 8 ' rUM“ rytdienos; P®anom8-

Japonųi ginklai

Mačiau daug įvairių suvi- 
nyru prisiųstų į namus tė
vams ir giminėms. Tie da
lykai atsiųsti iš tolimų ša
lių, iš įvair ų salų. Vieni la
bai gražūs ir įdomūs. Tai 
tų salų gyventojų rankų 
darbo gaminiai. Kiti menkes 
nės vertės. Bet visi skirtin
gi nuo ųiūs šalies gaminių. 
Gerai apžiūrėjau or prisiųs
tus tėvams japonų ginklus. 
Viename name motina at
vilko didelę dėžę. Joj įvai
rios dalys japoniško lėktir- 
vo. Ant rato numeris ir ja
poniškas parašas. Keletas 
blekučių su japoniškais pa- j 
rašais. Labai norėjau supra-į 
sti, kas pasakyta, bet nemo
kant japonų kalbos tas ne-

gumoje visokios dūdeo, dū
delės, vienos kieto medžio, 
kitos metalinės.

• Tai taip plaukia įvairios 
keistenybės ir laiškai iš vi
so pasaulio šalių į kare'vių 
tėvų namus.

Kun. A. Briška

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 mėty amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILVO YK DAUNIO LAIKO 
VIST 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

.....

A. t
PAULINA BALČIUJ NAS 
(pu tėyals Pabedku-kaiie)
Gyveno 7149 S. Wttnhtenaw 

Avė. Tel. Prus. 5927.
Mirė sausio 29, 1944, 2 vai. 

ryte, sulaukus pusės amž.
Gltnus Lietuvoje. Kilo Iš 

Panevėžio parap., Gustalnlų
kalino.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyru VValter, dukterj Johu- 
nną, du sūnus Sgt. Walter lt 
Cpl. Steve lr marčių Antotne- 
tte, seser) Ir švog. Apoloniją 
ir Antaną Kripus ir fielmą, 3 
sesers vaikus Eduardą, Este- 
lle ir Bruno VeSotus, brolienę 
Oną Pabedlnskienę ir jos gei
mą, pusbroli Kazimierą Mar
cinkevičių, 3 švogerius Kas
parą Vešotą, Boleslovą Bal'- 
chuną ir Kazimierą Čingą. ir 
jų šeimas ir dkug kitų gimi
nių ir pažįstamų ir draugų.

Velionė priklausė prie sv. 
Petronėlės Ir Maldos Apašta
lavimo Draugijų Ir šurum-Bu- 
rum Choro.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 6812 8. VVestern Avė.

Laidotuvės Įvyks trečladien) 
vasario 2 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta J Gi
mimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje J vyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sieią. Po pamald-ų. bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus * 
gimines, draugus ir pažjsta- ■ 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū- 
naJ. Marti. Sesuo, ftvogorls, 
Sesers Vaikai, Pusbrolis, švo- 
gerlai, Ir Giminės.

I-aidotuvlu Direktoriai Ma- 
žėika- Evanauskas, Tel. Yards 
1138-39,

PIRKITE KARO BONUS!

kareivio uniformoje. Tėvai 
nuolat rūpinasi išleistais 
vaikais, jų ilgrsi, apie juos

Budriko Itoderaunu Krautuve

Pilnu didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečitfc Karpetų, Radijų ir 
didelė JetVelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidoa.

tos. F. Bfidrik, tac.
3211 So. HalsM SI.
961. Cafamet 7237—4091

Radio Programai leidžiami 
Budrik© Krautuvės per 14 metų:

užduotis. 'Sutikau jaunimo 
einantį pradžios mokyklą ir 
baigiančius Universitetą. Su
tikau taip jau ir lietuvių ka
reivių parvykusių trumpam 
laikui pas savo gimines pa
viešėti.

Lietuviai nemėgsta būti 
eiliniais kareiviais. Kariuo
menėj - prie pirmos progos

Kitoje šeimoje kelių, ka
reivių motina parodė kito
kius japonų ginklus, šautu
vą, keistą kablį ir šovinius.

Pasirodo, japonai karo 
lauke vartoja tokius gink
lus, į kuriuos mes, pirmą 
kartą pamatę, nekreiptu- 
mėm dėmesio. Tai japonų 
nirtingasis rankinis kab-

Mums Valdžia SAKO:
TATPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima, h* jus savo ap- 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvė/. Di
delis pasfrin*-' 
kimas visokių- 
spalvų apdan, ' 
galų-

ŠIMAIČIŲ MIRTIES SUKAKTUVES SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

NULIŪDIMO O VALANDOJE

' Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANT

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

SIMONO ŠIMAIČIO 

17 Metų Sukaktuvės

TEKLfiS

ŠIMAlTlENES

2 Metų Sukaktuvės

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Telefonas SEELEY 8760

IR
AUKŠ

ČIAU

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

y, PER8ONAUZED M K MOKIAUS AT NO ADDmONAL COST!
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROPUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet Beautiful—Mos* Ęndnrf Htrongcrt Bet In The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREiPKrres prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Soath Troy Street 

Teh ESTebrook 3645 Tel. BEFahBc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad, ir Sekm. 9-6 vai

va-WOFL lOOO k,
kare 9:80 valandą.

WHPO 14M k Ketvirtadienio 
vakare 1 valandk.■ -i, i nii.iiii

Jau sukako 17 metų kai tėvelis Simonas ir du metai kai 
motinėlė Teklė atsiskyrė au štfuo pasauliu.

f

Netekome savo mylimo tėvelio KoVo 30 d. 1927 m. ir 
mylimos motinėlės Vasario 1 d. 1942 m.

Norta laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už- 
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atilsį.

Mes, atmindami jų liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jų sielas, pirmos antra
dienį, Vasario 1 d. 1944 m. Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 7:45 vai. ryto; antros bus atlaikytos ketvirtadienį, Va- 
sarib 3 d. ŠV. J'urgio parapijos bažnyčioje, 7 vai. ryto.

Kviečiame visus, gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šidse pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
mūsų tėvelių Simono ir Teklės stelas.

Nuliūdę:—Duktė Elena ir Žentas Vincentas Butkai.

2316 WEST ROOSEVELT ROAD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
PHONE 9000

Imas — Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

t" "~di

JONAS LINKUS
Gyveno 2535 W. <5th Place 
Mirė sausio 29, 194‘4, 2 vai.
ryto, sulaukęs pusės anii.

Gimęs LlefuvOje. Kilo iš 
Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Antaniną (po ♦ėvais 
badu kaitė-), jdiikter) Uteną 
Tranklną Ir žentą James, dvi 
anūkes Elaine ir Sylvią 
Seiilebel ir kitos giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis priklausė prie Auš- 
ros vartų parapijos Vyrų ir 
Moterų Draugijos ir LletuVo© 
Piliečių KJIubo. .

Kūnas pašarvotas Laclta- 
wičs koplyčioje, 2314 West 
23rd Plane.

leidot u vės įvyks antradieni, 
vasario 1 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bua atlydėtas J Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurtoje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines; -draugus Ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.NUIIūdę: Mrti-ri., Duktė,
ZentAs. Vrtnkėk, Ie Glnltr<č«.

Istdotuvių Direktoriai Las 
c)iawlcs Ir 8Qnai, Tel. Canal 
2615.

AMEIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG DB SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS HU8 JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri

davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirfttuvė:

VENETIAN 

Mūsų pastatytas MONUMENT CO©
TĖVAMS MARIJONAMS ,

DIDYSIS Ofisas ir Dirbta vė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4336-34 s. CaMtotnia • . »
Avenue 

Lafayette 0727

Piki
(Netoli Grand Avė.) 
ONE: SEELEY ŠIO.,

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

PIRKITE KARO BONUS!

MELSKITĖS UZ TAIKĄ
Vieningai dirbkime už Lietuves nepriklausomybę

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

• Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dklyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M© PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

). LIULEVIČIUS
SO. CALIFORNIA AVĖ. LAF. 8672

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. lHth STREET

___________________________________ Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1SM ©ĖST «Ml fflf. Phone TABM 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1183-89

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

10786 S. M9CHIG AN AVĖ.
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5766 
PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
» l už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Trys broliai Dėdės Šamo kariuomenėje

Pvt. Bruno T. Kazwell 
(Kazlauskas) gimė 1916 me
tais kovo 7 d., Chicagoje. 
Baigė šv. Panelės Nekalto 
prasidėjimo lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, Brigh- 

'ton Park. 1943 metais apsi
gyveno ūkyje. Apie metus 
dirbo Chicagoje Crane Co.

no tėvų ūkyje, Middlebury, 
Ind., ir ten dirbo iki 1941 
metų, balandžio 10 dienos, 
iki išvykimo į Dėdės Šamo 
kariuomenę. Dabar randasi 
Canal zonoje.

Sgt. Mickey J. Kazwell bu
vo visų mylimas ir turi gra
žų būdą. Jis mėgsta žaisti 
bąli. Jis rašo, kad turi su
organizavęs tymą, kuriame 
lošia.

Pvt. Bruno T. Kazwell 
(Kazlauskas)

Jis turi tris brolius ir vie
ną seserį. Du broliai tarnau
ja Dėdės Šamo kariuomenė
je, sesuo yra ištekėjusi, o 
jauniausias broliukas ūki
ninkauja su motina Mrs. 
Anna Kazwell, Middlebury, 
Ind., o tėvas Mykolas Kaz- 
well gyvena Chicagoje ir 
dirba Surface Lines.

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILETNOTS

ARTISTO VAIZDUOJAMAS JAPONŲ BARBARIŠKUMAS Įvykiai Chicagos
«

mieste
Saldainiai

Penkiolika dolerių centais 
ir nenustatytas skaičius sal
dainių buvo pavogta pereitą 
penktadienį iš Chicago Cąn- 
teen kompanijos troko, 4733 
Gladys avė. Trokos buvo pa
statytas Washington blvd. ir 
Canal gatvėje.

Žiedas ir pinigai

/ mus
X Ona Gudienė, 4601 So. 

Rockwell St., ilsisi po ope
racijos Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Džiaugiasi turėdama ge
rą krikšto dukterį, dabar 
vienuolė-seselė kazimierietė, 
kuri dažnai ligonę aplanko.

Bruno į Dėdės Šamo ka
riuomenę išvyko 1942 me
tais, gegužės 3 d., yra vedę*, 
yra geros širdies, visų myli
mas. i

Žuvę kareiviai karo 
frontuose

Pabėgusiems iš japonų nelaisvės Amerikos kariams pasakojant, kaip tūkstančiai a- 
merikiečių ir filipiniečių — Bataan ir Corrigedor herojų — patekusių į nelaisvę, buvo 
ž'auriausiu būdu japonų išžudyti, vienas artistų, padarė šį piešinį. Jame vaizduoja
ma, kaip amerikietis belaisvis japonų daužomas lopeta dėlto, kad neapėjo greit išsi
kasti sau duobės. į Acme-Draugas teiephoto)

Elmer Boucher, 5480 
Blackstone avė., sunkveži
mių kompanijos vedėjas, 
pranešė policijai, akd du vy
rai jį sulaikė pereito penkta
dienio vakare 26-toje ir 
Throop gatvėse ir pavogė
iš jo žiedą už $600 ir $540.

* * *

Laivelis

Teisėjas buvo 
nustebintas

Jam buvo kai kas žinoma

Kunigas kalbėjo apie Pilipiniį salas

William Fagan, 1201
Chase avė., pranešė policijai•
pereitą penktadienį, kad jo 
dvylikos pėdų irklinis laive
lis buvo pavogtas nuo pa
krantės, Chase avė.

X V. Vabrin (Vabrinskie- 
nė) iš Marąuette Park per
gyveno sunkią operaciją. 
Jos vyras taip pat keletą 
metų sirgo. Dabar namuose 
jau šviesiau, nes kad ir pa
lengva atgauna pilną svei
katą.

Private first class Jonas 
P. Kazwell gimė 1918 me
tais, birželio 26 dieną, Chi
cagoje, III. Lankė septynis 
metus Šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
1943 metais apsigyveno ūky
je, ir užbaigė Wistula, Ind., 
pradžios mokyklą. Lankė du 
metus Middlebury, Ind.,

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 173 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio,
Vidurio Rytų ir Pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

žuvusiųjų karo frontuose’Jackson blvd., 
kareivių skaičiuje septyni 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos, penki iš Indiana, trys iš 
Michigan ir šeši iš Wiscon- 
sin. ‘

Major Pacifiko A. Ortiz,1 Jėzuitų universiteto, Ateno 
S. Y. Pilipinų jėzuitų kuni-1 de Manila, profesorius.

■MMM

Pfc. Jonas P. Kazwell 
(Kazlauskas)

aukštesnę mokyklą. Dabar 
jis yra Dėdės Šamo kariuo
menėje parašiutistu ir turi 
sparnus už šokimą su para
šiutu.

Jonas mėgsta pamatyti 
pasaulį, yra dirbęs visokius
darbus.

Sužeistas policininkas 
nušovė banditą

Nepažįstamąs banditas bu
vo nušautas Glen Ellyn po
licininko perito penkiadienio 
vakare po to, kai banditas 
ėmė šaudyti į policininką, 
sužeidžiant jo kairę ranką. 
Nušauto vyro kampanijonas 
pabėgo. s

Banditai buvo pastebėti 
sargybinio Clark Scurrah, 
36 metų amžiaus, netrukus 
po dešimtos valandos vaka
re, kai banditai įsilaužė į S. 
E. Wheaton Co. ofisą, 526 
Duane str., kaime.

Scurrah įsakė banditams 
išeiti iš namo, vienas bandi
tas eidamas šaudė. Jo kom- 
panijonas pabėgo pėkščias, 
palikdamas automobilį, ku
riame buvo vagystės įran
kiai. Policija pareiškė, kad 
automobilis buvo pavogtas 
iš Rudolph Wurlitzer Co., 

j 111 So. Wabash avė., Scur- 
■ rah buvo gydomas Elmhurst 
' ligoninėje.

Federalinis teisėjas Phi
lip L. Sullivan paskolindavo 
pinigų kaliniams savo teis
me, kai kaliniai papasakoda
vo savo nelaimės istorijas.

“Bet nė vienas iš jų ne
grąžino skolos“, — jis pasa
kė kitą dieną, kai teisėjas 
ištraukė penkis dolerius ir 
paskolino juos Patricijai Pi- 
tello, 19 metų ąpižįąųs, 2149 

kuri buvo
kaltinama septyniasdešimt 
dolerių čekio pavogime iš 
apartamento pašto dėžės.

Patricijos byla buvo tęsia
ma ir ji pasirodė prieš tei
sėją Sullivan pereitą penkta
dienį. Teisėjas Sullivan rim
tai kalbėjo Patricijai apie 
nusikaltimą ir paskyrė jai 
tris metus bandymo.

Patricija patenkintai nu
sišypsojo ir ji atidariusi sa
vo rankinuką išėmė penkis 
dolerius ir įteikė teisėjui 
kaipo skolą.

“Tai pirmą ■ kartą gauta 
skola”, — pastebėjo teisė
jas, ir greitai įdėjo penkis 
dolerius į piniginę.

gaA< kuria ištruko iš japonų 
nagų, kai Corregidor krito, 
pereitų penktadienį kalbėjo 
Chicagoje, Orchestra salėje. 
Jis kalbėjo apie Pilipinų ko
vas. Maj Ortiz yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuo
menės kapelionas ir dvasinis 
patarėjas prezidento Que- 
zon’o. Jie kariu paspruko iš 
japonų žiaurumų.

Kunigas Ortiz yra buvęs

Kai spaudoje buvo pa
skelbta japonų žiaurūs elge
siai su Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareiviais belais
viais, tie dalykai kunigo Or- 
tiz’o nenustebino, nes jis jau 
turėjo kai kurių žinių apie 
japonų žiaurų elgesį su A- 
merikoo ir Pilipinų kariais 
belaisviais.

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
penktadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 41 jū
rininkas mirė, 206 buvo su
žeisti ir 155 dingę.

Penki vaikai žuvo 
gaisre

Sgt. Mickey J. Kazwell 
( Kazlauskas)

Sgt. Mickey J. Kazwell gi
mė 1914 metais,.gegužės 30 
dieną, Chicagoje, UI. Baigė 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, Brighton

Paskirtas viršininku
Robert A. Guerin, 35 me

tų amžiaus, buvęs Chicago
je, pereitą penktadienį buvo 
paskirtas FBI biuro virši
ninku Detroite. Jis yra gi
męs Chicagoje, baigęs »De 
Paul universitetą ir dirbęs

Park. 1943 metais apsigyve- [su FBI įvairiose vietose.

Mergaitei sutriuškinta
■ vs • SS | 0dešinioji koja

Miss Rose Marie Love, 17 
metų amžiaus, 7518 Cornel 
avė., lankė Hyde Park aukš
tesnę mokyklą. Ji taip pat 
buvo prižiūrėtoja Billings 
Memorial ligoninėje. Pereito 
penktadienio vakare ją išti
ko nelaimė 50-toje gatvėje 
ir Cottage Grove avė. Jos 
dešinioji koja buvo sutriuš
kinta po gatvėkarių.

Skersai Cottage Grove 
avė. mergaitė matyti susi- 
konfuzijo, kai į šiaurę ei
nantis gatvėkaris ir į pietus 
einantis trokas artėjo. Eu
gene Martin, 67 metų, 6147 
Vernon avė., troko vairuoto- 
jas, pasakė, kad mergaitė 
krito po gatvėkarių. Edward 
Funk, 42 metų, 816 Oak- 
wood blvd., gatvėkario vai
ruotojas, pasakė, kad ji bu
vo perblokšta troko.

Penki vaikai mirtinai ap
degė netrukus po antros va
landos pereito šeštadienio 
rytą, kai jų namas 34-toje 
gatvėje, tarp Soffel ir Le- 
moyne avė., Stone Park, 
šiaurėje nuo Melrose Park, 
buvo gaisro sunaikintas.

Vieno aukšto namas sude
gė iki pagrindų. Apie tai bu
vo gauta žinia iš Coroner’s 
ofiso.

Ugnegesiai buvo pašaukti 
iš Maywood ir Melrose Par
ko gesinti liepsnų.

šeštadienį anksti dar ne
buvo gauta žinių apie žuvu
sių vaikų tėvų likimą.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė 478 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Vi
duržemio ir Pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose)

Sužeistųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje trisde
šimt vyrų yra iš Illinois val
stijos, trylika iš Indiana, de
vyniolika iš Michigan ir ąš- 
tuoni ii Wiaconsin.

fik
t.

"Moml Galiu IŠKEISTI 
šį seną toaster 
į Karo įtampas?“

N

Taip, Motina, leisk jam Iškeisti 
nevartojamus Elektrinius Prie
taisus į Karo Štampas artimoje 
Elektros reikmenų Krautuvėje.

Daugumai jūsų karo—užim
tiems kaimynams labai reikia 
elektros prietaisų. Negalėda
mi pirkti naujų, dauguma ka
ro darbininkų jūsų apylinkė
je džiaugtus! gavę seną ar ne
vartojamą prietaisą, kuris 
randasi jūsų belamente, viš- 
kose ar Šėpose.

Leiskit savo vaikužiui ar 
mergaitei iškasti tą elektrinį 
prosą, toaster, keptuvą ar dul

kių valytuvą ir iškeisti tai į 
Karo Štampas jūsų Elektros 
reikmenų krautuvėje. Krautu
vininkas padarys reikalingus 
pataisymus ir parduos šiuos 
prietaisus žmonėms, kuriems 
jie yra reikalingi.

Pagelbėkite junior ar jo se
sutei pradėti ieškoti nevar
tojamų prietaisų šiandieną.- 
Daugiau jis ar ji suras, dau
giau Karo Štampų gaus.

IŠKEISKIT nevarto
jamų elektros prie
taisų ten, kur maty
sit šią iškabą

PASTABA: Commonwealth Edison kompanija neper
ka vartotų elektros prietaisų per pardavimui, bet ma
loniai pagelbsti Elektros Prietaisų Krautuvininkams 
Chicagoje Siame karo—laikų Iškeitimo Programe.
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X Vincentas Kubaitis, / 
Willow Springs, šiomis die
nomis vyksta į Billings Me
morial ligoninę pasiduoti o- 
peracijai dėl susižeidimo aa
vo darbe U. of C. Metallur- 
gical laboratorijoje.

X Lietuvos Konsulatas 
Sao Po.ulo, Brazilijoj, pri
siuntė padėką administraci- y 
jai už siuntinėjimą dienraš
čio ir džiaugiasi, kad “Dran
gas” nei valandos nepasi
traukia nuo budėjimo Lie
tuvos reikaluose.

X Lucille Dagtis, Keistu
čio klubo ir choro veikėja, 
gražiai apvainikavo žemėla
pi 32 vėliavukėmis, kurios 
reiškia 32 Keistučio klubo 
ir choro narius, pašauktus 
į karą.

X Lietuvos Vyčių 36 kp. 
metiniam susirinkime nuta
rė pasiųsti prašymą orga
nizacijai, kad kuopos pirm. 
James Cherry būtų pakel- ¥

•_____U- 9 — — ’tas į garbės narius, nes jis 
to užsipelnęs. J. Cherry yra 
DKK narys.

X J. Počiuipas. 6924 So. 
Fairfield Avė., išvežiotojas 
Real Packing Co. , mėsos 
produktų, per a. a. kun. A.
Baltučio laidotuves labai/

Adaug icasitarnavo dienrašt. 
ti katalikiškos spaudos. At
stovas nuoširdžiai jam už 
tai dėkoja.

X Kaz. Malinauskas, sū
nus veikėjos E. Malinaus
kienės, 4222 So. Rockwell 
St., tarnaująs kariuomenėj 
buvo parvykęs pavėžėti pas 
žndoną ir ta proga dalyvavo 
brolio Mykolo sūnaus krikš
tynose.

X M. Sudeikienė, kurios 
pasigenda daugelis idėjinių 
draugijų, buvo rimtai susir
gus. Dabar bet gi jau eina 
gąryn. Ji darhuojas Labda
rių Sąjungos ūkyje.

X Kun. J. šeštokas, buvęs 
New York lietuvių parapijos 
klebonas, Dievui dėkojai, kad 
N. Y. valstybės kalnuose, 
prie didelių ežerų, sveikata 
pagerėjus. Prašo per “Drau
gą“ pasveikinti visus bičiu
lius ir dr. J. Simonaitį su 
šeima.

X Religinio turinio kon
certas bus šv. Jurgio baž
nyčioje verbų sekmadienį, 
balandžio 4 d. Bua kantata 
“ Septyni paskutiniai) Kris
taus žodžiai nuo kryžiaus“. 
Komp. A. Pocius jau renka 
solistus ir ruošia chorą.
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