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MARSHALL SALŲ INVAZIJA!
SUBYRA NACIŲ CASSINO LINIJOS
U. S. kariai išlipo Kwajalein, Roi salose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 1.—Sąjunginin-

šiaurinės Italijos, kad prie
šintis sąjungininkams. La'- į

kai kariai, verždamiesi pir- vyno pranešimu, sąjunginin 
myn iš savo invazijos pozi- kai išliipdina kareivius ir iš- 
cijos, dasivarė iki CJampole- kelia reikmenis pagal numa-
one miesto pakraščių, 16 
myJių į pietryčius nuo Ro
mos, ir iki pat Cisterna 
miesto, susisiekimo centro 
ant Api jos kebo, 14 myPių j 
šiaurryčius nuo Anzio.

Campolieone yra 15 mylių 
virš Anzio invazijos uosto.

Ta dvišakė ataka buvo 
pirmoji didelė ofensyvą nuo 
išlipimo. Amerikiečio;*! kariai 
randasi tik pusę mylios nuo 
Cisterna, kur randasi gele
žinkelių ir kelių centras, ir 
didebs aerodromas. Jie' rado 
nacius ,?era*i įsikasusius 
miesto pakraščiuose, ir pa
siruošusius smarkiai prie
šintis.

Brito! kariai, žygiuodami 
j šiaurę, dasivarė ikii Cam- 
poleono priemiesčių. Sąjun
gininkų štabas sakė naciai 
partraukę kariuomenės iš

tytą planą.
Amerikieč'ai kare i v i a i, j 

atakuodami svarbiąjam 
fronte į šiaurę nuo Cassi-, 
no, keliose vietose prasiver
žė, ir suėmė 250 belaisvių.

Raportas iš fronto sakė 
fcokiisčSų linijos koridcriuji 
virš Cass’no jau pradeda 
subyrėti, bet naciai dar tvir 
tai laiko patį Cassino mies
tą.

Amerikos didieji bombe
riai skrido į Austriją, kur 
atakavo Klagenf.urt lėktu
vų bazę. Jie taipgi puolė 
aerodromus prie Aviano ir 
Udine, šiaurinėj Italijoj.

Britai kariai žemutiniam 
Gariglnno klony, vakaruo
se, pasivarė pirmyn ir užė
mė Natale kalną, j š'aurva- 
karius nuo Minturno, ir 
P’irgatorio kalną, į šiaurry
čius nuo Castelforte.

SAUGOJA SUŽEISTUOSIUS AMERIKIEČIUS Japonai praneša apie didelius mūšius
Amerikiečiai išlipo Wotje ir Roi salose

PEARL HARBOR, vas. 
1.—Amerikos marinai ir ka
riai išlipo Roi ir Kwajalein 
salose, Marshall salyne. Vė
liausiu pranešimu, jie ten 
įsisteigė savo pozicijas ir 
dabar smarkiai kovoja prieš 
japonus.

Išlipdinimai įvykdyti po 
apsauga didelio bombarda
vimo iš mūsų karo laivų. 
Adm. Nimitz pranešė, jog 
japonai smarkiai priešinasi 
išlipdintiems amerikiečiams.

Invazijoje dalyvauja ko
vų su japonais veteranai iš 
Attu ir kitur. Kol kas ame
rikiečių nuostoliai nelabai 
dideli, bet manoma tų salų 
laimėjimas brangiai kai-

Benešant sužeistuosius kareivius į Bougainville salos krantą, būrys sargų šautuvais nuos, kadangi japonai per
saugo juos nuo japonų, atsitikime, kad japonai prasiskverbtų pro marinų linijas už 
pr'ešo pozicijų. Pakartotinos japonų atakos buvo atmuštos. (Marine Corps nuotrauka; 
Acme-Draugas Telephoto).

Sako naciu viršininkai Kongresas baigia ruoši
bėga iš Berlyno

LONDONAS, vas. 1. — 
Londone gaunami raportai 
sako svarbūs vokiečių val
džios derartamentai aplei
džia Berlyną ir yra perke
liami į Breslaują. Žinios iš 
neutralių šaltinių nupiešia 
Berlyną kaipo mirštantį 
miestą, Trijose didelėse ata 
koše nuo praeito ketvirta
dienio, sąjungininkai ten 
numetė suvirš 5,600 tonų 
bombų.

Nors 2,000,000 to miesto 
5,000,000 gyventojų jau e- 
vak'idti, visvien jaučiamas 
didelis namų trūkumą,?. Tik 
vienius penktadal*s Berlyno 
fabrikų tegalėjo pirmadie
ny atsidaryti. Visi asme
nys, kurie dėl bombavimų 
neteko darbų, turi tuoj už
siregistruoti naujiems dar
bams.

Stokholmo Morgen Tidnln 
gen korespondentas prane
šė iš Berno, kad ugniage
siai iš visos Vokieti jos greit 
siunčiami į Berlyną. Anot 
jo pnanešimo, trofikas iš 

.Berlyno esąs labai didelis, 
ir naciams sunku išlaikyti 
tvarką.

nauju taksu byliu
IVASHINGTON, vas. l.-r- 

Kongresas šiandien baigė 
paruošti naująjį taksų by
lių, kuriuo numatoma šukei 
ti $2,311,800,000 naujais 
taksais, ar daugiau negu 
$8,000,000,0000 mažiau negu 
Prez. Rooseveltas buvo pra
šęs.

Naujasis bylius numato 
tokius pat pajamų (income)

Partizanai supliekia 
vokiečius Monlenegre

LONDONAS, vas. 1. — 
Maršalo Tito Štabo praneši
mas sakė slavai partizanai 
nugalėję maišytas vokiečių 
ir četnikų jėgas netofli An- 
drijevica ir Berane miestų, 
Mantenegre.

Anot pranešimo, partiza
nai veda ofensyvą rytinėj, 
ceritrinėj ir vakarinėj Bos
nijoj, o arti Travnik mies
to atmetė smarkią vokiečių 
ataką. Slavonijoj ir Kroati
jos Lika provincijoj vyksta 
smarkūs mūšiai, o Macedo- 
nijoj, jau antra savaitė kaip 
partizanai kauriasi su na-

taksus, aukštesni mokestį ciais tarpe Jresevo ir Ku- 
už pašto siuntinius. Įmanavo miestų.

RUSAI PRIE PAT ESTIJOS SIENOS
Okupavo nacių laikomą Kinąisepp'ą

SAKO JAPONAI APLEIS RABAULĄ
Apgadino du tos bazės aerodromus

ORO BAZfLuSoįomonuose, 
vas. 1.—Vic® Adm. Aubrey 
W. Fitch, aviacijos virši
ninkas pietų Pacifike, š'an- 
dien pranašavo, jog Rabau- 
las, japonų bazė Naujos 
Britanijos saloje, būsiąs ne
utralizuotas iki vamario pa
baigos. Anot Fitch, japonai 
bandys laikyti Rabaulą kol 
pasidarys nepelninga, tadą 
ištrauks reikmenis ir paliks ~ėjo g,3(1imybes 
kareivius ginti tą bazę, taip 
kaip darė Bougainville sa
loje.

Fitch sakė šiuo laiku lai
vų judėjimas Rabaule labai 
sumažėjęs. Pastaromis die
nomis ne daugiau kaip šeši 
laivai kartu įpriplaukia prie 
Rabraulo ir nakties metu 
iškelia ten kiek tik gali.

rei viai jau puolė. Armijos 
ir laivyno jėgos tose salose 
sutiko juos ir dabar smar
kiai kaujasi eu jais.”

PEARL HARBOR, vas. 1. 
—Tokyo radio pranešė Ja
ponijos gyventojams, kad 
“perviršijanti priešo jėga 
atakuoja Marshall salas” 
nuo sekmadienio ryto, bet 
kovų smulkmenos “mums 
šiuo laiku nežinomos.’*

Ankstyvesni Tokyo radio 
pranešimai sakė atakos 
fcentruosimos aplink lėkr 
tuvnešius,” ir kad priešas 
‘ ‘pirmiausiai išnešęs oro 
atakas ant tų salų.”

25 metus turėjo laiko įreng
ti tas salas kaipo karo ba
zes. Jų laimėjimas duotų 
amerikiečiams kontrolę ant 
suvirš miliono kv. mylių 
Pacifiko okeano.

KALENDORIUS
Vasario 2d.: Grabnyčios; 

senovės: Rytis įr Vandenė.
Vasario 3d.: Sv. Blažie- 

jus; senovės: Ra dvylis ir 
Asta.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

LONDONAS, vas. 1. — 
Maskva pranešė, kad rusų 
kariuomenė užėmė Kingi- 
seppą. Tas miestas yra Ru
sijos pasienio stotis prie pat 
Estijos rubežiaus, ir buvo 
paskutinė nao;ų tvirtovė 
nuo Estijos. Kingiseppas 
(Yiamburgas) yra apie 5 
mylias nuo pačios sienos ir 
14 myliu nuo Narva, sekan
čio svarbaus rusų objekto.

Maskvos komunikatas ir 
fronto raportai abu sakė, 
jog rusams sekasi visam 
šiauriniam fronte. Rusai 
kariai persikėlė per Luga 
upę, 27 mylias į pietrvčius 
nuo Kingisenpo, ir užėmė 
Lipa miestelį, dvi mylias 
oJiau i vakarus. Be to, ru

sai persikėlė per ta vandens 
barjerą keliose kitose vie
tose i pietus ir šiaurę nuo 
King’seppo.

Vokiečiai smarkiai kovo

ja, bet negali atsilaikyti 
prieš rusų puolimus ir turi 
paeftraukfi, pralikdnmi kar 
nuoles ir didelius krov:nius 
karo reikmenų.

Apart atakų ant nacių 
pozicijų prie Eet ros, Gen. 
Govorovo kariuomenės da
liny? skuba įi Luką. Bežy
giuodami užėmė Divinska- 
ja. Govorovo kareiviai čia 
randėsi tik 3T myl’ms nuo 
Gen. Meretskovo armijos, 
kuri žygiuoja iš Hmen ežero 
apylinkės. Tos dviejų armi
jų žnyplės jau suspaudė ke
lias desorganizuotas nacių 
grupes.

Meretskovo armija randa 
didelę opoziciją, bet visvien 
varosi pirmyn, ir vakar už-

SĄJUNGININKŲ STABAS 
N. Gvinėjoj, vas. 1.—Sąjun
gininkai lakūnai apgad ino, 
nors laikinai, du Rabaul o 
aerodromus. Šios dienos ko
munikatas pranešė, kad gal 
dar 42 japonų lėktuvai bu
vo numušti per ataka?, ku
rių tikslas esąs tee didžiu
lės japonų bazės neutraliza
vimas.

Adm. Halsey štabo narys 
sakė bombos padarė septy
nias dideles duobe? Lakūnai' 
aerodromo pakilimo aikštė
je. Kitoje atakoje Tobera 
aerodromas taipgi smarkiai 
nukentėjo.

Vidutinieji bomberiai, nai 
kintuvų saugojami,

Girdisi gandų apie 
naciu vadu nesutikima

MADRIDAS, vas. 1. — 
Gandai būk Vokietijos Ges
tapo virš minkąs Heinrich 
Himmler buvęs sušaudytas 
čia nepatvirtinami./ Vokie
čių laikraštis Deutsche All- 
gemeine Zeitung tačiau mi- 

nesutikimų 
tarpe Hitlerio nacių vadų.

Savo sausio 28 d. laidoje, 
tas la*kraštis parodė kaip 
Himmleris, “ decentralizuo
damas1” valdžią, sucentnali 
zavo ją savo rankose, ir 
sakė Himmleris veikiausiai- 
pametęs savo draugą Mar
tiną Bormann, nacių parti
jos kanceliarijos direktorių. 
Jau kuris laikas sakoma, 
kad H’mmleris ir Borman
uos norėję atimti valdžią iš 
tokių kaip vokiečių užsienių 
reikalų ministro Von Rib- 
bentropo. į

LONDONAS, vas. 1. — 
Evening News šiandien ci- 
taivo “ašies radio” komen
tarą apie Marehallų kovas, 
kuriame sakoma: “Tokyo 
pripažįsta, jog Amerikos ka

IVASHINGTON, vas. 1.— 
Prez. Rooseveltas pareiškė 
spaudos atstovams, kad 
Marehallų invazija kol kas 
sėkmingai vyksta. Jis primi 
nė, kad tai yra tik vienas 
žingsnių vedančių prie Ja
ponijos nugalėjimo.

Prezidentas taipgi primi
nė, kad bus atsiskaityta su 
tais japonais, kurie kalti už 
amerikiečių karių kankini
mą.

U.S. lakūnai vėl puolė 
invazijos krantą

LONDONAS, vas. 1. —
Tęsdami ilgiaus;ą neper
traukiamą oro ofensyvą, A- 
merikss didieji bomberiai 
vakar vėl puolė Prancūzijos 
invazijos pakraštį),, o bom
bas vežą Thunderbolt nai
kintuvai atakavo nacių aero 
dromą Olandijoj.

Britų naikintuvai tuo pat 
metu puolė nacių pozicijas
šiaurinėj ir vakarinėj Pran- ANKARA, vasario 1. 
cūzijoj. Smarkus žemės drebėjimas

Visi bomberiai saugiai sunaikino Gerede miestą, 
grįžo. Orinėse kovose nu-, Turk'joje. Daug jo 25,000 
mušta 13 vokiečių lėktuvų, gyventojų užmušta ir sužei 
Devyni sąjungninkų naikin sta.
tuvai negrįžo.

Liepia evakuot kraštą
LONDONAS, vas. 1. — 

Vichy radio šiandien traps- 
liavo įspėjimą visiems Pran 
cūzijos Viduržemio pakraš
čio gyventojams, kprie nė
ra būtinai ten reikalingi), 
tuoj kraustytis toliau į 
Prancūzijos vidų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SUNAIKINO MIESTĄ

STOKHOLMAS, vas. 1.— 
Švedų laikraštis Morgoritid- 
ning rašė, kad Heinrich 
Himmleris esąs Sofijoje, 
Bulgarijoje, čia nėra jokių 
įrodymu, kad geštapo virši
ninkas būtų buvęs sušaudy
tas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEW YORKO — Britų 

radio pranešimu, britų di
dieji bomberiai vakar naktį

NEW DELHI, vas. 1. _ • iSnešc didelę aitaką ant alle-
Amerikiečių išl&isvint'i ki- Jans perdirbimo punkto Ma
riečiai kariai nugalėjo du | Trieste uoste 
japonų dalinius Hukawng

Kiniečiai nugalėjo du 
japonu dalinius

upės klony, šiaurinėj Bur
moje, ir varosi pirmyn į 
Burmos-Kinijos sieną.

Adm. Mountbatten piet 
rytinės Azijos štabo prane-

LONDONAS, vas. 1. —
Maskvos radio transliavo
Tass nrn^^imą iš Zuričo, Šimu, kiniečiai išvarė japo- 
ku”' r 3akoma Pulk. Gen. nūs iš Ta’ipha Ga miestelio,

puolė. Hans Jesschonnek. vokiečiu ir dabar pavaro juos iš Ta-
japonų ’rivus, kur e plaukė 
į Naują Gvinėją, ir nuskan-

ėmė 40 kaimų ir miesteliu. I dino du 2,500 tonu zprekv-

«vk’ci''r'e’ štabo viršininkas.
an’e kurio mirtį 
DD’.nešė 1943 m.

Berlvnaa
rugpiūčio

Žemutiniam šiaurinio binius laivus, ir paliko 500,20- d., buvęs implikuotas
fronto gale, Gen. Popovo 
armija varosi iš Novosokol- 
niki į Latvijos pusę.

tonų laivą liepsnose prie 
Hansa įlankos, tarpe IVe- 
wak ir Madango.

suokalby nuversti Reichs- 
marš&lą Herrr.ann Goerin- 
g*-

rung ir Tanai upių suėjimo.
Kitas kiniečių dalinys tik 

i pietus nuo to sektorio už
ėmė Taro ir Kolum Gn, 2
mylias į rytus nuo Taro.

PIRKITE KARO BONUS!

IŠ WASH1NGTONO. — 
Sausio ir vasario mėnesiais 
numatoma paimti 600,000 
vyrų karinėn tarnybon. 
Šiandien įėjo galion nauji 
ir griežtesni įstatymai dėl 
atidėjimų iš karinės tarny
bos.

Iš LONDONO — Rapor
tai tš ašies ir neutralių šal
tiniu nusako, iog Ispanija 
greitu laiku nutrauks rvšius 
su ašimi. Pagal pranešimų, 
ii priversta tai padaryti dėl 
didėjančio sąjong i n i n k ų 
spaudimo.

1
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI DĖMESIO CENTRAS PACIFIKE

Sudaužyta universiteo 
iškaba

(LKFSB) Slaptasis L/etu 
vos laikraštis “Laisvės Ko
votojas” Nr. 6 praneša, kad 
pereitų metų kovo 17 d. vo
kiečių policija, užimdama 
Vilniaus Universiteto rū
mus, pirmiausiai sudaužė 
šautuvų buožėmis Universi
teto iškabą. Po to prasidėjo 
skubus universiteto turto 
grobimas. Į sunkvežimius 
pakrovė dalį baldų, knygų 
ir kito kilnojamo turto. Per 
tuos veiksmus buvo suga
dinta dalis mokslinių įren
gimų.

Metinė darbų apžvalga
Situa'o 23 d. mūsų klebo

nas kun. J. Jusevičius iš 
sakyklos perskaitė praeito
jo meto parapijos atskaitą 
Palyginus su kitų parapijų 
pajamomis, mūs parapijos 
suma nėra didelė, tik virš 
aštuonių tūkstančių dol. Bet 
kadangi klebonas rūpestin 
gai veda parapijos re’kalus, 
tad ne tik daug parapijoj 
padaryta, bet ir skola tirp
sta, kaip pavasarį sniegas.
Kiek teko nugirsti, skolos 
belikę tik $600. O mokyklos 
fonde randasi virš $11,000.

Prieš tryliką metų para
pija turėjo $30,000 skolos, 
medinę bažnyčią ir apie 40
šeimynų, kurios rėmė para < LdtVI9i dtSISdkė ()dll(lyt 
piją. Dabar turime mažai (LKFSB) Naciai, norėda-- 
skolos, sekmadieniais ket- mį Baltijos tautas sukirš’n- 
verias Šv. Mišias ir apie 350 įį vieną prieš kitą, mėgsta 
aukotojų parapijos knygo-; į kaimyninį karštą nuga-
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se. Be to, turime apie 100 
vaikų mokykloje, kurioje 
jau trūksta v'etų. Tiems, 
kurie myli savo parapiją, 
dž'”gu buvo klausytis at
skaitos ir paaiškinimų.
Meldėmės už a.a. kun.
A. Baltutį

Kai tik klebono draugas 
iš Chicago pranešė žinią, 
kad kun. A. Baltutis mirė, 
mūs klebonas jau penkta
dienyje prašė parapijonų 
pasimelsti už jo sielą. Tai 
buvo novenos metu. Gi sek
madienyje per visas Šv. Mi
šias tikinčiųjų maldos ėjc 
už velionio sielą. Mat, mūf 
klebonas yra buvęs pagelbi 
ninku kun. A. Baltučio pei 
penkis metus, kuomet Gimi
mo Panelės Šv. parapij? 
steigėsi. Klebonas ta:p pat 
buvo išvykęs į laidotuves.
Mirtis ir mus aplankė 

Sausio 24 d. mirė Julije
Zasko. Palaidota iš mūs 
bažnyčios sausio 28 d. Gi
minės net iš Kansas City, 
Ka^., buvo atvykę į laido
tuves.
Turėsime misijas.

Vasario 14 d. kun. J. Ky-
dikas, S.J., pradės vienos 
savaitės misijas. Tuojau pc 
Kalėdų klebonas aplankė 
visus lietuvius ir ragino 
pasinaudoti ypati n g o m i * 
Dievo malonėmis. Tokia 
proga labai retai čia pas 
taiko. Vietinis.

benti kitos tautos vyrus, 
kad jų rankomis atlikinėtų 
savo tamsius darbelius. 
Kaip praneša slaptasai Lie
tuvos laikraštis “Į La:svę,” 
pereitą vasarą į Lietuvą 
buvo atgabenta ke’iasde- 
šimts latvių policininkų, 
neva kad jie Lietuvos miš
kuose sugaudytų “bandi
tus.’' Latviai, tačiau, atsi- 
sakė, pamatę, kad vokiečiai 
band'tais vadina mobiliza- 
cijon nestojusį jaunimą. 
Esą, ir Latvijoj tokių pilni 
miškai.

Šiomis dienomis visų dėmesys yra nukreiptas į Marshiaįl 
salas, kurias puola amerikiečiai. Tos salos yra amerikie
čiams kliūtis ryt’niam invazijos Japonijan keliu. Spėja
ma, kad Amerikos kariuomenė jau yra išlaipinta ant kai 
kurių salų. (Acme-Draugas telephoto)
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VVHOLESALE
njl'NITUIU

BROKER
Everything ln the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS
K actor y Representattve.

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MAUT

XV * - ‘vE.K-I :For appointment call — 
REPUBLIC 6051 

Mtf.

Budriko Modernliks Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerą Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ii 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po viena 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos

Jos. F. Budrik, Inc.
3241 So. Halsted Sf.
Tel. Calumet 723?—4591

Radio Proeramal leidžiami 
Budriko Krautuvės psr 14 metu

WCFL 1000 k. Sekmadienio va 
kare »:SO vi

WHFO 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare. T

i - ■

Mums Valdžia
TĄUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskiter 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
jai- Jie PER
DIRBS ir pa
daryk Ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan
galų-

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos ČIA t J

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tekių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT BOAO 
Ulini mmi Itrfiil.Ilii aru lilf,

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
— ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— ★ —

SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

— ★ —

‘DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LtEtUVIŠKUS KATALIKIŠKUS

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
I *;i •; ’K>r ’ n. U ’•<*•'« ’

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
‘ ' * • » •• \ ►

— ★ —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

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

DABAR
• e.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfiiies 
Namų Materijoią Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite 1 mfisų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukėtą rūšį LENTŲ—MILL^ORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, višltų, skiepų ti fletų. 
PASITA&KIT ŠU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

=«!,

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVVTNAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
— PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 sa. HALSTED St. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto fld 12 vai. pietų. 

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

♦?»

PASKOLOS DAROMOS

DABARTINI
DtVUMCNTŲ
RATA....... 4%
1751W. 47th Street

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė aavo Raštinę į
BRIGHTON PARKĄ,, jjaj

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

,<.< antrašo.^' 1

DR. G. SERNER•_ : r. :,
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
TaLt Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas AUs 

Ištaiso. ’■
Ir Akinių Dirbtuvė 
80. HALSTED R.

Mth StrMt 
Mit tfmeėlkll 

■r, yifilMtuU" '
■"z-.- —:

Būkit Malonūs 

SAVp AKIMSI
aklą vtaam fyre'nl-

»ut Sauaoklt. Ja. leisdami lleg- 
aamlnnstl jas u modemtifcUuda 

da, kurių Metikas Mokdaa 
SataUctt. . . 4
M BORAI PATYRIMO

, .Tf*.

John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
> « OPTOMUTBISTAl

1801 Bo. Ashland Avenua 
►' Karifrak' lUtos "’ >c

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lepgvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANALDtfklTE PROGA ^AlfflNBMS
° NUOŠIMČIU RATOMS ” ' ....... .. ’

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!—.... -...... y,. f.. .,.,.
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai- rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINfi IŠTAIGA 

_______ ______________ . nir.- ’r __; 47 ulefaf Seioningo Patamavtono! —

' KEISTUTO" SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 * Jos. M. Mozeris, Sec>. 3236 §9. BALSTED ST.

__________

DAPGUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. JSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS -1 nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo T Bd 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avę.< Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 
■' OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
, Nedėliomis pagal sutartį ,

Office Tel. YARda 4787 
Namų Tel. PROapect 1930 

Tel. YARda 2246

’ DR. C VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveaue 
arti 47th Street _ >

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal autartį. *'

Ofiao Tel. VTRginia 0036 
Rezidehcijos Tel.REVerfy 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—8 Ir 6—8:30 P.M.

Trečiadieniais pagal autartį

Tel. YARda 5921 
Res.: KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

« Tel. CANai 6122

- DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
. REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblic 7868 z

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 66^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS >
Gydytojas ir chirurgas 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 85th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezld.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

’v •'pagal autartį. ’ '

Ofiso Tel. .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
’ ’r S DASrtldfks’"41
1446 S. 49th Court, Cicero
Antradientaiš;' Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chlcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

/ Tr Seitadieniais 
Valandos; 3—8 popiet.

f.......... ..............

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
Gydytojas ir chirurgas 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayėtte 8210 .
Rez. Tel. LAFsyette 0004

Jeigu Neat»Uičf)iama—
Šaukite: KEDzie 2868 7

„ ' VALANDOSE
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl toį kad jo nebran-
ginp, 1 r
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CLASSIFIED ADS HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTH> — MOTERYS

"DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HELP VPANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn str< < t 
Tel. RANdolph S488-IM8S

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpowrr Commission nu

statymai rvlkalntija kad dauvu- 
mas darbininku turi |sl)O'tl Pa- 
Uuo-sivlmo Raštą (staVment of 
avallablllty) nuo daliartinės dar
bo (stalKos — ar nuo War Man- 
poner Commission — pirm pra- 
ibslant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrtnkit ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vtmn raistas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

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

Taipgi Mekanlkame Pagelbininku.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 3883

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

VYRŲ

REIKIA
Prie gaminimo eztract skoniu 
(flavors) ir surišimai siuntiniu.

ŠVARUS. PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

THOMSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

Darbininkų
Rankomis Trokerių

* »'
ir Šlavėjų

DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 ŠIFTUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 VVeat) »

Stock Handlers
AMŽIAUS 18 IKI 50

Išdalinti mažus įrankius ir mašinų 
dalis svarbioje pramonėje. Pasto
vūs darbai. Geros darbo sšlvgos 
ir gera mokestis. Dykai ligoninės 
ir aodraudos Dienas. Patyrimas 
pageidaujama bet nereikalinga.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

WAREHOUSE VYRŲ
Sblpnlng kamharyle vynWI Ir pa
kuoti masinom* dalis. Tnlpg, dar
bininku prie abloplng |r kitu abelnų 
warebou«e rtnrhu. Klauskit Mr. An- 
derson, STATE 6148.

NATIONAL ENGINEERING CO. 
549 W. Washington Blvd.

GAZO PEČIU 
PATAISYTOJŲ

Su karu dėl patarnavimo darbu. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

SHERWOOD A JACOBS CO. 
3845 W. Grand Avė.

VYRO DŽENTTORIAUS 
APVALYMUI

Geras darbas, gera mokestis. 
Atsišaukit

BIEENENFELD GLASS CORP. 
1525 W. 35th St.

VYRAI
štai Juma I
PROGA
Uždirbti

DIDELIUS PINIGUS 
MES RTTTLGM -TI’MS 

ĮDOMU DARBA 
APMOKAMAS ATOSTOGAS 

REGULIARI* PAKĖLIMĄ 
DARBAI NAKTIMIS

SPIEGEL’, INC.
1038 w. «stb irr.

Employment Oftaaa Atdarau 
8 ryto lkl 6 pp.

HF.IJP VVANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT J

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTOJKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

T
Pa

DRAUGO SPAUSTUVĖJE 
tEIKIA, DARBININKŲ 
*atvrusiq ar Be Patvrimo. 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
Atsišaukit

2384 S- OAKLEY AVE. 
TEL. CANAL 8010 

VYRO
Mekantėkai patyrusio kad ISmoktl 
amata kalno Pie Maker. Mea lSmo- 
klnslm. Puiki proga lr po karo dar
bas. Gera mokestis. AtsiSauklte

GRAND SPECIALTIES CO.
SI SS VV. Grand Avė._______

ARC WELDERIŲ
SeštasdeSlmts Valandų Darbaa

$60.00 IKI $73.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig Jsldirblmo

PAGELBININKU PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Jsldirblmas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premiją

KELLY O’’LEARY 
STEEL7 WORKS 
5757 WEST 65th STREET

Kasdien: 8 ryto lkl 8 vakare

LANGU PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlmekeeper's ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

Reikia
VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 
70c į Vai. Pradedant.

Išmokinsim jus prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit {

Thomas Moulding 

Floor Co.
4528 W. 51st St.

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram

MATYKIT MR. DROGAS
(R’archmmėjr )

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden

PIRKITE KARO BONUS!

Reikia Malioriams 
Pagelbininku

Prie gr&mdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTRANCE)

VYRŲ

VAIKINŲ
LENGVI ŠVARUS 

DIRBTUVĖS DARBAI 
PROGA ĮSIDIRBIMO

70c f VAL. PRADEDANT 
ATSIŠAUKIT

Louis Milani Foods 

3825 W. Lake St.

SVARBUS
KARO DARBAI

DARBININKAMS 

Rankomis Trokeriams 

.ŠLAVĖJAMS
Vyrams senesnio amžiaus 

kurie dar stiprūs atlikti 

vyriškos rūšies darbus.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJOS MODERNINĖS 
DIRBTUVĖS 

DARBAI VIDUJE

60 VAL. I SAVAITĘ—
70 VAL MOKESTIS

10% NAKTIMIS BONAI

-Kreipkitės Employmeot Ofisan
8:30 ryto iki 5 pp.

5219 S. WESTEBN BLVD.

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTU

★ For Sale I
★ For Help!

,★ For Reni!
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -'
In America’s Greatest

Lithnanlan Daily Newspaper
— ESTABUSHED 1900 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”,

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:♦
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—
* 1

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visi* dieną; Penktad. 
8:30 ryto ild 5 pp.

MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c į Valandą 
Laikas ir Pusė 

už Viršlaikį. 
GERBER fc CO.

648 W. Randolph St

MERGINŲ
MOTERŲ

štai tikra proga išmokti 
naudingą ir {domų amatą su 

pokariniu pastovumu.
* Mes Išmokinsim

Ir Mokėsim Jnmš
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt” 
3815 ARMITAGE AVE. 
4150 N. KNOX AVE.

TARNAIČIŲ, IR VALYTOJŲ • 
Patyrualų, |87.50 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDQEWATER BEACH HOTEL
5849 Sheridan Rd.

REIKIA rMOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

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

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

SOMERMAN A SONS, INC.
323 N. Carpenter

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koka Jūaų amžius, Jdemua 
darbaa laukia jus čionai.

PIASTIC BINDING CORP.
7S2 8. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

Patyrusių Ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
suknelių, daromų iš grąžtų 

vasarinių audeklų.
★

SVIESI ORINGA DIRBTUVĖ 
★

Aukštos algos ir tonusai. 
Nuolat darbas ir po karo. 

★
SPECIALUS dėmėsią atkrei
piamas | tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje knr kon

traktai buvo pildomi.
★

Jeigu jūs dirbate karini 
darbą, tai neatsišaukite.

★
SMOLER BROTHERS

2800 WABAN8IA AVE.

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

iai perka
Ketvirtosios karo pasko

los bonų vajus sėkmingai 
vyksta. Lietuviai uoliai per-

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

. SAW VYRŲ.
. PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ JR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atstian- 
klt darbo dienomis noo 8 ryto lkl 
S pp. šeštad. lkl pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. *

2742 W. 36th PLACE

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
. 100% KARO DAUBAI
Dykai ligoninės ir gyvasties ap

drauda. Gera mokestis. Mažos 
kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

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 

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

SANTA FE RY.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

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

COLUMBIA CLEANERS 
A DYERS 

1129 W. 14th St.

HELP VVANTED — MOTERYS

Tarnaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSIŠAUKIT 
PERSONNEL OFISAN 

ROOM 348

MORRISON
HOTEL

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTKP — MOTERYS

GERA VIETA DIRBTI
MUMS REIKIA KELETO MOTERŲ 
PRIE LENGVO, MALONAUS DARBO.

REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.

Nuolat Darbas—Gera Mokestis 

Gera Transportacija
Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milwaukee arba 
Division gatvėkarį; Lake St. "L” arba Washington 

Blvd. busą iki dirbtuvės.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WA8HINOTON BLVD.

KLAUSKITE KR. DILL.

ka ketvirtosios karo pasko
los bonus, nes jie žino, kad 
tuo būdu sėkmingiau prisi
dės prie Amerikos laimėjimo 
ir sutaupys sau pinigų atei
čiai.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI nt MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ

★
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 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus. 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

Matykit Mr. Danlcek pasitarimuL 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry. b
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
t

Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR. PRICE
18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

SUMANUS KAREIVIS

Pvt. Billy L. Miller iš Pe- 
oria, III., kuris pasižymėjo 
nepaprastu sumanumu Ita
lijos fronte. Pasekęs į nacių 
nelaisvę, jis vokiečius įtiki
no, kad jie esą amerikiečių 
ir anglų apsupti ir kad ge
riau būsią pasiduoti. Vokie
čiai patikėjo, padėjo gink
lus ir devyniolika jų Billy 
nuvedė į savo pulko stovyk
lą.

Ukrainiečiai Lietuvoje
(LKFSB) Lietuviai su uk 

rtųniečiais v:sada buvo ge
ruose santykiuose ir tokie 
geri santykiai pasiliks ir 
ateityje. Jų nesudrums atei
nančios žinios iš Lietuvos 
apie vieno kito ukrainiečio 
neleistiną elgesį Lietuvoje: 
mums pranešą iš Londono, 
kad Šiauliuose vienas ukrai
nietis nušovė nieku nekaltą 
lietuvį. Gegužės 15 d. naktį 
Kaune ukrainiečiai vėl už
puolė Minties Rato namą 
Nr. 15. Gyventojams ėmus 
bėgti, jie pre lauko durų 
mirtinai peršovė polic. vak- 
mistrą Joną Stuvinską ir 
vietoje nudėjo jo uošvienę 
Jadvygą Druseikienę. .Dar 
du asmenis Lengviau sužei
dė...

Vienas kitą raginlrim už
sisakyti “Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.

Po sunkaus dienos darbo 
Imkim { rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
* ★

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

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga įsidirbimo.

Ulinois Central iki Riverdaie 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 ryto iki5pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NE ATSIŠAUKIT JEI DABAR

V ★ 
ACME

STEEL CO.
134th - Clark St. 

Chicago
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Musų atsakymas japonams
Japonų žvėriški pasielgimai su amerikiečių ir filipi

niečių belaisviais visur sukėlė labai didelį pasipiktini
mą ir pasibi&urėjimą. Apie belaisvių kankinimą ir žu
dymą ilgai kalbės radijo komentatoriai, rašys mūsų 
laikraščiai. Kalbės apie tai ir žmonės tarp savęs, ne
galėdami nusistebėti, kaip šiame dvidešimtame amžiu
je dar gali būti tokių žvėriškų žnjonių.

Jungtinių Valstybių vyriausybė ir mūsų kariuomenė 
jau padarė savo išvadas. Atsakymas japonų žiauru
mams; skandinti japonų karo laivus, daužyti jų lėktu
vus, triuškinti jų pozicijas ir vyti Lauk juos iš įvairių 
Pacifiko salų.

Koks gi turi būti Amerikos visuomenės atsakymas?
Štai koks; padidintu darbingumu ir ryžtingumu da

lyvauti karo pastangų stiprinime ir ypač daug išpirkti 
Ketvirtosios U. S. karo paskolos bonų. Kaip žinome, 
šiai paskolai kvota yra nustatyta keturiolika bilijonų 
dolerių, žiūrėkime, kad toji kvota su dideliu kaupu bū
tų užpildyta.

Žiaurūs japonai praliejo ir lietuvių kraujo. Todėl ir 
lietuviai turu jiems (tinkamą atsakymą — visas savo 
jėgas dėti karo darbams ir savo sutaupąs investuoti į 
Amerikos paskolos bonus.

Štai, šiomis dienomis šauni mūsų frąternalinė ap
draudos organizacija — Lietuvių R. K. Susivienymas A- 
merikoij Ketvirtosios Paskolos bonų nupirko už $50,- 
000.00! Tai yra geras pavyzdis ir kitoms mūsų organi
zacijoms ir draugijoms. Puikus akstinas ir paskiriems 
mūsų tautiečiams.

★
Kodėl Maskva nesukalbama?

Sovietų Rusijos ir Lenkijos vyriausybės užsieny (;n- 
exile) santykiai tebėra srjįrę. Maskva vis dar nemato 
reikalo aitnaujinti su ja diplomatinius ryšius ir pradėti 
derybas dėl sienų. Stalinas, mat, nelaikąs lenkų vyriau
sybės Londone legale.

Dėl tokio Maskvos nusistatymo yra susirūpinusios ir 
kitos vyriausybės ištrėmime (in-exiįe). Manoma, kad 
ir su jomis Sovietų Rusija nesiskaitys. Pavyzdžių jau 
yra. (

šiomis dienomis Bozhidar Puritch, Jugoslavijos vy
riausybės ištrėmime premjeras padarė pasiūlymą Mask
vai sudaryti sutartį tarp šių dviejų valstybių. Bet Sta
linas griežtai atsisakė, nes, esą, tam dar nėra atėjęs 
laikas.

Kodėl Maskva taip elgiasi, visiems šiandien puikiai 
yra žinome.. Cią neina kalba apie tai iar Lenkijos, Ju 
gosią vi jos vyriausybės (kurios demokratijų yrą pri 
pažintos ir remiamos) yra legaLės ar ne, bet apie tai 
kad Stalinas savo kaimynams turi savotiškus planus. 
J is siekia visus savo kaimynus susovietiniti. Todėl Len
kijai turi ‘‘patriotų komitetą” Maskvoje (Wanda )Va- 
silewska). Jugoslavijai turi generolą Tito (šis vardas 
yra sudarytas iš šių žodžįų pirmųjų raidžių — Tainaja 
Internacionalnaja Teroričestkaja Organizacija — slap
ta tarptautinė terorist;nė organizacija.). Lietuvai turi 
Paleckį, kiltoms valstybėms kitus “kvizlingus”.

Toks Maskvos nusistatymas smarkiai trukdo Jung
tinėms Vąlstybėms ir Anglijai vykdyti savo planus, ku
rie yra nustatyti Atlanto Carteryje ir kituose jungti
nių tautų susitarimuose.

Vis tik reikia tikėtis, kad Maskva, vienu ir kitu ke
liu, bus priversta į/aitikinti, kad pokarinį Europos gy- 
yewm«Į ne ji viena tvarkys, bet .visos jungtinės tautof

bendru susitarimu. Ji turės išsižadėti savo planų, ku
rie yra imperialistiški ir kaipo tokie pavojingi pasau
lio tarkai ir gerovei.

Netekus dvieju muzikų
Šiandien yra laidojamas 

šeštadienyje miręs muzikas 
Juozas Saurls. Praėjusią 
savaitę palaidotas muzikas 
Jonas. Jankus. Abu muzikai 
— vargonininkai mūsų vi
suomenei buvo plačiai žino
mi ir savo profesijos dar
bams gerai pasiruošę. Abu 
mirė sltąiga, palyginti dar 
jauni būdami — a. a. Sau
lis 53 metų amžiaus, a. a. 
Jankus 55 metų. Todėl ir 
vienas ir antras dar daug 
metų galėjo darbuotis ir 
būti naudingi Bažnyčiai ir 
tautai. Jų netikėta mirtis,
tak aiškus visuomenei nuos-

A. a. Juozas Sauris tolig
Velionis Juozas Sauris netoli dvidešimties metų var- 

gonininkavo Šv. Gabrieliaus parapijoj, Chicagoj. Tai ki
tataučių parapija, tačiau jis nuo lietuvių visuomenės 
nebuvo atsiskyręs. Jis ir jai nuolat dirba Keletą metų 
jis gražiai ir sėkmingai vedė didįjį Lietuvos Vyčių cho
rą, pastatę visą eilę operečių, surengė paikių koncertų. 
Be to, per ištisą metų eilę rengdavo programas lietu
vių radijo valandoms. Keletą metų velionis vargęni- 
ninkąvo ir jšv. Jurgio parap., Chicagoj. Taip pat grojo 
vargonus dideliame kino teatre.

Prieš atvykstant į Chicagą, vargonininkavo lietuvių 
parapijose — Waterbury, Conn., ir New Haven, Conn. 
Ypač ilgai išbuvo paskutinėj (New Haven) parapijoj, 
kurioj besidarbuodamas lankė Yale universiteto muzi
kos skyrių.

A. a- J. Sauris gimė Pittsburghe 1891 m. gegužės 
mėn. Ten baigė pradžios ir vidurinę mokyklą, šeše
rius metus mokėsi Detroito kunigų, seminarijoj, tačiau 
pasirinko muzko profesiją. Vedė Zofiją Lapurkaitę. 
Išaugino ir gražiai išauklėjo dukterį ir sūnų.

A. a. Jonas Jankus gimė 1888 m. Sidabrave, Panevė
žio apskrity. Muzikos mokėsi nuo pat mažų dienų ir 
vargonininkauti pradėjo (Linkimuose, Zema'tijdj) dar 
jaunutis būdamas. Į Ameriką atvyko prieš 35 metus 
ir pradėjo vargonininkauti Maspeth, N. Y. Vėliau var
gonininkavo — Mt. Carmel, Pittston, Pittsburgh, Phi- 
ladelphia> Brooklyne, Detroite ir Harr'sone. Nuo 1932 
m. iki mirties vargonininkavo Apreiškimo par., Brook
lyn, N. Y. •

Velionis pasižymėjo giliu muzikos supratimu, labai 
mėgo bažnytinę ir Tetuviškąją muziką. Buvo tikrai ge
ras chorvedis. Jo vadovaujami chorai visada būdavo ge
rai prirengti, gausingi. Jie dažnai puošdavo įvairius 
lietuvių parengimus.

Vėlioms vedė 1913 m. Pittston, Pa. Jo žmona Ieva, 
graž’abalsė dainininkė, taip jau yra stambi dainos ir 
muzikos meno pajėga. Daug metų ji mokėsi Italijoj' ir 
gerai prisirengė ir dainavimui ir mokytojavimui. Išau
gino sūnų, kurs taip pat yra muzikas, dabar tarnau
jąs Dėdės Šamo kariuomenėj.

Tatgi, netikėtai.! netekome dviejų muzikų, dviejų 
stambių kultūros darbiniųkų, kurių vietas užpildyti 
šiandien jau nebėra kuo.

★ ’ . . *z 
Jai tik eilinis mitingas

Sąryšyje su vienos tautininkų grupės mitingu New 
Yorke, Brooklyn, N. Y., išeinanti “Amerika”, .katali
kų savaitraštis, taip rašo;

“Teisybė reikalauja pasakyti, kad minėtas tauti-
’ ninku šaukiamas suvažiavimas bus eilinis masinis 
susirinkimas, kurs neturės jokios organizacinės reikš
mės. SuaLrinkimas vadinamas seimu, o jame daly
vaus lygiomis teisėmis ir atskiri asmens ir draugi
jiniai vienetai. Jo programoje nėra nė vieno naujo 
sumanymo, kurio nebūtų palietusi Pittsburgho kon
ferencija. “Seimo” šaukimo priešaky stovi žmonės, 
kurie ynai paneigę bendrą darbą didiesiems tautos 
uždaviniams įvykdyti. Visa jų eilė visu uolumu ėjo 
prieš Pittsburgho konferenciją, kurią kvietė Ameri
kos Lietuvių Taryba. .

Vasario 5-6 dd. susirinkimas gali būti teigiamas ta 
prasme, jei jis galų gale sujungs nuo bendro Ame
rikos lietuvių darbo išsitraukusius tautininkus, kurie 
savitarpyje yna. labai susiskaldę. Jeigu jie susidarys 
savo programą ir žinos, ko siekia, tada gal pamatys, 

• kad bendras Amerikos lietuvių darbas Amerikos kar 
rc« pergalei pasiekti ir pagelbėti Lietuvai laisvę at
gauti yra toks didelis idealas, dėl kurio verta aukotis.

Kiek tai liečia organizuotąją Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenę, galime drąsiai tvirtinti, kad ji šia
me .tautininkų susirink'me nedalyvaus. Tai eilinis su
sirinkimas, kokių kasmet būna kiekviename dides
niame mieste bent po kelis.’’

Plechavičius ir naciu 
komisaras "

(LKFSB) Lietuvos slap
tasis Laikraštis “Laisvės 
Kovotojas” aprašo šitokį 
atsitikimą: atvykus’am į 
Skuodą Šiaulių apylinkės 
komisarui Gevvecke suruošė 
vaišes menkose patalpose, 
“atsiprašydami,” kad gen. 
Plechavičius savo dvare ne
gali priimti, nes baldų nėra. 
—O kur jie?—paklausėGe- 
wecke.—“Dalį bolševikai iš
vežė, dalis pas Tamstą, ko
misare,”—atsakė jam. “Ne
gali būti... bet jeigu pas ma
nei aš nieko svetimo neno
riu, galėsi atsiimti nors po 
poros dienų, ”—aiškinosi vo
kietis. Gen. Plechavičius po 
poros dienų nuvyko baldų. 
Tarnaitė pranešė, kad ko
misaro nėra namie, o bal
dai... baldai vakar buvo su
pakuoti ir išsiųsti į Vokie
tiją.

Iš okupuotų kraštų, taigi 
ir iš Lietuvos naciai grobia 
ką gali. •

25 m. nuo Lietuvos 
aviacijos įsteigimo

(LKFSB) 1919 m aausio 
mėn. prasidėjo organizavi
mas aviacijos Licaivos ka
riuomenėje. Iš pradžių avia
cijos kariai priklausė prie 
inžinerijos dalių ir tik kovo 
12 d. įsikūrė kaip savaran
kiška dalis. Pirmas Lietu
vos lėktuvas buvo gautas 
vasario mėn. — tai buvo 
benzino pritrūkęs ir ties 
Jeznu nusileidęs bolševikų 
lėktuvas. Vasario mėn. pa
baigoje Vokietijoje nupirkta 
8 lėktuvai. Pirmas lietuvis 
lakūnas mūsų aviacijoje bu- 
Vo karininkas Hiksa. Pir
mas savarankiškai išskridęs 
Lietuvoj paruoštas lakūnas 
buvo a. a. V. Rauba. Lietu
vių aviacija tais pat metais 
jau dalyvavo kautynėse, tie3 
Panevėžiu sudaužydama bol
ševikų traukinį. Vėliau lie
tuvių aviacija dalyvavo kau
tynėse su lenkais, ypač pa
sižymėdama Varėnos bom
bardavime. Bombarduojant 
Varėnos stotį žuvo pašautas 
karo lakūnas Įeit. Kumpis. 
Vienas Lietuvos lėktuvas 
buvo nuskridęs net į Varšu
vą: 1920 m. kažkokiam an
glų karininkui prireik ia sku 
biai vykti į Varšuvą, buvo 
įsakyta ant Lietuvos lėktu
vo išpiešti anglų kar a avia-

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
7. EAST IS EAST, AND VVEST IS VVEST

Jau dešimtame amžiuje priėmę Rytų* krikščionybę iš ą 
Byzantijos, misai kultūriškai lig ir atsiribavo nruo Vaka
rų Europos. Rusus užkąriavę tryliktame amžiuje toto
riai laikė Maskoliją beveik 300 metų aziatiškos kultūros 
ir papročių įtakoje ir pakeitė net maskolių rasinę sudėtį. 
Tad patys rusai teisingai apie save sako: “prakrapštyk 
rusą ir atrasi totorį”. Čia mes nesakome, kad pas rusus 
ir totprius viskas bloga ir nereikšminga. Mes tik tvirti
name, kad tarp lietuvių ir rusų kultūros nėra natūralaus 
ir organiško ryšio, nėra artimos giminystės. Mes esam 
Vakarai, o jie — Rytai. Rusai yra bandę europeizuoti šar
vo gyvenimą, bet tai jiems nesisekė. Petras Didysis darė 
pirmuosius ir gana žiaurius bandymus. Paskui jį sekė 
keli kiti valdovai. Rusų bažnyčia lahai pavydžiomis aki
mis žiūrėjo į savo diduomenės bandymus dvasiškai suar
tėti su Vakai*ų Burųpa. Rusų krikščioniškoji ortodoksija, 
kaip Ir dabar ateistinė ortodoksija gana sėkmingai pasto
jo kelią Vakarų religijoms, Vakarų laisvei, demokraty- 
bei ir kultūrai: neleido joms prasiskverbti j Rusijos ste-X 
pių ir miškų begalines platybes. Kada rusai seniau ar 
dabar ko nors mokinasi Europoje ar net Amerikoje, tai 
jie šiuo mokslu apima tiktai Vakarų tecfinįką, mašinas, 
chemiją, mediciną. Marksizmą jie irgi perdirbo, naujai 
pervirškino ir pritaikė savo labai skirtingam būdui, ne
sulaikomai palinkusiam prie despotizmo, prievartos ir 
žiaurupao, kurs šiuo metu yra pavirtęs į puikiai organi
zuotą sadizmą. Rusai uoliai vengė ir ypač dabar vengia 
sueiti į kontaktą su Vakarų religijomis ir filosofijomis. 
Prieš 1917 m. revoliuciją Rusijoj vis dėlto buvo gal arti 
dviejų milijonų žmonių mažiau ar daugiau susipažinu
sių su Vakarų kultūra ir net ją pamėgusių. Tai buvo 
įvairaus lygmens inteligentija, keliavusi Vakarų Euro
poje arba bent per literatūros vertimus susipažinus su 
Vakarais, šita inteligentija žuvo reyoliųcijpj arba spėjo 
pabėgti Vakaruosna, kur jau prisitaikė prie naujo gy
venimo ir tur būt nebesulauks progos Rusijon grįžti. Ir 
mes labai už jaučiam šitiems, dažnai labai vertingiems 
žmonėms, netekusiems teisės išvysti savo gimtinę dėl jų 
pažiūrų skirtumo. Periodiški valymai (purges) irgi tu
rėjo tikslą planingai sulikviduoti dar užsilikusius Rusi
joj “neoreodoksus”: pusbolševikius, liberališkų palinki
mų žmones, per garsiai religiją praktikuojančius krikš
čionis dr visus garsiai režimu nepatenkintus piliečius. Tad 

* nuo 1917 iki 1941 m. Rusija per savo išrastą ir labai pa
tobulintą “cordon sanitaire” ir “setf-imposęd isolation” 
nepaprastu greitumu ir intensyvumu tolinosi nuo Euro-y
pos dvasinio ir idėjinio gyvenimo, nors uoliai kopijavo' 
Europos ir Amerikos techniškus laimėjimus ir patyri
mus. Atbulai, Rusijos mažieji kaimynai Vakaruose — 
irgi dideliu intensyvumu — tobulino jan sepjąu buvusius 
plačius dvasinius ryšius su pažangiausiomis Europos ša
limis. Niekas neberado galimybės iš Baltijos valstybių 
lengvai nuvykti ir studijuoti Rusijos universitetuose. Bet 
šimtai lietuvių, latvių ir estų leasmet vykdavo į Pngųicū- 
ziją, Belgiją, Šveicariją, Angliją, Vokietiją, Italiją 
Skandinaviją patobulinti namie gautų mokslų, pramokti 
Vakarų kalbų, meno dr įvairiausių dvasinių turtų pasi
semti pilnomis saujomis.

(Daugiau bus)

ADKŠTOSE PAREIGOSE

Mrs. Helen Walker Ho
man iš New York City pa
skirta direktore Viešųjų Rei
kalų Departamento, Natio
nal Catholic Community 
Service. Buvusi direktorė 
Courtenay Savage paskirta 
į Karo Departamentą. (NCW 
.C-Draugas telephoto)

cijos ženklus ir lietuvis ka
ro lakūnas Hiksa jį nuga
beno į Varšuvą. 1922 m. pa
statomas pirmas lakūno Do’o 
kevičiaus sugalvotas lėktu
vėlis. 1925 m. pastatomas 
Gustaičio sudarytas sporti

nis lėktuvas. Užsienis pla
čiau rašo apie Lietuvos a- 
viaciją. Dirbtuvės jau 1924 
m. buvo tiek praplėstos, 
statydavo naujus lėktuvus.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

TEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Anf Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVEBNMĮBNT SĮ^įĮtypįnęy

STANDARD 
FĘDEBAL 
SAVINGS

AŠD
IA)AN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

I

k

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr. i;
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UŽIMA MIRUSIO VIET^

Šiandien laidojama a. a. 
Paulina Balčiūnienė iš Sv. 
Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčios. Jos palaikai pa- 
lydėti į Sv. Kazimiero kapi
nes.

A. a. Paulina' Balčiūn enė 
buvo Surum-Burum choro 
veikli narė, kuri per daugel 
metų Vytauto Parke ir kitur 
su Surum-Burum choro na
rėmis gražiomis .dainomis 
žavėdavo ‘ ‘ Draugo ’ ’ pikni
ko dalyvius.

Paskutinį kartą dainavo 
Marąuette Parko parapijos 
salėj, Tėvų Marijohų ben
dradarbių vakarienę, kuri 
įvyko gruodžio 19 d. 1943.I

«Reiškiama, gili užuojauta 
Balčiūnų šeimai ir Surum- 
Burum choru), netekus ge
ros šeimininkės ir savo na
rės, o “Draugui” netekus 
uolios skaitytojos ir rėmė-

Liletuvių.. Piliečiui Darbinm 
kų Pašalpos klūbo metinis t 
susirinkimas įivyko -sauso . 
23 d. Knygų revizijos komi- į 
sija: J. Tarvydas, J. Mažei- j 
ka ir F. Puteikis patiekė ra- j 
portą, kuris parodė, kad klū , 
bas turėjo ne vien užtekti- į 
nai įeigų padengimui išlai
dų, bet turtas dar pad;dėjo. 
Pomirtinių Apsaugos Fonde, 
sulig valstybės reikalavimo, ( 
yra keletas tūkstančių dole- j 
rių. Metinės duoklės yra ma- * 
žesnės, negu kitų organiza- , 
cijų. i

1943 m. mirė devyni na- < 
riai. Jų pomirtinė išmokėta. } 
Keturi nariai išbraukti. Virš , 
30 narių gavo dovanas už ] 
neėmimą pašalpos per 10 ar , 
20 metų.

Nupirkta antras karo bo
nas už $1,000.00. Paskirta , 
$33.50 auka Am. Raud. Kry
žiui. Paaukota $25.00 išlei
dimui ‘ Dr.' Norem knygos 
‘‘Timeless Lithuania”. Siųs
tas delegatas su aukai į A- 
mėrikos Lietuvių Konferen
ciją į Pittsburgh, Pa. Klū
bas turi delegatus Lietuvos 
Nepriklausomybės Minėjimo 
Komitete. ' ’*V
Grabnešių pagerbtuvės

Po susirinkimo įvyko 
grabnešių pagerbtuvės. Na
rė K. Šliogerienė paruošė 
valgio, o narės Helen Cher- 
ry ir J. Buda patarnavo. 
Bankiete dalyvavo apie 50 
narių.

Komisijos pirm. K. Alek- 
sūnas perstatė puotos vedė
ją klūbo pirm. Win. Duobą, 
kuris dėkojo nar, ams-grab- 
nešiams už jų pasišventimą 
patarnauti mirusių narių 
šeimynoms. Kalbėjo S. D. 
Lachawicz, Jonas Balnis, V. 
Ivan, JI Simonavičius, P. 
Šliogeris, L. Geniotis, M. 
Randis, J. Tarvydą ir kit\

Paskutinis kalbėtojas bu
vo darbštus klūbo rašt. J. 
R. Cherry, kuris įrodė, kad 
dabartinis klūbo surėdymas 
užtikrina ne vien senesniems 
nariams pašalpas, bet vi
siems, kurie ateityje įsira
šys. Klūbas nariais pri’ma 
nuo 16 iki 40 metų amž.

Baigdamas ragino narius 
šįmet daugiau įrašyti narių 
— ne vien vyrų, bet moterų 

nariai

Kreipkitėsų -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.Samuel D. Jackson, Fort Wayne, Ind., advokatas, pri 

saikdinamas senatorium Indiana valstybės vieton miru
sio F. Van Nuys. Iš kairės į dešinę: šen. Raymond Willis 
iš Indiana, een. Jackson ir vice prez. H. A. Wallace. (Acme- 
Draugas telephoto)

nieko neauga tik kaktusą* 
ir kokios ten smilgos, ku
riomis mintą ' galvijai. Toje 
vietoje tūkstančiai akrų ap
tverta gyvulių ganymui. Sa
vininkė — Mrs. Beach yra 
iš kito tikėjimo atsivertusiu 
į katalikybę ir savo žmo
nėms pastačiusi puik'ą baž
nytėlę, gražią kleboniją, už
laiko kunigą, nes neturtin
gi meksikonai nedaug tegali 
prie bažnyčios užlaikymo 
prisidėti. Mrs. Beach jau 
aplankė mūsų prelatą ir pa- 
kietė pas save pietų.

Oras ten geras, sausas, 
dieną — apie 80 laipsnių.

Krsp

Atmetė vardošaukį 
kariu balsavimo reikal

WASHINGTON,’ vas. i.— 
Atstovų; butas 233 balsa s 
prieš 160 šiandien atmetė 
pasiūlijimą įvykdyti vardo- 
šaukio būdu balsavimą dėl 
karių balsavimo byliaus pri 
ėmimo. Dabar ruošiamas 
planas, kuris pavestų karių 
balsavimo reikalą atskiroms 
valstybėms. f

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ARD 6-tas skyrius dėko

ja skaitlingai atsilankiu
siems į surengtą bunco par
ty, Rimkų namuose, praeitą 
sekmadienį. Taip pat dėko
ja Rimkienei už patalpas ir 
laid. dir. Eudeikiui už kė- 
dės.

Seselės visad atsimena sa
vo geradarius maldose.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Lansing, Mich. — Sheldon 
Ward, 12 metų amžiaus, iš 
Portland, mirė pereitą pir
madienį nuo sužeidimo, kurį 
gavo pereitą sekmadienį, kai 
jo dviratis buvo sutrenktas 
automobilio.

Ann Lindžius

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Moet BeauUful—Most Endortng—Stnmgest—Best Ib The World. 
‘ BUY U. S. VVAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KHElPKJTfiS PRIE t“

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Bū d a m a s neperstiprios 
sveikatos prel. M. L. Kru
šas prieš pora savaičių iš
vyko įi Arizona, pas savo 
draugą kun. Jonaitį. Tuscon, 
Arizona, stotyje prelatą su
tiko vyskupo sekretorius, 
nes kun. Jonaitis buvo sun
kiau susirgęs ir lėktuvu iš
skrido į Mayo Brothers kli
niką, Rochester, Minn.

Pirmą naktį prel. Krušas 
nakvojo vyskupo rezidenci
joje. Sekantį rytą atlaike' 
šv. Mišias. Prelatas patar
navo vyskupui per Mišias, 
o vyskupas — prelatui. Po 
Po pusryčių vyskupas prel. 
M. L. Krušą paskyrė laiki
nai klebonu Santa Rita in 1 rthe Desert ipirapijiora, kol 
kun. Jonaičio sveikata su
stiprės prašė vyskupas pre
latą pabūti jo vietoje.

Ta parapjja — daugiau
sia meksikonų, yra įsimai
šiusių indi jonų ir baltų. Ten 
žėmė — kaip tyrai, daugiau'

MERGINŲ 
IR MOTERŲ♦ r \ 1 • r r f ,

JOHN W. PACHANKISLUCIA JUZELIENIENĖ
(PO TĖVAIS Č1NIKAITĖ)
Gyv.: 4129 S. Ca'mpbell Ave., 

tel. Virginia 3740.
Mirė sausio 31 d. 1944 m., 

7 v. ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo lė 

Panevėžio apskr., Ramygalos 
parap.. Gudelių kaimo. Ame
rikoje iėgyveno 38 metus.

Paliko d.deliame nuliūdime: 
3 dhkteris Barborą Zapoller.ę 
ir žentą Joną, Antaniną Adin- 
tlenę ir žentą Joną, M irijoną 
Šiinkltnę ir žentą Aleksandrą 
lr jų Seimas; 2 sūnus Aleksan
drą ir marčią Adelę, Pranclė- 
kų lr marčią Angeline ir jų 
Seimas; sesers dukterj Marijo
ną Gabollenę ir Joa vyrą Alek
sandrą ir Jų Seimą; 2 sesers 
sūnus Antaną Valonį lr jo mo
terį Oną, Petrą Kraujai) lr jo 
moterį Barborą ir jų š imas; 
ir daug kitų giminių, draugų 
lr pažjstamų. Lietuvoje pali
ko 2 seseris Antaniną Mačų- 
liurriąnę ir Elzbietą Valonienę 
lr J Seimas

Kūnas paSarvotas dukters 
namuose: 4225 S. Talman At. 
venue. Laidotuvės jvyks Set- 
tadienj, vasario 5 d. IS namų 
8:30 vai. ryto' bus atlydėta j 
Nekalto Praeid&jimo Švenčiau
sios Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose ia’dotuvėse

Nuliūdę:— Dukterys, Sfinit, 
Žentai, Marčos, Sesers Duktė, 
Sesers Sūnai Ir Giminės.

i Aid. direktorius J. Čiulevi
čius, tel. LA'Fayette 3572.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member of the Lithuanian Chamber of CommerceDabar pats geriausias lai

kas užsisakyti įdomiausią 
dienraštį “Draugą”.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų “Draug ą” 
1944 metams.

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti kr daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298 
VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-0 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1U7 ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr NaktĮNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčių 

Visose Miesto 
Dalyse

merginų
ĮSTAIGŲ

John F. Eudeikis L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9061

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS

rUANICA AVE. Phone YARDS 4908
URŠULE

WAICIKAUSKIENE 4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

KRElPKITeS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

(po tėvais Tnvalaitė)
Gyv.: 235-8 8. LeavUt Htr.
Mirė sausio 31 d., 1944 m., 

• :S« vai. ryto, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimus Lletuvojo. Kilo ii 
Mažeikių apskričio, Vlekėnlų 
miešti lio. Amei4koJ iėgyveno 
29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Antaną lr daug kitų gi
minių, draugų Ir pižjstamų.

. Kūnas tašarvotas — La- 
chawicz koplyčioje, ,2314 W. 
23rd Place.

J^ldo^uvės Jvykv penktadieni, 
vasario 4 d Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bua atlydėta j Auėros 
Vartų parap. bažnyčią. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionius sietą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoėirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Giminės lr 
Draugai. ,

Laidotuvių direktoriai — La- 
chawlcx lr HOnaJ. tel. CANaI 
2615.

P. J. RIDIKASSUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PA3 MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo ir Darbo.
Telephone YARDS 14194330-34 S. California 

Avenue r" 

Lafayette 0727 s

Mūru MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviąme 
klientams pilną patenkinimą. 1646 VVEST 46th 8T, Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1118—St

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO

Koplyčios VELTUI Visose 
- ' Chicagos Dalyse LACHAWICZ IR SUNAI

2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 B. MICHIGAN AVE.

Mūsų pastatytai 
T8VAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS OOmm ir Dirbtuvė: 327 N. VVESTERN AVE
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6102

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

’lO
CZ

J

A<j
1
L
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=r=TužU.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Illinois lietuvis Sardinijoje
Private first class Alex 

Jucius išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę 1942 metais, 
rugsėjo 15 dieną. Jis buvo 
Stevvart kariuomenės sto
vykloje, Ga. Iš čia išvyko į 
Šiaurės Afriką. Iš šiaurės 
Afrikos nuvyko į Siciliją. 
Dabar jis yra Sardinijoje.

P.F.C. ALEX JUCIUS 
* * *'

Alex Jucius nuo jaunų 
dienų dirbo farmoje. Jo tė
vai gyvena Seatonville, III.

Jie aukojasi už mus
Aukokite savo kraują per 

Raudonąjį Kryžių sužeis
tiems kareiviams. Jie auko
jasi už mus karo frontuose 
— mes aukokimės namų 
fronte. •

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

HMaHMOMHaMMM 

A I dėl patenkinančios

y | |\/<|| pagalbas nno skausmo

REUMATIZMO
Jei kenčiame kūno skausmus;! 

jei sąnariai jauslūs; jei užeina 1 
skausmai oro permainose, pata- I 
riam jums bandyti ROSSE Tabs I 
be mokesties ir obligacijų. Nau- Į 
dojanlos tūkstančių žmonių per 
virš dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI ŠĮ Laikraštį Skaitantiems

Jei niekad nenaudojate ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą i:
ROSSE Products Co., Dept. X—6 

•2708 W. Fanvell Av., Chicago 45, III.

(Skelb.)
SPC "•9KK '-gy '&BK 40SK

Didžiausia Lietuviu 

Jevvelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitas
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AU8IAS 
KAINAS.
Tarime dideli 

oa s ir 'nklmą
Mnrikaližku Instrumir-ų. Muzi- 
kaližkų Knygų. Stygų. Rekor
du ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Tatoom laikrodžius. Laikro
dėlius. žiedus Rašomas Plunk
snas Ir Muzikalius Tnstrnman-

)OHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MTTSIC 

4216 ARCHER AVRNUE 
Phone: LAFAYETTE M17

Pasirodo, kad lietuviai 
amerikiečiai kareiviai ran
dasi visuose karo frontuose. 
Jie kovoja už Jungtinių A- 
merikos Valstybių laisvę ir 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mą, taigi ir Lietuvos išlais
vinimą iš okupantų nagų ir 
priespaudos.

Palaidoti penki vaikai, 
kurie žuvo gaisre
Penki Porter vaikai, kurie 

sudegė gaisro metu pereitą 
šeštadienį sato name, 1728 ; 
N. 33rd avė., Stone Park, 
buvo palaidoti pereitą pir
madienį Oak Ridge kapinė
se. Į kapus buvo nulydėti 
du balti karstai, vienas kars
tas buvo trims mergaitėms: 
Grace, 11 metų amžiaus,'n
Seimą, 3 metų, ir Laura 
Jean, 5 mėnesių; o kitas 
karstas buvo dviem berniu
kam: Paul, 7 metų, ir David,
5 metų. { ’ ~

Iš ugnies pabėgo tik Ro- 
nald, 9 metų amžiaus, Mr. ir 
Mrs. Porter sūnus. Motina ir 
tėvas yra karo fabrikų dar
bininkai, jų nebuvo namie, 
kai gaisras kilo.

Nei žiema meilei kelio 
nepasloja j

Chicagoje sausio mėnesį, 
1944 metais, buvo išsiimta 
3,135 leidimai vedyboms, o 
pereitais metais tą patį mė
nesį buvo 3,077 leidimai.

Sausio mėnesį, 1944 metų, 
65 procentai buvo kareivių 
tarp tų asmenų, kurie išsiė
mė leidimus vedyboms.

Perkelti policininkai Į 
kitas vietas

Commisioner James P. 
Allman pereitą pirmadienį 
įsakė perkelti į kitas vietas 
149 policininkus, iš jų yra 48 
leitenantai, 24 seržantai ir 
77 sargybiniai; penki ser
žantai buvo pakelti į leite
nantus, perkeliant į kitas 
vietas.

Išgabentas Vokietijon
LONDON. — Michael Cle- 

menceau, sūnus Frances 
Clemenceau, kuris pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo 
ministeriu pirmininku Pran
cūzijoje, buvo išgabentas į 
Vokietiją. Apie tai buvo pra
nešta iš Šveicarijos.

Clemenceau veikė prieš 
nacius ir protestavo prieš 
Lavai kam jis naudoja jo tė- 
vo vardą propagandos tiks
lams.

širdies ataka
Julius Hanna, 81 metų 

amžiaus, 323 So. Homan av., 
mirė nuo širdies atakos pe
reitą pirmadienį savo name. 
Jis pirmiau dirbo spaustuvė
je kaipo linotypiBtas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VIRS TCKSTANTIS VĖLIAVĖLIŲ APLINK PANELES SV. STATULĄ

Šv. Elzbietos bažnyčioje, Denver, Colo., altorėlis su Motina Taikos statula apsags
tytas dvylika tūkstančių vėliavėlių, kurių kiekviena reprezentuoja Asmenį, atlikusį 
noveną už taiką ir laimingą grįžimą namo karių. Nepaprastu vaizdu susižavėję klūpo 
jūrininkai ir WACS. (NCWC-Draugas) v

Racionavimo
kalendorius

Atsiminfinos
dienos

Vasario 7 diena yra pa
skutinė diena naudoti antro
jo periodo kuro aliejaus ku
ponus.

Vasario 20 diena yra pa
skutinė diena naudoti G, H 
ir J žalias štampas.

Vasario 29 diena yra pa
skutinė diena - ketvirtame 
periodiniame padangų ap
žiūrėjime, kurių savininkai 
turi “B” ir “C” korteles.

Kovo 13 dieną baigiasi 
data dėl trečiojo periodo ku
ro, aliejaus kuponų.

Stamp No. 18, pirmoje ra
cionavimo knygelėje, ir lėk
tuvo (airplane) stamp No. 
1, trečioje knygelėje, kiek
viena stampa gera vienai po
rai batų gauti iki busimojo 
pranešimo.

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C. —-Lai

vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 56 jū
rininkai mirė, 127 buvo su
žeisti ir 264 dingę.
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Vaizdas iš karo fronto

Marinas išgelbėjo tris draugus
Bougainville. — Master 

Louis Labaham, taikos me
tu gyvenęs Lansing, Chica
gos priemiesty, buvo giliai 
įsikasęs į duobę, kuri buvo 
padaryta iš smėlio maišų ir 
apdengta medžiais. Jis giliai 
miegojo karalienės Augus
tas įlankoje, kai japonai už
puolė iš oro. A

Bet jis greitai pakilo, kai 
išgirdo pagalbos šauksmus, 
kurie atėjo iš netolimos duo
bės. Labaham greitai išbė
go į lauką, nors priešo lėk
tuvai buvo virš galvos. Jis 
rado medžio stogą išardytą 
nuo bombų virpėjimo netoli 
duobės. Jo trys draugai bu
vo po medžiais, laisvame 
smėlyne ir smėlio maišų už
griuvę.

Sučiupti du jaunuoliai 
vagiliai ant stogo

Kai George Xanthakis, 
grabų dirbtuvėje tepliorius, 
sugrįžo pereitą pirmadienį į 
savo namą, 3038 Lexington 
str., ir kai jis buvo prie 
priešakinių durų, išgirdo ko
kį tai bildesį viduje.

Manydamas, kad viduje 
yra vagys, Xanthakia nuėjo 
į netolimą krautuvę ir pa
šaukė Marųuette policiją, 
kuri atvyko laiku ir pamatė 
du jaunuolius lendančius per 
stogo langą ir šokančius į 
kitą stogą.

Policija pamojavo revol
veriais į jaunuolius. Jaunuo
liai grįžo atgal į Xanthakio 
namo stogą, nusileido žemyn 
į namą ir pasidavė.

Sugriuvo namas
Trys asmenys buvo sun

kiai sužeisti pereitą pirma
dienį, kai senas trijų aukštų 
namas, 19 W. 21st str., ant 
jų užgriuvo. Name buvo pa
vojinga gyventi. Namas tu
rėjo mažiausia 75 metus am
žiaus.

Labaham pradėjo gelbėti 
draugus iš užgriuvimo ir 
šaukti pagalbos. Kiti mari
nai greitai iššoko iš savo 
duobių ir atbėgo į pagalbą. 
Jie ištraukė tris palaidotus 
draugus iš griuvėsių. Kai jie 
buvo ištraukti iš griuvėsių, 
vos kvėpavo. Išgelbėti vyrai 
nebuvo sužeisti, tik turėjo 
kelis nubraižymus.
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Keturi chicagiečiai 
japonu nelaisvėje

Washlngton, D. C. — Ka- 
departamentas pereitą

pirmadienį pranešė, kad ke
turi chicagiečiai kareiviai 
yra japonų nelaisvėje. Vė
liausiame sąraše yra pažy
mėta, kad 247 Jungtinių A- 
merikos Valstybių kariai 
yra japonų nelaisvėje.

.Sugrįžo
Miss Henrietta M. Wilson, 

64 metų amžiaus, pereitą 
pirmadienį' sugrįžo į Chica
gą. Ji japonų nelaisvėje iš
buvo dvidešimt vieną mėne
sį.

Gaisras
Gaisras kilo Tri-Parks li

kerių krautuvės užpakalyje, 
7321 Vincennes avė., anksti 
pereitą antradienį ir 30 gy
ventojų išvarė į gatvę.

Nelaimė
Mrs. Catherine Bonert, 31 

metų amžiaus, pereitą pir
madienį buvo gydoma šv. 
Kryžiaus ligoninėje.Ji neti
kėtai persišovė sau petį, kai 
žiūrinėjo .32 caliber revolve
rį. Ginklas netikėtai išsišo
vė ir nelaimė įvyko 5947 S. 
Sacramento avė.
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Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Įvykiai Chicagos 
mieste

Kg vagis nenori?
Koks tai asmuo norėjo 

gauti švarius marškinius, 
bet pereitą pirmadienį jis 
skaudžiai apsivylė. Jis buvo 
pavogęs t’roką, kuris pri
klauso Rainbovv skalbyklai, 
4307 W. Division str. Vai
ruotojas troką buvo palikęs 
gatvėje, kai jis rinko varto
tus baltinius skalbimui. Vė
liau trokas buvo rastas pa
liktas už kelių blokų. Ten 
buvo penkiasdešimt ryšulių, 
bet jie buvo nepaliesti. Tuo
se ryšuliuose buvo neskalb
ti baltiniai.

x
Pavogė pinigu dėžę
Pereitą pirmadienį du vy

rai, turį revolverius, pavo
gė iš Lawrence Butler, 23 
metų amžiaus, 40 East Hu- 
ron str., pinigų dėžę,- kurioje 
buvo $175, Belmont viešbu
tyje, 3172 Sheridan road.

Apvogė narna
Joseph Lorek pranešė po

licijai pereitą , pirmadienį, 
kad vagys įsibriovė į jo na
mą, 334 So. Sacramento avė., 
ir pavogė baldų už $91 ver
tės ir $800 cash. Tuos pini
gus jis ketino investuoti į 
karo bonus.

Pavogė lomeites
Iš daržovių krautuvės, 67 

So. Water Market, vagys pa
ėmė tomeičių už $145 vertės. 
Apie tai buvo pranešta po
licijai pereitą pirmadienį.

Karo bonus pavogė
Iš Mrs. Julie Lawrence 

apartamento, 6704 South 
Union avenue, vagiliai pe
reitą pirmadienį pavogė ke
turis šimtus dolerių karo bo- 
nais, tris laikrodžius už $150 
ir kailių paltą už $200 ir ra
diją.

Apdegė fabrikas
Gary Steel Supply kompa

nijos fabrike, 2300 South 
Springfield avė., sekmadie
nio vakare kilo gaisras. Sa
koma, kad gaisras sukėlė 
daugiau kaip $50,000 nuo
stolių. Gaisras kelioms die
noms sulaikė darbą. Sako
ma, kad darbas fabrike bus 
pradėtas prieš savaitės pa
baigą.

113 metu amžiaus
Mrs. Swanson, gyvenanti 

Chicagoje, 9855 Exchange 
avė., turi šimtą tryliką me
tų amžiaus. Ji susirgo prieš 
dvi savaites.

Du sužeisti
PEORIA, III. — Du asme

nys buvo sužeisti pereitą 
pirmadienį, kai įvyko eks
plozija Illinois Highvvay 
Transportation kompanijos 
garaže. Sužalojo du autobu
sus ir du automobilius.
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X A. a. Juozo Saurio lai-' 

dotuvėse, kurios įvyksta šį 
rytą, dalyvauja Chicago lie
tuvių vargonininkų choras. 
Giedos egzekvijas ir mišias.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės 26 metų sukakčiai 
minėti komiteto susirinki
mas šaukiamas penktadie
nyje, vasario 4 d., 8val.,
Dariaus-Girėno salėj. Visi 
komiteto nariai kviečiami 
dalyvauti.

X Adolfas Mondeika, Šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
vargonininkas, davė gražų 
pavyzdį: savo broliui Ant. . 
Mondeikai, gyv. Bogota, N. r 
J., suteikė brangią dovaną 
— užprenumeravo “Drau
gą” ištisam metui.

X Aleksandra Birger (Be- 
recksaltė) atokiai gyvenda
ma nuo lietuvių nesiliauja 
sekus mūs veikimo, kuris 
atsispindi dienraštyje “Drau 
ge”. Prieš ištekėdama ji bu- X 
vo žinoma Chicago jaunimo- 
vyčių veikėja ir apskrities 
choro solistė.

X S. Belunskienė, biznier- 
ka, 4530 S. Honore St., šio
mis dienomis jau grįžo iš 
ligoninės pergyvenus sun
kią operaciją. Begalo dėkin
gai visiems už lankymą, do- "X 
vairas ir maldas.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, šv. 
Jurgio bažnyčioj ves misi
jas, kurios prasidės kovo 5 
d. Anglų kalba misijos pra
sidės kovo 12 d. ir jas ves 
vienas augustijonų kunigų. {

X Jonas lr Sofija (Gim- 
birtaitė) Šarkauskai, praei
tą mėnesį susituokę, neuž
ilgo išvyks į Pearl Harbor, 
kur J. Šarkauskas yna ci
viliu tarnauto ju aviacijoj.
L. V. 36 kp. neteks pavyz
dingos narės. Be to, ji bu-1^ 
vo Centro Ritualo Komisi
jos iždininkė.

X Ona Zukaitienė, gyve
nanti Port Washington, Wis. 
savo gimtadienio dovana 
tikra.ii džiaugsis per pusme
tį. Jos duktė ir žentas Mr. 
ir Mrs. Richard N. Grant 
iš Milwaukee, Wis., užpre- 
numeravo “Draugą”./ y >

X Marųuette Park lietu
viai tikrai nori pasirodyti 
naujam klebonui susipratu
siais; visi prenumeruoja 
dienr. “Draugą”. S. Staniu
lis, dienraščio agentas toj 
kolonijoj, praneša, kad jau 
pardavęs 250 “Draugo” ka- 
lendoriųi, o “Draugo” ir 
“Laivo’ ’ prertumeratorams 
išdalinta dovanų.

X J. Ankškalnls. "Drau
go” agentas Gary, Ind., ir 
apylinkės miesteliuose, pra
eitą šeštadienį ne tuščiomis 
atsilankė į administraciją. - 
Šomis dienomis jis žada 
lankytis dar pas Chicago 
Heights, Harvey, Rockdale 
ir k. lietuvius. Nors jia turi 
išsidirbęs gerą darbą, ta
čiau netingi pasidarbuoti ir 
katalikiškos spaudos plati
nime. Pavyzdingas žemaitis.




