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Sąjungininkai atsigauna Romos fronte!
Įspėja Šv. Tėvą dėl Castel Gandolfo
Sako nacių kariai įsisteigė tame miestely

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Alžyre, vas. 13 — Są
jungininkų aukštoji koman
da; pareiškė, kad nacių ka
riuomenė yra įsisteigusi 
Castel Gandolfo miestely, 
ir jeigu ji ten pasiliksian
ti, sąjungininkų bomberiai 
nesaugos ten esančių nuo
savybių, nors jos priklau
sytų Vatikanui.

Sąjungininkai lakūnai ir 
kariai buvo iki šiol instruk
tuoti nepažeisti bažnytinių 
turtų, ypatingai Vatikano 
nuosavybių, kurios, apart 
tikybinio charakterio, yra 
neutralios*- valstybės terito
rija.

štabo pareiškimas mato
mai pagrįstas teigimu, kad 
vokiečiai pirmieji sulaužė 
to miestelio neutralitetą 
kuomet jį okupavo. Tas 
miestelis randasi tik 10 my
lių nuo sąjungininkų An- 
zio pozicijos.

Sąjungininkai nei patvir
tino nei užgynė Vatikano 
radio pranešimą, jog bom

bos ketvirtadieny krito ant 
Castel Gandolfo. Pranešta, 
tik, kad sąjungininkų bom
beriai tą dieną atakavo vo
kiečių militarinius taikinius 
toje apylinkėje.

Vokiečių agentūros pra
nešimas sakė “sąjunginin
kų atakoje” buvo užmušta 
500 asmenų. Vatikano radio 
sakė bombos kritusios ant 
kolegijos, bet nesakė kieno 
lėktuvai tą puolimą atliko. 
Vokiečių radio vakar sakė 
Popiežius Pijus britų užsie
niui reikalų miinisterijrai 
“protestavęs šį naują neut-į 
raliteto sulaužymą,’ ’ bet' 
britai sakė jie negavę jokio 
protesto.

Castel Gandolfo, popie
žių nuosavybė nuo 1596 
metų, susideda iš miestelio, 
ūkių, šventojo Tėvo vilos 
ir kitų pastatų prie Albano 
ežero. Jame normaliai gy
vena 2,000 žmonių. Šventa
sis Tėvas paprastai varto
ja vilą kaipo vasarnamį.

KELEIVINIS LĖKTUVAS IŠKELIAMAS IŠ VANDENS

American Airlines keleivinis lėktuvas nukritęs į Mississippi upę iškeliamas iš van
dens. Lėktuvo katastrofoj žuvo 24 asmenys. Tai įvyko netoli Memphis, Tenn. (Acme-
Draugas telephoto)
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Šv. Tėvas ragina Lietuvos konsulas Dr. P. 
' Daužvrardis nušvietė Lietu- o:n _«■ L-■

Drien r 1 .11 l ivlu
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laikytis tikybos vos dabartinę padėty ir pa
reiškė, kad teisės atžvilgiu 
Lietuva tebėra suvereninė 
valstybė.

Superior Court teisėjas
....... , . . ... , John C. Lewe ragino lietu-Vokietijoje, atvirą laišką,. . ,. _ .„n*: virus remti Prez. Roosevel

to (pastangas atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Aukų Lietuvos reikalams, 
sudėta erti $700.

Per lietuviškas įstaigas

NEW YORKAS, vas. 15. 
— OWI pranešimu, Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus XII 
parašė Mainz>o Vyskupui,

kuriame pareiškė viltį, jog 
katalikai Vokietijos pilie
čiai atmes prieštikybines 
doktrinas, kurias jie prai- 
šomi priimti, ir reiškė 
džiaugsmą dėl katalikų drą
sos atmetime tokių pasau
li j imu.

Kongresmonas Gorski 
sakė Lietuvos laisvė

bus atstatyta

parduoda karo bonų už $2,- 
155,077. Skaityta telegrama 
iš U. S. Treasury departa
mento. kuria sakoma lietu
viai perviršijo savo 2 mili
jonų doL karo bonų kvotą.

Kun. K. Barauskas savo 
kalboje sakė lietuviai deda 
savo viltis ji Amerikos per
galę. Anot jo, “kai Ameri
kos vėliava plevėsuos lais-

CHICAGO, vas. 13. —♦
Chicagos lietuviai, iškilmin
gai minėdami Lietuvos ne- . . .
priklausomybės paskelbimo va' tai ir Lietuvoa ta.sves 
26 metų sukakti, kimite vėllkva plevėmio. > 

užkimšo didžiulę St. Agnės
auditorija.

Principiniu kalbėtoju bu
vo Konerresmonias Martin 
Gorski. Savo kalboje jis 
pabrėžė tai. kad Amerika 
išsreTbėio Rusija nuo pra
žūties ir tuo nsčiu būdu ii 
išee’bės ir Lietuva. Anot 
Gorski, jeigu Rusija nekoo
peruos su kitom didelėm 
v&’st.vbėm atsteitrime mežur 
iu Europos valstybių ir su
darymui teisingos ir pasto
vios taikos, tai bus suda
ryta E’ironoie neaantnika. 
kuri ves prie trečiojo ir dar 
trinesnio pasaulinio karo. 
Kon viešiu onas Onraki tv»l- 

vė savo kalba užtikrinimo, 
kad atėbis laikui. Lietuva 
bus atstat.vta nenriklauso- 
ma valstybe ir užima savo

Minėjimas pradėtas kun. 
S. Gaučo sukalbėtai invoka- 
cija.

“Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis pareiškė, kad 
lietuvių tauta nenori būti 
svetimų prispausta. Alian- 
tų pergalė jau užtikrinta, ir 
tik dorovinga taika tegali 
būti stipri ir pastovi taika.

Programo vedėju buvo 
komiteto pirmininkas Teisė
jas Jonas T. Zuris.

KALENDORIUS
Vasario 14 d.: šv. Valen

tinas; senovės: Saulis ir 
žynė.

Vasario 15 d.: šv. Paimti
nas ir Šv. Jovita; senovės: 
Kintibutas ir Girdenė.

ORAS

Laimėsime Romą: Churchill ir Clark
Vadai tvirtina, jog

Roma bus laimėta
LONDONAS, vas. 13. - 

Ministrų Pirmininkas Chur
chill vakar pareiškė, jog 
sąjungininkų vadai Gen. 
Wilson ir Gen. Alexander 
abu pareiškė įsitikinimą, 
kad karas už Romą bus 
laimėtas, ir jog nėra jokio 
pagrindo pesimizmui.

Pareiškimas matomai bu
vo padarytas, kad nuramin
ti augantį nerimą Anglijoj 
ir Amerikoj, ir skaitomas 
ženklu jsitikinimo, jog An- 
zio pozicija bus išlaikyta.

So“".!“'?. Sūspaudiia Uk„™

Ekscelencija Vyskupas Wi- 
lliam D. O’Brien, D. D., šį
ryt atnašavo iškilmingas 
gedulo Mišias, kuriomis pa
minėta a. a. Lietuvos Pre
zidento A. Smetonos miri
mo vieno mėnesio sukaktis. 
Pamaldos įvyko Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Jose 
dalyvavo kitų kraštų kon
sulai, daug kunigų, vienuo
lių, ir lietuvių veikėjų.

Savo sakytoje eulogijoje, 
Vyskupas O’Brien palygino 
mirusį Lietuvos Prezidentą 
Popiežiui Gregorijui VU, 
kuris pareiškė, kad ‘*aš 
myliu teisingumą ir neap
kenčiu blogumą, tad mirš
tu ištrėmime.” Jo Eksce-

LONDONAS, vas. 13.
sugautus nacius

ir išgelbėti savo brolius ka
rius, bet buvo atmušti.

Pora šimtų mylių į vaka-
Marita’o Stalino specialiu
dienos įsakymu pranešta,
jog rusų kariuomenė jau. 

x- - . , _. , i rus nuo sitos pozicijos ru-
užeme Luga geležinkelių x * t i
centrą, 80 mylių j pietus 
nuo Leningrado ant linijos 
vedančios į pietinę Estiją 
ir Latviją. Aštuoniolika my
lių į) rytus rusai užėmė Ba- 
tetskają, kitą susisiekimų 
centrą. Luga. laimėjimas a- 
tidaro rūsiams kelią į Esti
ją ir Latviją.

Maskvos biuletenis sakė 
“labai aštrios kovos vyksta 
Ukraine, kur rusai bando 
pribaigti sugautų 10 nacių 
divizijų likučius. Naciai su
spausti į 11 mylių pločio

lencija sakė a. a. A. Smeto- juostą prie Korzūao. Rusų
na lygiai taip pat mylėjo 
teisingumą, neapkentė blo
gumą., ir dėlto mirė ištrė
mime. Vyskupas linkėjo lie
tuvių tautai ir vėl taplti lais
vai ir atstatyti savo nepri
klausomą valstybę, ir ra
gino tikinčiuosius mesltis 
ta: intencijai.

Lietuvių kalba pamokslą 
sakė kun. J. Paškauskas, 
Visų šventų parapijos kle
bonas.

FDR oatortojo prižadą 
išlaisvinti Prancūziją
WASHINGTON, vas. 13. 

— Prez. Rooeevelt vakar 
pakartojo Amerikos nusis
tatymą išvaryti nacius oku
pantus iš Prancūzijos. Jis 
kalbėjo ryšium su karo* toi- 
vo pervedimu prancūzam*

vietą pasaulio tautų šeimoj.1 Ūkanota ir r.e taip šalta pagal* lend-lease planą.

rate neapsujr(‘i naciai ir vėl 
bandė pralaužti rusų ratą

sai užimtam šepetovska 
ruošiasi pradėti ofensyvą į 
Ųdessa-Varšuva/ gidTežinke-

Ukraine rusai vis tamp* 
riau apsupa Krivoj Rog ge
ležies centrą.

VOKIEČIŲ RAPORTAS
Berlyno radio sakė vokie

čiai laimėję mūšius į piet
ryčiais nuo Krivoj Rogo ir 
į rytus nuo žaškovo (Dnie
pro užlenkime). Prie Vi
tebsko ir tarpe Ilmen eže
ro ir Suomijos įlankos na
ciai atmušę rusui atakas. 
Ten dar smarkiai kauja- 
masi.

Sunaikinta dar 43 
japonu lėktuvai

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, vas. 13— 
Aukštos komandos praneši
mas sakė sąjungininkai lial- 
kūntai atakose ant Rabaul 
bazės, Naujoj Britanijoj, ir 
Kavieng bazės, N. Irelandi- 
joj, sunaikino 43 japonų 
lėktuvus. Trisdešimts du jų 
buvo numušti virš Rabaulo, 
kurį amerikiečiai lakūnai iš 
Solomonų kasdien atakuo
ja. Mes praradome keturis 
lėktuvus.

Apart 32 lėktuvų numuš
tų virš tos bazės, dar vie
nas buvo sunaikintas ant 
žemės ir 15 kitų veikiausiai 
buvo sunaikinti ore arba 
ant žemės.

Liberator lėktuvai puolė 
Kaviengą penktadieny, bet 
jokie priešo lėktuvai nepa- 
kilo jiems priešintis. Mūsų 
lėktuvai numetė 167 tonus 
bombų ant Kaviengo aero
dromo.

Generolas Mark Cl'fk 
paskatino U. S. kalius

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Alžyre, vas. 13. — 
Penktosios armijos va tas 
Gen. Mark Clark šiandien 
užtikrino karius, jog jų per
galės žygiavimas į Romą 
“tikrai ateina.”

Amerikiečiai ir britai ka
riai atmušė kitą didelę ata
ką Anzio pozicijoje ir są
jungininkai tvirtai laikosi. 
Pragiedrėjęs oras žada duo
ti mūsų lakūnams progos 
padėti kariams^

Nežiūrint didelių audrų, 
mūsų laivai pristato vis 
daugiau reikmenų sąjungi
ninkų kariams Romos fron
te.

Žinios iš fronto sako iš
griautas Carroceto (Apri- 
lia) miestelis jau kelis kart 
perėjo iš vienos pusės į ki
tą. Cassino fronte padėtis 
nepasimainiusi. Manoma są
jungininkai turės bombar
duoti Benediktiniečių vie
nuolyną Cassino kalne, ka
dangi naciaį, jį pavertė į 
tvirtovę.

VFI ’ AUSIOS 2IMI0S
IŠ ALŽYRO — Amerikie

čiai užėmė 1,500 pėdų kal

ną prie Cassino. Romos 

fronte amerikiečiai ir bri

tai atgavo iniciatyvą ir 

ši’?o laiku veda ofensyvą.

IŠ LONDONO — Ameri
kos bomberiai dienos metu 
puolė taikinius šiaurinėj 
Prancūzijoj. Vakar naktį 
sąjungininkai atakavo pie
tine Prancūzitą ir vakarinę 
VokletUa.

Iš CHUNOKINO — Ki
niečių kariuomenė varosi 
pirmyn šiaurinėje Burmoie

Iš CAIRO — Aabmginin- 
kai spaudžia Turkija grei
čiau stoti karau. Turkai 
reikalauta labai dang viso
kių ginklų Iš sąjungininkų.

Komunistai užmetinėia
Lenkijos vyriausybei
MASKVA, vas. 13 —Ko

munistų partijos laikraštis 
Pravda vak? r dienos veda
majam kaltino Lenkijos vy
riausybę ištrėmime, būk ji 
kolaboruojanti su naciais 
Lenkijos okupantais ir 
skaitanti soviel ų Sąjungą 
savo didžiausiu priešu.

Anot Pravdoss yra doku
mentalių frodymų iŠ Lenki
jos požeminių organizacijų, 
kurie įrodo tą kolaboraci- 
ją. Pasak Pravdos. “vien 
tik tie lenkai, kurie kariau
ji’ su rusų armija yra tik
ri lenkai patriotai.”

PIRKITE KARO BONUS!

LENKIJA TURI BOTI
LAISVA: BULLin
WASHINGTON, vas. 13. 

— Minint Abraomo Lin- 
colno ir Thdo Ka&čiuškos 
gimimo sukaktį, William C. 
Bultil t, pirmas Amerikos 
ambasadorius sovietų Rusi
jai ir buvęs ambasadorius 
Prancūzijai, sakė laisva ir 
nepriklausoma Lenkija yra 
gyvybiniai reikalinga Ame
rikai. Jis sakė Amerika ne
nori, kad šis karas būtų tik 
įžanga trečiam pasauliniam 
karuiv todėl Amerika yra 
gyvai susiinteresavusi, kad 
būtų atstatyta, tikrai lais
va ir nepriklausoma Lenki
jos valstybė, nei kitos val
stybės suryta, nei valdoma 
kitos valstybės uždėtos vy
riausybės.

Kaip it ik priešingai rusų 
teigimams, Ballitt užgvrė 
Lenkijos vyriausybę Londo
ne ir sakė ji atstovauja ū- 
kininkus ir, darbininkiją ir 
yra artima kontakte su 
Lenkijos požemiu.

Suomijoj kalbama ap e 
taiką su Rusija
STOKHOLMAS, vas. 13. 

— Vakar čia atvyko suo
mis Dr. Juhu Paasikivi, ku
riam, manoma, pavesta tai
kos derybų užvedimas tar
pe suomių ir rusų. Matosi 
vis daugiau ženklų, kad 
Suomija greitu laiku pasi
trauks iš karo, kol tą dar 
galima padaryti derybos 
būdu.Z

Pranešimai iš Helsirkio 
sako sostinėje vis skli’ta 
daugiau kalbų apie taika ir 
yra jaučiama, jog Suorr ijos 
vyriausybė greitu laiku ’ in- 
dysianti susisiekti su Mas
kva.

Tarpe gandų yra vienas, 
kuris sako Suomijos vy
riausybėje įvyks didelės 
permainos. Čia minimai, jog 
suomiai gal prašys Mas
kvos taikos sąlygų, ir jeigu 
tos sąlygos būtų perdaug 
sunkios, vyriausybė tuo
met galėsianti sakyti ji pra
šiusi taikos ir negalėjusi 
jos gauti.-

Maskva sako lenkai 
patriotai valdo Lenkija

LONDONAS, vas. 13 — 
Maskvos radio pranešimas 
sakė Maskvos lenkų patrio
tų sąjunga jau suorganiza
vusi tautinę tarybą Lenki
joje. Ta sąjunga buvo rusų 
sudaryta iš lenkų komunis
tų. Toks komunistų ž-”gis 
tik labiau įtempta nesan
taiką tarpe Rusijos ir Lon
done esančios Lenkijos vy
riausybės.
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KARIO LAIŠKAS
Rašo A. Sklrlus

Ar nori pasikalbėti 
lietuviškai?

Žodinis egzaminas ir in- 
tormajcijos apie pr.tyiuuą 
carlpe galutinai išap-.eiidžia, 
Kok'ian tarnyte? dalin būsi 
paskirtas. Jau-, ten pa-, 
ruošti vyruk** apk’.ausuiė'a 
kiekvieną kare’/. kokioię 
srityje jis turi patyrimą ir 
tuoj keliais kiaua maia pa- Į 
tikrina ar nemeluoji. Savę 
egzaminatoriui pasakiau, 
kad galiu kalbėti, skaityti ir 
rašyti lietuvių ir vokiečių 
kalbom’b.

Kai atsidūriau pas kapi
toną, kuris uždeda savo re-! 
poliuriją, kur būsi paskir
tas, manęs užklausė:

“Ar norėtumėt pasikalbė
ti lietuviškai” — tokia for
ma paskyrė man lietuvių 
kalbos egzaminą.

Tuoj pakvietė gražų jau
nuolį, kuris tuoj mane pa- 
ž no. Tas jaunuolis buvo ma 
no mokslo draugas Henri
kas Svetikas. Su juo kartu 
studijavau Klaipėdos Preky
bos Institute ir kartu dirbo
me “Prekyba ir Pramonė” 
žurnalui. Toks netikėtas su
sitikimas seniai matyto 
draugo man buvo didžiausiu 
džiaugsmu. Jis man nedarė 
jok ių lietuvių bei vokiečių 
kalbos egzaminų, nes žino 
jo, kad aš tuos egzaminus 
jau seniai esu išlaikęs. Tad 
iš karto užskaitė kreditus. 
Po to, nuoširdžiai pasidali
nome įspūdžiais.

— Kada sugrįžote į J. A. 
Valstybes?

— Pab?igęs institutą bu-

nėj Bendrovėj Kaune. Bet 
kai ją bolševikai nusavino, 
ėmiau rūpįntię grįžimu Ji A- 
toe-riką. Mea paskutinieji, 
uždarę J. A. Valstybių kon
sulatą, 1940 m. rugsėjo m. 
parvykomę į Ąmęnką.

— Ką veikėte čia atvykę 
lr ar seniai, tarnaujate ka- 
rfeiomeiiėja?

— Aš pastaruoju laku 
gyyenąu Detroite, jirbau 
Fordo sutomobilių dirbtu
vės ofise, buvau vedėju vie
name algų išmokėjimo sky
riuje. Dąbąr jąų daugiau 
kaip. metai eąų vedęs ir yra 
airių metai, kaip dirbu ka- 
riupmenęje. Darbas lengvas 
įr įdomus.

Įdomi; būtų sušluoti, į ką 
labiausiai atsižvelgiama kla 
sifikuojant kariuomenės tari 
nybon?

Labiausiai atsižvelgiama į 
paskutinių 5 metų darbą ir 
egzaminų davinius. Jęi ku
rs per pastaruosius metus 
buvo sunkvežimio vairuota- 
ju ar virėju, jis dažniausiai 
tam darbui paskiriamas ir 
kariuomenėje.

Dar kurtą susitikau su 
Henriku ir ilgai pasikalbėjo
me Lietuvos ir mūsų mo 
kyklos likimo klausimais.

Henrikui teko dar keietą 
lietuvių kareivių apklausi
nėti. Vienas Chicagoje gi
męs lietuvis, nežinodamas 
kad kalba au lietuviu, buvo 
nustebintas, kai Henrikas 
jo paklausė: “Ar gerai kal
bate lietuviškai?

Pastarasis atsakė: — “Nu 
tai šiur”.

— Koks buvo jūsų užąįė- 
mimas per 5 metus? Lietu-

8VARRVS DAIKTAS NAMŲ FRONTE Rm 6959 So. Tabalui Ava 
i tt~. TM nBOirMU 0617

• •*» ’iUVųorM 4848

DR J. j. SIMONAITIS
•‘AVATtM.V V. ’UKIBUAS 

ofiso v u, i vkm>

2 , ir 7 P vakare
ii NedAUpmle susitarus

54231 Wrr1 Mar<i<»»tte Road

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Maae 80 metą praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Šbecialistaa
Palengvina akių įtempimą, kurią 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turoo, 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.
Daugely atsitikimų akys atitaisomu be akinių. Kainos pigiu kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

FhoM TAKOS in.
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
hverytblng lo tbc line oi 

Furniture

ALESAUSKAS 
and 50b

► m-iorj Representative.

3UOWROOMS IN 
UriųCUĄNPISE MAUT 

For appointmcnt cųli —apuointlEPimLIf 6051

FARGlJTi.r
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M

Karo metu paruošimas darbininkams ir šeimai sveiko 
ir pigius maisto labai svarbus daiktas. Tūkstančiai Ame
rikos šeimininkių tačiau neturi tam žinių. Dek o kai ku
rie moterų klubai ruošia valgių gaminimo kursus ir pre
legentais kviečia ekspertus-virėjius. Atvaizde vienas tokių 
virėjų aiškina šeimininkei pagamintą pigų, sveiką ir ska
nų valgį. (NCWC-Draugas)

WHFC -1458 kitos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

11d 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

vis atsakęs — “Workinau 
shapoje, ir draivinau treką”. 
Henrikas tavęs nustebintas, 
kad visame sakinyje terado 
tik vieną lietuvišką žodį 
“ir”.

H. Svetikas jau gavęs pri
tyrimo, kad kareiviai pasi
sako dukart daugiau žiną, 
negu jie ištikrųjų ką žino 
0 jų darbas esąs įvertinti 
tikrą kareivių Žinojimą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PRIZICREKIT ELEKTROS &BENGIMUS ATSARGIAI... JŲ MAŽAI KARES LAIKE

Mano šaldytuvas saugo 
maistą geriau-, ir man 

niekad neprisėio iį 
pataisyti I

ŠTAI KODĖL:

Aš ištarpinu šaldytuvą reguliariai, taip 
kaip išdirbėjai man pataria. Storas el- 
do apdengimas mažina veiksmo nau
dingumą. Kada ledas ištirpsta, aš ati
mu vandeni tuojaus. Jei taip nedary
čiau, tųojaus nauji ledai atsirastų pra
dėjus Šaldytuvui veikti.

54 valandų darbo 
savaitė Lietuvoje

(LKFSB) Gen. Kubiliūno
parėdymu ‘ nuo lapkr. 5 d. 
Lietuvos įstaigose įve3ta 54 
vai. darbo savaitė.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Noo 17 iki 65 metų amž. 
KiaiiSInitiM atrinkti lr (laužyti 

PĄTKRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį , 
Offloe Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS

EXTĘA! EXTRA!

L t et u vlSka. 
žydukas

Permainyt*, 
rardaatr
ad

RBU4KITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KACTER, aa. 

MONARCH L1QUOR 
3629 So Halsted St

Phone TARDO SOM
V

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė
—-*t—

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir {vairius 
kitokius auk-

Toltaus, aS Išplaunu vidų, 
Aupledas Ir ledo dėžutės pii 
baklnvr soda Ir vandeniu. 
Nuplaunu ringuotus vanu- 
džiūa, kur mauto kvapai 
susirenka. Ir rūmo juos
tas aplink duris. AA serai 
IMdžIovlnu juostas, apibar
stau talcum pudra, kad du
rys neprikibtų. Ir ikdžlo- 
vlnu fta’dymo virta lr dė
žutes kad dežutfta boti) 
vainos. Nlekaike. neallluo- 
siuoju dėžutės su afttrlu 
metalinių įrankiu.

Kad palaikius Saldytuva 
skaistų, tuojaus apvalau 
maisto paliejitnus Mazgo
jo kabinetų Giltu muiluotu 
vandeniu tr nuplaunu lr 
laikau prižiūrint, kad ftal- 
dyiuvas būtų nors pora ro- 
Iftdžlcylnu su minkytu sku
duru. Oro clrięull'iclj* n«- 
•In nuo sienos. ,r palie
kant atdara durie kamba
rio (arba elosetį, kuriame 
randasi pastatytas laidytu- 
vas.

Service vyraa peržiūri ma
no ftaldytuvą reguliariai. 
Drįs mano lr Jūsų Šaldy
tuvo yra prilipdytas para
das nurodant kur Saukti 
dfti pataisymo. Jfl mano 
Šaldytuvas yra senesnio ti
po. kurio mekanlsmka nfl- 
ra nųolatal uždarytas alie
juje. aft prižiūriu kad ma
šinerija būtų lSvalopia Ir 
Idallejuota du kartus | me. 
lūs. kad užlalkus jį ge
rame Veikimo stovyje.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILL INOJ S

Karo dirbtuvėms reikia elektros—'Vartokite sąmoningai

LV1CTOBT 
BUY
mm

ainius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEK

-x MUSJC

42X6 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

z ss? K

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

19 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis P Ištaiso.

OflM Ir Akinių Dirbtuvė 
>401 Sa HALSTED BT.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tft Mana urna aklų
KuL isusoktu j*.

nranl. 
leisdami Uaą. 

aamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurią rsešjtme Stok 
gali sutelkti.

M METAI FATTKDf O

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
IMI

'AI
nd Avenuą

Kampa, lt-to.

orimo TlUMDOli
»« “! ii“ » »••j ftrv t *■ *

* Hih voy
MDUiTVeilt
#&BONDS

M »n«’r.»T f(T«> W’R RUNOS

4
WAR iUAN

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveaue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—8 Ir S—8:80 P.M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YARds 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'

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 /

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1321 So. Halsted St.
Rezidenciją: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

-*->
LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezld—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį. . -

Ofiso Tel............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Ciceru 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chlcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

Z ir šeštadieniais 
Yaiaadnaj 1—8 goglet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OFISO VALANDOS: . f
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
3ekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jęigu Neatsiliepiama— iš
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
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^ kad jo nębran-,
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* C L A S S I.F I E D AND "H E L P W A N T E D" ADVERTISING*

A

A

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HEIjP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

ltT No. Dearbom Street 
Tel. RA N'dol pi 1 94MH-91HS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manposror

statymai reikalauja ___
man darbininku turi Įsigyti P»- 
Uuomrimo Raitą (aUtrment of 
avallabillty) nuo dabartinės dar* 
b«> |>Uilinw — nr nuo Wor Man- 
potėer Commlsslon — pirm pra* 
dedant dirbti 
Perui tik rinkit
ir ar Jums 
▼lmo raštas. JOs sutaupysit sau 
ir darbo įtaigoms daug laika

unsion — pinu pra- 
ti kitoje ištaigoje, 

ar Jūs galit gauti 
reikalinga paliuosa-

HEI.P WANTED — VYRAI

Reikia

Vyrų
DIRBTI PRIE 

NEIftDIRBTOS SKUROS 
GERA MOKESTIS

SO vai. | savaite Ir daugiau. Laiko 
Ir pusės mokestis virt 40 valandų.

ALFRED JACOBSHAGEN 
COMPANY 

4419 S. Ashland Avė.

VYRŲ
NAKTINIAMS DARBAM

SU AR BE PATYRIMO 
VBSB

DRILL PRESS

ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 

DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
STIEGER

PRECISION PRODUCTS 
INC.

4616 W. 20TH ST. — CICERO 
(Arti Donglas “f. 22nd ir 

Cicero gatvekarių linijų).

MOULDERIŲ
Prie Breso ir Aluminum 

BencV ir Mašinų
MANUFACTURERS BRA8S 

FOUNDRY CO.
7756 Dante Avė.

Bayport 1132

VYRŲ
NEPATYRUSIŲ 

Išmokit Mašinisto Amatą
Taipgi

KELETAS DARBŲ OPERATINO 
departamentuose 
PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
64 VAL SAVAJTfiJE

CENTRAL SCIENTIFIC CO.
1700 IRVING PARK

BEIiP WANTED — VYRAI HELP WANTRD — VYRAI HELP WANTF.D —.MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

VYRO REIKIA
Dirbtuvėje. Darbas prie geležies. 
Turi būt gabus. Pastovus darbas 
tinkamam vyrui. Ne karo darbas.

COLUMBIA SCALE CO. 
2489 N. Pulaskl

REIKIA

VYRŲ
Prie darbų warehousėje. 80c 
| vai. pradedant. Laikas Ir 
pusė virt 40 vai. Atsiiaukit 1

Morton Salt Co.
EIston ir Blackhawk St.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Timekeeper's ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai < 

Patyrusiem Vyram

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICEė

(4th Floor)

WIEBOLDT’S
Ashland & Monroe

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c j valandą; 48 vai. j 
savaite; laikas ir pusė už viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
ir valandos nuo 8 ryto iki 4 pp. 
flS yra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks. ,

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

228 W. Illinois St.

LABAI LENGVAS DARBAS se
nyvam vyrui su pensija, pagelbėti 
Stock ruime Ir tvarkyti parcel 
post siuntinius.

Matykit Mr. O*Hara.

LEHON COMPANY 
4425 S. Oaldey

PIRKITE KARO BONUS!

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers 

★ *
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
H0RT7ONTAT. RORTNO MTT.T, OPRS. BULLARD OPRS. r 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET.DERIU LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC RCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECI8ION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS I6MOKINSIM

MERIT DIRBTUVE
Gabumų įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos pridirbti 

taip greitai kaip ilmoksite ar parodysite gabumus.

____  _ Gantam pristato valgtas kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie ksrrt dnrtn). bokite prie saro darbų.

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

DftDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbų, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

The Fair Oak Park
reikalauja

Naktimis Porterių, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos 

THE FAIR OAK PARK
1100 lake St. Oak Park

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

Turi mokėti skaityt ir rašyt 
Angliškai. Atsišaukit.
Neidhoefer & Co.

2855 Blue Island Avė.

MAZGOTOJŲ
Naktimi* 24 Iki 80 vai. J savaitę. 
Unijos mokestis. Atsišaukite j

MAJESTIC BLDG. OFISAN
22 W. MONROE 8T.

SVARBUS 
KARO DARBAI 

SVEIKIEMS VYRAMS 
IKI 65 METŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
ŠLAVĖJU HAND TRUCKERS 
HEAT TREAT PAGELBININKŲ 
PLATERS PAGELB. IR KITŲ 

Visi darbai viduje 
Puikios darbo sąlygos 

Naujos moderninės dirbtuvės 
60 vai. darbo — 70 vai. mok. 

10% naktimis bonai

FOOTE BROS. 

Gear & Machine 

Corp.
5219 S. Westera Blvd.

HELP WANTED — MOTERYS

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ

PILNO AR DALINIO LAIKO 
GERA MOKESTIS 

Mes išmokinsim jumis prie mūsų 
srities darbų.

Gloria
Hats, Ine.
158 N. WABASH 
Penktam Aukšte

DŽENITORfi
Mapuoti Ir valyti ofisus ir poilsio 
kambarius. 451/3 vai. i savaitę. 
4:30 pp. iki 1 ryto, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

WESTERN UNION TEL. CO. 
5927 S. Westem Avė.

MERGINŲ —• MOTERŲ
File klerkų Ir Abelnų Ofiso Darbi
ninkų. Mokestis pagal Jūsų paryrlma 
Ir gabumus. Laikas ir pusė viri 40 
vai. Geros darbo sąlygos.

CARBORUNDUM CO. 
sese 8. Iron st.

TRIJŲ MERGINŲ — lengviems 
dirbtuvės darbams. Pageidaujame 
Labelera ir Cellophane vyniotojų. 
50c iki 55c j vai. ir viršlaikis. 
Proga geroms darbininkėms.

Atsišaukit į
ENOZ

2480
OZ CM EMICAL CO. 

8. Indiana Avė.

8 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sąlygoti. Vienos 
Vyriausios Virėjos: Abelnlems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN OOLLEGE 
Brtargatc <800

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:80 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos Ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA
DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo Ir abelno 

valymo darbų dirbtuvėje.
Jūs galit pasirinkti valandas 

pagal jūsų patogumo. 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI
Dirbkit 4—6—8
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA
GERA MOKESTIS 

60c | vai. su 5e | valandą 
pakėlimu po 2 savaičių.

Atsišaukit kasdien 
8:30 ryto iki 4 pp.

CASPERS 
Tin Plote Co.

4100 W. 42nd PLACE

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 187.60 J mėnesj 
Pilnam or daliniam laikui 
Kreipkitės prie Houeekeeper.

HDOKWATKR BBACH HOTEL 
5149 Sheridan Rd.

COMPTOMETER OPERATOR
Can take beginner

Continental Can Co.
5848 W. 6Sth St

Tel. Portsmouth 3330 
M R. VALENTINO

DIRBTUVES DARBAI
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AM2.
Į

Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas uš 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šil
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogu—1

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 
E. North Water St.

KIA MOTERŲ
Prie lengvų Įdomių karo dafbų 
moderninė^ dirbtuvėj. Atsišaukite
asmenį

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlswn Avė.

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—
* Moteriai Handlers
* Metai Cleaners
* Janitresses
* Sweepers
* Paint Helpers

GERA MOKESTIS 
6 Dienos į Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlvgos.

Puiki transportacija.
(I. C. Suburban. Cottage Grove gat-
vėkariais. lOSrd St. hunu linija).

Jei dabar nesate užimtos su karo
darbais'

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

★ ★★★★★
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America** Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABUSHED IBM —

CAEE AN AD-TAKER 
ciiASSiFiED Office 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

VYRAI IR MOTERYS
S

KARO DARBININKŲ
Vyrų

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

• • •

Laikas Ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną: Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

1. —PAPRASTU DARBININKŲ
2. —TROKERIŲ
3. —COUNTERS
4. —AUTOMATIC SCREW

MACH. OPERATORIŲ
5. —TOOL IR OAGE DESIGNERS
6. —INSPEKTORIŲ

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

(visokių)

GERAS
r mn.

Va
IA

Užmokestis 
Darbo sąlygos 
Valgis (aiit^'iie 

I Ligoninės ir 
L Apdraiutos Pienas

Matykit Mr. Danicek
EMPLOYMENT OFISAS 

» ATDARAS
Pirmad. Ištisai Šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.
•

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

VYRAI IR MOTERYS

Biznis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei
REIKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
WAREHOUSE DARBŲ

Taipgi Moterų'

PILNO LAIKO
ARBA TIK

DALINIO LAIKO
Vyrams ar merginoms pastovūs, 
švarūs, lengvi darbai. Trumpoms 
vąlandoms arba dalinio laiko. Die
nomis ar naktimis darbai. Gera 
mokestis. Bonai ir pelno paaMali- 
nimas. Karo darbai dabar. Visuo
met dirbam, niekuomet neuždaro
me. Matvkit Timekeeper nuo 8 iki _
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį CrerOT Ad/TYTIg & Co.

THE WESTERN SHADE .
CLOTH COMPANY 

Employment Ofisas —
21st prie Jefferson St.

(3 blokai j rytus nuo Halsted)

TYPI8TS IR 
STENOGRAFIŲ 

Gera pradinė mokestis
40 vai. darbo

Laikas ir pusė už vlrtlalk}

WANTED IMMEDIATELY 
FREIGHT BILLER 

★
ASSISTANT CASHIER

GOOD HOURS 
ES8ENTIAL INDUSTRY 

TIME AND ONE-HALF AFTER 
40 HOURS
’ APPLY

INTERSTATE 
DISPATCH, INC.

2700 S. Halsted St.
Calumet 2929. Mr. H oi L

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišankit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

VYRŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

IR

Bolivija nusavino 
ašies nuosavybes
LA PAZ, Bolivia, vas. 13 

— Bolivijos vyriausybė 
pranešė, kad ji numvinusi 
visas ašies pramones. Tai 
buvo įvykdyta tuoj prieš 
trijų kabineto narių atsis
tatydinimą.

PORTERIŲ IR
VALYMUI MOTERŲ

LENOVT DARBAI 
100% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koka Jūaų amžius. Įdomus 
darbas laukia Jus Čionai.

FLAJ8TIO BINDTNG CORP.
781 8. 8HERMAN

3550 S. MORGAN 
Tel. YARDS 4590 

Klauskit Mr. A. Kapota

Vienas kitą raginkfm už
sisakyti “Drangą”. Jei jis 
tan patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių 
Atsišaukit 8:80 ryto Iki 6 pp. 

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

M1NNEAP0LIS
HONfYWHL

4737 W. DIVISION ST.

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

GARSINKITfiS “DRAUGE”

IF YOU WANT TO HELP DEFEAT THE AXIS 
WE PRODUCE FOR THE ARMY AND NAVY 

BOYS GIRLS MEN W0MEN 
We offer Yoa a chaace to make BIG MONEY RIGHT AT THE STRAT 

16 Years or Older No Esperlence Necesaary 100% War Work
PLENTY AFTER THE WAR GOOD TRANSPORTATION

Apply today at the Employment Office
SHERMAN KLOVE CO. 3531 WEST 47th STREET

• f » I I



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

R A U G A S
T1IE IIT1IUAMAN DAILY FRIEND 

2384 Scuth Cikle; Avė. Chicago, IUIsoI
Pubtishcd Dol|y, excepi Sundays, 

by th» •
LlTHUAKiAN CATHOLIC PliLS$ SOCIETY 
A menr.ber of the Catholic Prcuo Association

36.00 per year outaide of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštą:
Metams *............................................................................. $7.00
Pusei metų ....................................................-................ 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .............................................................. . .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: 
Metams .........................................................................
Pusei metų ...................................................................
Trinta mėnesiams ........................................................
Dviem mėnesiams .......................................................
Vienam mėnesiui .............................................

$6.00
3.50
3-75
1.25
.76

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentais raštų nezrailname. Jei neprašo
ma tat padaryti tr neprisinočUina tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę ta i syti lr trumpinti visus prisiųstus raštus lr ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai lr aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus p-U-isymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Mūsų spaudos reikalu
SPAUDOS SEKCIJA PRIE FEDERACIJOS APSKR.

Prie A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskrities su
sidarė spaudos sekcija, kurios priešakyje atsistojo veik
lūs ir gabūs žmonės. Tos sekcijos vyriausios pjždavinyą 
—leisti Knygas ir brošiūrėles aktualiais šių dienų klau
simais ir jas platinti. Kad tą svarbų ir tikrai sunkų 
darbą vesti su bent kiek didesniu pasisekimu, reika
linga visuomenės finansinė parama.. Todėl, Federacijos 
apskrities spaudos sekcijos veikėjai organizuoja rėmė
jus. Pradžia jau padaryta.

Praėjusis Federacijos apskrities susirinkimas nutarė 
gavėnios metu organizuoti paskaitas spaudos reika
lais. Jos turės įvykti visur, kur tik leis sąlygos. Pir
mos tokios paskaitos, gražiai surištos su Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimu bus vasario 16 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėj. Reikia manyti, kad, kaip į šias taip ir 
į kitose vietose rengiamas paskaitas susirinks daug 
mūsų tautiečių, kuriems rūpi stiprinti lietuvių spaudą, 
nes spauda tai yra galingiausias ginklas mūsų tautos 
kovose dėl laisvės ir dėl egzistencijos.
PAVERGTŲJŲ LIETUVIŲ BALSAS

Ne be reikalo ir vyriausias (slaptasis) Lietuvių Ko
mitetas Lietuvoje savo atsišaukime į mus, Amerikos 
lietuvius, kreipiasi šiais žodžiais:

“Visomis išgalėmis remk savo spaudą... Kiekvie

name lietuviškame name turi būti prenumeruojamas 

beat vienas lietuviškas laikraštis... Be to, ir pats ra

šinėlį į savo spaudą. Rašyk tmonpai, aiškiai ir apgal

votai... Į reikalus žiūrėk Lietuvių Tautos intereso sa
kinus. *

Pavergtieji mūsų broliai Lietuvoje gerai supranta 
spausdinto žodžio reikšmę. Jiems yra uždrausta viešai 
leisti ir platinti lietuviškus laikraščius ir knygas. Jie 
tai daro slapta,, rizikuodami savo asmeninę laisvę ir 
net gyvybę. Jie tai daro aiškiai žinodami, kad jų ko
voje už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą spausdintas 
lietuviškas žodis yra būtinai reikalingas. Jie vaizduo
jasi, kad mes, Amerikos lietuviai, turėdami laisvę, pri
valome ja naudotis, remti savo spaudą, prenumeruoti, 
joj bendradarbiauti. Galima numanyti, jei Lietuvos 
žmonas šiandien būtų mūsų vietoje, kiekvienas jų bū
tų lietuviško laikraščio skaitytojas ir, apskritai, lietu
viškos spaudos apaštalas.
SVEIKINTINAS ŽINGSNIS

Mes, todėl, nuoširdžiausiai sveikiname Federacijos 
Chicagos apskrities spaudos sekciją. Iš savo pusės, kiek 
tik galėdami, jai padėsime. Gal ir kiti apskričiai pa
seks čikagiečių pavyzdi, tuomet šj šaunų sąjūdį bus 
galima centralizuoti ir, pagaliau, koordinuoti su Liet. 
Kat. Federacijos Spaudos Biuru ir Lietuvių Kultūriniu 
Institutu.

Pradėtasis spaudos organizuotas darbas šaukte šau
kiasi nuoširdžiausios visuomenės paramos.

★
Karo kapelionu pasiaukojimas

Ligšiol įvairiuose karo frontuose yra nukentėję 102 
karo kapelionai. Mūšiuose užmušto. 19; nuo ligų ir ne
laimingų atsitikimų mirė 31; sužeista 18 j belaisvėje 
33j dingo be žinios vienas, Vėliausiai žuvgs mūšiuose

yra katalikų kunigas-kapelionas kapitonas Arthur Le- 
naghan iš Fail River diecezijos.

Jau ne vieną, kartą mūsų dienraštyje buvo aprašyta, , 
kaip drąsūs ir ryžtingi yna karo kapelionai. Jie ne tik 
šauniai eina jiems uždėtas pareigas, aprūpinant karius 
dvasiniais reikalais, bet sužeidimų ar kitokių įvykių 
metu jie pirmieji puola pagalbon, dažnai ir savo gy
vybę išstatydami i pavojų. Todėl, kapelionai kariuo
menėje yra laikomi didelėje pagarboje. Jie atlieka šau
nų, patriotišką darbą.

★
Naudinga knyga

“The Commission on American Citizenship” šiomis 
dienomis išleido naudingą knygą, pavadinta — “Better 
Men for Better Times” (Geresni žmonės geresniems 
laikams)- Knygoje gvildenami šie klausimai: 1) Lais
vos Valdžios pagrindas; 2) visuomenė ir pilietybė; 3) 
žmogaus asmenybės pilnumas; 4) pilietybės lopšys; 
“Mūsų kasdieninė duona”; 5) Bažnyčia: Mistiškas Kris
taus Kūnas; 6) laisvų žmonių valdžia; 7) krikščioniš
kojo socialinio gyvenimo auklėjimas; 8) geresnio pa
saulio vizija.

Šią knygą parašė du Katalikų Universiteto Vašingto
ne profesoriai: prel. George Johnson ir dr. Robert J. 
Slavin. Jiems daug padėjo šio universiteto mokslų de-* 
partamentas ir filosofijos fakultetas.

The Commission on American Citizenship susidaro 
iš kelių dešimtų žmonių (jų tarpe yra ir .mūsų dien
raščio redaktorius). Komisijai pirmininkauja prel. Pat
rick J. McCormick, Katalikų Universiteto rektorius.

Lietuvio laiškas
iš naciu fronto

(LKFSB) “Laisvės Kovo
tojas” Nr. 11 paduoda iš
trauką laiško, kurį atsiuntė 
lietuvis “savanoris” iš su- 
dary.ųjų batalijonų: “Ti
kiu, kad visiems ne paslap
tis, jog dabartinė vokiečių 
taktika pagrįsta vien melu 
ir apgavystėm, bet kad jie 
ką pačiupę ant savo meške
rės dar tičiotųsi, tas, kurs 
savo kailiu to nepatyrė, tai 
nežino. Vos baitalijicnui at
vykus iš Kauno, tuoj ryto
jaus dieną, buvo įsakyta -už- 
imti apkasus, b©; mes pasi
priešinome. Tada po ilgų de
rybų buvo nutaria atleisti 
mus 2 savaitėm apmokymui. 
Apmokymas vyko prie li
meno ežero, galima sakyti, 
pačiame fronte. Čia mes 
tikrai pažinome, kas yra vo
kiečiai. Maistą gaudavome 
kaip Kaune esantieji belais
viai: 40 gr. margarino, 40 
gr. sūrio (ne visada), 500 
gr. duonos, 1 šaukštuką cuk
raus ir 6 cigaretes — vis
kas vienai parai. Pietums 
duoda sriubos, kurios pa
valgius nereikia plauti nei 
katiliuko, nei dantų, nes 
nuo 70 gr. arklienos, iš ku
rios ji virta, riebalų nėra... 
Po apmokymo pakliuvome į 
bunkerius; manėm, kad bent 
čiai atsigriebsime, bet smar
kiai nusivylėme — į bun
kerį įkopėme tais pačiais at
sivežtais šautuvais, tais pa
čiais suplyšusiais rūbais ir 
nusinešėme tą patį marga
riną. <Įa,u pora mėnesių esa
me bunkeryje — pilna blan
kių, uodų. Aplink bunkerį 
devynios eilės pelkių; prie
šais — “kultūringi bandi
tai”, užpakalyje — nė kiek 
ne geresni vokiečiai. Kovok 
ir kombinuok, lietuvi “sa
vanori” — sąlygos geros, 
viskas frontui... Visi kaip 
vienas kombinuojame bėgti, 
tik laukiame, kuomet dau
giau pradžius, sužaliuos. 
Bėgsim atgal į tėvynę, kad 
galėtume savo jėgas aukoti 
dėl jos interesų ir prisidėti 
prie nepriklausomybės at
statymo. Kreipiuosi į jus, 
tautiečiai, neklausykite jo
kių vokiečių pažadų bei grą- 
sinimų. Jie mus, kaip ver
gus, čia siunčia tikrom sker 
dynėm. Mes patys laukiam 
tik momento, kad ir su di
džiausiu pavojumi gyvybei, 
grįžti pas jus, nes padėtis 
čia tikrai beviltiška ir il
giau pasilikti būtų tikra sa
vižudybė”. — Taip rašo “sa
vanoris” 1943 m. birž. 15 
d. “Laisvės Kovotojo” Nr. 
11.

APŽVALGA
Lietuvis nepasidavė ir nepasiduos .

Kanados lietuvių laikraštis “Nepriklausomoji Lietu
va” tarp kitko rašo:

“Tačiau, pasitikėdami savo jėgomis, mes privalo
me visur fr visuomet atsiminti, kad esame maža tau
ta, kad mes turim tautiškai daugiau susiprasto, negu 
didžiųjų tautų nariai, turime stipriau laikytis vie
nybės. Nepriklausoma Lietuva mūsų visai tautai yra 
vienintelė ir didžiausia brangenybė. Tik turėdami sa
vo nepriklausomą valstybę, mes galime tikėtis, kad 
mūsų broliai, tėvai ar kitokį artimieji, galės lais
vai auklėtis, kaip ekonomiškai, taip kultūriškai. Mes 
išeiviai žinosime, kad nesame bastūnais, kurie neturi 
namų, ar kuriems būt nevalia sugrįžti į namus.

Su didele paguoda ir pasitenkinimu mes norime pa
žymėti tą faktą, kad broliai kanadiečiai ir kiti mū
sų tautiečiai gyveną už buvusios nepriklausomos Lie
tuvos sienų, taip karštai ir vieningai susirūpino Lie
tuvos likimu. Mes jaučiame, kad kartu su Lietuvos 
broliais ir užsienių, lietuvių širdys suvirpėjo vienu 
skausmu ir vienu pasiryžimu — nepasiduoti.

Už buvusios Lietuvos sienų gyvena beveik pusė 
mūsų tautos. Tai didelė jėga ir paspirtis Lietuvos 
bylai, kuri kaip žinome yra palikta ant svarstyklių. 
Mes bent šiuo laiku turime dešimteriopai susirūpinti 
ir sumobilizuoti savo visas jėgas. Mes turime įro
dyti kiekvienam niekšui, kuris drįstų pakelti savo 
balsą prieš tai, kad Lietuva priklauso tik lietuviams.

Nuo amžių Lietuvos geografinė padėtis nebuvo 
saugi. Iš rytų su barzdomis, o iš vakarų su kalavi
jais ir kryžiais apsidekoravę Lietuvos kaimynai ją 
smaugė ir tebesmaugia.

Bet lietuvis — nepasidavė ir nepasiduos!”
★

Vis tik keista
Ar Charite Cbaplra yra kaltas dėl mestų j;am kalti

nimų sąryšy su Joan Berry pasiskundimais, paliksime 
(tai teismo autoritetui nuspręsti. Užteks pažymėti, kad 
šis pagarsėjęs aktoriua-komikas mainikavo žmonomis, 
įprastu Hollywoodo greitumu, lyg kokiomis pirštinai
tėmis. Iš to galime susidaryti sau vaizdą, kokios yra 
jo pažiūros į šeimos gyvenimą, kuris yra tautų ir val
stybių pagrindas.

Kas labiausiai mus stebina, kad komikas ChapUnas, 
išgyvenę? Jungtinėse Valstybėse per suvirš trisdešimtį 
metų, dar nėra šio krašto pilietis. Jis čia tiek metų 
gyveno, milijonus susikrovė, tačiau nematė reikalo pi
lietybe apsirūpinti. Gal būt jam mūsų krašto santvar
ka nepatinka, nes jis savo laiku už komunizmą buvo 
pradėjęs agituoti. Taigi, tokiems ponams, kuriems ne
patinka šio krašto doroviniai nuostatai ar valstybinė 
santvarka, turėtų keliauti ten, kur turėtų progos ko
munistiškame ar kitokiame “rojuje” pagyventi.

★
Kiekvienas mūsų nupirktas U. S. karo bonas, tai nau

jas priešams smūgis.

Pamaldas Lietuvoje
(LKFSB) Vėlinėse, Lapkr. 

2 d., vysk. Brizgys atlaikė 
gedulingas pamaldas už Lie
tuvius kritusius ginant sa
vąjį kraštą. Ant nežinomo
jo kareivio kapo buvo pa
dėti vainikai ir sugiedotas
tautos himnas.

- - — —
Ragina vožti
bulves

(LKFSB) Per Kauno ra
diją ūkininkai raginami gau
siau teikti bulves. Ramina
ma, kad jos nebūsią ima
mos vokiečių, o teikiamos 
miestų gyventojams.

Pirmadienis, vas. 14, 1044 ■<)

KODĖL LIETUVA TURI ŪKTI 
NEPRIKLAUSOMA

Rašo PROF. K. PAKŠTAS
(Tęsinys)

Štai kodėl komunistai ir naciai šio karo metu nustatė 

prieš save 99 nuoš. visų gyventojų. Savo individualizmu # 
ir nuosavybės gerbimu lietuviai labai panašūs į anglus, 
prancūzus, amerikiečius. Už š;as teises jie yra pasiryžę 
labai daug rizikuoti kovoje prieš hitlerizmą ir stalinizmą. 
Šituos reiškinius žinant galima suprasti, kodėl taip vie
ningai ir negirdėtai narsiai visa Lietuva sukilo prieš So
vietus 1941 m. biržely ir kodėl lietuviai 1943 m. taip daug 
kraujo aukoja, desperatiškai kovodami prieš vokiečius, 
kurie kopijuoja bolševikų valdymo metodus.

Kaip galima palyginti Lietuvos ūkininkus su kitų pa
saulio kraštų ūkininkais? Lietuvos ūkio didumo aritme
tinis vidurkis apie 40 akrų; jo žemė prastesnė Ame
rikos ūkiškų zonų žemes, vasara trumpesnė ir vėst Sava 
rinka maža, o svetimos britų ir vokiečių rinkos aptver
tos muitais ir įvairiais suvaržymais. Labai maža turint 
ir tos prastos žemės Lietuvos ūkininkui sunku prasigy
venti. Jo turtai daug mažesni už Amerikos, Vokietijos ir 
Anglijos ūkininkų turtus.

Nore daugumas Lietuvos ūkininkų yna< išėję tiktai ke- Z 
tūrių metų privalomą mokyklą, bet savo būdo rimtumu, 
susidomėjimu raštais, knygomis ir paskaitomis Lietuvos 
ūkininkas dažnai nenusileidžia kultūroje kitų turtinges
nių kraštų ūkininkams. Nei vieno Vakarų Europos kraš
to ūkininkai neprodukuoja tokio didelio skaičiaus aukš
tai išmokslintų žmonių, kurie beveik monopolizuoja vi
sas garbingas vietas literatūroje, mene, moksle, religijoj 
ir politikoj. Kai mes sakoma: cLu lietuviai — kultūros 
būrelis, tai išreiškiame visuotiną, kaž kokį instinktyvų, 
net pretenbionalų įsimylėjimą į visokius kultūrinius klau- 
simūs. Už tai mums dažnai tenka matyti draugijų laiš
kus su labai ambicingais antspaudais:

Pietų Afrikos Lietuvių Kultūros Draugija,
Argentinos ”
Los Angeles ”

' Khaibino ”
Sydney (Austrai.) ”
San Paulo ,

O ką jau kalbėti apie Jungtinių Valstybių miestus tri
kampy tarp Chicagos, Bostono ir Baltimore. čia šimtai 
panašiais vardais draugijų veikia, nore dažnai esti sukur
tos žmonių, kurie apie tikrą kultūros prasmę mažai nusi
mano.

n

(Bus daugiau)

DABAR Yra Geriausia* Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsą jardą lr apži&rėkite sto
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWOKK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERU0L& — 
dėl garažą, porčią, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MOSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo

Z

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
* TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager

CABR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 
Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką 
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Rsose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ mvo 
dirbtuvėj. Di-, 
delis pasirtn 
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

• • •

>

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

tik galima. Ir jus savo ap-

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
9 t 2S10 VVEST ROO8EVELT ROAD

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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CHICAGOJE
25 mėty sukaktis 
kilnios organizacijos

Prieš 25 metus būrys lie
tuvaičių, suprasdamos, kaip 
reikšminga buvo turėti lie
tuvaičių kongregaciją, Sv.
Kazimiero vienuolynas, ir tų 
vienuolių, vedamas mokyk
las, ir matydamos didelį ne
išteklių tos jaunutės kon
gregacijos, sumanė ir įstei
gė Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų dr-ją. Toji drau
gija rado didelio pritarimo 
visoee parapijose ir tų pa
rapijų vaduose. Vienais me
tais įsisteigė skyriai veik 
visose Chicago ir apylinkės 
parapijose. Įsisteigė rėmėjui 
skyriai ir kitur, pav., Hart
forde, Clevelande, Detroite,
Grand Rapids ir k.š bet to
se parapijose, atėjus moky-
tojBuU par|( -
seserims, liovės gyvavę.
D pripažįsta taisyklę, kad 
ten, kur darbuojas seserys 
Kązimierietės, ten privalo 
gyvuoti ir jų rėmėjai.

ARD galima priskaityti 
prie veikliausių darbuotojų 
organizacijose. Jų parengi
mai, iš anksto suplanuoti ir
įvykdinti, visuomet rado pri ** — . — — —
tarimo ir paramos visuome
nėj, visuomet buvo sėkmin
gi-

Džiaugdamosios praeities 
darbais, rengiamės prie su
kaktuvių (25 metų) minė
jimo vasario 27 d. šv. Ka
zimiero Akademijos audito
rijoj. Į šįi sukaktuvių minė
jimą kviečiame visas mūsų 
centralines organizacijas, vi 
sus prietelius ir rėmėjus. Bi
lietų galima. įsigyti iš ARD 
narių kolonijose. Skyriai 
džiaugiasi dideliu pasiseki
mu bilietų platinime, tad 
prašom įsigyti jų iš anks
to. R

JIEMS KARAS PASIBAIGUS-. 
"P?

Po aršios kovos Namur saloje, kurioje m irinai panaudojo liepsnosvaidžius, 
mūs karių susikaupęs prie dviejų, kritusių japonų*. (Acme-Draugas telephoto)

“Draugo” prenumeratas 
atnaujino: A. Mačiulis, A. 
Auškalnis, Wm. Kareiva, K. 
piekaitė, St. Šimkienė, O. j 
Pečeliūnienė, O. Pocaitė, M. 
Šedienė, E. Gedvilienė, J. 
Legner, O. Ruzgia, J. Stu-i 
konis, V. Vaičkienė, O. Vaz- 
nienė ir kiti.ar " <• • - » 1

Ačiū visiems per noveną 
pirkusiems maldaknyges, 
laikraščius ir pažadėjusiems 
užsisakyti metams “Drau
gą” ir “Laivą” ir knygą 
apie Liurdo stebuklus.

‘ Draugo ’ Rap.

NULIŪDIMOjdOJhsa kVALANDOJE

4 z* <

viens

Apsukrus garnys paliko

Kaminskas sukvietė visą 
valdybą ir įvairius komisijų 
narius savo namuose vai-

dukrelę Juditt-Ann jauniems i sems ir tuo pačiu gvilden- 
veikėjams Josephine ir Ka- ta draugijos reikalai ir pa-

dauskienė, S. Klevinskas, E. 
Samienė, Ieva Dubakienė, J. 
Šliogeris • J. Šimaitis $2; J. 
Matonis 50c. S. J-tė

Nuskandintas laivas 
vežęs 646 italus |

LONDONAS, vas. 13 — 
Berlyno radio pranešimų, 
2,646 iš 3,173 italų belais
vių prigėrė, kuomet subma
rinas keturias dienas atgal 
nuskandino vokiečių trans
porto laivą 17 mylių nuo 
Kreto.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
JBMHM• ISfi ’• •* **-- "*’"** j«*-•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehlll 0142

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus iv 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

zimierui Malec. Tėvas veik
lus Šv. Vardo draugijos na
rys, motina — Mokyklos 
Motinų draugijoje.

daryti planai ruoš amam va
karui.

Moterų Sąjungos 67 kp 
• susirinkimas įvyks vas. 15 

Ilgasnapis taipgi paliko d. Visos narė.3 atsilankyki- 
dukrelę Barborą, Alphai ir te- Norima pradėt didesnis
Jurgiui Zally. Tėvas yra. Šv. 
Vardo draugijos narys.

Jau tūlas laikas, kaip ser
ga jauna veikėja Felice Ke- 
zes. Ji ypatingai veikli Mo-v
kyklos Motinų draugijoje.

Mokyklos Motinų draugi
ja turės trumpą susirinki
mą, o po to Valentine Par- 
ty vas. 14 d. Ruošiama daug 
įvairumų.

Pereitą ketvirtadienį Šv 
Vardo draugijos pirm. A.

Cicertečių žiniai
Komitetas gelbėti lietu

vius nukentėjusius nuo ka
ro praneša, lcadzįau yra pa
siruošęs priimti drabužius 
Lietuvos žmonėms. Nuo va
sario 14 d. kiekvieną pirma
dienį, nuo 7 iki 8 vai., pa
rapijos salės prieangy bus 
priimamai drabužiai. Atneša
mi drabužiai turi būti išva
lyti, kad negestų.

Komisija: J. Adominas, J. 
Gribauskas, A. Stulginskas, 
K. Sriubienė, A. StaŠaitienė, 
C. Dovidonis, M. Rašinskie- 
nė, A- Zakaras.

Pirkite Karo Bonus

judėjimas, nes reiškiasi no
ras plačiau išvystyti veiksi
mą. Dovydo Motina

Remia spaudos 
fondą

šv. Jurgio par. svet. Bri 
dgeporte per prof. K. Pakš
to paskaitą sausio 4 d. vei
kalų * išleidimui aktualiais 
klausimais į fondo narius į- 
stojo ir po $1 įmokėjo šie 
asmenys: Tručinskai, A.
Kraus, K. Banionis, A. Bu
dria, A. Kalašinskas, O. Ben

Išjudinta kolonija
T0WN OF LAKE — Šv. 

Kryžiaus bažnyčioje vasa
rio 11 d. vakare iškilmin
gai su procesija baigta Liur
do Švenčiausios Panelės 
novena. Noveną vedė ir pa
mokslus sakė jaunas misii- 
jonierius iš Lietuvos, kun. 
K. Barauskas, “Draugo” 
redakcijos narys.

Paskutiniame pamoksle 
misijonieriua paragino vi
sus katalikus skaityti ir 
turėti savo namuose kata
likiškas knygas ir laikraš
čius.
' Novenos metu gauta ke

letas naujų “Draugo” ir 
“ Laivo’ ’ skaitytųjų. ‘ ‘ Lai
vo” prenumeratas atnauji
no Magd. šedienė ir B. Ka
valiauskienė.

Dideli mūšiai Burmoj; 
sąjungininkai laikosi
NEW DELHI, vas. 13 — 

Pietrytinės Azijos koman
dos pranešimu, Arakan 
fronte* Burmoje, į pietvar 
karius nuo Taung Bazaaro, 
aršios kovos tęsiasi jau de
vynios dienos. Biuletenis 
sąkė sąjungininkai tvirtai 
laikosi ir suduoda japo- į 
nams didelius smūgius.

Sąjungininkų lėktuvai 
padarė suvirš 300 skridimų 
ir neprarado nė vieno lėk-, 
tuvo. i

Kaladan apylinkėj britai Į 
varosi pirmyn įr jau pasie
kė punktą kelias mylias į 
pietus nuo to miesto, šiau
rėje, britai užėmė kalną į 
pietryčius nuo Maulbem, 
Tiddim sektory.

■MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

81 Firma Viri 50 Metų
Tos Pažtos ftefanos

VI $

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DIBTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Mo«t Biidiiriii®—Strongcst—Beat ln The World. 

BUY U. S. WĄR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

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

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPuhlic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patams vienas — Moteris patarnauja 
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER Ų. S. GOVERNMENT SUPERVISION

[i

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO __ -----------------------------

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEW1CH, Pres. and Mgr.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

1
r

a■n • •• inniN

PASKOLOS DAROMOS ANT PUMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
. PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RITOMS

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —*

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

4330-34 S. California 
Avenue

. Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
. (1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBNIA AVE.___________________ Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. * 710 W. 18th STREET

______________________________________Telephone YARDS 1410_____________________________________

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 8. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

COMMODOKE 5765 

PULLMAN 1270

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
X Robertas Tumasonis, 

sūnus Petro Tumasonio, bu
vusio ilgamečio “Draugo” 
redakcijos nario, tarnauja 
kariuomenėj ir šiuo me,tu 
randasi Calan, San Diego, 
Calif., stovykloj.

X Juozas Puplesis, 2423 
W. Marąuette Rd., žinomas 
katalikiškos spaudos ir ka- 
talikiškai-tautinio veikimo 
rėmėjas, pastaruoju laiku 
buvo susirgęs. Dabar betgi 
sveiksta.

X P. Vaškūnas, S. Kava
liauskienė, J. Brazauskas, 
V. Sudaitė, per br. Vladą

Lietuvis chicagietis kur tai Anglijoje
Bruno G. Štas, jaunas ka

reivis, kuris tik prieš keletą 
metų atvyko iš Lietuvos į 
Ameriką, jau suvirš metai 
kai tarnauja Jungtinių Ame
rikos Valstybių kariuome
nėje.

Bruno G. Šatas buvo gi
męs Amerikoj. Pagyvenęs 
čia apie 3 metus, kartu su 
mamyte išvyko į Lietuvą, 
tėvų gimtinę. Karui prasidė
jus Europoj, jis kartu su ki
tais Amerikos jaunuoliais 
atvyko su American Legion

užsisakė knygą “Liurdo ste-'laivu “Pagyventi Amerikoj, 
buklai“, kurią leidžia “Dar- Palik«s Lietuvoj motiną ir
bininkas” So. Bostone.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
gegužės 28 d. bus pirmoji 
vaikų šv. Komunija ir at
vykęs vyskupas suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą. Ku
riems reikia pasiruošti pir
mai išpažinčiai ir dirmavo- 
nei, turi būti tuojau užre
gistruoti pas seseris-moky- 
tojas.

X Jurgis Kvainauskas, 
savininkas mėsos ir grose- 
rio krautuvės prie 45 ir 
Gampbell gatvių, susirūpi
nęs, kad krautuvėje nesu
talpina (prekių ir kostume- 
rių. Reikėtų didinti krautu-

brolį.

BRUNO G. ŠATAS 
* * v

Bruno Šatas pirm pašau
kimo į tarnybą gyveno 
Brighton Parke adresu 2932 
West Pershing Road. Sausio

rašo kad dirba, kad karas 
greičiau eitų prie pabaigos.

Bruno Chicagoj turi kele
tą giminių. Jj tarpe yra An
tanas ir Antoinette Daųnis, 
kurie gyvena adresu 328 S. 
Artesian Avenue ir ponai 
Grišiai, ir Richard Grišius, 
kurie gyvena adresu 531,0 
North Lockwood Avenue.

Bruno Šatas buvo veiklus 
narys Keistučio choro ir ne
kartą jam teko ir scenoj 
vaidinti bei dainuoti. Bruno 
yra meno mėgėjas, myli lie
tuvišką meną, muziką ir 
dramą. Bruno taip pat buvo 
Ateitininkų Draugovės šokė
jų grupės narys.

Jis dirbo Crane Company, 
Brighton Parke, kaipo mar 
šinistas.

Jo tėvas Mykolas Šatas 
gyvena Kanadoj.

Gero pasisekimo Brunui 
Šatui, kad greitai vėl grįžtų 
į lietuvių tarpą. ,

Buvo uždarytas 
refrigeratoriuje

DIEVUI IR TftVYNEI Moterų jury išnešė sprendimą

Du nuteisti iki gyvos galvos

Atlikęs inspekciją Air Corps dalinio, kurs randasi Du- 
ąuesne universitete, Pittsburgh, Pa., Majoras Generolas 
T. J. Hanley nuvyko įi vieną vienuolyną padaryti vizitą 
savo tikrai seseriai vienuolei Margaretai-Annai. šia pro
ga jiedu nusifotografavę. (NCWC-Draugas)

Iš karo frontų

Penkiasdešimt kapelionų mirė kare, 
" B pateko nelaisvėn

vė, bet Dėdė Šamas kviečia d., 1943 metais išvyko į 
pas save “pasikalbėti” ir j kariuomenę. Atlikęs basic 
sunku pasakyti, kas iš to training' ir overseas train

ing, buvo parvykęs atosto
goms. Tuo pačiu kartu teko 
pasimatyti su savo tėvu, ku
ris iš Kanados buvo atvykęs 

kas iš Spring Valley, III., į Chicagą pasisvečiuoti. Po 
parasutistas U. S. kariuo- atO8tOgų jaunuolis Bronius

išeis. Todėl visi planui lie
ka nejudinami.

X Pvt. Albertas Vlšniau*-• J

VVashington, D. C. — Iki 
lapkričio mėnesio 85 kariuo
menės kapelionai buvo pa
žymėti nukentėjusių sąraše. 
Iki pastarojo laiko (turima 
galvoje vasario 9 dieną) 
jau buvo 102 kapelionai nu
kentėjusių sąraše.

Nukentėjusių kanuopienės 
kapelionų sąrašas taip atro- 

!do: 19 kapeftonų žuvo karo

Chicagoje pastaromis die
nomis teisme buvo svarsto
ma byla dviejų vyrų, kurie 
buvo patraukti atsakomy
bėn už kasininkė) nužudy- 
dą nuodingomis dujomis.

Jury, susidedasti iš dvy
likos moterų, pereitą ket
virtadienį rado, kad Edward 
Damiani ir Alvin Krause 
yra kalti nužudyme Miss 
Agnės Olsen su nuodingo
mis dujomis, ir kiekvienam 
uždėta kalėjimo bausmė iki 
gyvos galvos.

menėj, ir priklausąs artile 
rijos korpusui, pasikulbėji- 
m? su “Draugo” korespon
dentu La Šalie stotyje,- sa
kėsi labai mėgstąs šią ka
riuomenės šaką ir nemainy
tų ant kitos. Sakė, kad ir 
kitas lietuvis iš Spring Val
ley .yra parašutistu.

X Pas dr. J. P. Pošką, 
6606 S. Washtenaw Avė., 
šiomis dienomis viešėjo Jo
nas Draugelis iš Brooklyn 
N. Y. Jis taip pat atvežė 
sveiknimus savo tetai. Mag 
dalenai Alaburdienei, dr. J. 
P. Poškos žmonos motinai, 
kuri jau septyni mėnesi?! 
serga ir nekelia iš lovos, 
nuo savo tėvo B. Draugelio 
iš Richmond, N. Y. Pasiges
ta ir dėdės A. Alaburdos, 
kurs du mėnesiai, kaip mi rė.

X “Gadynės žaizdos” — 
tuo vardu No. Side bus at
vaidintas didokas scenos 
veikalas, kovo 26 d., parapi
jos/salėj. Vakarą rengia Šv. 
Rožančiaus draugija.

X Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas; kun. K. Ba
rauskas, “Draugo” redak
cijos narys; ir St. Pieša, Chi 
cago Herald-American reli
ginio skyriaus redaktorius 
vasario 20 d. vyksta > Mil- 
waukee, Wis., Lietuvos ne
priklausomybės paminė j-
man Šv. Gabrieliaus para
pijoj*, kur klebonauja kun. 
A. Mažukna, MIC.

išvyko į užjūrį ir dabar ran
dasi tolimoj Anglijoj. Jis

Sužeisti ameriikečiai 
karo frontuose

Washingfrm, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 494 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Viduržemio ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje 29 vyrai 
yra iš Illinois valstijos. 18 iš 
Michigan ir 10 iš Wisconsin.

Kai Helsing’s restorano, 
57 E. Adams str., virėjo pa- 
dgjėjas John Iwataki atėjo 
pereitą penktadienį į darbą, 
jis rado restorano vedėją 
Curtis Lustig’ą, 30 metų 
amžiaus, refrigeratoriuje,
kur temperatūra yra 32 laip- j 
sniai.

Lustig drebėjo nuo šalčio. 
Keturias valandas jis refri- 
geratoriaus viduje išbuvo 
be palto.

Lustig pareiškė, kad Ro
bert Morris, 19 metų, resto
rano porteris, jį sulaikė su 
ginklu. Lustig pasakė, kad 
du kartus buvo sutrenktas, 
kai jis negalėjo atidaryti 
apačioje seifo. Paskui pri
vertė atidaryti viršuje ir 
vyrukas gavo $1,500. Paskui 
j is užrakino jį refrigerato- 
riūje, — pareiškė Lustig.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

ŽUVUS LĖKTUVO 
KATASTROFOJ

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

lauke; 31 mirė nuo ligų ir 
nelaimingų įvykhį (acci- 
dents); 18 kapelionų buvo 
sužeista, 33 kapelionai tapo 
karo nelaisviais; ir vienas 
dingo karo lauke.

76 kapelionai buvo pa
gerbti ženklais (dekoruoti) 
už tai, kad jie daugiau atli
ko, negu pareigos iš jų rei
kalavo (“bver and beyond 
the cail of duty”). Iš to skai
čiaus 25 gavo pasižymėjimo 
ženklus per praeitus tris mė
nesius.

Apie tai praneša laikraš
tis “The Register”, vasario 
13 d., 1944 metų.

Kas girdėti 
Chicagoje?

Paremkite fondą, kuris 
kovoja su paralyžiumi

Pereitą savaitę buvo iš
leistas į Chicagos ir apylin
kės gyventojus atsišauki
mas, kuriuo prašoma siųsti 
aukas Fondui. Fondo pini
gai skiriami kovai su infan
tilinio paralyžiaus liga.

Cook kauntės kvota Fon
dui šiais metais yra $500,- 
000. Pereitą vasarą smar
kiai siautė paralyžiaus liga. 
fondai ištuštėjo kovojant su' 
paralyžiaus liga.

Aukas Fondui galima 
siųsti šiuo adresu: Cook 
County Chapter, National! 
Foundation for Infantile Pa- 
ralysis, 166 West Jackson 
blvd., Chicago 4, UI.

Miss Olses buvo kasinin
kė pinigų keitimo įstaigoje,
311 N. Pulaski rd., liepos 3 
d., 1943 metų, kai du holda- 
po vyrai įėjo į įstaigą ir pa
leido gazą iš cilinderio į 
kambariuką. Ji mirė po tri
jų dienų vėliau.

Damiani ir Krause turi 
kiekvienas po 29 metus am
žiaus. Jiems grėsė elektros A 
mirties kėdė, bet dauguma 
jury narių neuždėjo šios 
bausmės, kadangi nusikaltė
liai neturėjo tikslo papildyti 
žmogžudystės, kai nuvyko 
apvogti įstaigos.

Paslydo
Mrs. Agnės Hauffe, 39 

metų, 1101 Cornelia avė., pa
slydo, fronte 3421 N. Clark 
str., ir nusilaužė kulkšnį.

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INQ

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

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

9:80 P. M.
WHFC 1450 K. Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

Kryžiai vėl kaba mo- 
kykliį kambariuose
Gos, Indija. — Vėl kry- Washington, D. C. — Lai

žius sugrąžintas ir pakabiu- departamentas pereitą

Laivyno nuostoliai

Paralyžiaus liga
Cook kauntės National 

Foundation Infantile Para- 
lysis skyrius pranešė, kad 
pereitą vasarą Chicagos 
apylinkėje daugiausia para
lyžiaus liga ištiko vaikus 
tarp 6 ir 8 metų amžiaus.

tas ant sienos kiekviename 
klasės kambaryje mokyklo
se, kurias čia tvarko valsty
bė portugalų teritorijoje

penktadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku-

Prieš kiek laiko, siaučiant riame PažJ^gta’ kad 55 Jū- 
prieškatalikiškos propagan- rininkai mirė> U3 buvo su-

Miestas nori nupirkti 
elevatorių linijas

Chicagos miestas nori nu
pirkti elevatorių linijas iš 
privačios kompanijos. Mies
tas pasiūlė elevatorių lini
jų kompanijai $11,000,000. 
Kompanija už tokią kainą 
nesutiko miestui parduoti 
šavo turtą. Elevatorių linijų 
kompanija nori gauti pini
gais $18,000,000, ji nori,kad 
Cook kauntė dovanotų kom
paniją! taksas, ir Chicagos 
miestas jai dovanotų rendą. 
Visą tai sudėjus — susida
rytų $27,000,000.

dos bangai, buvo įsakyta iš
nešti kryžiai iš valdžios mo
kyklų. Kryžių sugrąžinimas 
į mokyklų kambarius rado 
pritarimą viaoje teritorijoje.

žeisti ir 50 dingę.

PIRKITE KARO BONUS!

Mirė gafvėkaryje
Rocco Pasąuali, 50 metų, 

2513 76th avė., Elmwood 
Park, pereitą penktadienį 
mirė nuo širdies atakos 
Grand avenue gatvėkaryje, 
kai vyko į darbą. Jis dirbo 
Chicago Mail Order kompa- 
sijoje kaipo elevatoriaus 
valdytojas.

Dovle May Holybee iš 
Ardmore, Ala., stewardess’e 
American Airlines lėktuvo, 
kuris huvo nukritęs į Mis- 
sissippi utpę netoli Memphis, 
Tenn. Be jos, žuvo dar 23 
keleiviai. (Acme-Draugas 
telephoto)

šv. mišios Italijos 
fronto linijose

Rochester, N. Y. — Kape
lionas James C. Lane, kuni
gas Iš Rochester vyskupijos, 
pasakoja laiške, kad kas sa
vaitę vyksta J fronto linijos 
koplyčią laikyti šv. mišių 
kareiviams, vykstant ko
voms Italijos fronte. “Gar
sai patrankų ir sprogimai 
padangę padaro nepaprastą, 
kai klausai išpažinčių,” — 
jis rašo.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
ĮEITAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREM.Ė
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sskrstortus lr Odininku

UŽ $400
Mėsos, kiaušinių ir svies

to buvo pavogta už $400 iš 
Bee Jay mėsos marketo, 
4103 Armitage avė. Apie tai 
savininkas pranešė policijai.

Rastas negyvas
Jacob Mesin, 51 metų am

žiaus, buvo rastas pereitą 
penktadienį negyvas savo 
name, 5028 S. May str. At
rodo, kad jis mirė nuo šir. 
dies atakos.

VVashington, Ind. — Caro- 
lyn Ann McDonald, 2V2 me
tų amžiaus, prarijo penkis 
centus (nikelį), ir nuo to 

1 maža mergytė mirė.

DTVIDBNTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Neteko laikrodžio
Mrs. Lillian Giller, 3149 

Orchard str.. pametė savo 
laikrodį už $125 vertės, kai 
ji pirko reikiamus dalykus.

PIRKITE KARO BONUS!

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

5OO PART.OR SETU. 
pas’’^’,t5’-”’i. kainom nuo

$39.50 ir ank.
250 setu
no $49.50 Ir ank.

375 stt toto POU^^ES 
no $22.95 ir ank. 

SPRTKrn<3TATTAt ><ATT? ASAI 
TR ct»t?HtgŠ

no $22.00 
GELĖ»TMoq t ovOS 

po $7.00 
COIL S^tktgsaI 

no $7.00
VATINIAI »»^TRASAI

no $7.00
VAIKU w»t*<^liAI 

po $14.50 
BABY STr»nTT,ERS 

po $5.95.
MOORES A^r-T TKTĮĄ! PEČIAI

$49.50
GASTNTat prv%IAi

po $59.50
PEČTAT STT rrpaTT tp ANGLI

MIS BTTxrnATOWS
po $99.50

COOI vr> A Ton MnnrrKNig. 
KOS Twr»ATJNfiS

$69.50
5000 REKORDTT ANGLIŠKŲ

po 15c
RANKINTAT T a Tim ODELIAI 

po $8.95
AUK«5TMfl*q T? A SOMOS 

PT.UNvmvns
po $1.95 x 

DETMO^TTArrAT žtfdai 
po $9.95 tr auk.

.Tewelrv Kranfuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos no pietų, antradieniais, 
ketvergis, ir ftežtndieniais iki 

9:30 vai. vakare.

Dėl ižmainvmo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI 
Calumet 7237

t

r




