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Amerikiečiai išlipo Truk’o salose - Tokyo
MICHIGAN IR OHIO GUBERNATORIAI 

PROKLAMAVO "LIETUVOS
RESPUBLIKOS DIENAS'

LANSING, Mich., vas. 18. 
—Šiandien gautas praneši
mas, jog Michigan valsty
bės gubernatorius išleido 
proklamaciją, kuria jis pa
skelbė šešioliktą vasario 
“ Republic of Lithuania 
Day.”

Gubernatorius Harry F. 
Kefily savo proklamacijoje 
tarpe kitko sakė 3 milionų 
Lietuvos gyventojų laisvė 
ir nepriklausomybė stovi 
pavojuje vien tik dėl Lietu
vos geografinės padėties, ir 
pasaulio saugumas ateity

priklausys nuo atsteigimo 
savyvaldos tose valstybėse, 
kurios jautė priespaudą.

COLUMBUS, Ohio, vas. 
18. — Ohio Gubernatorius 
John W. Bricker išleido 
proklamaciją, kuria paskel
bė vasario šešioliktą “Re
public of Lithuania Day” 
Ohio valstybėje. Proklamar 
cijoje Gubernatorius sakė 
Lietuvos žmonės, kaip ir 
kitų ašies okupuotų valsty
bių gyventojai, kenčia prie
spaudą ir vergiją.

Lenkai gal nusileis 
rusų reikalavimams

LONDONAS, vas. 18. — 
Londone esą lenkai pareiš
kė nuomonę, kad Lenkijos 
vyriausybe ištrėmime gal 
nusileisianti Maskvos reika 
lavimams, ir atsistatydins, 
tuo duodant Prąpajerui Mi- 
koilajczyk progą sudaryti 
naują vyriausybę, kuri bū
tų priimtina Maskvai ir ga
lėtų vesti darybas 
ja.

Premjeras Mikola j c z y k 
tarėsi su Ministrų Pirminln 
ku Churchill ir aiškino jam 
lenkų nusistatymą dėl rusų 
pasiūlijamo kaslink sienų 
klausimo. Neoficialūs ra
portai sako rusai siūlo Len
kijai maždaug tokią sieną:

Partizanai moša nacius 
šiaurinėje

LONDONAS, vas. 18. — 
Maršalo Broz pranešimas 
sakė partizanų daliniai pra 
siveržė per Slovėnijos sieną 
į šiaurinę Italiją ir šiuo 
laiku mušasi su vokiečiais 
tik į pietus nuo pirmojo 
PasauHnio Karo kovos lau- 
1(0, Caporettoų

"’.omunikatas sakė slavų 
daliniai persikėlė per Piave 
upę tarpe Gorizia ir Tolo
mina ir okupavę tos upės 
dešinįjį krantą. Tolomina 
yra 10 mylių į pietryčius 
nuo Caporetto.

Taipgi pranešta, jog pie-

DRĄSOS MARINAI NUF.OTOGRAFAVO LABAI SAUGOMĄ TRUK ADM. NIMITZ SAKO ATAKA TĘSIASI
Japonai sako mušasi su mūsų kariais

LONDONAS, vas. 18. — 
Oficialūs japonų radio pra
nešimai iš Tokyo sakė ame
rikiečiai išlipo Truk salose, 
Caroline salyne, kuri yra 
svarbiausia jaiponų apsigy
nimo juosta prieš Japoniją.

Militarinio saugumo dė
lei, nėra jokio Amerikos 
patvirtinimo prane Šimui, 
kad kariai buvę išlipdinti 
japonų ‘ * Pearl Harbor, ’ ’ 
2,100 mylių nuo Tokyo.

Priešo pranešimai iš To
kyo kas valandą sakė ka
riai buvo išlipdinti ir tvir
tino, kad japonai kariai da
bar kaujasi prieš “stiprius 
motorizuotus dalinius” ne
pasakytose vietose tame 
salyne.

Nevv Yorke girdėtas To 
kyo pranešimas sakė “Japo 
nijos imperialistinės armi-

Londone girdėti praneši
mai sakė amerikiečiai pra
dėję pakartotinas atakas 
prieš Truk salų grupę iš oro 
ir stipriais motorizuotais 
daliniais. Vėlesnis japonų 
pranešimas nuneigė ataką 
ir sakė ji daroma veikiau
siai žvalgybiniais sumeti
mais.

U. S. Marine Corpuso lakūnai pravėrė japonų smarkiai saugomą paslaptį kuomet Jos *r laivyno daliniai kau-
« i-i_a__ • _ _ X£A_ _ — __ ___t — J J X_ -Joai <s,idu žvalgybiniai lėktuvai padare šitą ir kitas nuotraukas vasario 4 d., žvalgybinės patrO- 

lės metu. Jų parvežtos informacijos buvo naudojamos laivyno atakai. Lakūnai sakė 
jie suskaitę 25 laivus ir atrodę, jog japonų laivynas randasi tame uoste. Marine Corps 
nuotrauka siustą per radio iš Honolulu. (Acme-Draugas Telephoto.)

PEARL HARBOR, vas. 
18.—Iš to, kad Adm. Ni- 
mitz pranešimas sakė ai ka 
ant japonų Truk bazės jau 
“prasidėjusi,” manoma, jog 
tai reiškia, kad amerikiečių 
ataka nebuvo daroma tik»- 
lu atakuoti ir bėgti.

Komunikatas sakė vasa
rio 16 d. ryte Amerikos lai
vyno daliniai pradėjo ataką 
ant japonų Truk laivų ba
zės. Keli šimtai mūsų lėk- 

vų dalyvauja tam puoli-jasi su amerikiečiais” Tru 
k’e.

ATSTOVAI PARĖMĖ 
PREZIDENTO VETO

VVASHINGTON, vas. 18.
—Prez. Rooseveltas šian
dien uždėjo veto ant anti- 
subsidijos byliaus ir Atsto
vų butas tuoj parėmė tą jo 
atmetimą.

Aliantai atrėmė didelę vokiečių ataką- k*
Pradėjo naują ofensyvą Cassino fronte

NEAPOLIS, vas. 18.—Pa' instrukcijomis maršalui von 
dedami sąjungininkų lėktų- Kesselringui vartoti visas 
vų, britai ir amerikiečiai priemones pavaryti sajun-

E N IW 0 T 0 K 
INVAZIJA!

, .... . Kad apeiti Prezidento ve-
*‘ne’„ a*’?™”1'. "et°" to buvo reikalinga bent du 
Skopi,e, šimtą? naeų buvo, treMallai aWt 

vakaruose linija ik Kolber-, užmušta kuomet susimušė Batoavimas buv0 226 priek 
go per Oppelną, Karaliau-! du nacių kareiviniai trau- Prezident0 151
ėius rusams, o Danzigas, kiniai. Partizanai sakė jie

kitą nacių traukini nuvertę _.. * * . / reikėjo. •nuo bėgių tarpe Vranje ir 
Kumanov.

Lenkijai. Rytuose-j-gi. Len
kijos siena epų modifikuo
ta Curzon liniia. o Vilnius ir 
Lvovas pasiliktų rusų ran
kose.

Nesimato susitarimo 
dėl kariu balsavimo

WASHINGTON, vas. 18. 
—Kaip atrodo, dabar einą 
pasitarimai tarpe Senato ir 
Atstovų komitetų dėl kom
promiso bvHerls karių bal
savimo reikalu neatneš io- 
kių teigiamu rezultatų. At
stovai nusistatė reikalauti, 
kad vien tik atskiros vals
tybės kontroliuotu kariu 
bakrtus. o Senatoriai tiek 

nusist’fe duoti kariams
federal ini> balota.

Prezidentas gražins 
nauja taksu byliu

WASHINGTON, vas. 18. 
—Savo spaudos konferenci
joje Prez. Rooseveltas pra
nešė, jog jis pirmadieny ar 
antradieny Kongresui

kariai antrą dieną iš eilės 
sustabdė ir atmetė vokiečių 
ataką ant jų Anzio pozici
jos. Atakuodami Albano- 
Anzio keliu einančią liniją, 
vokiečiai padarė kelis pra
silaužimus, bet, anot oficia
lių raportų, sąjungininkų 
kontratakos juos atmetė ir 
atitaisė linijas.

Iš raportų matosi, jog na
ciai nori pasiekti Anzio 
uostą, ir kovos ten yra la
bai aršios. Sąjungininkų pa 
atsekimui atmušime nacių

gininkus iš jų pozicijų.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, vas. 18.—Sąjungi
ninkai kariai, po didelio ar
tilerijos apšaudymo, pradė
jo naują ofensyvą prieš na
cius Cassino mieste. Tas ar
tilerijos šaudymas tęsėsi še
šias valandas, ir kariai ank-I
sti šį rytą pradėjo atakuoti 
Cassino miestą ir koptis 
Cassino kalno pašone.

Naciai vis dar laikosi sa- 
i vo skiepuose įsteigtose įtvir-

PEARL HARBOR, 
rio 18. — Amerikos mari
nai ir kariai išlipo Enivvo- 
tok salojd- Eniwotok yra 

paskutinis atoJis Marshall 
salyno vakarinėje pusėje, ir 
randasi apie 750 mylių į 
šiaurryčius nuo Truk salų, 
kurias Amerikos laivyno da
linys dabar atakuoja.

su-

Atstovu butas svarstys 
pasaulio šalpos byliu
VVASHINGTON, vas. 18.

-Senatas 47 balsais prieš ^^^5. lėktų* ir
14 užgyrė bylių, kuriuo . * . ... 'ink suna,kinta Benediktinų
Jungtinės Amerikos Valsty ka8’„,t AlbanMr Nemi eže vienuolyną. Šaudymas iŠ 
bės autorizuojamos daly-

Ašies valstybės bus 
suskaldytos—Eden

LONDONAS, vas. 18. — 
Užsienių reikalų sekreto
rius Eden pariiamente šian 
dien nurodė, jog Vokietija

Siūlo šv. Tėvui būti 
tarpininku dėl mūšy

bebisvii! rytuose
NEW YORKAS, VU 18. 

—Vyskupas Cuthbert O’Ga 
rai, misijonierius Kinijoje, 
kuris buvo japonų belaisvėj 
šešis mėnesius, siūlė Jo Šven 
tenybę Popiežių Pijų XII 
kaipo neutralų, dvasini ir 
nepolitini tarpininką dery
boms su Japonija dėl ameri
kiečių ir britų belaisvių pa- 
liuosavimo.

Vyskupas sake .utemuo- 
tųjų asmenų padėtis darosi 
vis blogesnė. Jie jau prara
do savo sveikatą ir net vil
ti-

Japonija, anot Vyskupo^ 
pasiuntė ministrą Romon ir

ir kita. priešo valstybės ga- p ieljua paRiuntęs apai. 
li po karo laukti suskaldy- • (lekgata ToJ[yon
mo. Atsakydamas į pakišu- ud maSinerija deryboms

vauti jungtinių tautų šal- rų apylinkių.

grąžinsiąs naują $2,315,-, pos organe ir jam sumokėti savo pusės vokiečiai
000,0000 taksų bylių—mano' $1,350,000,000. Tas bylius vis siunčia savo lėktuvus
ma uždėjęs savo veto. pasiųstas Atstovų butui. i atakuoti mūsų pozicijas že

tų tvirtovių neprileido są
jungininkų prie Cassino kai 
no viršūnės po to, kaip mū
sų lėktuvai sunaikįno tame 
kalne esantį vienuolyną ir

KALENDORIUS
Vasario 19 d.: šv. Kon

radas: senovės: Šarūnas ir 
Sa^igė.

Vasario 20, d.: šv. M11- 
dred. senovės: Auksuolė ir 
Mintieeidė. (Ouinųuagesima 
Sekm.).

Vasario 21 d.: šv Friik- 
senovės: Kęstutis ir 

Titonė. ' •
owa«

Giedra. Dalinai ūkanota 
ir truputi šilčiau.

■NACIAI IŠBĖGO IS STARAJA RUSA
■ ✓
Rusai likvidavo sugautą nacių armiją

LONDONAS, vas. 18. — Dniepro užlenkimo. Stalino 
Vokiečiąi šiandien pranešė, pranešimu, iš 10 divizijų ir 
kad jie evakuavę Staraja brigados, rusai užmušė 52,- 
Rufi savo didžiausią bazę 000, ir 11,000 suėmė.

miau Romos. Tos atakos privertė nacius iš jo pasi- 
matomai rišasi su Berlyno! traukti.

simą, Eden sakė Atlanto 
Čarterio klauzulė, kuri pa>- 
reiškia priešingumą terito- 
ri j alinėms atmainoms, ku
rios nesutinka su paliečia
mų žmonių laisva valia, nė
ra taikoma priešo valsty
bėms.

jau yra.
Būdamas japonų belaisvė 

je Vyskupas prarado 70 
svarų ir matė daug japonų 
žiaurumų.

♦arpe Leningrado, ir Smo
lensko. Iš to daroma išva-

Berlyno pranešimas apie 
pasitraukimą į. Pabalčio

dų, jog nacių pozicijos šiau, valstybes nurodė didėjančią
rinėf Rusijoj visai subyra stoką vyrų. Vokiečiai saki
ir jie gali visiškai' iš ten 
išsinešdinti.

Raudonosios armijos lai
mėjimas i pietus nuo Ilmen

tas pasitraukimas buvęs 
reikalingas “fronto, sutrum
pinimui.” Kol kas Maskva 
nėra pranešusi apie tą lai-

ežero atėjo tik dieną po ru-į mėiimą.
• su nranešimo, kad jie jau, Naciams evakuavus Sta-

visiškiai likvidavę vokiečių 
aštuntąją armiją, kurią su
gavo prie Korzuno, netoli

rata Rusa, rusai laimėjo 
visą Ilmen ežerą, išskiriant 
pat| vakarinį jo galą.

vbmuiios žinios NUSKANDINTA SESI JAPONŲ LAIVAI
IŠ KINIJOS — ILS. avi

acijos vadas Gen. Chenna- GEN. Mac ARTHUR ŠTA-; Bombos pataikė tiesiog
uit sakė jo lakūnai dirbs BAS N. Gvinėjoj, vas. 18.— 
dar sunkiau, Amerikos lai- Šiandien pranešta, jog jaipo- 
vynui artėjant prie Japoni- nų bandymas pristatyti reik 
jos. menų savo garnizonui Bis-

Iš WASHINGTONO. —1 marck salyne kainavo jiems 
Vice prezidentas Wallaoe,' šešis sunaikintus ar suša
lėdavęs Prez. Rooseveltui lotus laivus. Gen. MacAr- 
raportą iš kelionės aplink thur pranešė, kad armijos 
Ameriką, sakė jis manąs,! ir laivyno lėktuvai vis dar 
jog Rooseveltas bos Išrink- tęsia atakas.
tas ketvirtam terminui. | Japonų konvojus buvo

It ALŽYRO — Romos ra- užtiktus nakties metu neto-
dio pranešimo, sąjunginin
kų lėktuvai lr vėl atakavo 
taikinius Romoje.

11 nuo Mussau salos, | šiaur 
vakarius nuo Naujos Irelan- 
dijos.

ant penkių prekybinių laivų 
ir vieno naikintuvo. Komu
nikatas sakė “Mūsų lėktu
vai tęsia ataką.”

Cape Gloucester sektory, 
šiaurvakarinėj Naujoj Bri
tanijoj, marinų patrolės pa
sivarė pirmyn šešias mylias 
| rytus nuo Cape Mensing 
iki Ei upės. Džiunglėse ras
ta daug mirusių japonų. Jų 
sukūdę kūnai skaitomi įro
dymu, kad priešas nebeturi 
reikalingo maisto ir reik* 
menų

Sako Rusijos sąlygos 
perdaug griežtos

WASHINGTON, vas. 18. 
—Kongreso ir diplomati liai 
rateliai sakė Rusijos Suj/ru
jai pasiūlytos besąlyginio 
pasidavimo sąlygos esančios 
“labai griežtos.” Anot kai 
kurių obzervatorių Suomi
jos likimas šiame kare ir 
pokarinėje Europoje pri
klauso nuo tų sąlygų su
minkštinimo.

Kiti sluoksniai minėjo 
tai, kad einant 1921 metų 
Anglijoe-Rusijos sutartimi, 
Rusija turi pasitarti su An
glija, kuri taip pat kariauja 
prieš Suomiją, pirm negu 
gali susitarti su Suomija.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAHE
Susirinkimas

Šv. Tferesės Altoriaus Puo 
Šimo draugystė turės mėne
sinį susirinkimą vasario 22 
d. 7 vai. vak., mokyklos kam 
bary. Po susirinkimo narės 
žais kauliukais ir koziromis. 
Po to bus užkandžio, kurį 
suneš pačios narės. Vadi
nas, smagiai praleis Užga
vėnių vakarą. Kurios nebu
vo pastaram susirinkime, 
prašomos taipgi atai nešti po 
dovanėlę kauliukų žaidimui. 

Pavyko

šv. Onos draugystės me
tinis vakaras buvo labai sėk
mingas. Narės skaitlingai 
atsilankė. Komisija visus 
gražiai priėmė. Sekančios nas

St. Visi priklausė prie Šv. 
Baltramiejaus parapijos.
Žuvo sūnus

Frank Biakahis, 826 Prea* 
cott, giavo liūdną žinią apie 
brangų sūnų . Pvt. Frank, 
kad sausio 21 d. buvo su
žeistas Italijoje. Rašė, kad 
galės dar Mžyti laiškus, nes 
paguldytas i ligonine. Bet 
vasario 12 d. gavo kitą te
legramą, kurioj pnanešta, 
kad jis mirė.

Pvt. Frank Bakshis tria 
metus tarnavo kariuomenėj 
ir du metus kovojo Afrikoj 
ir Sicilijoje. Buvo lauko ar
tilerijoj. Paskutiniam laiške 
lapkričio 11 d. praeitų me
tų prašė tėvų nesirūpinti, 
jei neįgaus laiškų, nes daly-

sario 13 d., Waukegao Town- Viešėjo Chicagoj : paniste Misa Teves; ir pia-
ahip high school Programą Florintina Sutkus, su as- nistės Lorraine Bukantis ir 
išpildė visų katalikiškų mo- vo drauge Grasi kia Lutvi-' Alice Unitis.

Po programos bus šokiai, 
vaišės. Komitetas visus kvie 
šia dalyvauti šiame paren
gime.

Eva Fraser 
Alex Unite* 

Mrs. Sue Walulis

kyklų vaikai. Kiekviena mo- niute, vasario 12 d. aplankė 
kykla parodė savo mokinių aivo mylimu sesutę Luciją, 
talentą, šią talentų dieną gyv, 0718 So. Lafayette St.,- 
suruošė Knights of Colum- Chieago. Pasimatė lr su ša
bus. Visas pelnas padaliji- vo k rika. u dukrele Floren- 
taa tirp visų, mokyklų (vi- tina, kuri buvo pasveikint* 
so buvo septynios). Talentų gimtadienio (19 vasario) 
pažiūrėti buvo atsilankę proga.
daug tėvų ir pažįs amų. : Pn„noKa

Minės vardines . Nekalto Prašiajam mer-

Vasario 19 d. pripuola šv
Konrado. Kadangi šv. Bal oard Pram0«a bus vasa™ 

20 d., Lietuvių svetainėje. 
Pradžia 7 vai vak. Išauga 
36c. Komisijoj yra sekan-

Nenugalima yra U tauta 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už aavo lais
vę. Napoleonas

VJ

, . , , vau ji dideliam mūšy. Vėrės aukojo dovanų: Phylia .. „„ J L. lionis yra gimęs 1920 me-
tais, baigęs pradžios mo-Brown, Cecelia Owens, Ona 

Jankauskas, Ona Drew, Ma
gdalena Butkus, Agota Gri- 
gutis, V. Petrauskienė, Sta
nislava Sr. Rajūnas, O. Stul- 
ginskienė, Zofija Bukaas, A- 
nslė Steponkus, Ksfcarina Pa 
kiekis, Ona Gilbert, M. Ki
ršienė, B. JaKienė, O. Bak- 
shienė, M. Zavackienė, A.
Lutvinienė, J. Smits, J. Vu- 
kovioh, M. Naujokienė, P.
Čepaitienė, ir E. Čepaitis.

Komisija dėkoja visoms.
Vieši namie

Keturi lietuviai baigę pra-
dinį apmokymą bus paleis- ,nam0 a CuBp 3helly MiM 
U, namo devynioms dienoms j p&totas rog-
pavieišti su savo draugais pia{fc> 2 d 1943 ir nu0 to 
ir namiškiais: Jonas A. Ba- nebav0 Parwiiavę8
kėkls, 503 S. Genessee St.j load neteko savo

pusbrolio.

kyklą ir W.aukegan high 
school. Namie yra dvi se
sutės: Elena ir Bronė. Abi 
gyvena su tėvais. Visas na
mas paskendęs liūdesy.

Velionis turi du pusbro
lius, kurie irgi Dėdės Šamo 
kariuomenėj lr šiomis die
nomis parvažiavę poilsio. Ir 
jie išgirdo liūdną žinią.

Užuojauta šeimynai. 
Išgirdė liūdną žinią

Pvt. Kaz. Bakshis, sūnus 
Onos Bakshienės, 828 Pres- 
cott St., buvo parvažiavęs

Leonas R. Ambroaunas, 801 
McAlister Avė.; Adolfas V. 
Vaailius, 802 Eight St.; ir 
Kęsti J. Gabris, 827 Adams

Kazimiero mamytė ir se
sutė dirba defense dirbtu
vėse, o tėvas Juozapas me
tai kaip miręs. Jis buvo ve
teranu pirmojo karo. 
Talentų diena

Šv. Baltramiejaus prarapi 
jos mokyklos vaikučiai pri
sidėjo prie programos va-

tramiejaua mokyklos vyriav 
ain seselė Konradą, tad pa 
rapijoaai, vaikučiai linki se
nelei linksmiausių varduvių $ios: E Kačinakaitė, Ona 

Jonaitis, Elena Jonaitis irir lai Dievas duoda geros 
sveikatos dar ilgai darbuo
tis.
Dvasinė puota
Vaaarto 20 d. h valandą Šv. 
Vardo draugystė eis “in cor 
pore” prie šv. Komunijos. 
Po Mišių bus susirinkimas 
ir pusryčiai.
Misijos

Joana Jonaitis. Komisija 
daug darbuojasi, kad viskas 
pasisektų. •< M. Z.

Metinis vakaras- 
koncertas

Waukegano lietuvių mo
terų choras, vadovystėj O- 
nos Pranaitienės, rengia me 
tinį vakarą-koncertą ir ope
retę “Šluotų Karalius”, va
sario 20 d., Liuosybės sve
tainėj T vai. vakare. Bilie-

6908 So. Kaiman Avė.
Bes. Tel. GBOvehill 6617 
OfHee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis suaitarua

2423 West Marųuette Road

'2* J1

c '

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Kverythlng to tha line oi 

Furniture

ALEX-
ALESAUSKAS 

and SONS
SHOVVROOMS IN- 

MERCHANDISE MAKT
For sppolntaaeat call — 

REPUBLIC S051

fllAPOLTU
VTISNTNTftLIS ANTERTKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRASTES. ĮSTRIGTAS BAL. 11, 1833 M.

WHFC - UM kilos.

-b

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIET&IMO
Kai jums prikimba vtilcsiniiji* tižlpetčįi- 

«W5 ir jūs jaučiat<9 nuvarginti, šarvuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nao tų reiškinių 
kenčiate -r galvon įkaudėjima* jaučiate ne
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemiga, net u reniną apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl garu ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’s daug 
metų išmėginto Gomoso. Daugiau negu 
tiuosuotojas, jta taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių «aknų, žiedų i* aurmMM. Gomoso moda 
nerangiom žsrvom veikti Ir pagelbsti joms 
iv-kiiai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas; pagelbsti prašalinti užkietėjimo 
gazu«, tr suteikia skilviui malonų šilumos 
jatiMiaą. Vylokit tikrai kaip nurodoma ant 
Bonkutts uzraAo. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbės nuo užkie
tėjimo varginimų ir tan pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, įsigykite Gomoso šiandie*.

Jeigu ils negalite nusipirkti savo apylin
kei. siųsait prašymą dėl mūsų “susipažini
mui*' pasiūlymo Gomoso ir gausite —

n W AI vertės
LUKAI Bandymui Bonkutė.
DR. PETER'9 OLejO L1NIMSNT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinime nuo reumatiškų iv oeuvekgiškų 
skausmų, muškit limo nugąrskauamo, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
aykstękąimų.
DR. PETERS MAGOLO ~ tikslinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkŠties 
nevkškiaimat iv rėmuo.

“Special Paaiū- I 
.uponą Dabar I

I □ r.lėia. $1 .00 Atsiųskit man sptno. I 
kėtą 11 uncijų Gomoso ir djksi — ’

I vertės — bandymui bonkutee I
Ole|o ir magok).

I □ C. O. Ek (Išlaidos pridėtos) I
I

I Siųskit ii “Special 
I lymo” Kuponą —.

• Ad 1
| Ailre**,.----------- ------ — —.......  į

t P«it» OiisM- -......—•.......—~—~w- I
DR. PETER FAKRNEY l> S0NI C0. J 

D»pl. „i-ulr“
. iMl WaUla«imWT<..CUcawltni. I 
| IM BK. Ma... C*. |

Vasario 27 d. Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj prasidės 
misijos. Tęsis iki kovo S d
Klebonas ragina parapi jo L , ,. r * tai 50c iš anksto, o prie (tunus naudotis misijomis. Per _ LnZ.
misijas bus galima nusipirk
ti religinių dalykų. Misijos 
per pirmas 4 dienas bus an
glų kalboje, o per kitas 4 
dienas lietuvių. Visas jau. 
nimas raginamas lankytis 
misijose.

Garnio dovana
I

Leonas ir Pearl Sutk&i, 
žinomi vaukeganiečiai, va
sario 2 d. garnio apdovano. 
ti sūneliu 11 svarų. Motina 
ir naujas pilietis šv. Tere
sės ligoninėj gerai jaučiasi! 
Tėvai džiaugiasi susilaukę 
antro sūnelio, o Antanas ir 
Ona Soitkai džiaugiasi antru 
anūku. Krikštytas bus Willi- 
mas-Andriejus, atminimu) 
“grand father and great 
grand father’.

rų 60c. Bilietų galima gau
ti pas nares.

Operetėj choristės atliks 
ir vyrų roles. Dalyvaus: Ida 
Petkus, solistė; akordionis- 
tėa. Grass mokiniai; Fred 
Bottchen< šokėjos su akom-

tv o t k s i l u i n
1945 VVest 35'* Street

7 ,> ,■/f Z# «• |
m t
z*’-““

n\| I U K ITI >1

EXTRAt EXTRAI

DR. VAITUSH, OPT. 
libtuvis

Specialiste* 
Palengvina akių Įtempimą, kurie 

mti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę, 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
ttauaias klaidas. Special* atyda at- 
kreiniama j mokyklos vaikus. 
KRRTVOft AKYS ATITAISOMOS

VALANDOS: nuo 19 ryto iM 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
akys atitaian-

Pigiaa

4712 South Ashland Av.
Mena YABDS OT8

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness>, kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

SEKMADIENIAIS — nao 1 
Ud 2 vat. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo | 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno 7 IU 8 v. v.

'MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Ave^ Chieago. III.

Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 vai- vak.

Nedėliomis pagal sutarti . 
Offiee TeL YABds 4787 
Namą TeL PROspect 1930 '

GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO MORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cacmak Rd. TaL Moiuoa,0808

Sanaatavca. 
*ardaa l»

ųatąvttka.trauka.

RSM1UTS 
8SMA

UBTUVIŲ 
DBA.IHM

s. sajrrKB. «* 
MONARCH JUQUOR 
8fi28 Sb St.TARD« MM

DABAR Yrą Gerbusia* UUcm Pirkti Plnaos Rftiles 
tarną Materijolą Ųi Dą? temomis Kainomis! 

Atvykite | mūsą jardą tr apiįflrėldte ste
ką Ir anUtą r«iU LKNT^—MILLWORK 
— STOGU IR NAMU MATRRIJOL* — 
dėl gm*a vardą. vMbą. shkspą Ir Astą. 
PASITARKIT BU ROgy KKaPKKAlS 
kaalink anrašatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
THKIAMAS DYMAI t 
STANLEY LITWINA8.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY L272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

t

I. P. VARKALA
VALSTUO& REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

414S Archer Are. 
Tel. Virginia 2114

Tel. YARds 2240

;DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutartį. '

TeL CANsl 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

— vakarais ofisas uidsrytas.
REZIDENCIJA

3241, Weat 66th Place 
Tel. REPublic 7868

PerkftU savo 
BRIGHTON F

I

Su Income taksais lr kitais rel- 
MafcMtls i

antrašu.

Ofiso Tel. VIRgteb 0036 
Rezldeneijes Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Avenne 
Ofiso vaL: 1—3 tr 6—8:30 P.M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL YABds 5821
KENvrood 5107.

Didžiausia Lietuviu j
Jevelry Krautuvė

--------*-—
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime dideli 

ir gerą pasi
rinkimą MuzikaHfikų Ihstrumen- 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygą, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

taisome Laikrodžius,
MU
In

Taipgi
Laikrodėlius, Žiedus. Rsfcvnae
Plunksnas, ir Muzikalius 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
JEWELBY — VVATCHMAKEK 

MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phoąe: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
UETuvn aov amnoju 
M matą patyrimas

Taki Yards 1826
Pritaiko Akintus.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30 
756 VVest 35th StreeJ

Tel. CANai 0257
Rez. IeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6000 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

TOL YABds 3146 P

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

• Šventadieniai#—11-12.

f

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-^ 
mis.

A * *AKinrg ijiri>cn\e 
■AIRTBD R. 
Mtk Sti«et

wsal»ftia| W»ai M*
u*

BOkli Malonūs 
SAVO AKIMSI

m»ai- 
ii Ue«. 

ralSkl.'i.l.
VU

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

1801 Bo. Ashland Areno* 

p*ą*ssM» OAWAh ąsas, oninsąs

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

LIETUVIAI > DAKTARAI
Telefonai:
Ofise—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDČS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-6; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VlRginia 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

H47 S. Hatoted St, Chicag* 
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

/ ir Šeštadieniais
Donbt

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros hibos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenuę 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsie 2868/ 

VALANDOS:.
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
s/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 to, kad jo nebran-

r
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♦ CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS’’ HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tol. KANdolpb MM-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Ooanmlaalon no- 

atatymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų tori (atgyti Pa- 
lluoaavtino RaM* (atatrment at 
avallahllity) nuo dabartinės dar
bo |staliros — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar JOa galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palbtosa- 
vtmo raktas. Jūs sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS x 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

V YR
DARBAM

DRILL PRESS 
ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 
DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
STIGER

PRECISION PRODUCTS
INC.

4616 W. 20TH ST. — CICERO
(Arti Donglas “L”. 22nd lr 

Cicero gatvėkarių Unijų).

REIKIA

VYRŲ
Prie darbų tvarehoosėje. 80c 
i vai. pradedant. Laikas lr 
pusė virt 40 vai. Atsišaukit {

Morton Salt Co.
Elston Ir Blackhawk St.

Lion

Manufacturing Co.
VYRŲ

REIKIA
* z

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ 

DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 
HANDY VYRŲ 

ATSIŠAUKIT

2640 Belmont Avė.

DIE SETTERS
AR VYRŲ '

Mekaniškai Palinkusių
Kurie nori išsilavinti prie

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojaus 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit | Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

Victor Gasket Co.
5750 ROOSEVELT RD.
Ar pašankit MR. NICHOLS 

AUSTIN 6180

PLATER
t *

Vyro su nlckle platlng patyrimu. 
. Atilllauklt J

PRUITT 425 N. IdtSalle* St.

BUS BOYS
Atslftauktt | Colonnade KambarJ. 
EDGEWATB)R BEACH HOTEL 

8849 Sheridan Ibi.

ORDERIŲ PILDYTOJO 
IR PAKUOTOJO

Gera Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos

SWI8S AMERICAN FOOD OO. 
•21 W. Randolph Ht.

MERGINU
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis

Pastovūs Darbai 
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

SARGO
DALINIAM LAIKUI

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

VAN CLEEF BROS. 
7800 S. Woodlawn Avė.
VAIKINŲ — VYRŲ

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Waahtngton Rt.

HELP VTANTED — MOTERYS

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AMŽ.
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šil
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. North Water St

TRIJŲ MERGINŲ — Ofise Klerkų. 
Mes iftmoklnalm Jus operuoti Gra- 
photvne įnoftlnaH. Gera mokestis.

PRITTT 425 N. lAKalle St.

TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Dieną ir naktį darbams
Atsišaukit 

Room 848

MORRISON HOTEL
MAIDS

FOR CLEANING

Meals and good pay. Pleosant 
worklng conditions. 48 hours a week. 
Apply any week day or phone 
BOUlevard 1040.

EVANGEUCAL HOSPITAL 
5421 S. Morgan St.

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

OPERATORES
Jūs galite uždirbti nuo $40 Iki $60 
J savaitę siuvant kūdikiams training 
kelnaites lr polo marftklntus. Va
landos 8 ryto iki 4:30 pp. ar nuo 
5 Iki 8 vai. vakarais.

APCO MFG. CO.
310 8. Green 3rd Floor

HEIJP WANTFD — VYRAI

VYRŲ REIKIA
\ DEL

SVARBIOS
PRAMONĖS

Pastovūs Per Ištisus Metus 
Darbai Dabar ir 

Po Karo

HELP VTANTED — VYRAI HELP WAMI.I» — VYRAI

S MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

K
Puikiausios darbo sąlygos. Vienos 
Vyriausio. Virėjos; Abelniems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
BrĮargatc aaou

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.
★

Veltui gyvasties, sveikatos lr 
ligoninės apdrauda..

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS: ’
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

PATYRIMO 
NEREIKIA 

48 VAL. J SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUS® 

VIRŠ 40 VAL. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GRUPES APDRAUDA 
VELTUI KAVA 
LAIKE PIETŲ

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų jdomių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atslftauklte 
asmienlftkal 8:30 iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininko
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

* *
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIU LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

_ _  ★
MERIT DIRBTUVE

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

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

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

Atsišaukit

* ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. vis* diena; Penktad. 
8:30 ryto ild 5 pp.

L?

Savaitinė Mokestis Kurią Parsi- 
nešit Namo Lygi, arba Didesnė 
Negu Kur Kitur Mokama šioje 
Apylinkėje už Panašų Darbą.

Atsiftaukit Bile Kada Tarp 
8:30 ir S:00 pp.

• * ♦ G z V

CENTRAL WAXED 

PAPER COMPANY
T5659 W«eį^E»yloc Street

TROKAMS

REIKALINGI DIDELĖJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

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

pusė už viršlaikį.

SVARBI PRAMONE

AMERICAN GEAR & MFG. 
COMPANY

LTNDAHL FOUNDRY DIVISION 
5»OO OGDEN BLVD. 
PASTOVI ATEITIS

SEKANČIUOSE AMATTJO8E:
lAthc

Drlll Randa 
Ooremakors 
Floor Molderlų 
Darbininkų

Borlng MUI 
Milling MacfK 
Imųjek torių 
Mach. Molderlų 
Pagelbininkų 
Dienltorlų

MODERNIŠKA folRBTUVE 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

KARPETTJ VALYTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit 
218 E. 71st St.

MOKINIŲ DIE MAKERS
Prie die caatlng, dies lr bakelite 

moldžlų. Pulki proga.

PARAMOUNT DIE MOLD CO. 
4OS4 N. Koftnar 

ftaaklt Pallaadea 12SO

VAIKINO AR SITŽEIfrrO VETERA 
NO vairuoti karg. lengviem* Iftve- VYRŲ—prie lengvų porterio darbų, 
ilojlmama. Taipgi paprastų darbi- Vldurmlesėlo muzikos krautuvėje, 
blnlnkų mallavoa dirbtuvėje. V. J. Paatovūa darbai. Palaukit HARRI- 
DOLAN CO., 1830 N. LARAMIE. SON 1856, Ext. 31.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ PIRKITE KARO BONUS!

Admiral Radio
> SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatą 

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikacijos {rengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

The Willett Company 
700 S. Desplaines St.

Vvru vežti, neiti ir kasti anglius. 
Abelni yarde darbai. Nuolatiniai 
ar dalinio laiko.

Mokestis kas vakarą.
MEINER COAL CO.

338 W. 71st St.

Vyrų
SENYVŲ

VIDURAMflAUS
DIENA IR NAKTĮ DARBAI

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

WESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.
417 S. LaSalle St.

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

UHLEMANN OPTICĄL CO.
55 East Waahington St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
• - Svarbioje pramonėje.

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

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

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seitad.
1:10 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

malinu.
• VESTMENT DIRBTUVE

PASTOVUS DARBAI 
23 NORTH FRANKLIN ST.I

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi, Svarūs blndery darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos. 
Daug darbų sėdint. Taipgi randasi 
dalinio laiko vakarais darbų.

S. K. SMITH COMPANY
2867 N. Ww4em Avė.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

Motery Inspektorku 
REIKIA

Pageidaujamos Darbo 
Sąlygos. 

ATSIŠAUKIT

The Harvey 
Metai Corporation

1625 WEST 74th ST.

HELP WANTE» — MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

IR

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.10 J mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltla prie Honeekeeper.

■DOKWATKR BEACH HOTEL 
534S Sheridan Rd.

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsikauklt 8:30 ryto Iki S pp. 

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4787 W. DIVISION ST.
Platinkite įdomiausią dien* 

raštį “Draugą”. Skelbkitės Dien. “Drauge”

Moterų - Merginu
SENŲ IH JAUNŲ

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

PATYRIMO NEREIKIA
Gera mokestis, pastovūs darbai 
dajbar ir jx> karo. Daug kitų nau
dingumų. Užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę.

CHICAGO CAR SEAL CO.
634 N. VVestern Avė.

Moterų

Ir Merginų
ĮVAIRIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Patyrimo nereikia 

Mes jas išlavinsime 

Atsišaukit |

J. A. OlJbN CO.
< 2500 VV. 21st Place

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

GARSINKITĖS “DRAUGE”

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

»• \
Gera Mokestis

Pilno ar Dalinio Laiko 
• • •

Laikas lr pašė mokama virš 
8 vai. ir nž Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR BEHNKE 

Warehouse Foreman 
88th St & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

. TARNAIČIŲ
Dirbti privatiniam kllūbc 

Gera mokestis
UNION LEAGUE CLUB 

OF CHICAGO 
AtslSankite darbo dienoje 

312 8. Federal St.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS

Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR PRICE
18th St & Wentworth Ava

SANTA FE RY.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

DARBAI NAKTIMIS
VYRŲ — PRIE MAPAVIMO

8 vai. { naktj 
MOTERŲ MAZGOJIMUI 

IR DŽENITORKŲ
6'/2 vai. { naktį 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos

MICHIGAN BOULEVARD 
BUILDING 

30 N. Michigan 
Atsišauk it

. Rudinko Ofisan

VYRŲ IR MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

100% karo darbai, patyrimo 
nereikia. Atsišaukit J

ILG ELECTRIC 
VENTILATING CO. 
2850 N. 1‘ula.akj R,|.

VYRŲ IR MOTERŲ
PRIE D2ENTTORIAUS DARBŲ

Pilnam ar daliniam laikui 
Atsiftaukit

HANNA ENGINEERING WORKS 
1745 ELSTON AVĖ.

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

Uthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER
CLASSIFIED OFFICE

TEL— RANDOLPH 9488

LUHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Kaip pagamina , 

žuvį
Faroe salos gyventojai žu

vį, kuri vadinasi Codfish, 
paruošia taip: pagauta žuvis 
sudžiovinama iki akmens 
kietumo; paskui su kūjais 
muša ją į miltus, o iš jų ke
pa ką tik nori.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

i
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tewa»lLa Darifilfa irAntA 
mrajv rtlCTimV nuinv

Pącįfi^o fronte ąmerikiečiai kaskart via daugiau pa
rodo iniciatyvos. Pereito ketvirtadienio vakare admi
rolas Nimitz paskelbė, kad keli šimtai Jungtinių Ame
rikos Valstybių lėktuvų bombardavo Truk, didžiausią 
japonų laivyno bazę Pacifike. Pranešimas sakė, kad 
ataka pradėta vasario 16 dienos vakare. Toje atakoje 
dalyvavo Jungtinių Amerikie® Valstybių laivai, jų tar
pe ir lė^iuvonšiai

Pranešimas sako, kad keli šimtai lėktuvų pakilo nuo 
lėktuvnešių ir puolė didžiulę japonų bazę.

Sakoma, kad atakose dalyvavo du lėktuvnešiai ir dau
giau kaip dvidešimt kitų karo Aaivų. .

Japonų Truk bazė yrą svarbi vieta, tai yra japonų 
“Pearl Harbor”, ji randąsi 1,462 mailės vakaruose nuo 
naujai paimtos Kvyajalein, apie 3,496 mailės pietvaka
riuose nuo Pearl Harbor, 1,785 mailės nuo Davao Pili- 
pinuoee, ir apie 2,100 mailių nuo Tokyę.
UŽSIBRĖŽTAS TIKSLAS

Mes trečiadieni (vasario 16 d.) rašėm ir nurodėm, 
kad admirolo Nimitz pirmutinis uždavinys (objekty
vas) atidaryti saugų kelią jūra į Kiniją, iš kur galima 
suduoti smūgis pačiai Japonijai, turint kariuomenę ir 
oro bazes.

Kada buvo gauta pranešimai apie Truk bombarda
vimų, atrodo, kad admirolas Nimitz sumaniai vykdo 
savo užsibrėžtą ųždąvinį suduoti Japonijai mirtiną smū
gi-

Prieš bombardavimą dvidešimt du lakūnai apskrido 
salas ir nuėmė pirmas fotografijas. Viename uoste buvo 
du japonų lėktuvnešiai ir daug karo laivų, kuriems bu
vo taikomos lėktuvų bombos.

Vienas marinų fotografų įgulos narys suskaitė skren
dant 26 iaivus, ir kitas lakūnas pasakė:

“Atrodo, kad ten buvo visas japonų laivynas”. 
Pranešimai pereito ketvirtadienio vakare nesakę ar 

visas laivynas iadyvavo trečiadienio užpuolime ant 
Trak bazės, bet komunikatas pažymi, kad atakoje da
lyvavo stipri laivyno jėga ir keli šimtai lėktuvų. 
DRĄSUS ŽYGIS

Tai buvo drąsiausia operacija Pacifiko kare, užpuo
lant tvirtovę, kurią japonai skaitę neįveikiama. Admi
rolo Chester W. Nimitz jėgos sudavė priešo aukščiau
siai komandai j vęidą ir metė pirštinę japonų laivynui, 
kad išeitų į kovą. Atrodo, kad japonai pabūgo kovos.

Ta pačia proga reikia pasakyti, kad Truk yra stip
riausia japonų oro ir laivyno bazė Karotinų salose.

Kada buvo rašomas šis straipsnis, dar nebuvo gau
tos vėliausios žinios apie Trik bazės atakas. Todėl nė
ra galimybės paskelbti visų duomenų apie tas kovas.

★
Smarkios kovos ui Romą

Už Romą vyksta smarki kova. Naciai vėl puolė bri
tus ir amerikiečius Anzio ir Nettuno apylinkėje, Itali
joje. Vasario 17 dieną sąjungininkų oro jėgos apgriovė 
vokiečių pozicijas aplink Romos apylinkę, kai ameri
kiečių ir britų kariuomenės smarkiai laikės prieš vi
suotiną vokiečių ofensyvą. Sąjungininkai priešui sukė
lė didelius nuostolius.

DIENRAŽTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
U*.' -JCM* ^U-'SJ -K B "I — ĮlWT1. - '11 ".t 5=S-----r--:------r------ -------r—:--------------- —■

Antrą kartą savaitėje, kaip pranešimai sako, vokie
čiai panaudojo. kiekvieną vyrą ir mašiną pakrančio ata
kose, kai kur pavienėse dalyse buvo panaudota dau
giau kaip 35 tankai. >

Pranešimai sako, kad dabar buvo sunkiausia kova, 
kai vokiečiai sutraukė visa ką tik galėjo.

Naujos atakos atrodo daug didesnės, negu buvo pe
reitą savaitę. Sąjungininkų lėktuvai gelbsti kariuome
nei laikytis linijose. Sąjungininkai atmušė nacius Ita
lijoje. Apie tai buvo praneštai vakar.

Nftcįąi yrą žūt bųt užsispyrę neatiduoti sąjunginin
ką^ Romos, nes Roma turi didelės psichologinės reikš
mės. Netekus naciams Romus — gerokai nupultų vo
kiečių moralė, ir tas atsilieptų į Balkanus.

Kovos Anzio ir Nettuno pajūryje pareikalaus daug 
aukų iš abiejų pusių.

Tenka manyti, kad sąjungininkų jėgos laimės kovas 
už Romą.
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AP2VALG7
Sudaužė bolševiką propagandą

Savaitraštis “Tygodnik Po5ski” 7-me numeryje, iš
einantis New Yorke, atspausdino vasario 13 dienas, 
1944 m, laidoje įdomų straipsnį, kurtį parašė žymus 
estui veikėjas Karrel Robert Pusta. Šis straipsnis pa
vadintas “ Baltic Ąntitheses”, kuriame kalbama apie 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės proble
mą. Tomo straipsnyje autorius sumuša sovietų rusų pro
pagandą ir parodo faktais, kad Estija, Latvija ir Lie
tuva nebuvo nei Versalio, nei Vokietijos kūrinys.

Faktas, kad Rusija buvo užkariavusi Estiją, Latviją 
įr Lietuvą 18-ame amžiuje (1710 — 1795 metais) nesu
daro jokio teisinio pagrindo dabartinėms Maskvos pre
tenzijoms į Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemes. Rusiją 
buvo užkariavę totoriai ir valdė per 240 metų. Ispanija 
ir Anglija buvo įsigijusios didelius žemės plotus Pieti
nėje ir Šiaurinėje Amerikoje, kur dabar yra nepriklau- 
sęmęs respublikos. Ar tcs žemės turi būti vėl grąžin
tos Ispanijai ir Anglijai, o Rusija totoriąms?

Pusta faktais nurodo, kad Estija, Latvija ir Lietuva 
nepriklausomomis valstybėmis tapo per ilgas žmonių 
kovas. Estai, latviai ir lietuviai vedė kottas pradžioje 
prieš Rusijos carizmą, paskui prieš vokiečius ir bolše
vikus.

Estija, Latvija ir Lietuva, tapusios nepriklausomo
mis valstybėmis, pasirašiusios su Rusija taikos sutar
tis 1920 metais, trumpu laiku padarė didelę pažangą 
ūkyje, švietimo ir kultūros srityje. Estų latvių ir lie
tuvių materialinio gyvenimo lygis pakilo aukščiau, ne
gu Rusijoje. Jos įvedė visuotiną privalomą mokyklų 
lankymą vaikams ir jaunimui- Apie Estijos pažangą 
švietimo srityje Pusta paduoda tokį vaizdą:

“Proporcija gyventojų, ėjusių mokslą vidurinėse mo
kyklose, buvo aukštesnė, negu Anglijoje. Estijoje 1934 
metais buvo vienas universiteto studentas įš kiekvie
nų 332 gyventojų — aukščiausias procentas pasaulyje.”

Sovietų Rusija pasižadėjo sutartimis gerbti Pahattd- 
jos valstybių nepriklausomybę ir nesikišti į tų kraštų 
vidaus gyvenimą. Bet matyti bolševikai mažai tepaiso 
sutarčių.

Šiai proga vienas kitas žodis apie straipsnio autorių 
Kaarel Robert Pusta yra daugel kartų buvęs Estijos 
respublikos užsienių reikalų ministeriu ir ^atstovavo 
Estiją. kaipo ministeris Prancūzijoje ir Lenkijoje. Mr. 
Pusta būvę Estijos delegatu laike kelių tarptautinių 
konferencijų Europoje.

Tragiška Suomijos padėtis
Vakar jau buvo žinių, kad Sovietų Rusija pareika

lavo, kad Suomija pasiduotų besąlyginiai.
Taip pat vakar gauta žinių iš Washingtono, kad So

vietų Rusijos reikalavimas Suomijai pasiduoti be są
lygų sukėlė kongreso ir diplomatų sluoksniuose daug 
kalbų. Daugelis žymių vyrų reiškia simpatijos Suomi
jai ir piktintai Sovietų Rusijos reikalavimu Suomijai 
pasiduok be sąlygų.

Daugelis reiškia baimę, kad sovietai nori subolševi- 
kinti Europą.

Sęvietų Rusija reikalauja iš Suomijos, kad būtų pa
likti rusų-aovįetų rubežiai, kurie nustatyti 1940 me
tais, darant taiką. Sovietai norį, kad raudonosios ar
mijos vienetai užimtų visus Suomijos miestus, palie
kant suomiams civilinę administraciją.

Daugeli* mano, kad Suomija vargu ar priims so
vietų rųsų taikos sąlygas, nes Suomiją ištiktų toks pat 
likimas, kaip ištiko Lietuvą, Latviją ir Estiją. Bolševi
kų kariuomenei užėmus Suomijos miestus — krašte 
būtų įvesta komunistinė tvarka, einant prieš žmonių 
valią, kaip kad įvyko Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
1940 metų vasarą.

Jei Suomijos miestus užims bolševikų kariuomenė — 
Suomija neteks savo nepriklausomybės.

šeštadienis, vas. 16, 1844

KAROJO PO LĖKTUVU SVARBI GARSAUS SENATORIAUS 
WALSH KALBA l

O
N FEBRUARY 16, 1944 
the people of Lithuania 

and their children, scattered 
throughout the world, will 

celebrate the twenty-sixith 
anniversary of the indepen
dence of Lithuania. This 
ceLebration vvill be observed 
by Lithuanians not only in 
the United States būt in 
Canąda, Brazil, Argentina, 
Uruguay, Great Britain, 
Svvkzerland, Sweden, the 
Vatican City, even in Ger- 
man-occupied Lit h u a n i a, 
and in spirit by the many 
Lithuanian eziles in Siberia, 
in Gęrmąn prisons and la
bor camps.

Here in Worcester we are 
gathered together to com- 
memorate this anniversary 
by the purchasing of Amer
ican War Bonds, thereby 
pledging our loyalty to 
America, and, at the šame 
time, expressing our senti
mentą of love and affection 
for the homeland.

It was while the First 
World War was štili raging 
that Lithuania was declared 
free and independent.

For twenty-two years 
prior to 'the tcagic events of 
1940 all true friends of 
Lithuania exalted in her 
triumph and looked f orvvard 
confidęntly to her future.

We may well be proud of 
her record during these 
twenty-two years of the 
country’s independence. Du
ring these years the politi- 
cąl, economic and cultural 
life advanced rapidly; the 
standar'd of living cf her 
people steadily increased; 
her ports were open to all 
the world;—ųi brief, she 
won favorable recognition 
from all nations, vvithout

Karo kapelionas kun. Al
fred J. Guenette iš Nevv Bed 
ford, Mass., yra pergyvenęs 
šiurpią valandą. Lakūno mo 
kymo stovykloj, Camp Mack- 
all, Pinehurst, N. C., jis tu
rėjo šokti iš lėktuvo su pa- 
rašutu. Atsitiko taip, kad 
iššokus iš parašuto, vienas 
diržų užkliuvo už lėktuvo 
dalies ir parašiutui neatsi- 
d a nius jlis pasiliko kaboti 
ore po lėktuvu. Kitam lėk
tuvui pamačius ir radio-te- 
lifonu pranešus, įgula jį 
vėl įkėlė į lėktuvą. (NCWC- 
Draugas photo)

Rimties
VALANDĖLEI-

exception.

jus, katalikai atgavo tikė 
jimo laisvę. Tik vargšas Ter 
tulijonas daugiau nebesura
do pirmykštės savo dvasios. 
Padavimas sako, kad jis pa
liko Bažnyčią, mirė gal ne
susitaikęs su Ja. Kankinio 
vainikas gražiai būtų jį puo
šęs, dabar... kas gali žinoti.

Pasauliniam karui užsibai 
gus, kažin ar kas pasiliks 
senos Eųrop^khVūros., Jau 
dabar sprogstanti medžiaga 
griūvėaiuose laidoja meno 
ir kultūros darbus. Per šimt 
mečius daug pastatyta, ka
ro metu, trampu laiku su
lyginta su žeme, nuo pele
nų neatskiriama.

Pirmiau žmonės keliauda
vo Europon pasidžiaugti 
meniškais genijų kūriniais; 
karui praėjus, tautoms vėl 
atbudus, naujai statybai 
prasidėjus, nebus kas vilio
tų juos į amžiais pragarsė
jusias šalis, nebent pamaty
ti kiek buvo išgriauta, ko 
dabar nesimato.

Viena mintis negali būti 
atidedama, ar, atstatant 
miestus, kaimus, trobesius, 
greta eis dvašios atsipeikė
jimas, ar, neduok Dieve, kul
tūros bei religijos darbams 
pranykus, tikėjimas taip pat 
bus palaidotas su vįsa kas 
buvo sena, istoriška^

Ro sunkios ligos, neretai 
žmogus taip pasveiksta, kad 
įsigija net daugiau pajėgų 
negu pirm ligos buvo turė
jęs, arba svajojęs. Deja su 
sveikata pasikeičia pažiū
ros. Kas buvo miela silp
nam, nepakenčiama svei
kam- žmogus pasvęiksta, 
bet kartu praranda tikrą iš
mintį. Sveikos kaip gyvu
lys, bet elgiasi tąip pat, kaip 
tos rūšies sutvėrimas.

Tertulijonos buvo įniko 
mas šventuoju. Jo raštai ipa- 
sižymi nepaprasta pašiau k i- 
vimo dvasia, pilni gražios 
išminties. Laike persekioji
mų vos išliko gyvas. Kai 
krikščionys išnešė kitus kan 
kinius, jo širdis dar plakė 
maža gyvybės liepsnele. Po 
geros priežiūros, Tertulijo- 
nas atsigavo, pasveiko.

Geresniems Laikams atė-

t

Lithuania is today one of 
the small nations unjustly 
deprived by force of arms 
of its life and independence.
On this accourit these days 
are days of sadness and se- 
rious reflection for the 
Lithuanian people at home 
and in every part of the A 
vvorld. Shattered, humiliat- 
ed, sųffering Lithuania be- 
moans her lošt independence. 
You Lithuanians in exile 
vvho have availed yourselves 
of free American hospitali- 
ty have good reason to cel
ebrate this occasion vvith 
heads high, for your coun- 
try, tortured and desecrat- 
ed, is štili alive and resist- 
ant. The spirit of the Lith
uanian people vvill survive 
to the bitter end and vvill 
resist enmeshzuent in any 
federations, confederations, 
or unions sponsored by its 
neighbors. Lithuania mušt. 
never bęcome another e na- 
tion’s vassel. It is foreign 
to your God-given right to 
be free people.

Lithuania is proof that a 
nation’s strength is not ne- 
cessarily in her size geo- 
grąphically o r i n her 
vvealth. Her greatest might 
is the iron souls of her 
people, vvho refuse to sur- 
reąder their souls tę ag
gressors or to compromise 
with eviL The Nazi or the 
Soviets may conųuer the 
lands, the ppssessions of 
your people, būt never their 
souls. Even those vvho are 
not of your ancestry are 
pr^ud in vvitnessing the 
dauntless spirit and more 
than humąn courage of your 
little nation.

(Bus daugiau)

PLATINKITE **©RAUOA”

•
Melskime ir prašykime 

Aukščiausiojo, kad Jis su 
grįžusia tautęms laisve, ge
rove, taip pat apdovanotų 
jas pirmykščiu troškimu ir 
pastangomis ne tik tarnau
ti tėvynei čia žemėje, bet 
kad neužmirštų tikros tėvy
nės — Dangaus. A.BC.J.
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žemėlapis Truk salos, kurią mūs laivynas, padedamas 
bomberių, sėkmingai atakavo. Truk sala yra viena svar
biausių Japonijos jūrų bazių. Nuo šios salos iki pačios 
Japonijos belieka, tiktai 2,100 mylit}.
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-r»»-

Kazimierų vakaras

Vąsąric. 23 d. Kazimierų 
vakaras-bankietas prasidės 
6 vai. vakare. Po vakarie
nės ir programos bus šo
kiai ir pasilinksminimas.
Grieš geras orkestras. Ko
misijos narys J. Milašis 
praneša, kad daug tikietų 
parduota iš anks.to. Vakare 
dalyvaus daug ir miesto žy
mių valdininkų.
Žodis apie kleboną

Kun. Kazimieras Juozai
tis, kuris sėkmingai klebo
nauja ir darbuojasi Šv. Pet
ro ir Pauliaus parapijoj, y- 
ra gimęs Chicagoj, spalių 5,
1905 metais. Ten lankė Ar
mour pradžios ir Lindbloom
aukštesnę mokyklas. Nors J menę išėjo Juozas Misevį-

kęs: ‘‘Kai tik kuri pasiža
dės už manęs eiti, tai tuo
jau nupirksiu a.ubą, auto
mobilius gražius forničiųs; 
ir pats būsiu labai gerąs; 
žmonai nereikėsią grindų, 
iųdų plauti”.

Vieną jų, tur būt, ir pąsi- 
žadsjo, nes vasario 12 d. 
kai kas matęs “karalių” ta
ksi važiuojant į vidurmies- 
tį, gal, šliubaunų drabužių 
pirkti.

WelĮ.. kaip teų bus ne
bus, bet Užgavėnių vakąre 
pas A. Puidoką bus didelis 
balius. Petrėnas naktis ne
miega: rupi laižybos.
Į kariuomenę

Pastaruoju laiku į karįųo-

negavo progos mokytis ka
talikiškoj mokykloj, bet vi
suomet svajojo tapti vienuo
liu. Nepaisydamas daug ke
blumų, kurie stovėjo jam 
ant kelio, jaunas Kazimie
ras įstojo į Tėvų Augusti- 
jonų vienuolyną, 1927 me
tais. Gyvendamas tarpe sve
timųjų prisėjo užmiršti tė
vų kalbą, bet savo širdyje 
visuomet jautė didelę meilę 
Lietuvai. 1935 metais įšvęs
tas kunigu jis pradėjo dėti 
pastangų vėl išmokti lietu
vių kalbą.

1938 metais vienuolyno

čiųs ir Albertas Balčytis.
Dr. B. Bolotoff kariuome

nėj buvo net Kinijoj. Besi
darbuodamas susirgo ir da
bar parvežtas į Jungtines 
Valstybes.
Veikėja susižeidė

Marijona Enienė savo na
me sutiko nelaimę: paslydo 
ir nusiūžė dešinę ranką. 
Ji yrą žymi mūs kolonijos 
veikėja, buvus Moterų Są
jungos 9 kuopos pirminin
kė ir daug didelių darbų nu
veikus. Linkime greit pa
sveikti.

viršininko paskirtas klebo- yy^s į ę^icago
nu šiai' lietuvių parapijai.
Darbuodamasis pirmiausiai Vasario 27 d. kun. Kaz.

Juozaitis vyks į Chięago,įsigijo parapijonų meilę. Tai 
liudija šis faktas: kai 1939 kur Palmer Hcųse tam tik

rose iškilmėse bus suteiktasmetais minėta jo vardadie- ~ * M
Aiv.„ jam Kolumbo Vyčių Ketvir- |\GR S U M S UdUZVdFulS 

to Laipsnio narystė. bus Mtfwatikee'je
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nis, tai sykiu parapijonų 
vardu įteiktas dovanų Stu- 
debaker automobilis. Ir kas
met vardadienio proga įtei
kiama vertingos dovanos.

. Per šešis me'us kun. K. 
Juozaitis yra nuveikęs daug 
didelių darbų, daug atmokė
jęs parapijos skolos ir pa
statęs naują modernišką pa
rapijos salę.

Dievotume jis pavyzdys. 
Daug laiko praleidžia mal
dai. Kas mėnesį pirmą penk
tadienį esti išstatytas Švč. 
Sakramentas t ir adoruoja
mas. Kita ypatybė — links
mas būdas. Jis visus pama 
to, visus užkalbina. Senas, 
ar jaunas, turtingas ar vąrg 
šas, jei tik kreipiasi kokiu 
reikalu, vieuome1. gauna tė
višką patarimą, pamokini 
mą. Neužgauna net tų, ku-

Skaitytojų skaičius auga Gabrialiaua pampiji. ,, ■ ■ , ..............__ ...
“Draugo” skaitytojų sfcai- čiai metiniame susirinkime y,?aU* redaktorius Kryžjų .§ Lietuva3

čius Rockforde nuolatos au- nutarė iškilmingai bendrai uris Pasizyrai ir gynimu
ga. Pastaruoju laiku išti- minėti Lietuvoj Neprikbau- 
sam metui užsiprenumeravo somybės sukaktį ir išrinko 
Jonas Andriulis. komitetą vadovaujant pa

čiam ąletonui kną. Antanui“Draugą” užprenumeruo
ti visiems mielai patarnau
ja. A. Puidokas, 1609 South

Mąžųknąi.

Paminėjimas įvyks sek- 
V.Main St. Kurie norite užsi- vaąario ?Q 5

prenumeruoti, kad nereiktų Sv GabrielUus p^pi. 
gaudyti atskirais numeriais,’jos Mlije Komitetas laiko 
kreipkitės į Puidoką. Dieu-| už skelbU, kad
rastis eis kasdien, be per
traukos.

Stanislovas ir Sofija Ka- 
čėnai atnaujino “Draugo” 
prenumeratą • visam metui. 
Sofija Kačėnienė labai my
li “Draugą”, ypatingai SU 
Rockfordo žiniomis, ir dnr.

šiame paminėjime dalyvau
ja pats Lįeuvos konsulas 
Chicagoje dr. Petras Dauž- 
vardLs Ar tąi nebus pirmas 
įvykis, kad toks aukštas 
Lietuves pareigūnąs duty- 
vauja Wisconsino lietuvių 
parengime. Be jo, dalyvaus

rie dėl vienos ar kitos prie- “Draugo” korespondentą ge taipogi kim. Kazys Baraus-
rai pavaišina. Kačenai faĮ-' kąs ir Stasys Pieža. Kun. 
gijo gmių namą Rock Ęiver Barauskas šiuo laiku eina, lietuviui, 
krąnte. Kores^.l redakcijos nario pareigas ««

žasties yra atsitraukę uuc 
Bažnyčios. Dėlto yra visų 
myliuĮu , •
Dar apie “dzūkų karalių”

Kaip viskas baigsis su 
tomis laižybomis, dar neži
nia. Kai kas sako. kad “ka
ralius” gali apsivesti su vįe- 
nu sekmadieniu, tai yra po 
vienų užsakų. Kiek tenka 
pastebėti, pastaruoju laiku 
jis daug darbuojas. Kaip 
jam sekasi, well... sunku pa- 
sakyti.

Syki Kultūros Klū be priė
jęs prie pulko mergelių, pa
klausė, kuri norėtų ui jo 
tekėti. Mergaitės pasižiūrė
jo. Drąsesnė šitaip išporino: 
“Koks tu karalius, kad ne
turi nei namų, nei automo 
bilio! Merginos turi tave sa-

y ve automobiliu vežioti 
“Karalius” joms taip atsa-

Nuo Vasąrię ?1 d. bus galima 
PILDYTI INCOME TAX BLANKAS

Dienraščio "Piangp" Ofise !
ATSINEŠKITE SEKANČIUS REKORDUS:

1. ) Blanką num. 1125, kuri buvo jums pasiųsta 
per paštą ir nurodo kiek mokėjote 1942 m.

2. ) Formą su num. W-2 ar V-2 kurią jūsų dirbtuvė 
jums išdavė — kuri parodo kiek gavote algos per 
pereitus metus ir kiek Vįętory Tax buvo sulaikę.

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Tax b lankos.

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

5. ) Jei turite nuosavybių, tai atsineškite rendų ir 
kitų mokesčių ar išįaidų rekordus.

Reikia (v tek»r4u. kad pagreitinus Mauku P'MjTOa!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
—■■■■■ i== r——

JARONŲ ŽIAURUMAS TAIKOMAS VISIEMS LYGIAI — KARIAMS IR
h MELIONAMS

O’Kęsfn Vand.rb«id«n Cvrran K»nn«sly

Viena nuotraukų, slapta įšmugeliuotų Amerikon, rodo jau plačiai spaudoje aprašytą “Mirties Maršą,’ 
kuriame žuvo tūkstančiai amerikiečių ir filipiniečių karo belaisvių Sykiu su paprastais kareiviais visas 
kančia» turėjo pakelti ir katalikai, karo kapelionai, kurių atvaizdai aplink sudėti, kurie sykiu pateko j 
japonų nelaisvę. (NCWC-Draugas photo).

go”. Stasys Pieža yra Chi- 
. cagos Herald-American re-

prie vienintelio lietuviško 
katalikiško dienraščio “Drau |'įg£Į*y1

(LKFSB) Amerikos lietu
vius pasiekė per Raudonąjį 

sesers
Rites (ka žirniene tės) siųs-

Lietuvos reikalų angliškoj.. . , tas laiškutis. Jame pranesa-s naudoj. Neseniai pats . , _ • x A „
Hearst, vienas galingiausių 
laikraštininkų, pakvietė Sta-

ma, kad Lietuvos šv. Kazi
miero Seserų motina gene- 
ralė esanti sesuo Genovai-

si Piezą parašyti eilę straip3 .
• t • * u • t * te- T*1 gal>i> anksto iššąlamų, apie Lietuvos bei lietu- ® „ „ .. , ., .

vių kančias, kurie tilpo Heąr 
sto laikraščiuose visoj A- 
merikoj.

Komitetas kviečia

vinimo, iš Suvalkijos kilusi 
lietuvaitė. Toliau laiške pro 
nešama, kad seserys apsigy
venusios Pažaislyje ir kad 

visus dar veda savo mokyklas. Ne- 
Wisconsin,o lietuvius, ku- aišku — ar tik Pažaislyje, 
rieraa rūpi Lietuvos Nepri-' ar jj visur.
klausomybė, dalyvauti šia- ------------- .-----
me paminėjime. Svarbiausia, 
viai galėsime sužinoti,

Per paminėjimą bus ren- 
ko- kami pažadai visų, kurie 

kiais galimais būdais gali dar,nori konkrečiu būdu pri- 
kiękvienas lietuvis prisįdė- sidėti prie karo laimėjimo 
ti prie Lietuvos atsta‘ymo. pirkdami Jungtinių Valąty- 

Paminėjimas įvyks šv. bių karo bonus. Pirkime 
Gabrieliaus parap. salėje. Jungtinių Valstybių bonus 
Durys atdaros kiekvienam ir užtikrinkime mūsų per

galę Rengėjai

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — RE KOM1Š1NO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUl’ERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ||

4192 Archer Ay<. Virginia 1141
’ JUSTIN MACKIEVICH, Prea. and Mgr.

“Draugo” No. 3&-tam ko
respondencijoj iš Ind. Har
bor, Ind., apie minėjimą Lie- 
uvos nepriklausomybės su

kakties, parašyta, kad bonų 
i’iordavinėjime po C&lumet 
City darbavosi Joseph Maks 
vytis.

Tiriu pasakyti, kad aš ne
turėjau laiko tuo metų to
nams pardavinėti, kad mano 
viętą užėmė dvi vietos dar
buotojos: Domicėlė Preidie- 
nė, 661 Ingrąham A ve., ir 
Izabelė Švedienė, 650 Iogra- 
hąm Ąve. Jos bonus parda
vinėjo ne tik Calųmet City, 
bat B-irnham ir Hąmmond.

Tad už visą tą darbuotę 
garbė ir padėka priklauso 
ne man, bet viršui paminė
toms moterims veikėjoms.

J. Maksvytis,
P. O. Box 202 
Ca^umet City, 111.

"T111 "f

Cankaišeko noru 
konvertitas verda 
$v. Rasta

(LĘFSB) Garsus kinų tei 
sinįnkas J opas C. Wu, nese
niai atsivertęs į, katalikų ti
kybą, Cankaišeko paskatini
mu, į kinų kalbą ruošia po- 
puliavų katalikų šy. Kašto 
vertimą.

Pirkite Karo Bonus

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.90

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais, 
aptaisais. Kaina .......................... ........................... .... $3.00

S. Milijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ........................................................................ .. . ... $1.»

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašę Kun. Dr. K.
. Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ....... .............. .. $1.00

5. Sielos Takai Tobulybės. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ię ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................ ................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinjs Eucharistiuis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, ka$i kartu su autorium aj>- 
lankyske taip tolimas šalis: kaip Australiją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................... .................................... . .......... $1.0ą

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, ląbai graži apysaka. Tinka 
kjekvienam pasiskaityti 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kainą ........... ............................................................

ii. Išpažinties Paslaptis. J. Spilmann’as. Vertė B. Kasai- 
tis. {domus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudj, bet 
pasmerktas už žmogžudystę negali 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 

9. švenč. Jėzaus ftirdles Introp lasei ja. Pi
Vaitkevičius, ’ D. D., M. I. C. G
maldų knygelė su Litanija ir visomis 
prie Švč. Jėzaus Sirdies. Mažo formato. Audė. ...
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 35ę

' Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 S. Oakley Av®., Chicago, I1L

50ę

Remkite ir platinkite dienraštį “Draugą".



o

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Kalbės Cook apskr. 
iždininkas

Lietuvių Vaizbos Buto 
1944 m. valdyba tuoji po iš
rinkimo pradėjo veikti ir jau 
matoma, kad šie metai bus 
sėkmingiausi.

Priešakyje stovi darbštus 
garbės pirmininkas teisėjas 
John T. Zūris. Jis niekuo
met neatsisako nuo jokio 
veikimo. Ir paėmęs darbą, 
visuomet tinkamai atlieka.

Antras — tai naujas pir
mininkas Al G. Kumskis. 
Jam energijos, noro dirbti, 
niekuomet netrūksta. Jis 
gerai susipažinęs su politi
ka, bizniu, sportu ir viso

kiškame veikime. Per kele
tą metų vadovavo S v. Var
do drauginiai, darbavosi ir 
kitose draugijose.

J. Makauakaitė yra pasi
žymėjusi scenos mėgėja ir 
daugeliu atvejų vaidinusi 
svarbiausias roles.

žodžiu, pora pavyzdingi 
lietuviai, geri katalikui ir 
energingi veikėjai.

Šliūbas bus Šv. Anl ano 
parapijos bažnyčioje, Cice
ro, 5:30 vai. vakare.

Lietuvytis

We$l Pullmano

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LONDONė RENKAMI SUŽEISTIEJI

Amerikos ir britų bcmbmešiams be paliovos bombarduojant Berlyną, kitus Vokieti-

naujienos x
Buvo parvykęs dešimčiai 

kiu veikimu. Su pagalba vai- dienų pas savo tėvelius ir
dybos, direktorių ir narių,1 gimines apsilankyti Corp.'jos miestus ir militarinius punktus, ir vokiečių lėktuvai padarė puolimą ant Londono._ _ S   a • V ar J___ ____  iY -- - -U  m/\m1f m mm ijis pakels tą mūsų organiza
ciją.

Apie raštininką dr. K. 
Drangelį, jau esu rašęs, taip 
pat apie iždininką auditorių 
Jos. P. Varkalą. Jie savo 
veiklumą jau yra seniai įro- 
dęų jų darbus lietuviui tar
pe mes visi žinome.

Buto valdyba ir direkto
riai laikys pirmą šių metų 
susirinkimą vasario 20, 3 
vai. popiet, Dariaus-Girėnes 
Memorial name, 4418 So. 
Westem Avė.

Į susirinkimą kviečiami 
visi buto nariai; kviečiami 
atsivest savo draugus, nes 
mes turėsime jidomų kalbė
toją, it ai yra Cook apskr. 
iždininką Victor L. Schlae- 
ger, kurs mums daug ką 
naujo pasakys.

W. B. Sebastian,
Publicity

Jonas Andriuška, Jr. Rei
kia pasakyti, kad Jonukas 
yra sūnus žymių veikėjų ir 
parapijos rėmėjų Jono ir 
Emilijos Andriuškų. Be to, 
Jonas nuo pat savo jaunų 
dienų mylėjo padirbę i baž
nyčiai ir parapijos reika
lams. Mažas tarnavo šv. Mi
šioms, paaugęs buvo para
pijos komitete ir puikiai sa
vo pareigas atlikdavo. Poną 
metų iki išėjimo į kariuo
menę redagavo ir savo pui
kiais piešiniais pagražinda
vo parapijos savaitinį laik
raštėlį “ŽŽŽ”. J c nu k a s vie
name savo laiške ražo, kad 
ir kariuomenėje kapelionui 
visuomet patarnauja prie 
šv. Mišių ir per Mišias su
daręs vyrų chorą gražiai pa
gieda. Geram žmogui visur 
genai, kur jis nebūtų ir visi 
tokį žmogų myli.

Nuo altoriaus 
prie ginklo

Šv. Vardo draugijos 
veikimas

Marąuette Park. — Va
sario 13 d. Šv. Vardo dr-jos 
buvo dvasinė puota, o ps 
Mišių par. salėje pusryčiai, 
ir mėnesinis susirinkimas, 
kurį atidarė ir vedė pirm. 
A. Kaminskas. Rašt. S. Ci- 
bauskui persk,? ičįijts proto
kolą, iždininkas A. Oškeliū- 

, nas išdavė finansinį rapor-
Praeitą sekmndienįi Karei- j iš dviejų mėnesių. Ra

viu Motinų Klūbas turėjo ęortai priimti.
sėkmingą parengimą. Žaista 
kauliukais ir kortomis. Pu
blikos buvo pilna salė. Pa
dalyta gražaus pelno, kuris

No. Side. — švedų, žymių 
vietos gyventojui ir veikėjų,

' namuose ir linksma ir sy-i 
kiu liūdna. Jų vienturia sū- eis kireivi’» naudai- 
nūs Juozas šį šeštadienį ve
dasi prie altoriaus savo pa- Vasario 13 d. Šv. Verd?
miltą draugę Joaną Makaus dr-’» iauniai. P"***- Kv- 
kaitę, o už kelių dienų turi 1,5 ® val* tižiose ėjo prie 
palikti jauną žmoną, tėvus Sv- Komuniioa, po visam 
ir vykti į karą.

Švedai ruošėsi savo sūnui 
iškelti dideles ves uves. Bet 
kadangi Dėdė Šamas staiga

turėjo pusryčius ir mėnesi
nį pasitarimą.

Pasidarbavimu naujo na
rio Jurgio Meteišio, jo žmo-

jį pašaukė į savo karių ei-| na Eva Meteišienė pusry- 
les, dėlto negali išsipildyti čius pagamino lrabai skanias.
visos tėvų svajonės. Taigi, 
vasario 19 d. parapijos sa
lėj į vestuves bus pakvies
ta jaunavedžių giminės, 
draugai, kad pasidžiaugus 
jaunos poro3 laime ir atsi
sveikinus su Juozu.

Juozas Švedas yra gabus

Prie sta’ų iratarn.avo jau
nos scdalistės. Kitiems pus
ryčiams pasižadėjo šeimi
ninkes pakviesti ir pasidar
buoti — dvasios vadas kun. 
Juozas Makaras.

Nutarta surengti kauliu
kais ir kortomis žaidimą

jaunuolis, labai daug pasi- kovo 12 d., parap. salėje, 
darbavęs lietuviškii-katali- Komisijon įėjo: dvasios va-

MHAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite ožettikrlnt, nno ugnies namnn, baldnn, antomobillna, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jin parflpintn Jame polka per mflaą kompaniją. Nelaimei Išti
kau, neturėkite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 52OS 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
TMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FTRE A MARTNE INSURANCE CO. 

MICHTGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

Nuotrauka ką tik gauta iš Londono, kur iš sugriautų namų renkama žuvę ir sužeistie
ji. (Acme-Draugas telephoto)

das kun. J. Makaras, P. Mi- kalbos vadovavo maldai už jo 16 dolerių kito mėnesio
kolaitis, Ad. Šiužąs ir S. Pik a. a. kleb. Baltučio sielą, 
tužis. ' . * i Prie progas kun. Zaka-I

Nutaria turėti gerų ir rauskas pranešė, kad vasa-
naudingų dovanų ir kviesti 
publiką iš anksto. Pelno da
lis eis parapijai, o kita ka
reiviams, kurie yra išėję iš 
Šv. Vardo dr-jos. Rap.

rio 21 d. 9 vai. ryto bus iš- 
kimingos šv. Mišios už a. a. 
k|in. Baltutį.

Naujai prisirašęs narys 
dr. J. J. Simonaitis įdomiai 
kalbėjo apie vyrus kariuo
menėje, kurie priklauso prie 
Šv. Vardo dr-jos, kaip jie 
pavyzdingi tikėjime ir tas 
pakelia jų ūpą ir mora1ę.

Dvasios vadas kun. S. Pet 
rauskas ragino narius dar
buotis gavimui naujų narių. 
Pranešė, kad kovo 5 d. pra
sidės anglų kalboje misijos. 
Lietuvių kalboje misijos bus 
kovo 13 d.i19 d. Lie u- 
viškai misijas ves kun. Jus
tinas Vaškys, pranciškonas.

pusryčiams. Mat, jis iš vak 
žiuoja visam į Los Angeles, 
Calif., apsigyventi. Ačiū 
jam už tokią auką.

Laiškas Tėvui Marijonų 
Bendradarbių dr-jos kvie
čiantis draugiją dalyvauti 
seime, kuris bus Aušros Var
tų parapijos salėj, kovo 5 
d., priimtas, delegatai išrink
ti ir nutarta paskirti 10 dol. 
aukų.

“Smoker” vasario 13 d. 
pavyko. Atsilankę nariai ti
krai turėjo “good time”. 
Dainuota lietuviškos ir an
gliškos dainos. Pirm. A. Kar 
minskas dirigavo ir sykiu 
dainavo. Kun. A. Zakaraus
kas pianu akompanavo.

Vakaro pasisekimui daug 
darbavos komisija/ pirm. A.

Kun. A. Zakarauskas kal
bėjo apie naudingumą mė
nesinių šv. Komunijų, o po

Narys D. Slėnis paaukc-

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti tr (laužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PIENO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELyATONE 

PANTŲ PLK1TŲ

VėRT<Uė»IAH NAUJAM PLAKTU) MA- 
TBKIOlJtM NATUKAlJtM OUM 
MI'ALVOM OANTU PI.MITOMM.

NAUAOM
KŲ.IKM

o ANT U 
n jtiTtntVelvatone

$12.50
IKI $39.50 LiZ KIEKVIENA

NastAldMOd*. H. „kasi.. NataraM. RMl- 
N.blunka V1«oJ ėaly tlnnmo. dantų 

pl.itoa. Prroatiim.. crjrtal elmr ptaitm.
Plnak.no. aanfcnm.. aanitarAa, i*alm- 

hlalma. i anantaa*a>. Matenotaa laimi pa. 
aa^ĮĮ- | gamtini Vienam dieno. tala>mų
paiamavlmaa. ApMialMavlam. veltai.

| Darome p'eitaa JapauMAa Ir Į 
Į gaut— Ūk Iš lalAnluotų deotlatų |

HEJNABROŠ^
DENTAL PLATE OO.

1714 B. Ashland tad Fl. Mon. MSI

At aao • Iki B. ftettad aaa • Iki A 
KAlJtAMB UPTlVItKAI

M4B W 3««h Mt ųno Fl. |m« mot 
ao-N. Dearbom Km. Šėle. Hia MII 

▼tdunnlmeio .ai »—«. Aatrad'eal l> 
kMvtrtadlmj aaa t Iki »

3

Mnssaci

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS -■ 1

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINĮS gydymas
Mineralines, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$f 45th Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 
springsais, > 
arba jūsų
senas setas 
ar matrasas
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas,

Ant visko sutsnpysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėn.

Stn<1lq Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

Mtadienis. TU. 19, 1944

Vaišnoru, R. Yerkes, A 
Laurence, J. Skelly, padėjo 
J. Goberia, J. Jacobs, A.

PhfllipB, A. Kaminskas, P. 
Venskus ir A. Oškeliūnas.

Koresp. J. 8.*

DRAUGIJOS LIETUVOS ŪKININKO

METINIS PARENGIMAS
Bus suvaidinta dviejų veiksmų komedija —

'Amerikoniškas Žentas"// 1

*

Koncertinę Dalį Išpildys Gerai žinomas 
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 

po vądovyst* Min. K. Steponavičiaus

Sekmadienį, Vasario (Feb.) 20 d., 1944
WEST SIDE SVETAINĖJE, 2242 VVest 23rd Place

Po koncerto bus šokiai prie geros muzikos 
Kviečiame visus atsilankyti į Lietuvos Ūkininko

Parengimą. Pradžia 4-tą valandą popiet.
VALDYBA IR KOMITETAS.

J
Ruoškitės Prie Gavėnios Švenčių

APSIRŪPINDAMI

MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” .......................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ....................................... .......... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“MALDŲ RINKINĖLIS”  ............... ................ $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais .................................  $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ..................................... 50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”.........................10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

. P »V
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 

GIMINĖMS!SAVŲ
V— ★ —

SKLEI8KITE KATALIKIŠKI DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
— ★ —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
— * —

Siųskite jūsų užsakymas šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, I1L

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė* 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitot 
naudingos maldos..

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave^ Chicago. III.

i

Plnak.no


I!

li

Šeštadienis, vaa. 19, 1944

Kvietimas Į I
dvasinę puolę

Sv. Kazimiero švaistė tai 
jaunimo šventi. šįmet, kaip 
ir praeityj, sekmadienį, ko
vo 5-tą dieną priimsime iv. 
Komuniją “in corpore” Sv. 
Antano par. bažnyčioj, Ci
ceroj, 9 vai. ryto.

Kviečiame dalyvauti ne 
tik dabartinius ir buvusius 
vyčius ir vytes, bet taipgi 
ir Nekalto Prasidėjimo So- 
dalicijas ir Sv. Vardo drau
gijas ifi visų parapijų.

Po pamaldų bažnyčioj, bus 
bendri pusryčiai parapijos 
salėj priruošti vietinės kuo
pos narių.

Tikimės susilaukti gra
žaus būrio svečių ir narių. 
Kad pa’engvinus rengėjams, 
nesivėluokite prisiųsti atvi
rutes su skaičiumi narių, 
kurie dalyvaus iškilmėse.

MMD

ė
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

!

Ii
b

e*-

’A

Dr-jos Lietuvos 
Ūkininko vakaras

Draugijos Lietuvos Ūki
ninko metinis balius su pro
grama įvyks rytoj, vas. 20 
d., West Side svetainėje, 
2244 W. 28 PI. Programa 
bus turtinga. Scenoje stato
ma 2-jų veiksmų komedija 
“Amerikoniškas lentas“. 
Programoj dalyvauja žymūs 
dainininkai ir artistai. Iš
girsime dainininkės Onutės 
Skeveriūtės daineles; dai
nuos ir dr-joe narė buv. kon
trolės x iaštininkė Matilda 
Praninskaitė.

Kitą programos dalį pil
dys Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. Po programos bus 
šokiai prie smagaus orkes
tro. Programos pradžia 4 v. 
popiet. Kviečiame visus at
silankyti, pasiklausyti gra
žios programos, pašokti ir 
pasilinksminti. L.

Budriko rašo 
Programa į

Nedėtinė J. Budriko ra-, 
dio programa bus sekmadie
nį, vasario 20 d., ir prasi
dės nuo 9:30 vai. vakare iš 
WCFL radio stoties, 1000 
kyt Programoj dalyvauk 
dain. Ona Juozaitienė, dain 
Ant. Čiapas ir choras, ku
riam pritars didelis radio 
orkestras iš 24 muzikantų

Šias radio programas lei 
džia Juoao Budriko rakan
dų, radio ir auksinių daik
tų krautuvė, kuri randasi 
adresu 3241 S. Halsted St.

Praneš.

Vasario 20 d., I vai. po
piet įvyks svarbus dr-jos 
“Lietuvos Ūkininkas“ mėne
sinis susirinkimas. Kadangi 
tą pačią dieną, tuojau po 
susirinkimo, rengiamu drau 
gijos metinis vakaris, pra
šoma visų narių susirinkti. 
Programa prasidės 4 vai. 
popiet. Atsilikę nariai su 
mokesčiais, prašoma užsimo
kėti. t* X ' * . ,

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Bus gražių dovanų, taipgi 
daug “door” dovanų. Pra
džia fl vai.

Sophie Maspy, nut. rašt.

Marųuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, Vasa
rio 20 d., 2 vai popiet, pa
rapijos svetainėje. Nariai 
bendraderbiai-ės malonėkite 
ateAi į susirinkimą.

Valdyba

NULIŪDIMO VALANDOJE

Labdariu vakarienė
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopos ku
gelio vakarienė bus vasario 
20 d., 6 vai., parap. svetai
nėj*. Bus išpildyta turininga 
programa, kurios dalį- išpil- 

- dys Moterų Są-gos 21 kuo
pos choras, vadovaujant O.

: Metrikienei. Visi kviečiami 
atsilankyti, nes tuo parem
site darbą užbaigimui sene
lių prieglaudos. Įžanga 55c.

Kas platino dovanų kny
gutes, prašomi tą vakarą 
.sugrąžinti. Visų prašoma 
.užjausti kuopos pirm. Ele
ną Gedvilienę, kuri visą šir- 

'ūį ym įdėįuB į IkbdrRų vei- 
kimą. Ji daugiausiai tikietų 
išplatino, gauna amžinų na
rių ir renka aukas.

Vajaus vakaras
We®t Side. — Vasario 20 

d. 7 vai. vakare įvyks va
jaus vakaras ARD 10 sky
riaus. Programa susidės iš 
“bingo“ žaidimo ir kitokių 
pamarginimų. Komisija kvie 
čiai visus parapijonus atsi
lankyti ir paremti šį paren
gimą. Visi svečiai bus pa
tenkinti, nes rėmėjos moka 
patenkinti visus atsilanku- 
sius. Komisija

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų dr-joe susirin
kimas įvyks sekmadienį, va 
sario 20 d., 2 vai. popiet, a- 
kaderaijoj. Visų ARD sky
rių prašom atsiųsti įgalio
tas atstoves su pilnais ra
portais iš skyrių veikimo ir 
kiek įr kur jau išparduota 
jubiliejinės vakarienės bilie
tų, kuri įvyks 27 d. vasa-į 
rio. Šis susirinkimas pasku
tinis prieš mūsų jubiliejaus j 
((uotą, tad prašome visų 
Chicagos ir apylinkės ARD 
skyrių dalyvauti susirinki
me.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Sąjungiečių užgavėnes
Bridgeport. — Moterų Są 

goe 49 kuopa rengia Užga
vėnių vąirarą' 22 'd. vasario
Sandaros svetainėj, 840 VV. 
33 St., 7:30 vakare. Bus tik
rai’ lietuviškų blynų dykai

Kardinolas ragina 
tėvus rūpintis vaikais
BOSTONAS, vaa. 18. — 

Savo laiške, kuria bus skai
tomas Bostono arkidiocezi- 
joe bažnyčiose sekmadieny, 
W iii i am Kardinolas O’Con- 
nell ragins tėvus susirūpin
ti didėjančių jaunuomenės 
ištvirkimu, ir prašys jų pa
daryti namus taikos ir šven 
tumo tvirtovėmis. Kardino
lo laiškas sako kitaip nega
lima daryti be pavoįaius tė
vų ir vaikų sieloms ir mūsų 
numylėtam karštui.

Skruzdės
Baltosios skruzdės, panau- 

dodamos taip vadinamą aoid 
sekciją, gali sugadinti net 
cementinius namo pastatus.

Vienų Metų Mirties Sukaktis

+ A
AUGUSTAS EVANAUSKAS

Jau sukako vieni metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė is mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėveli, Augustą Ev- 
anauską.

Netekome savo mylimo va
sario 21 d., 1943 m.

Nors laikus tęsiasi, mes 
jo niakados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną at-

Mes, atmindami jo liūdną 
prasiėaiihimą ii mūsų tar
po, ufpmiėme gedulingas iv. 
Mišias (su egzekvijomis) už 
jo sielą pirmadienį, vasario 
21 d., 1944 m., Gimimo šv. 
Panelės Marijos par. bažny
čioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
į draugua ir pažjstamus daly- 
' vauti žiose laidotuvėse ir 
kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Augusto stelą. Po 
pamaldų kviečiame į namuą 
po num. 582® 3. Mocart St. 

Nuliūdę lieka: Moteris, Sfl-
nas, BuMB Ir (Ūminės.

PLATINKITE “DRAUGĄ"' PIRKITE: KARO BONUS!

Draugija Šv. Elzbietos 
laikys mėnesinį susirinkimą,
sekmadienį, vasario 20, 1 v. 
popiet, parapijos salėje. Pra 
šome narių skaitlingai nusi
rinkti, nes bus svarstoma a- 
pie ateinantį bunco party.

Valdyba

Brighton Park. — TT. Ma 
rijūnų Bendradarbių 35 sk. 
turės susirinkimą vasario 
20 d., N. Pras. Švč. pafrap. 
mokyklos salėje po pasku
tinių šv. Mišių* Valdyba

Town of Lake. — Drau
gystė šv. Pranciškos Ry
mietės laikys mėnesinį su
sirinkimą vasario 20 d., 1 
vai. popiet parapijos mo
kyklos kambaryje.

Draugija rengia bunco 
party vasario 26 d., parapi
jos mažoja svetainėj. Kvie
čia visuomenę atsilankyti.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
ESTAS nt MANDAGUS 

PATARNAVIVAS
KRBUPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

JĮ rr/"4%
1751W. 47th Street

DARABTTNB 
DIVIDENTU 
B AT A

atsilankiusiems. Bus ir La- 
šinskis su Kanapinskiu. Bus 
ir muzika, pasilinksminimui. 
Kviečiame svečius iš visur 
atsilankyti. Įžanga 50c.
.. ~n.- . Komisija ir valdyba

Keturių Metų Mirties
Sukaktuvės

MARIJONA ENZELENfi

Jau sukako keturi metai,
kai negailestinga mirtis at
skyrė iž mūsų tarpo mylimą 
motinėlę,

Marijoną Enzellenę.

Netekome savo mylimos 
Vasario 17. d. 1940 m. Nors 
laikas tęsiasi, bet mes jos 
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną 
prasĖėalinimą iž mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas žv. 
Mišias (su egzekvijomis) an
tradienį, Vasario 22 d. 1944, 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti žiose pamal
dose kartu su mumis pasi
melsti už a.a. Marijonos sie
lą

Nuliūdę: Duktė Della No- 
treraienė ir Žentas Waltrr, 
Sūnus Povilas (U.S. Army) 
ir Giminės.

KB8IPKfH&8 PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI* AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PA 8 MUS JUSU 
PASIKCTOMUL 
Guriausio Materialo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofiso ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO.
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PBONE: SEELEY 61OC

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

aut Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOM8

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai glebo ja
mi ir ligi >6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suiaaee Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SAMIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI ĮSTAIGA 

. _ — 47 Metai Sėkmingo Puturnavimel —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118 te. M. Mrauta, Sm’,. 3M. SO. HALSTED ST.

•l (flOUlHC,'

4330-34 S.
Avenue 

Lafayette 0727

Radio Programai WGB8
(1390 te)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 v»L vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse *

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

IKNKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

ši Firmų Virž 50 Melu

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CORt 
PARTICULAR FKOPbB PREFER rACHANKB FRODUCmONB

DISTRIBUTORS OE THE SĄMOHH MONTELLO GRANITE 
Moat Beanttful—Moat Eadartng--Stranųca*—Best Ia The Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WiTH THE SAVINGS 
KRELPKTMS PRIE —■

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Ltthuanlan Chamber oJ Commerce

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

TeL ESTebrook 3645 TeL REPnbUe 4298 
VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vate: šežtad. kr Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVIČIUSe
4348 80. CAUPOBNAA AVE. Phone LAF. 3571

P. T. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. Iflth STREET

_______________ Teiephone YARDS 1419

LT. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10766 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5763 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
16681 SO. MICHIGAN AVE. Pheae PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Pliene YARDS 40Ofl
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Kai stinga artimo meilės...

Saltin išmetama negailestingai jūri
ninko žmona su trimis vaikais

Mrs. Eileen Krutchen tik
rai jaučia, kad gyvena dide
lio karo sūkuryje. Ne tik ji, 
bet jaučia ir jos trys vaikai: 
vienas dviejų, kitas trijų ir 
trečias penkių metų am
žiaus.

Great Lakęs stovykloj. Žmo
na lieka viena su trimis ma- ' 
žais vaikais.

Vyro išleistuvės, visokie 
reikalai ir reikalėliai suėmė 
veik visas sutaupąs ir jię net 
nepagalvojo, kad jų yra pa

iki vasario 8 d. ji su savo silikus nemokėta nuoma už
vyru Leslie laimingai gyve
no šiltame name adresu 4860 
Princeton Avė. Vyras buvo 
troko draiverys, uždirbdavo 
iki $40 į savaitę ir nors už
darbis nelabai didelis, bet 
užteko šeimai pragyventi ir 
visi jautėsi laimingi.

Bet, štai, Leslie draftuoja- 
mas į kariuomenę. Priskiria
mas karo laivynan ir jis pra
deda pagrindinį apmokymą

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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.

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

' pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

$39.50 ir auk.
250 RFDPOOM SETŲ 
no $49.50 ir auk.

375 STTTDTO COUCHES 
no $22.95 ir ank. 

SPRTNGSTNTAI MATRASAI 
TR BOX SPPTNGS 

po $22.00 
GELEŽINES T DVOS 

po $7.00 
COIL S^tmgsAI 

no $7.00
VATINIAI a BRASAI 

no $7.00
VAIKTT 5"P*t»*«'.LTAI 

no $14.50 
BABV StvdttjeRS 

po $5.95
MOORES A^T TKHAI PEČIAI 

$49.50 •
GASTNTAT pu’MAI 

no $59.50
PECIAT SU nESTT TR ANGLI

MIS BTP*JGATOWS
no $99.50

COOT ’J’n A Ton mod*trniS- 
KOS ‘TEDATJNfiS

$09.50
5000 REKORDTT ANGLIŠKŲ 

no 15c
RANKTNTAI t attttjoDPLIAI 

no $8.95
AUKRTN*S RAŠOMOS 

PT.TTMw<?Krns
no $1.95

DFTMO^TtntiaT *TKDAI
po $9.95 ir ank.

.Tewelrv pn Vienu
Kil Pnlrnndl]

K»~»ntnve Afdan, le S^kmadie- 
Hels nuo 10 V»l. iki enten. va- 
Inndoa m pietų, snleadleuial*. 
ketver"®’s Ir fteAt«dieuiais iki

9:30 vai. vakare.

Dėl iėmMnvmo er n^rdlr^imo 
jūsų Rakandu patelefonuokite

BUDRIKIU 
Calnmet 7237

du mėnesius sumoje $39.00. 
Rodos, tai maža suma ir na
mo savininkui, 65 metų am
žiaus našliui Anthony Cra- 
pa, kurs gyvena vienas apar- 
tamentiniam name, šilumoj, 
moka $10 į mėnesį nuomos, 
niekas būtų buvę palaukti, 
kol moteris gaus iš valdžios 
dalį vyro atlyginimo ir apsi
mokės nuomą. Jei jam buvo 
stoka, galėjo iš kito pasisko
linti ir užjausti liūdesio pri
slėgtą moterį.

Visi rakandai
išmesti į sniegą

Praeitą ketvirtadienį, kuo
met ji su vaikais grįžo na
mo, vos nenualpo iš nusiste
bėjimo: visi namų rakandai 
buvo išmesti laukan, apsnig
ti, apšalę. Sakoma, kad mies
to teismo bailifų užpakalinės 
durys buvo išlaužtos ir pro 
jas rakandai išmesti laukan.

Kareiviai ir jūrinin
kai į pagalbą

Garsas apie šį įvykį nu
skambėjo po visą apylinkę. 
Kareiviai ir jūrininkai, ku
rie yra parvykę namo pa
viešėti, greit subėgo į vietą 
ir pasiūlė pagelbą. Visi 
vargšės moters rakandai 
tuoj tapo sunešti laikinai į 
kaimyno saliunininko H. O. 
Vinnegee anglių sandėlį; o ji 
pati gavo laikiną prieglaudą 
pas motiną, kuri gyvena ma
žam name 4714 Princeton 
Avė.

Vyras neprivalo 

žinoti

Tokioj padėty atsidūrus, 
rodos, pirmiausiai reikėtų 
pasiskųsti vyrui. Bet ne. Mo
teris pareiškė, kad jos vyras 
neprivalo apie tai žinoti. Jis 
paimtas į kariuomenę, jis tu
ri atlikti didelę ir svarbią 
užduotį. Koks iš jo būtų ka- 
rys-jūrininkas, jei jis būtų 
apimtas rūpesčio apie mane, 
apie vaikus ir apie namų rei
kalus.

Karo metu draftuoto as
mens šeimoj, rodos, tokie 
dalykai negalėtų įvykti. Ta
čiau įvyksta.

DAUGIAU KARIUOMENES Į ROMOS FRONTU

Anzio prieplaukoji, nacių užnugaryje, vadinamam Romos fronte, išsodinami nauji 
amerikiečių ir britų kariuomenės daliniai sulaužymui vokiečių linijos, kur vokiečiai 
yra sutraukę dideles savo jėgas. (Acme-Draugas telephoto)

Fotografija su kiaule geriausiai 
jiems patiko

Trumpos žinutės
Kava nusišutino

Motinai Leo Mantagne, 
gyv. 3753 Lyndale Avė., bū
nant kitam kambary, jos 
vaikas pustrečių metų am
žiaus, pasiekęs rankutę ver
dančią ant pečiaus kavą, vi
są išpylė ant savęs.

Pabėgo '
Du vyrai, kurie bandė įsi

laužti į likerių krautuvę, 
3308 Bryn avė., anksti perei
tą ketvirtadienį, buvo dvie
jų policininkų pastebėti ir 
policininkai šovė į vagilius. 
Plėšikai pabėgo vejantis per 
tris blokus.

/ mus

Niekas nenori 
viešbučio

Iš varžytinių norima par
duoti Shoreland viešbutis, 
5454 S. Shore Drive, tačiau, 
teisėjo J. Graber pranešimu-, 
nieks nedaro jokio pasiūly
mo. Per savaitę buvo skel
biama varžytinės ir jomis 
nieks nesidomi.

šiame viešbuty yra buvę 
ir Chicagos lietuvių ban
ketų.

400,000 chicagiečių 
karinėje tarnyboje

Iš Illinois valstijos 
725,000 vyrų ir moterų ka
riškoje tarnyboje —. Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Iš jų 
beveik 400,000 yra iš Chica
gos miesto.

Iš šio skaičiaus 88,000 yra 
įstoję savanoriais į karišką 
tarnybą.

Laivynan iš Chicagos įsto
jo 75,000; iš jų 53,000 įstojo 
savanoriais.

* Daugelis “pin-up” mergi
nų, kuomet ruošiasi fotogra
fuotis, tai nežino kaip nuo- 
gintis. kokioj pozoj stovėti 
ir kokią miną daryti, kai fo
tografas nustato foto apara
tą. Bet dažnai tokios nuoga- 
lės ant fotografijų išeina 
tikros baidyklės; net pikta 
darosi pažiūrėjus. Čia svar
bu ne nuogybė, bet malonus 
veido juokas. Tai liūdija Do
rothy Hillier, 20 m. amžiaus, 
gyvenanti 6950 Yale Avė., 
Chicago.

*Drauge” aną dieną buvo 
rašyta apie_ atsiradusią kiau
lę po vietfųpiamų porčiais. 
Namas yra' tos merginos 

yra; kaiminystėjA Kai gyvulių

globos lygos viršininkas, pa
daręs talką, kiaulę parvarė 
į savo tvartą, tai Dorothy 
juokais leido save nufoto
grafuoti su ta kiaule. Foto
grafija buvo įdėta į laikraš
čius.

Už kelių dienų Dorothy 
Hillier pradėjo nuo kareivių 
gauti laiškus, kad ji jiems 
atsiųstų tą fotografiją su 
kiaule. O iš St. Louis net 13 
karių invalidų pasirašė laiš
ką, kuriame prašo jos at
siųsti paveikslą sienai pa
puošti. Esą, šypsena jos ant 
tos fotografijos yra tokia 
maloni ir graži, kad visi no
ri, nors ir su kiaule, ją ant 
sienos pasikabinę turėti.

Nuo 6 valandos
į Iki šiol naktinis telefona- 
vimas iš Chicagos į kitus 
Illinois valstijos miestus ar
ba iš tų miestų į Chicagą 
skaitės nuo 7 valandos vaka
ro. Nuo kovo mėnešio pra
džios naktinis telefonavimas 
skaitysis nuo 6 valandos va
kare.

Naktinis telefonavimas 
yra šiek tiek pigesnis, negu 
dienos laiku.

Rado mirusį
Joseph Maurizio, 50 metų, 

2909 Logan blvd., buvo ras
tas miręs garaže, užpakalyje 
jo namų, pereitą ketvirta
dienį.

Racionovimo kalendorius

Svarbios ir atsimintinos dienos

Plonas, bet gerai nu
simanąs vagis

. Marąuette Parko policija 
nori pagauti labai ploną, bet 
apie moteriškas kojines ir 
kitus dalykus gerai nusima
nantį vagį, kuris į krautuvę 
adresu 6626 S. Western Avė. 
įlindo pro 9x14 skylę, išmuš
tą lange. Krautuvės savinin
kas J. W. Carroll praneša, 
kad tasai plon&9 vagis išne
šė 450 porų rayon moteriš
kų kojinių ir kitokių prekių. 
Nuostolių padaryta $1,500 
sumai.

Pradėjo
Senatorius Scott W. Lucas 

iš Washingtono atvykęs į 
Illinois valstiją pradėjo rin
kimų kampaniją. Jis šiais 
metais eina perrinkimui į se
natorius.

Staigi mirtis
Mrs. Frieda Swidler, 60 

metų, 5442 Drexel avė., mirė 
nuo širdies atakos pereitą 
ketvirtadienį savo name.

Kovos degtinės juodąją 
biržą

Degtinės pardavėjai (deal- 
ers) Illinois valstybėj įstei
gė naują organizaciją kovai 
su degtinės juodąją birža 
(black market). Organizaci
ja įsteigta ne pelno pagrin
dais. Pasak jos legalio pa
tarėjo, adv. H. Halppennny, 
kiekvienas jos narys turės 
pareigos raportuoti apie ne
legalų degtinės pardavimą. 
Degtinės varyklos taippat 
bus informuotos ir veikiama 
taip, kad juodoji birža visai 
būtų užgniaužta.

X < . i . i? - ‘ '

Rudoe stampos V ir W 
(trečioje knygelėje) geros 
iki vasario 26 dienos imti-
T . 7 •

nai.
X gera iki vasario 26 die

nos imtinai.
Y gera iki kovo 26 dienos 

imtinai.
♦ • *

Žalios stampos (ketvirto
je knygelėje G, H ir J geros 
iki vasario . 20 dienos imti
nai. K, L ir M geros iki kovo
20 dienos imtinai.

• • *
Stampa 30 penkiems sva

rams cukrui gauti kenavi- 
mui gera iki koyo 31 dienos 
imtinai.
.---------------------------------------- --------------------------------------------—

Stampa 40 penkiems sva
rams cukraus gauti kenavi- 
mui gera iki vasario 28 die
nos, 1945 metų.

Trečiojo periodo kuponai 
geri iki kovo 13 dienos imti
nai.

z

Ketvirtojo ir penktojo pe
riodo kuponai dabar galioja 
iki spalių 30 dienos imtinai.

• • •

Stampa 18 (pirmoje kny
gelėje) ir stampa 1 (trečio
je knygelėje) gepa vienai po
rai batų gauti iki busimojo 
pranešimo.

Svarstys industrijos klausimus
Chicagoje, Stevens viešbu

tyje, vasario 21 ir 22 d., 
1944 m., įvyks Katalikų kon
ferencijos industrijos pro
blemų Chicagos regijono su
važiavimas (Chicago Regio
nai Meeting of the Catholic 
Conference on Industrial 
Problema).

Katalikų konferencija in
dustrijos problemos spręsti 
savo posėdžius laikys vasa
rio 21 ir 22 d., vadovaujant 
Chicagos arkivyskupui Sa
muel Stritch. Tarp kalbėto
jų programoje yra numaty
ta industrijos, darbo, eko
nomijos ir socialinio gyveni

mo atstovai.

Konferencija bus laikoma 
dvi dienas rytais, po pietų ir 
vakarinių posėdžių metu.

Verta atsilankyti į kon
ferenciją, nes bus įdomūs 
klausimai svarstomi. Įžanga 
į suvažiavimą nemokama.

Prisipažino
Penki nepilnamečiai vyru

kai prisipažino, kad jie api
plėšė daugiau nei šimtą na
mų Beverly Hills ir South 
Shore kaiminystėje. Pereito 
ketvirtadienio vakare buvo 
areštuoti du buvę kaliniai ir 
dvi jaunos moterys kaip 
bendrininkai tų vyrukų.

Širdies ataka
Otto Hoelfe, 72 metų, 2543 

Burling str., mirė nuo šir
dies atakos pereitą ketvirta
dienį savo name. Jis yra bu
vęs skrybėlių pardavėjas.

Pakėlė algas
Karo Darbo Taryba Chi

cagos apylinkėje užgyrė al
gų pakėlimą. 3,350 darbinin
kų. Algos pakėlimas kai ku
riais atvejais siekia iki 10 
centų valandai.

Šv. Raštas

X Chicago vyčiai rytoj, 
vasario 20 d., renkasi labai 
svarbiam posėdžiui, kuris į- 
vyks Šv. Antano parapijos 
mokykloje, Cicero, šiame po 
sėdyje bus svarstomi besi
artinančios vyčių šventės 
(Šv. Kazimiero dienos) rei- 
kala i. Visų veikėjų prašo
ma dalyvauti.

X Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį kai kurie 
Town of Lake lietuviai pa
minėjo užsiprenumeruodami 
dienraštį “Draugą”, o Ago
ta ir Adomas Yukniai pre
numeratą užmokėjot net už 
du metus. Lietuvos reika
lais “Draugas” juk daugiau 
šiai rašo ir sielojas.

X Konstancija Nartonie- 
nė ir Konstancija Zakaraus
kienė,. cicerietės veikėjos, 
vakar, vasario 18 d. šventė 
vardadienius. Nartoniai au
gina vieniturę dukterį, kuri 
lanko aukštesnę mokyklą. 
Zakarauskai yra išauginę 
sūnų Antaną ir išleidę į ku
nigus. Šiuo laiku jis eina vi
karo pareigas Gimimo Pa
nelės Šv. parapijoj.

X Elena Vendzelytė, 4528 
S. Hermitage Avė., įstojo 
Šv. Kazimiero vienuolyną, 
kuriame yra ir jos vyres
nioji sesuo M. Francetta, 
kuri šiuo metu jau moky
tojauja Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos mo
kykloje. Pas tėvą Pranciš
kų dar liko viena duktė Sta
sė.

X Darius-Girėnas Posto T 
Moterų skyrius (Auxiliary) 
gražiai atšventė savo gyva
vimo dešimts metų sukaktį. 
Paminėjime dalyvavo daug 
svečių-viešnių ir keletas Da- 
riusrGirėnas posto .narių. 
Skyrius pagerbė organizato
res ir nares, kurios jau pen
ki metai, kaip priklauso.

X S. Sgt. Kaz. Paukštis, 
brightonparkietis, viešėjo 
pas savo žmoną ir tėvus. 
Kariuomenėj jis yra Air 
Korpuse. Jo motina, gyv. 
4222 S. Rockwell St., E. Ma-

Pirmoji atspausdinta Bib
lija (Šv. Raštas) Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvo 
išleista Harvard kolegijos linau8kienė yrn wikė> Ir 
spaustuvės 1683 metais. kilnjų daI.bl|

X Dienraščiu “Draugu”Pelnas geležinkelių 1942 
metais buvo aukštesnis, ne
gu prieš depresiją 1929 me
tų.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St Agnės salė),
3916 Archer Avė.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

domisi net Anglijos lietu
viai. šiomis dienomis gene
ralis Lenkijos Konsulatas, 
New Yorke, prisiuntė meti
nę prenumeratą S. Paproc- 
kio iš Londono.

X D. Ir A. Slėniai, gyv. 
adresu 1639 W. 73 St., au 
dukterim ruošias važiuoti į 
Los Angeles, Calif., ir ten. 
apsigyventi. Slėniai yra dnr. 
“Draugo” skaitytojai.

X Pas A. Snarskienę so- 
čikagiečiai gali iš anksto į- 
sigyti tikietų jubiliejinės A 
RD vakarienės, kuri bus va
sario 27 d. šv. Kazimiero 
akademijos auditorijoj.

X P. Bugairis, ilgametis 
Brighton Park gyventojas, 
gydytojų patariamas, išvy
ko į ligoninę. Manoma, kad 
reikės pasiduoti operacijai.

X A. Plėnis, Town of 
Lake biznierius, išvežtas a- 
pendiko operacijai.




