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TRUK UOSTE NUSKANDINTA 26 JAPONŲ LAIVAI
DIDELES KAUTYNES ANZIO FRONTE

Turėjo pasitraukti iš vieno kalno

ŠTAI KUR AMERIKIEČIAI PUOLA JAPONUS

MARSHALL ISLANDS
MILĖS

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Neapoly, vas. 20. — 
Štabo pranešimas sakė, kad 
po didelių, mūšių kurie tę
sėsi net 24 valandas, są
jungininkų pozicija pagerė

karių negu mes.
Sąjungininkų artilerija

be persto j imo šaudo į na
cius. Juos taipgi apšaudo 
mūsų karo laivai.

Cassino fronte sąjungi-

^PONAPE

400

jusi. Naciai buvo pasivarę ninkai buvo priversti pasi
net iki dviejų mylių į są
jungininkų Anzio poziciją, 
bet mūsų kariai stipriai lai
kėsi ir arba sustabdė ar 
atmušė nacių atakas.

Kovų didumas nurodomas 
tuo, kad devynios nacių di
vizijos puolė sąjungininkų 
pozicijas. Gen. Clark, kuris 
nesenai ir vėl aplankė An
zio frontą, išgyrė mūsų ka
rių narsumą, ir sakė sąjun
gininkai turi tiek pat tan
kų, kanuolių ir artilerijos 
kiek ir vokiečiai, bet vo
kiečiai turi daug daugiau

Rusai suėmė 10,000 
daugiau naciu Konune

LONDONAS, vas. 20. — 
Rusų pranešimas sakė Kor- 
zuno apylinkėje buvo su
gauta' 10,000 daugiau na
cių, negu buvo ketvirtadie- 
n^frtnešta. Iš viso tad ru
sai suėmė 18,200 belaisvių

Vėlesnis rusu pranešimas 
sakė rusų kariuomenės 
šiaureie, žygiuodamos i 
Pskovą, užėmė 130 daugiau 
•apgyventu vietų. Po smar
kaus mūšio rusai užėmė 
PDyussfli geležinkelio stoti. 
58 mylias į šiaurryčius nuo 
Pskovo.

Rytuose, rusai kurie už
ėmė Stara i a Rusa išplėšė 
dideli teritorijom pusrati iš 
naciu 4 vakarus ir pietva
karius nuo Starais Rusa.

traukti iš vieno kalno į 
šiaurvakarius nuo miesto,, 
bet kitas savo pozicijas kon
solidavo ir tvirtai laikosi 
prieš nacių atakas.

Pačiam Cassino mieste 
amerikiečiai kariai, kurie 
laiko kelias gatves, ir vėl 
mušėsi su naciais, kurie a- 
takavo SU granatomis.

Orinėse kovose Amerikos 
vidutinieji bomberiai numu
šė 8 nacių lėktuvus iš 20,
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Šis žemėlapis parodo Truk salas, kur Amerikos laivynas per dvi dienas sėkmin
gai atakavo japonų įrengimus, šiuo laiku amerikiečiai baigia okupuoti Eniwetok ato*- 
lį, vakariniam Marshall salų krašte, kuris randasi apie 750 mylių nuo Truk’o. Ma- 

kurie bandė atmušti mūsų žesniam atvaizde parodoma kaip atrodo saloj sudarančios Truk’ą.
(Acme-Draugas Telephoto)..ataką ant jų reikmenų kro

vinių prie Carroceto.

Submarinai nuskandi
no 13 japonu laivu
WASHTNGTON, vas. 20. 

— Laivyno pranešimu, du 
Amerikos nardantieji laivai 
nuskandino 13 japonų pre
kybinių laivų japonų val
domuose vandenyse. Tie lai
vai iš viso sudarė 68,200 
tonų.

šiais naujais laimėjimais 
mūsų submarinai iki šiol 
sunaikino 447 visokiu rūšių 
japonų laivus. Prie to, gal 
nuskandino 36 kiltus ir su
žalojo 114.

hull užstos Suomija Įaivai bombardavo Rabaul ir Kavieng
U. S. marinai baigia užimti EniwetokWASHINGTON, vas. 20. ' 

— Army and Navy žurna
las rašė, kad užsienių rei
kalų sekretorius Hull pasi
ruošęs, jei bus reikalinga, 
paraginki Staliną sušvelnin
ti savo Suomijai siūlomas 
taikos sąlygas.

Eniwetok randasi 750 
myliu nuo Truk bazės
PEARL HARBOR,\ vas. 

20. — Vieną dieną po išli
pimo Eniwetok atoly, Mar- 
shahiose, Amerikos marinai 
užėmė Engebi salą ir jo> 
svarbų aerodromą. Adm. 
Chester W. Nimitz prane- 

WASHINGTON, vas. 20. Simas sakė amerikiečiai 
— Teisingumo departamen- užėm« keJias kitas
tas pranešėt, kad Charles E. j sala®-
Bedame, žymus industria- Pirmieji raportai nurodė,

Apkaltintas išdavyste, 
pasidarė sau galu

SUNAIKINTA 201 JAPONU LĖKTUVAS
I .

Neprarastas nė vienas U. S. laivas
PEARI. HARPOR, vas. 20. — Admirolas Chester W. 

Nimitz šiandien pranešė, kad vasario 16 ir 17 dd* atakoje 

ant didžiosios japonų Trak bazės nuskandinta 26 priešo 

laivai, ir sunaikinta 201 japonų lėktuvas, 127 jų orinėse 

kovose.

Antrą atakos dieną nebuvo jokios japonų lėktuvų opo

zicijos. Mūsų lėktuvai pnolė japonų aerodromus, krovi

nius ir visokius įrengimus.

Amerikiečiai prarado 17 lėktuvų. Tik vienas Ameri

kos laivas užgautas, ir nė vienas'neprarastas.' Japonai nė 

neųžtiko mūsų ten plaukiančius laivus.

Anot komunikato, “Pacifiko laivynas grąžino japonų 

vizitą į Pearl Harbor, ir padarė dalinį atsiskaitymą.”

Įspėja apie Rusijos 
norą valdyti Europą
WASHINGTON, vas. 20. 

— Rusijai vedant savotiš
kas derybas su Suomija ir 
Lenkijos vyriausybe Londo
ne «— neatsiklausiant Ame
rikos ar Anglijos — paro
doma j oš planai po karo už
valdyti visą Europą. Sena
torius Wiley.sakė rusų suo
miams siūlomos sąlygos at
rodo kaip aiškus atmetimas 
Atlanto Čarterio principų, 
kurie užtikrųia mažųjų val
stybių; nepriklausomybę.

Senatorius sakė Maskvos 
pranešimas apie sudarymą 
“Laisvos” vyriausybės rusų 
užimtoj Lenkijoj yra pavyz
dys ko galima tikėtis Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Graikijoje ir Jugoslavijoje

Rusai susikoncentravę
Suomijos pasienyje
LONDONAS, vas. 20. — 

Anot pranešimo iš Stokhol
mo, rusai sukoncentravo 
tarp 10 ir 12 divizijų Suo
mijos fronte, kad priduoti 
svorio taikos sąlygoms, ku
rias rusai sakoma įteikė 
suomiams.

Duodama suprasti, jog 
tie kariai pasiruošę Suomi
jos invazijai jeigu suomiai 
atmestų Rusijos minimumo 
reikalavimus.

Nuskandino 20 priešo 
laivu, sukėlė gaisrus

•**’ SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
vas. 20. — Pirmą kartą šio 
karo metu, Amerikos karo 
laivai bombardavo Rabaul 
ir jo pagelbinę Kavieng ba
zę. Drąsiai priplaukdami iki 
keturias mylias nuo kran
to, karo laivai šaudė į prie
šo pakraščių patrankas ir 
jas nutildė.

Rabaule jie apdaužė Sim-

Diplomatai turi viltie! 
suomiy-rusŲ taikai
STOKHOLMAS, vas. 20. 

— Dėlto, kad Stokholme 
pasiliko Juho K. Paaai’ ivi, 

Wiley pareiškė, jog palai-': kuris sakė jis atvykę. vė
rė? i-kymui vilties mažųjų tautų dijon “privačiais

lais, ” diplomatai num ? to 
ženklus, kad gal bus pr: ri
ta prie kokio nors susitari-

tarpe, Suomijai ir Lenkijai 
siūlomos sąlygos turi įimti 
ir keturių laisvių principus,kad amerikiečių nuostoliai 

nedideli.
lietas, nusinuodijo po to, 
kaip jam buvo pranešta.
kad jis bus teisiamas kai- Anot Adm. Nimitz, ata- 
po šio krašto išdavikas, j kos abt kitų to atolio da- 

LONDONAS, vaja. ^0. — . Bedame turėjo artimų 1 lių eįna pagal numatytą 
čia laukiama Maršalo Sta-' pažinčių su aukštaisiais planą. Jis nepasakė kokia 

naciais ir prancūzų Vichy Į didelė japonų opozicija yra

Laukia Stalino atsaky
mo Lenkijos reikalu

linoMaekvoe Dranetom. rau i Ministrų
l«ktuv..i penktadienio nak- Churchill laiSką
ti bombavo Pskovą, naciams 
bekraunant daug savo ar
mijos traukiniu. Anot ra
porto. kilo daug gaisru ir 
visas centras (paskendo lie
psnose.

Berivnas visa laika užgi
na žinią, kad ju sosuntoii 
armija buvusi likviduota. 
Naciai sako didesnė dalis iii 

armiios prašilau žė nėr ru
su linijas ir vėl susiiuno-ė 
su centraline vokiečiu ar

mija.

dėl naujausių lenkų pasiū- 
lijimų Lenkijos-Rusijos sie
nų reikalu. Manoma tas at
sakymas nurodys ar rusai 
apsiima kompromisą, ar pri
vers Lenkijos vyriausybę 
visiškai pasiduoti jų reika
lavimams.

Obzervatorių manymu, 
Maskva reikalaus; kad Cur- 
zon linija būtų priimta kai
po rytinė Lenkijos siena', o 
vakarinė siena bus nusta
tyta po karo. kuomet len
kams būtu duodama kitos 
dalys Vokietijos.

vyriausybės nariais. Jis bu
vo suareštuotas šiaurės Af
rikoje. *

Engebi užėmimu, ameri-

pson uortą. Prieplaukose įr pridūrė ir tai, kad gal mo tarpe Suomijos ir Rusi- 
sukelta dideli gaisrai.

JAV nori išlaisvinti
visus užimtus kraštus Neklauso prašymo

VHIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ŠVEDIJOS — Nieko 

konkretaus nepranešto 
Suomi jos-Rusi jos taikos su
darymo reikalu.

IŠ PEARL HARBOR — 

Atakos ant Entwetok ato
lio salų tęsiamos.

IŠ ALŽYRO — Britų aš

tuntoji armlfe žygiuoja 

skers Itali jos į vakarus, kad 

padėti sąjungininkams va

kariniam krante.

Iš LONDONO — Šiandien 

įvykio viena didžiausiu ori
niu atoku ant naciu Vokie 
tijos. Manoma iš viso da-

viniai pataikė į kitus mažus
kiečiai randasi 750 mylių į 
vakarus nuo Truk bazės, 
kurią mūsų laivai ir ĮSktuv- ’ davimu3 lsktuvai; Solo__ _  . w <__ • • a  —. F

manų puolė laivus tame 
uoste. Iš viso sunaikino ir 
sužalojo 20 priešo laivų. 

Nesenai užimtose Green

nėšių lėktuvai praeitą sa
vaitę atakavo.

Maskva, “realizmo sosti- 
Kavienge, 160 mylių į j nė, *’ susipras, kad Rusijai 

šiaurvakarius nuo Rabaulo, daugiau reikalinga mūsų 
karo laivai apšaudė tan- pagalba, negu jie mums rei- 
kerį, kuris tuomet sprogo, kalingi.
Prieplaukos padegtos ir šo- —-----------------

Pirm negu įvyko atakos 
ant Truk ir Eniwetok, ar
mijos ir, laivyno lėktuvai iri salose, amerikiečiai ir neu

*UWWTM UEIUVIS
Dieną prieš tuos bombar-į UŽEIGOS SAVININKAS

WAUKEGAN, UI., vas. 
20. — Antanas Rudaitis, 50 
metų amžiaus, savininkas 
Clover Inn užeigos tris my-

jos.
Iš visų spėliojimų ir gan

dų maitosi du dalykai: kad 
bus pasirašyta tik paliau
bų, o ne taikos, sutartis, ir 
Suomija nepasiduos kol jos 
armija nesutriuškinta.

Gandai sako Amerika 
gali okupuoti Suomija

karo laivai puolė svarbias 
japonų Ponape 'ir Kusaie 
bazes, Caroline salyne, ir 
kitas Marshallų bazes.

20
WASHINGTON. vas. 20- 

Prez. Rooseveltas davė už
tikrinimą. kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės vis de
da nastangas išlaisvinti Lie
tuva. Lenkiją. ir kibu nuo
agreaiios nukentėk»n*ns bu.
krsžtos pasiremiant “tel- Tas neautorizuotas strei- 
singa ir pastovia taika na- kas. bijoma. sumažins kA- 
grista visu taika mylinčiu ro orodukciia. kadangi dau- 
valstybių suverenine lygy- gelis darbininkų neturi kaip 
be.” t nuvažiuoti į darbus.

užbaiati streiku
MONTREAL. var. 20. —! lvvavo 1.500 sąkmgininlcų 

Streikuoia gatvekariu dar- J lėktuvų, 
bininkai neklausė savo va-; Iš LONDONO — Britų 
du raginimų grįsti prie dar- lėktuvai Ir karo laivai su

naikino tris nacių submari- 
nns.

IŠ WASHINGTONO —
Kongreso nariai mano 
b taksų byla bus grąžinta 
Kongresui ra Prezidento ve-

Japonu radio sako 
padėtis surimtėjo
NEW YORKAS, vas

— Tokyo radio vakar sakė 
“Japonijos žmonės turi pa
sitikėti savo laivynu, kurio 
niekas “neprivers imtis be
reikalingose kovose, ’’ tuo 
pirmą kastą minėdami ja
ponų laivyną, kuris nežinia 
kur dabar randasi.

Vienai Tokyo radio pra
nešimas sakė nėra reikalo 
aiškinti svarbą rimtumą 
dabartinės karo padėties.

zelandiečiai kariai randa 
šiek tiek opozicijos. Anot 
pranešimo, mūsų kariai Si- 
rot saloje suvarė mažą ja
ponų dalinį į pietinį; salos 
galą.

lias į vakarus nuo Wauke 
gano, buvo vakar naktį 
rastas negyvas,
per krutinę.

Jo lavoną rado Robert 
Self. Deputy šerifas Stan
ley Christian sakė joks šau
tuvas nerartas, o registre 

Naujos Gvinėjos krante, buvo apie $25..
prie įėjimo į Maaangą, pat- Policija ieško velionies 
rolės į pietus nuo Saidor sesers, kuri neva gyvenan- 
rado 340 priešų lavonus. ti Chicagoje.

BRITAI PRARADO B LĖKTUVUS»
LONDONAS, vas. 20 —Į Tos atakos brangiai kai- 

Sekant didžiulę vokiečių {navo, nes 79 britų lėktuvai 
lėktuvų ataką ant Londono,: negrįžo.

STOKHOLMAS, vas. 20 
— Neoficialūs sluoksniai 
minėjo galimybę, jog Suo- 
mijos-Rusijos karo reikalas

peršautas gaiį iyQti išrištas leidžiant 
Amerikai okupuoti Suomi
ją po paliaubų sąlygomis. 
Jų manymu, Maskva užgir- 
tų tokį planą.

Amerikiečių neoficialūs 
sluoksniai sakė toks planas 
“gal būtų praktiškas ir pri
imtinas. ' ’

britų Intruder lėktuvai nak
ties metu puolė Leipzigą, 
nacių aerodromus Olandijoj,

' Dienos metu šiandien 
amerikiečiai lakūnai ataka
vo nacių taikinius Prancū-

ir kitus taikinius. Leipzigo zijoe invazijos krante ir ki- 
miestas paliktas liepsnose, j tur.

KALENDORIUS
Vasario 21 d.: šv. Felik

sas; senovės: Kęstutis ir 
Tifoonš.

Vasario 22 d.: šv. Petro 
Antiochijos sostas; senovės: 
Kiežgaila ir Arija^ Užga > 
nės.

ORAS
Dalinai ūkanota ir šilčiau.
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Pirmadienis, vas. 21, 1944

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Dinlrliavnc Maria atJautim* vienintėlės lie-
KiniMlaVUb mana- ttiviikos įa'.aigos ir prie tos
napolio Kolegijai I “*t»8 ‘•‘p?’““ lr «*»•

r 9 ! Širdžiai prisidSj.uk
Cambridge, Mass. — Ne-i Vasario 13 d. lietuvių ka-

kalto Prasidėjimo par., kur talikų par., Athol, Mass., 
klebonauja kun. Pr. Juškai- irgi buvo padaryti rinklia
is, rinkliava Marianapolio va Marianapolio Kolegijai. 
Kolegijai buvo padaryta va- į Kun. Pijau3 Juraičio prie 
sario 6 d. Pamokslus sake lankumu bei nuoSirdUmU ko-
atvažiavęs iš kolegijos kun. 
dr. Vincas Andriuška, MIC. 
Rinkliavą darė patsai kle-

PAIEŠKOJIMAS
Uet kuti< atnjųo kuris yru g|uUuė ur 

Įpėdinis, arba kurtu žino bet kurtu* (rimt
us* . ur Jp4dtnius, mirusio CHAHIUCS 

‘ ROMANOW8Kl, UlPKl žinomo kaipo 
CHARLES HAMONOUSKI. ur CUaR1.ES 
aAMANOW8KL ai CHARLES ROMA- 
NOSKI, ąr CHĄRLE8 t<A|MANQUSK Y, 
ar CHAHįJSS R4MONAU8KT/ ar CttĄR- 
LES KA MAN AUŠRAS. kurta mirė Liepos 
10 d. .1943 m., Hartford, Connectlput, tr 
kuris gyveho Hartforde per pabtafuoslua 
kėlėt*," metu, malonėkite tUoJaų susisiekti 
su Advokatu KRĄNK J. MONCHUM, 
Admislratorįu įsuoaivybės velionio ('Baries 
Roinano*skl, altas; adresu — 720 MAIN 
STREET, ^HARTFORD. CONNECT1C.CT.

1 egi j a susilaukė gražios pa
ramos. Pamokslus šakė ir 
rinkliavą padarė kun. dr. 

bonas. Anksčiau negalėjo- | Vittcaš Andriuška, MIC. 
me paskelbti pavardžių, nes, Visiems aukotojams iš 
tik šiomis dienomis buvo pri šių abiejų parapijų nebus
siųsti.

Šia proga norinle visų pir
miausia gerb. klebonui kun. 
Pr. Juškaičiui, nuoširdžiai 
padėkoti už prielankumą, 
kurio kolegija jo dėka susi
laukė, ir tiems visiems au
kotojams, kurių* pavardes 
paskelbsime; norime viešai 
pareikšti savo dėkingumą

Žymūs Lietuviški 
Radio Programa?

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
i

CHICAGO, 8, ILL.

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

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

vakarais 7:00 P. M.

galima asmeniškai padėkoti, 
kadangi adresas kai kurių 
nebuvo priduoti. Ypač kurie 
mažiau ar daugiau aukojo 
dar kartą padėkos žodis. 
Užtikriname, kad jūsų au
kas mes įvertiname, ypač 
už lietuvišką prielankumą, 
kurį mums pareiškėtė.

Kolegijos Vadovybė
Šv. Pranciškaus bažnyčio

je, Athol, Mass.. aukojo:
N. N. — $50.00.
Marijona Andriliūnienė — 

$20.00. v
Po $10.00: N. N., Kazi

miera Klebauskas, Ona Pa
liulis, Agnės Einoris.

Po $5.00: Ieva Rašimaitė, 
Adomas Aliukevičjus, Ag
nės Einoris, Kazimieras ir 
Paulina Mileikai, Vladas 
Matulis, Veronika Elzbieta 
Latvėnas, Jonas Gildutis.

Po $2.00: Sofija Stangvil- 
la, Jonas Andreliūnas, Jo
seph Laučka, S. Andruliehė, 
S. Vidugiris.

Po $1.00 : Jona3 Rabašatts 
kas, Frank Stone, Jonas Za

N. N., Edvvard Austin, J. 
Lapėnaitė, A. Brazauskas, 
P. Paliulis, M. Karoblienė, 
B. Au.kštikalm.3, P. Pralins- 
kas, Paul Satąs, M. Andre- 
liūnienė, M. Shktas, Jennie 
Med’inskas, M. Davcdohai- 
tė, P. Mankevičienė, E. Ta- 
masiūnienė, (J. Razauskas, 
A. Medehriškas,- P. Pinigis, 
A. Polišhuk. J. Vaičiūlėnas, 
V. Aukštikalnaitė — 50c). 
Smulkiomis — $19.06. Vi3o 
— $281.06.

Kolegijos Vadovybė

Rapolo Juškos 
koncertas Bostone

Vasario 9 d. Bostone, Jor- 
dan salėje, Rapolas Juška 
atliko dainų koncertą. Pc 
savo didelio pasisekimo pe
reitą rudenį Chicagoj, da
bar žymus lietuvių daininin
kas su nemažesniu gabumu 
ir meniškumu pasirodė sa
vo mieste, senos kultūros 
cėiitre ir Amerikos meno 
viename iš svarbiausių ži
dinių — Bostone.

Rapo’aa Juška šiam kon-.

gų parapijiniems. darbams.il 
Iš 18,379 vier ų parapijose 
1943 metais, dėl mobiliza
cijom 5,953 jų neužimtos.

Programa buvo aukštos 
vėrtėš ir skonio, ir neleng
va atlikti. Kai kuriuos to
kios programos numerius 
retas dainininkas pajėgtų 
išpildyti, kaip Brahmso ‘‘Iš
davimą”. Haandelis, Caris- 
simi, Schubertas, Wagneriaj 
— tai vieni iš stipriausiai!
ir įspūdingiausiai Urokam-', lki 4 ir Mo , „ „ vakare 
bėjusių dalykų. Gražios, ma- į Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
lonios ir nuoširdžios buvo 2428 West Marųuette Road 
taip pat ir lietuviškos dai
nos.

Kadangi koncerto pelnas 
ėjo misijų tikslams, tad ta 
proga į klausytojus prabilo 
vyskupas Cushing, drauge 
išreikšdamas padėką daini
ninkui Rapolui Juškai.

Entuziastiškos publikos 
buvo pilna Jordan salė.

• A. V.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

MhM 24 metų prakUkavire 
i tiso rarantavimu 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, koris 

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

. certe dar tį paliudijo e-
* •—•«* i. Sąs šaunus^ dainininkas,: tu-

pustas, A. Dėdinas, S. Pe-< 7 / •1 i i, *

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Ud 69 metų amž. 
KteuttoliLs atrinkti tr daužyti 

PAT Y JUM O NEREIKIA 
Pri,NO AR DAIANlO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Everytblug ln tbe line oi 

Forui ture

ALK
ALESAUSKAS g 

and SONS
Factory Bepreaentattve.

SHOWROQMS IN 
HERCHANDI&E MART
For appointment cail — 

REPUBUC 6051

rAPOlTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1IS0 kilos.
SEKMADIENIAIS - 

11d 2 vai. popiet.
nuo 1

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

EXTRA PROGRAMAS Penk- j 
tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.

tGUCIO. ofiso adresas:
6755 Š. VVestern Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

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

pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

$39.30 ir auk.
250 BEUROOM SETŲ 
po $49.50 ir auk.

375 STUDIO COUCHES 
po $22.95 ir auk. 

SPR1NGSIN1A1 MATRASAI 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 
GELE2INES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STRQLLERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI 

$49.50
• GASINIAI PEČIAI 

po $59.50
PEČIAI SU GESU IR ANGLI

MIS BIJNGALOWS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LElJAUNES

$69.50
5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ

po 15c
RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 

06 $8.95
AUKSINES RAŠOMOS 

PLUNKSNOS •
po $1.95

DEIMONTINIAI ŽIEDAI
po $9.95 Ik* auk.

Jctvelry Krautuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landoe po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir Šeštadieniais Iki

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar pirdirblmo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI 
Calumet 7237

rekšliai, Jr., Veronika Lat
vėnas, John A. Gailiūnas, 
Charles Navedonsky, Jr., M. 
Kabisaitis, A. Jasins.kas, E. 
Mazialnik, S. Perekšliai, Sr., 
G. Stačiokai, V., Gotautis, 
K. Petrauskienė, Ann Mhr- 
phy, John S. Marsellis and 
family, E. Aukštikalnaitė, 
B. Boyer, Ona Gilienė, Ag. 
Aukštilienė, Virginia Bag
donas, Marcelė Zgoizslski, 
Rapolas Kumštis, Jocioniš 
Family, N. N., P. Vaizmu- 
zailė, Mary Gauronsky, A. 
Vaitekūnas, A. Nevedonski, 
J. Lukas, J. Rustausky, P. 
Rimša, Frank Ambrčzy, F. 
Lapenas, Ona Lapinienė, F. 
Česnulis, Ant. Kvedaravi- 
Čius, P. Stasiūnienė, Vale-. • ‘ Iv
rija Malewicz, Mr. ir Mrs.

rį3 stiprų, įvairų ir lankstų

Mobilizacija paėmė 
daug Vokietijos kunigu

BERNAS, vas. 20. —
Tarptautinis Krikščionių 
Spaudos ir Informacijų biu
ras Ženevoje pranešė, kad 
karo - našta uždeda didelius 
sunkumus ant Vokietijos

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitsjsą 
asm be akinių. Kalnas plglaa kaip

4712 Stttrtk Ashland At. 
t&kds un

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
Physician and surgeon 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį , 
Office TeL YARdš 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

balsą, pritaikintą visokiems Romos Mobillza-
dainavimo meno ir sielos 16. viinas katalikų kunigų ka- 
gyvenimų atspalviams. Tas rinei uAybai, anot prane-
balsas buvo čia jautris, čia šimb- trakltoi> kup1'
dramatiškas, čia visa jėga UE 
besiveržiąs, čia vėl tyliai be- 
dvelkiąs ir raminąs.

Kiekvienu Kartu jautei 
fcad toji Juškos 'daina eina 
iŠ pačių širdies gelmių. Bu
vo tai ne vien tik dainavi
mas, bet ir gilus, nuoširdus 
sielos pasisakymas, dainos 
žddžių ir minčių išgyveni
mas,- ir tb išgyvento jaus
mo klaUsytojahas įkvėpimas.
Galimi ' tarti, kad Rapolas 
Juška prieš savo publiką 
stovėjo ne -tik kaip plačių 
akiračių dainininkas, bet 
ir kaip dainos jausmų ir 

ar-

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

EXTRAI EXTRAI
Permainyt*, 

▼ardas ir 
adr

LtoterUka.
žyduką*

REMKITB
SENĄ

LIETUVIU
ORAUOĄ

MONARCH UQUOR 
3589 So Halsted St

TAROS
ą«J4B Įq ! l'l.'j IM4AJ4 7

..........................

Edward Greene, Ona Ba’tra- žodžių atvaidintojas — i 
šiūnienė, M. Gasiūnienė, J. į tįstas psichologas ir gilių 
Jasinskis, Ant. Pralinsky, ' pajautimų žmogui.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AMU
LOAN ASSOCIATION 

OF CHlfcAGO

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

Didžiausia Lietuvių
Jevrelty Krautuvė

■ <’ —
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas Tr

1

įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

*1 •\ • * z L . v— v »-

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumėn 
tų, Muziknliškų Khygų, Stygų, 
Rekordų, ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VATCHMAKtfcB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

J. P. VARKALA
VAISTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

’SSKriK; SSKV
Šri Income takšala h Utab rei

kalais kreipkitės viršminėtu
antrašu. ..

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ OYDtTOMll 
15 matų patyrimas

Ybri* 18» 
Pritaiko Akinius.4T

Ofisą tr Akinių Dlrbtuvl 
Mftl »O. HALSTED ST. 

Ka«9M Hth Stresš
«&*•■** ia «i *•« «•»

i 1

Baftlt Malonūs 
L SAVO AKIMSI

tik vlsea >m« aklų ytmm rremU
SminuoU

4^ kurią rs««Jtme 
mtsfktL

kita Jsa. Išlašami Ue«- 
JM moderniškiausia

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

1S01 S«. Aahlaad Avenue 
amsaa IŠ-taų 
OAMAii easa. oht«ąim 

V&Lašnrioe.

<w -•
Remkite ir platinkite dienraštį "DfaUųą".

Tel. YARdš 2246

1DR. c, VEZELIS
'DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archm* Avenue 
Ofiso vaL: 1—5 tr $—8:80 F. M.
• Trečiadieniais pagal sutartį

TėL YARdš 5921
Rea.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tet CANaI 6122

DR. BIEŽIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel: REPubUc 7868 /

Tel. CANaI 0257
Rez. Tet.: PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARdš 3146

DR. V. A. ŠIMKUS -r
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai;

Rezid.—]
lock 5849 
lock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
' OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel........... VIRgtnia 1886

DR. AL. RACKUS
gydVtofas ir CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniaiz, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Halsted St., Chicagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ‘

Z it šeŠtadtenialB

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troš lubos)

Ofiso Telefonas: YARdš 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Rėš. Tel.: MlDvray 2880

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

DR. ĖMILY V. KRUKAS
oVdytDjas IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayetto 3210
Rez. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868

4 ** VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
'•/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl ta, kad Jb a£ehrao-^

prisidSj.uk
CUaR1.ES
darbams.il


Pirmadienis, vas. 21, 1944 DTENRA5TIS DRAUGAS, CiHCAGO, TCEDTOOI B

* C L A S S I F I E D AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRArOAS” HELP WA5TF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarbotn Rtrrvt 
Tel. RANdolpIi HSS-8IKS

SVARBUS KRANKSIMAS

War Manpower Ctommlsslon nn 
rtaljmnl n-lk»lnu]a ka«l <laueii- 
nias dnlblnlnku turi Jslgytl P»- 
Uuoflavlmo IUSt< (Mabment of 
avallabillty) nuo dabartines dar
bo Istalima — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
riedant dirbti kitoje IstalRuJe. 
Pervltlkrinklt ar Jūs'galit gauti 
Ir nr Jums reikalinga palluo«a- 
virnn raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo (.staiirums daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP W ANTRI) — MOTERYS HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTKD — VYRAI

Lion

Manufacturing Co.
VYRŲ

REIKIA

MACHINE SHOP . 
DARBININKŲ

DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 
HANDY VYRŲ

ATSIftAUKIT

2640 Belmont Avė.

DIE SETTERS
AR VYRU

Mekaniškai Palinkusių
Kurie nori išsilavinti prie

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojaus 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit į Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

Victor Gasket Co.
5750 ROOSEVELT RD.
Ar pašaukit MR. NTCHOLS 

AUSTIN 6180

PLATER
I

Vyro su nlokle platinu patyrimu. 
Atsišaukit J

Pltvrrr 425 N.'LaSallc st.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
•

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HEIT U ANTED — VYRAI

MERGINU 
REIKIA

BUS BOYS
Atsišaukit J Colonnade KambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

TROKAMS 
TIRE VYRŲ

REIKALINGI DIDELĖJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ

Su ar be patyrimo.

Gera Mokestis

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. C0.
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.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACIJA
(87th Ir Kedsle, 79th Ir Western)

Atsišaukit tuojausb
RHEEM

MANUFACTURING CO. 
7600 S. Kedzie

TARNAIČIŲ
Dirbti privatiniam kllūbe 

Gera mokestis
UNION LEAGUE CLUB 

OP CHICAGO 
Atsišaukite darbo dienoje 

312 S. Federal St.

DARBAI NAKTIMIS
VYRŲ — PRIE MAPAVIMO

8 vai. j naktj 
MOTERŲ MAZGOJIMUI 

IR DŽENITORKŲ
6V2 vai. j naktj 

Gera mokestis, puikios darbo 
satyros

MICHIGAN BOULEVARD 
. BUILDING 
30 N. Michigan

Atsišaukit
. Burilnko Ofisan .

KARO DARBININKU
Vyrų

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

pusė už viršlaikį.

SVARBI PRAMONE

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.

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AM2.
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys lif
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA

404 E. North Water 8L

8 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo aglygo.. Vienos 
Vyriausios Virėjo.: Abelnlems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN OOLLEGE 
Brtargatc UOO

TRIJŲ MERGINŲ — Ofta* Klerkų. 
Mas Išmokinsim Jus operuoti Ora- 
photvpe mašinas, dera. mokestis.

PRŲITT 425 N. I^AalIo St.

TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Dieną ir naktj darbams 
Atsišaukit 

Room 848

MORRISON HOTEL

1. —PAPRASTŲ DARBININKŲ
2. —TROKERIŲ
8 —COUNTERS IR CHECKERS
4. -—AUTOMATIC SCREW 

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

Moterų

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:80 vak. Iki lt asktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

. COMPANY
Etaployment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKAI
Radio Darbų Amata 

Įdotnūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikacijos įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

ass:
SOLDERERS 
CABLERS —..—
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė.
/

4150 N. Knox Avė.

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 Ir 
ligoninis apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

IA MOTERŲ
Prie lengvų {domių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:80 iki 10 vai. ryto ar 
2:80 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Washtngton St.

1. —INSPEKTORIŲ
2. —ASSEMBLERS
8.—MAŠINŲ OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių)

GERAS

Thę Willett Company 
700 S. Desplaines St.

Vyrų

SENYVŲ
VIDURAM2IAUS

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI
Darbo vieta apribota. Nereikia 
kilnoti, nesunkūs darbai. Unifor
mų nereikia. Atsišaukit į

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Waslitngtr»u St.

AMERICAN GEAR & MFG. 
COMPANY

IJNDAHL FOUNDRY DIVISION 
5500 OGDF.N BLVD. 
PASTOVI ATEITIS

SEKANČIUOSE AMATUOSE:

UNION 
ph do.

WESTERN 
TELEGRAPH 
417 S. I>aSalle St.

Lathc
Planer 
Drill Hands 
Coremakers 
Floor Molderlų 
Darbininkų

Bortag Mill , 
Minta* Marta 
Inspektorių 
Mach. Molderlų 
Pagelbininkų 
Dšenltorių

{ Užmokėtais 
Darbo sąlygos 
Valgis Canteene 
Ligoninės 'Ir 
Apdraudos Pienas

Matykit Mr. Danicek 
EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS
Pirmad. Ištisai šeštad.

8 ryto Iki 4:80 pp. ___
DOUGLAS PARK “L” IKI DUBŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

DIRBTUVĖS 
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MODERNIŠKA DIRBTUVE 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGEIRININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit 
218 E. 71st St.

MOKINIŲ DIE MAKERS
Prie dle casttng, dle. Ir bakellte 

moldžlų. Pulki proga.

PARAMOUNT DIE MOLD CO. 
4034 K. Knftnar 

šanklt Paltsadea 1220

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rentl
★ For Service 1
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amertea’s Greatest 

Llthoaulun Daily Nevrspaper

MERGINŲ IR
Precision Inspektorių

m

Masinu Operatorių
prie

* Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 4:80 ryta Iki 5 PP- 

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

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL ■

4737 W. DIVISION ST.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

VYRŲ.—>prl. lengvų porterio darbų 
Vidurmiesčio muelkos krautuvėje. 
Pastovūs darbai. Pašaukit HA.RRI- 
80X 1454. Ext. 81.

PIRKITE KARO BONUS!

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TELu—RANDOLPH 9488

Moterų Inspektorku 

REIKIA
Pageidaujamos Darbo 

Sąlygos. 
ATSIŠAUKIT

The Harvey 
Metai Corporation

1625 WEST 74»h ST.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje.

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

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

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

_ Pirmad. pertlėm fteštad.
8:80 ryta Iki 4:84 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

• • -. • ■ •

OPERATORIŲ
Patyrusių prie povrer siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE

• < PASTOVUS DARBAI 

28 NORTH FRANKLIN ST.

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

K. SMITH COMPANY
2857 N. Wetaem Avė.

Motery - Merginu
SENŲ IR JAUNU

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE

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

CHICAGO CAR SEAL CO.
684 N. Western Ava.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★*¥*

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. 817.44 J mėn«e| 
Pilnam ar dalintam laikui 

KretpkltSa prt. HouMkM*ąr.
■DOHMATIIR BBACH HOTBL

Moterų 

Ir Merginų
ĮVAIRIEMS DIRBTUVES

, “ DARBAMS
Patyrimo nereikia 

Mes jus išlavinsime . r
AtsMauldt |

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

GARSINKITES ‘‘DRAUGE”
TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuves Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

W *
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

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

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

W
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos JsidirbtI 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabump greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvės tvarkoma Oanteen pristato valgios kašto kaina.
Jei dabar dirbat, prie karo darbų, būkit, prie savo darbų.

Danty Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd A v®., Cicero, III.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipo

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

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACIJA

Mitch.ll Mfg. Co.
2525 Clybourn Avė. - Lincoln 2800

•

VYRAI m MOTERYS VYRAI IR MOTERY9

CRANE PACK1NG CO.
GAMINTOJAI’MECHANIC AL PACKING

VISOKIEMS MOTIVE ĮRENGIMAMS 
VARTOJAMŲ MUSŲ LAIVYNŲ 
KONVOJINIUOSE LAIVUOSE

MUMS REIKIA VYRŲ
. DIRBTUVES DARBAMS 

BENCH HANDS MIXERS 
EXTRUDERS DŽENITORIŲ

TAIPGI MOTERŲ KAIPO
MAŠINŲ OPERATORIŲ PAKUOTOJŲ

Jokio patyrimo nereikia. Dieną ir naktj šiftai.
• Dykai grupės apdrauda.
JAs gėrėsltės dirbdami mūsų puikioje organizacijoje.

8 2VAIGD2IŲ LAIVYNO “E” DIRBTUVE.
Atsišaukite

1801 Belle Plaine Tel. Buckingham 1800
(Ravenswood Distrikte)

Sako aliantai evakuoja 
18,000 italu iš Anzio
NEW YORKAS, vaa. 20.

— Sąjungininkų radio iŠ Al
žyro prane&S, kad sąjungi
ninkai prati&ję evakuoti 18,- 
000 italų civilių iš Anzio 
pozicijos, kad apsaugoti 
juos nuo įvykstančių bom
bardavimų.

Suareštavo U. S. kari 

už naciu paleidimu
WASHINGTON, vas. 20.

— FBI pranešė, kad 23 me
tų amžiaus karys Dale H. 
Maple buvo suareštuotas ui 
tai, kad jis padšjęs dviem 
naciam belaisviam pabėgti 
iš stovyklos. Visi trys buvo 
miimti tris mylias ui Mek
sikos sienos.

' Savo laiku Maple buvo 
atleistas iš Harvard univer
siteto ROTC už savo sim
patijas naciams.

Pasiklausęs evangeli
jos gražino $300.

Vidaus mokesčių kolekto
rius Harrison praneša ga
vęs nuo nepasirašiusio laiš
ke asmens čekį $300 sumai, 
kuriuos tasai anonymas buk 
nusukęs mokesčiais. Rašo 
laiške, kad jis buvęs “mela
gis, sukčius ir hypokritas”. 
Sąžinė jame atbudus tuo
met, kai išgirdęs vieną evan
geliją. Dėlto dabar ir grąži
nąs $300 nusuktų valdžiai 
mokesčių.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

I
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

2884 Sontft Oskley Are.
Published

Lenkijos sąjungihinkai netari balso.
Tai yra tikri 'ir matomi dalykai Lenkijos reikale (by 

loję).
Mr. ,ĘuįĮitt^iŠUai te teinate hutodė faktų?., . .... 
k iu__ *- Onėbis švarini žysoti, tie faktai* nes jie t

Kaip taupyti kurui 1 SVARBI GARSAUS SENATORIAUS
cnteago, nuuoi

. i. -U . 4
ly, excępt Sundays,
y ^9 Į, t. ' f ’ ') ?’v

‘ LITHUANIAN CAfhOUt PRESS SOC1ETV < >1 
A member of the Catholic Press Association 

86.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. , , . ,

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.................................................................................. $7.00
Pusei metų ........................ ....................................... 4.00

U

Trims 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................t.......................t.................................... $6.00
Pusei metų ............... 3.50
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiams .

1.75
1.25

Vienam mėnesiui ............................................................... ,75
Užsieniuose:

Metams ......... ............................. .......................................... $8.00
Pusei metų .................... . ................................ •..................t. 4.50
Trims mėnesiams ............... ......................................... 2.50
Plhigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavųp.

Ii Amerikos žmoni 
trtjėd toki* yra

nesi jie
pšdėtiš ir galima geriau* orūshtutttis

gyvenime.
Atvirai m Drąsiai kalbėjo

Mr. bullitt nevynidrja dalykų į bovelną, bet atvirai 
kalba.

Amerikos žmortėms daug daugiau būtų patarnauta, 
jei atsirastų daugiau ataakomingų valstybės vyrų, ku
rie žino tikrus faktus, ir su tokiu pat atvirumu disku
tuotų, kaip pasielgė Mr. Bullitt.

' Mr. Bullitt iškeldamas Lenkijos klausimų, jis taip 
pat gink Lietuvos. Latvijos ir Estijos ir kitų tautų ne
priklausomybes, ’į kurias kėsinasi Maskva.

Rašant šį straipsnį buvo beveik ištisai panaudota
‘'Chicago Herald American’’ vedamojo straipsnio me
džiaga. Tas straipsnis buvo užvardytas “Poland is the 
tęst”, jis tilpo pereito pehktadieipo numeryje, vasario 
18 d.,

--- —-- —
Bendradarbiams ir korespondvUtains raštų negrąžiname, Jei neprašo

ma tai padaryti Ir pepriainaCUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trurpplhtl vištas prisiųstus raštus Ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai Ir stiklai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
Urpus patalsymtal, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusitas 
korespondencijos laikraštin nededamos.

---

Entered as sečbnd-ChUa Mhtter ttarcb 31, 1916 at Chicago, Dl.
Under the Act of March 3, 1879.

- - - - ■ . . - - . ■ . -- .

Patriotiška ir moralinė drąsa
Mr. William C. Bullitt, buvęs Jungtinių Amerikos 

Valstybių ambasadorius Maskvoj©, tūrėjo patriotišką 
ir moralinę drąsą pasakyti tiesos žodį amerikiečiartas 
apie Rusijos norą sudoroti Lenkiją.

“Lenkijos reikalas (byla)”, — jis pareiškė Lincolho 
gimtadienio kalboje, — ‘ ‘yra išmėginimas dalyko, ku
ris nustatys mažųjų tautų likimą Rytuose, pietryčiuo
se, pietvakaruooe it* Europos centre”.

Tai yra dalykas, — jis įspėjo, — kuris “turi būti 
nuspręstas ne jėga, bet remiantis teisingumu ir atvi- 
i^imu”.

Mr. Bullitt prisiminė:
“Maskvos susi tarimai, pasirašyti pereitą spalių mė

nesį pakėlė ir pateisino viltį pastovios taikos susiinte- 
resavime karo pabaigoje, visos didžiosios problemos, 
kurios turi įtakos į taiką, turi būti išrištos Jungtinių 
Tautų, veikiant kartu, ir nebus nuspręsta vienos kurios 
Jungtinių Tautų veiksmu ir jėga”.
TAI BUVO VILTIS

Tai buvo tikrai vienintėlis vilties spindulėlis, kuris 
išėjo iš Maskvos konferencijos.

Ir Mr. Bullitt dabar trumpai pasakęs:
“Nebus pasaulyje taikos, jei toji viltis bus apvilta”.
Kas gi yra pagrindinis dalykas toje viltyje, kurią 

Mr. Bullitt pabrėžė kaipo mūsų barjerą, užtvarą su
laikyti būsimą katą?

Kas atsitiko Lenkijos reikale (byloje)?
Vienintelė teisėta Lenkijos vyriausybė yra įkurta, 

ištrėmime, Londone.
Rusija ne tik nutraukė visus santykius su Lenkijos 

valdžia, bet atvirai reikalauja tą valdžią pašalinti, Iš-

Visi Jungtinių Amerikos Valstybių ir Didžiosios Bri- Įdomi knyga 
tani j os pasiūlymai tarpininkauti Lenkijos ir Rusijos šiomis dienomis gavome knygelę “The Truth about 
ginče buvo Rusijos atmesti. ' bolshevik and nazi atrocities in Latvia” (Tiesa apie

Tuo tarpu Rusijos Kariuomenė žygiuoja. į Lenkiją. bolševikų ir nacių žiaurumus Latvijoje).
Komunistai suorgahizavo Maskvoje lenkams puppet Minimą knygelę parašė Liudvigs Ekis, buvęs Latvi- 

(lėlių) vyriausybę, kuri įkurta tose Lenkijos vietose, jos finansų rainišteris ir pasiuntinys Kaune, Varšuvo- 
kur Rusija okupavo. je, Buchareste, Budapešte ir Ankaroje.

Ar yra dar kiek palikę aiškumo, kad Rusija leis Len- Tąją knygą išleido Latvijos pasiuntinybės spaudos 
kijai savo likimą nuspręsti “jungtinėms tautoms vei- biuras iVashlngtotte, D. C., spausdinta Jungtinėse A- 
kiant kartu?” merikos Valstybėse.

Ar yra Rusijos pretenzijose kitokių būdų spręsti Len- Knyga nušviečia faktais bolševikų Ir nacių žiauru-

Vokiečių ofensyvos jėga

!'» • i r1 r
'PaaktitlrtiiH ' laiku tiek 

daug buvo kalbama apie an
glių trūkumą, kad daugu
mas gyventojų pamiršo, kad 
kuro alyvos taip pat trūks
ta. Alyvos vartotojai, skai
tydami apie naująją vamz
džių liniją ir girdėdami a- 
pie Šiokius tokius kitūs pa
gerinimus alyvos transpor- 
tacijoije, galvoja sau šiaip: 
“O, alyvos situacija taisosi. 
Dabar mes teturime anglių 
trūkumą. Gerai, kad aš kū
renu alyva”. Ir taip jie nie
ko nepaisydami toliau degi
na alyvą, taip sekant iš ki
to galo. Tai reiškia, kad 
daugelis jų pagaliau įsitiki
no, kad alyvos ištekliai yra 
labai ir labai žemi.

Kuro alyva yra vis dar 
retas reikmuo. Toks atsie- 
kimae, kaip užbaigimas ‘ ‘Big 
Inch ” vamzdžių-linijos pa
tarnauja tiktai pabrėžimui 
tikrojo trūkumo. Tai rodo, 
kaip rimtai vyriausybės val
dininkai traktuoja šį trūku
mą ir kokias išlaidas val
džia daro, kad pagydŽius šį

ii 1H1.

*

Prieš kiek laiko kai kurie asmenys, save pasivadinę 
kariškais ekspertais, paskelbė, kad kar© atėjo galas 
apsigynimui (defensyvai). Girdi, vokiečių “blitzkrieg” 
visam laikui panaikino tokią sistemą kaip Mėginot li
nija. Bet dabar pasirodo, kad daugiau kaip metai vo
kiečiai nieko kito gero nesuranda kaip ofehsyVą arba 
kcmtrofensyvą. Faktas palieka, kad vokiečiai užėmė 
viso borą Aegejų sšlų, nuo išlaipinimo kariuomenės 
Tuhisijoje.

Silpnėjimas vokiečių smūgių pirmiausia pasireiškė
Rommelio Kasserine Pass ofensyvoje, beveik prieš me- reiškinį. Tačiau vis dar yra
tūs. Viduryje vasaros vokiečiai bahdė paskutinę ofen- didelis trūkumas. Faktinai,
šyvą Rusijoje, kur padarė Rusijos linijoje įlenkimą ir mūsų tautiniai kuro alyvos
tai buvo pagrindas Rusijos didžiajai ofehsyvai, kuri ir ištekliai šiahdiert yra ma-
dar tęsiama. Kartą vokiečiai padarė kontra smūgį Uk- žesni, negu 4šiuo pat laiku
rainoje, kad laimėti kiek laiko. Vokiečiai vykdė tetą prieš metus.
kontra smūgį aštuntajai armijai ir vokiečiai paliko XT ,„ i - . ** j j r Ne dabartiniai

, ... .. .. , . . , ištekliai maži. Militarinės irVokiečiai darė jsiverzimą į Rusijos liniją, bet nieko 
nepasiekė, tik nuostolius turėjo.

Sakoma, kad vokiečiai iŠ plataus Rusijos fronto iš- 
tęsė savo apsigynimo sistemą taip, kaip pirmame pa
sauliniame kare.

Atrodo, kad seni 1040 meti) smūgiai) kuriais didžia
vos vokiečiai, jau praėjo. Tuo tarpu vokiečiai yra de- 
fensyvoje ir ore. Vokiečiai tik keletą silpnų užpuolimų 
įvykdė ant Londono. Per daugelį mėnesių vokiečių sub- 
marinai nieko ypatingo neparodė.

žinoma, visa tai atsiminus, tokie dalykai vokiečiams 
kelia nusiminimą Tas nusiminimas gedi tęstis.

Tiesa, vokiečiai bandė suduoti smūgį sąjungininkams 
Anzio ir Nettuno pajūryje, bet ir čia praėjusioje savai
tėje neįvyko taip, kaip haciai norėjo.

Pasirodo, kad “blltžkriegai” (žaibo karai) yra, lai
kinas daiykas. Vėliau jie pereina į ofensyvą ar kontr- 
ofensyvą
. III,—I. »■' . Ii' II MII........ f. a —

karo industrijos pareikala
vimai išteklių yra žymiai 
didesni, tr niekas negali nu
matyti kiek didesni bus tie 
pareikalavimai ateinančiais 
mėnesiais.

(TęBihys)
The hope of your people 

for the futųre of Lithuania 
depends upon the United 
Nations,—their honesty and 
sincerity in facing the crit- 
ical issues that will be set- 
tled in the Peace Treaty. On 
th© ąuestion of national in- 
tegrity both the Holy See 
and the Atlantic Charter 
have laid down supremeand 
guiding principles. The very 
first of the five principles 
laid down by Pope Pius XII 
in his Christmas speech of 
1939 statės: “The funda
mentai condition of a just 
and honorable peace is to 
assure the right to life and 
independence of all nations, 
large or small, strong or 
weak. One nation’s will to 
live mušt never be tanta- 
mount to a death sentence 
from another.’ ’

The Atlantic Charter 
statės: “The right of all 
peoples to choose the form 
of govemment under whičh 
they shall live.... to see 
sovereign rights and self- 
government restored to 
those who have been forc- 
ibly deprived of theim.”

God grant that these de- 
clarations and principles be 
fulfilled and that these 
truths may be gloriously 
exemplified in the case of. 
Lithuania and her sister 
republies.

A former great Citizen of

this city, a natianlly re- 
nowned Stateaman, Senatorė 
Hoar, in 1900, when the 
ąuestion of Phillipine inde
pendence was under oonsid- 
eration in the UAited States 
Senate, declared: “Power, 
it mušt be remembered, 
which is secared by oppres- 
sion or ueurpation or by^ 
any form of injustice, is 
soon dethroned. We have no 
right in law or morals to 
usurp that ^hich belongs 
to another, whether it is 
property or power. No peo- 
ple can go under the Gov
ernment of any other people 
or any ruler without its 
coosent. The law of nature^ 
and of nature’s God entitles 
every people to its separate 
and equaj status amongthe 
povvers of the earth.”

What Stenator Hoar said 
on another occasion, applies 
aptly to Lithuania today: 
“You may pacify this coun- 
try cm the auffaee; youma^h 
make it a solitude, and call ' 
it peace; you may burn 
towns; you may eartermin- 
ate populationS; you may 
kili the children or the boys 
over ten, as Hetod slewthe 
first-born of the Israelites. 
Būt the voleano will be 
there. Yoii will not settle 
this thing in a generation, 
or in a century, or in ten 
centuries, until it is settled 
right.”

(Bus daugiau)
■.... .. ..'W ■ i ■ — ■

kijos likimą, kaip Rusijai “veikiant vienai ir Jėga?” 
VILTIS YRA DINGUSI

Kur tat yra toji “viltis”, kuri buvo “pakilusi ir iš
teisinusi” Maskvos susitarimus?

Kas gi, galima pakartoti, yra esminis dalykas tos 
“vilties”, te kurios “negali būti taikos pasaulyje”, kaip 
Mr. Bullitt mano?

Jei Lenkija yra išmėginimas (tfest), kaip Mr. Bullitt 
pasakė, tai visa viltis yra dingusi.

Lenkiją greitai ėmė okupuoti Rusija.
Kaip greitai Lenkija yra okupuojama, taip greitai ji 

bus Rusijos įtraukta į sukoihunistinlmo tinklą.
Rusija nesitaria su kitomis tautomis, atsižvelgiant 

Lenkijos reikalų.
Rusija neleidžia užtarti ar tarpininkauti kitoms tau

toms Lenkijos klausimais.
Teisinė Lenkijos valdžia, kaip Mr. Bullitt panaitė “at

stovauja teisingai lenkų žmones”, neturi balso, ir tas 
balsas užtrenkiamas.

irtus Latvijoje. Vaizdžiai nurodoma kaip Latvijoje siau
tė bolševikų slaptoji politija (GPU).

Didėjantys pareikalavimai 
kuro alyvos veikia dviem 
atvejais į alyvos žaliavą. 
Kadangi mes daugiau sunau 
dojame “high oct&ne” ga- 
zui iš alyvos žaliavos, tai 
lieka mažiau kuro alyvai ir 
kerosinui. Tačiau tuo ipat 
metu mūsų karo pareikala
vimai kuro alyvos nuolat 
didėja ir vis daugiau ir dau
giau kuro ir dieselio alyvos 
reikalinga varyti mūsų lai
vus ir mūsų tankus, moto
rizuotus įrengimus ir palai
kyti mūsų irt dus t riją pilnam 
pajėgume. Paprastai sakant, 
mes, namų frontas, esame 
pagauti plyšyje. Mums ne
bus daugiau alyvos. Mes tu
rime ištesėti su turimais ra- 
cionavimo kiekiais. Kad su
taupius kutą ir tuo pačiu 
turėti pakankamai šilimos, 
reikia tikrinti savo pečius 
reguliariai, ir Žiūrėti, kad 
jie būtų tinkamai išvalyti 
bei nustatyti, šilimos ir va
rymo kontrolės įtaisymai 
turi būti inspektuojami, kad 
būti tikrais, kad jie tinka
mai kontroliuoja slyvos var 
fojimą. Jeigu reikia dažnai 
atidarinėti langus, kad pra
vėdinus per šilltus kamba
rius, reiškia, kad jūsų šil
dymo mašina aikvoja kurą. 

Ne vien kaip mes deginta-

DABAR

i x ja -* K

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BOiies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kalno misi 

Atvykite | mQsą jardą Ir apžiūrėkite sta* 
ką Ir aukštą rūšį LKNTŲ—MILLW0BK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATRBUOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, viškų, skiepą Ir fletą. 
PASITARKI^ StJ MfcsV MKSPEBTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APŠOKAVDŠAS m PRISTATYMAS 
TEIKIAMAM DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARft-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. ęo pietų

— -----  ------ ■ ■ T ■ ai ..-r ‘

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Nacių kova su Bažnyčia Lenkijoje,
Iš Londono pranešama, kad nuo nacių terorizmo Len

kijoje mirė: 3,100 kunigų, tai yra trisdešimtas procen
tas kunigų, kurie gyveno prieškarinėje Lenkijoje. Apie 
tuos dalykus rašo “Catholic Times”. Žinios gautos 
per lenkų katalikų spaudos agentūrą.

Daugelis iš kunigų bfivo nušauti arba mirė kottcen- facionuojamą kurą, bet 
tracljos stovyklose. Straipsnyje sakoma, kad dabar 
yra apie 5,000 lenkų kunigų nacių koncentracijos sto
vyklose (kempėse).

Prieškarinėje Lenkijoje buvo 46 vyskupai, dvidešimt 
penkioee vyskupijose, ir vienas apaštališkas vikarija-

lygiai svarbu yra tai, ką 
mes darome su šilima, po 
to kai mes ją gauname.

Daagriis jūsų, te abejo, 
daug kreipete dėmesio į sa-

taa. šiandien tik septyni vyakapši pasilikę savo vys- v0 insuliaclją. ai y-
kūpiįoae. seminarijos liko uždarytos, religinis mofcy- ra P11/1111’ 8veikai protauja
mas mokyklose neleidžiamas, religiškos draugijos ir ma’ nes na‘
katalikiški) laikraščii) spausdiuo^as uždraustas. {Nukelta j 5 pual*).

Sprl nosiniai 
Mai rasai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
apringsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sotanpysite 25% 
per VAKARIO Ir KOVO mėn.

NtnfHo Oom-h

Telefonas SEELEY 8700

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

. 2310 WEST ROO8EVELT ROAD
ŽT
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TAIKININKAS — PĖĖfrJLJba AmING tOM
raito būdais reąjti ir plūsti 
šios organieMcij.es veiklą lie
tuvių tarpe, kad pagreitin
ti jos uždavinius sėkmingai
atlikti, būtent, išleisti rei- ąkalingus veikalus apie Lie
tuvą ir kitais aktualiais klau 
simais lietuvių ir anglų kal
bomis.to

.Susirinkimo įgalio os:
Agnės Glite,
P. Jančauskaitė

NULIŪDIMO VALANDOJEVasario 16-toii L“ * ‘ 7.J1“1 r“‘ri^°’ puošnion seminarijos salčn
Marijono seminarijoj is«inrti “ Cika«o8

Vasario 18 d. Lietuvos ne- žod*' Kwl- Sep“ta’ MK3'’ sa' 
priklausomybės atgavimo To Pratarties žodyje jaudi-
tukaktis buvo iškilmingai nan<iai nuP,ese aka,adzla «- 
paminėta Tėvų Marijonų se- P^amą ati-
minarijoje, Snmdile, IU. [kviesdamas kl.enkų

9 vai. ryto atlaikytos ii- chon» su«iedotl žavingaskilmingosTižios iv ui iu-'liau<tes dainaa' Ch°™ 
vusius laisves kovose. Birt-. d°™vo Pata ^minarijo. rėk 
mime ir vergijoj mirusius. ku“' A' M
Mišias šv. laikė prof. kun.
M. Urbonavičius, MIC. Jam Seminarijos namo virši- 
asistavo kun. Gurklys ir ninkas, kun. J. Mačiulionis, 
Bulovas. Klierikų choras MIC., perstatė garbingą sve 
giedojo “Missa de Reųuie”. čią Lietuvos konsulą, dr. 
Po Mišių atgiedota “Libe- P. Daužvardįj, kuris atpasa- 
ra” ir atlaikytos pamaldos kojo tarptautinį nusistaty- 
prie katafelio. mą Lietuvos atžvilgiu. Jis

.......— palietė bolševikų ir nacių
Kaip taupyti vokupacj>8- Taip,w,r pat išaiškinta, kuo remiasi
kdrUI dlYVd nieko nepagrįstos Rusijos

(Atkelia U 3 pusi.) Pretenzijos j Lietuvą. Kat 
inai, ir faktinai visi pasta- pareikšta kad P°kaI^-
tai, - yra "šilimos laiky- "‘3 Pa3auls ±*\remtl8 
tojai”. Jeigu jfis leidžiate ir dėlto daug y-
šilimai nereikalingai išspru- » P°. kar° »» al*a”
kti, jūs visam laikui mlsto- bu8vą lr nesiklausomą 
jate tos šilimos, kartu su *žšetavą.
kuru, kur ji jūs su varto j ate Seminarijos choras antrą 
kai šilimai gduti. Jeigu jūs kartą pakviestas padainuo- 
galvojate, kad, šį sezoną jau ti liaudies dainų. Perstaty- 
per vėlū išleisti tiek pinigų. tas Herald-American laik- 
insuiiacijai, padalykite tai. raštininkas, S. Pięža, kuris 
patys naminiu būdu —»už- kaip pat i prabilo, į susifin- 
kimšdami visus plyšius bei knisius. Jis .nušvietė Amėri- 
skyles. kos lietuvių sukurtą šioje

Pavyzdžiui .gerai apieško- šaly)<! kultdr* & ™8in0..p'ie 
kit aplink langus ir duris ™ningos katalikuos betų-
plyšių, ir apksmšykit juos vlskos akc,i03’ n®8 toklu 
gerai. Uždengiate langus. būd“ S^ausm galima pa-
kada tik nereikia šviesos iš S®?*11 tev11 salelel Lleta' 

• v a. ilauko. Kambariuose, ku
riuos nevartojate, laikykite Programa baigėsi Lietu- 
langus visą laiką uždarytus, vos ir Marijonų himnais.
Iš viso, uždarykite sunkiai p j
apšildomus kambarius ir ne- ____________
naudokite jų. Laikykit in- jl ' .

dus su vandeniu ant radia- rdVyKęS SpdUOOS
torių ar kitų'šildytojų; ka- j. rfiifmAac 
dangi drėgnas oras atrodo ivIRalU lHIIIi1QaS

Bridgeport. — Vasario 1< 
Čia yra tik keli iš dauge- Skaudos Sekcijos mitingai 

lio dalykų, kuriuds kiekvie- praėjo gyvai ir sėkmingai 
uaa namų Šeimininkas gili Turiningas paskaitas aktu 
pate sau padaryti, kad iš- aliais klausimais laikė kun 
tekti su kuru. . J Prunskis, kun. K. Baraus

* LttiAU. *
BACKmATMCK

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Nenugalima yra U tauta 

kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už aavo lais
vę. Napoleonas LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

PIRKITE KARO BONUS

JUOZAS BALSEVIČIUS
Gyveno 2325 S. Hoyne- Ave.

Mirė Vasario 19 d., 1944, 6:45 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

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

PaĮ&o dideliame nuliūdime: moterį Jozefą (po tėvais 
Shemątitytė), du sunūs St. Sėt. Jeropie (U. S. Army) ir mar
čią Charlotte ir Aviation Mach. 2C1. Latorence (U.S.Navy) 
ir marčią Pauliną, pusbrolius Jurgį ir Antaną Balsevičius ir 
jų šeimas, artimas gimines Domionienę ir jos šeimą, Ada- 
maičių šeimą ir Račiūnų Seimą ir daug kitų giminių it pa
žįstamų.

Velionis priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų ir Bal
tos Žvaigždės Kliubų it Chicagos Lietuvių dr-jos.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd. PI. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 24 d. iš koplyčios 

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

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Pusbroliai ir artimieji 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

John Albert Collett, nor
vegų kilmės nacių simpati- 
zatorius, skaitomas - vadu 
‘Taika-Dotbar’ (Peace-Now) 
judėjimo, suimtas Cincinnait- 
ti, Ohio, kaipo PėepingToin 
Draugas teJephoto)

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
({steigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi to— r:   — - - -y. —-
PAMINKLAI -

kas ir S. Šagamogus. Daly- I 
viai atydžiai klausėsi, įsigi- I 
lino į iškeltus įdomius klau- I 
simus, davė paklausimų; E. I 
Samienė karštai ragino rem- I 
ti pradėtą rimtą ir naudin- I 
gą naujos organizacijos dar I 
bą ir pati pirmutinė parodė I 
pavyzdį realiai paremdama. I

Nuo Vas. 17 d. J. šlioge- ’ 
ris, sulyg Federacijos ir 
Spaudos Sekcijos įgaliojimo, | 
pradėjb narių ir! rėmėjų vfet- , 
havimo darbą. Girdėti, kad I 
Spaudos Sekcijos nariai ir i 
rėmėjai Bridgeporte auga, 
kaip grybai po lietaus. Iš 
čia spaudos vajus pereina į! 
Marąuette Park koloniją iš i 
eilės.
Rezoliucija Spaudos 
Sekcijos reikalu

Federacijos Spaudos Sek
cijos sUsirinkime, vasario 16 
d. Bridgeporte, susirinkę vie 
tos lietuviai ir sekcijos na
riai, išklausę kalbėtojų pas
kaitų šių dienų klausimais, 
susipažinę su spaudos sek
cijos darbuote bei tikslais 
ir iškeltus dalykus apsvars
tę, nutarė moraliai, medžia
giniai ir visais leistinais do-

MAUZOLEJA1

Pasitikėjimo
Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8ŪTACPY- 
RiT Agentų Komisą

M Ffaato Virš M Metų

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo Ir Darbo.

PERSONALIZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL GOBTI 
PARTICUIzAR FEOPftiB PREFER PACHANKIS FRODUOTION8 

DISTRIBUTOR8 O^ THE FAMOUS MON TELIA J GRANITE 
Moet Beeatlful—Moet EJadarteg—Otrttoigret net Ia Th® VTorld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuvianu 
klientams pilną patAnlrinimąi

JOHN W. PACHANKISDidyste Ofisas If Dirbtuvė

VENETIAN — THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

Mūsų pastatytas MONUMENT CO*
TAVAMS MaRUGNAMS

DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N; WESTEKN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 610*.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8645 Tek REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GeriaotfU patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONĖ 9600 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NakųNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AsociacijoA.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKI
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOSPER STATO PROGRAMĄ SUSIDEDANČIĄ IS 

es Dainy — Klasiškų Kurinių — Operetės ir Operos Arijų
Florence Balsis, AMona JEtercus, Dale Dantenas, Aldona Grigaitis, Albena Kasper, 
RrisČtenas, Christiile Mlller, Elaine Pendrys, Mary Puksmis, Sylvla Sitavich ir Olga

Vasario (Feb.) 27,1944 
Rimbai! Hali—Jackson ii Wabash

Mes Turime 
Koplyčias 

bose Miesto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DRENĄ IR NAKTĮ P. J. RIDIKAS

4605-0? S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

PRADŽIA: 3:00 VAL. PP ĮŽANGA: $1.10 — 83c

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE. Phoėe YARDS 11SB—S8

EVANAUSKAS

4330-34 S. California 
Avenne 

Lafarette 0727

LACHAWICZ IR SUNAI
ST 38rd PLACE Phones: CANAL 2515
MICttlGAN AVE. COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

REMONTAViMUI AĖBA REFINANSAVIVft l

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS
Koplyčios VELTUI Visose 

ChicAgos Miruo
•e L BUKAUSKAS

10821 90. MICHIGAN AVE. Phoae PULLMAN 9661
TArtliYĖ FtNAftŠlNlAI Nf:l4ttldLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
uti ir ligi $5t000.00 apdrausti ^per Federnl Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

fflOŠTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 3238 SO. HALSTED ST.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVE. Phoae TAU

PlrinadleMUs ir Ka 
8 vai. vate

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. P

Retinkite ir platinkite dienraštį "Draugą

organieMcij.es


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLETNOTS
v ’ < . . • w

Su melu toli nueisi, bet negrįši

Arba kaip vyras su moters pinigais 
good time turėjo

o

Gudtaimai būtų geras 
daiktas, jei kiekvienas jų 
gudtaimu ir baigtųsi. Bet 
dažniausiai pradžioje būna 
gudtaimas, o vėliau — dan
tų griežimas. Šį faktą gali 
paliudyti ir George Michel, 
32 metų amžiaus, dar į ka
riuomenę nepaimtas, šokių 
mokytoj a s-tyčeris. Jis' turė
jęs gudtaimą su Mrs. Bruse- 
witz pinigais.
Mokina šokti

Mrs. Brusewitz, 33 metų 
amžiaus, užėjo noras išmok
ti šokti. Kai tokio amžiaus 
moteris pradeda apie šokius 
galvoti, tai daugelis susida
ro savotiškas nuomones. No
rui patenkinti ji susirado šo
kių mokyklą, o toje mokyk
loje sakomą George Michel. 
Sukalba tuoktis

Šokdamos poros dažnai 
dar ir kalbasi. Aišku, kad 
netylėjo ir George su Bruse- 
witz, kuomet jis mokino ją 
šokti. Kalbėjo ir... susikal
bėjo tuoktis. George pasisa
kę esąs vedęs, bet, girdi, jis 
gausiąs divorsą. Mrs. Bruse- 
witz jo propozicija labai pa
tikus ir sutarė tuojau išva
žiuoti į Los Angeles, Calif. 
Mrs. Brusewitz padengė vi
sas kelionės lėšas.

Būdamas Los Angeles Mi
chel gavęs telefoną iš Chi
cagos, kad greit grįstų svar
bų reikalą sutvarkyti. Jis 
pinigų neturėjo, tai Mrs. 
Brusewitz vėl davė $150.

Dalinkitės
kitiems irgi reikia 1

ATYDA: Commonw»alth EAI- 
wm Kompanija neperka var
totų elektroa trenkimų vėl 
pardavimai, bet maloniai pa- 
irelbatl ChIrkime Krautuvlnln- 
kama Jų patriotiniam Keiti
mo Plano.

Dėdė Šamas gauna naudą 
jūsų karo štampų pinigų.

Tiktai Priešas pralaimi per jūsų 
karo štampų “pramonę.”

IŠKtISKIT nevartojamus 
dalykus j Karo Štampas
Visiems nauda kada jūs iikeičiate 
senus įrengimus į Karo Štampas.

Karo darbininkas, ar kas kitas 
kuriam reikia elektros laiko—su- 
taupymo įrengimai, galės juos 

l pirkti pertaisytus jūsų krautuvi
ninko.

Jūs gaunate Štampas—kurios pa
gelbės jums pirkti tą elektros 
“Svajojamą” virtuvę po Pergalės.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Parvykęs j Chicago jis pa
telefonavo jai, kad permaža 
— jam reikia dar $250. Mrs. 
Brusewitz telegrafu ir tuos 
pasiuntė.

Sugrįžęs į Los Angeles jis 
pasisakė Mrs. Brusewitz, jog 
turįs kaikuriam laikui ding
ti, kadangi žmona sekanti 
jo pėdomis. Bet kad ir din
gęs turėtų yisuomefr Mrs. 
Brusewitz atminty, jis pa
prašė jos kokio nors daikto. 
Mrs. Brusewitz įteikė jam 
savo auksinį žiedą.
Su George ir viskas dingo

Vieną dieną parėjusi į sa
vo apartmentą, kur jie gy
veno, vos neapsvaigo ųuo 
nustebimo: radio, auksiniai 
daiktai, net šešios degtinės 
bonkos dingę. Mrs. Bruse- 
witz sugriežė dantimis ir pa
skambino policijai. Šiai at
vykus, ji išpasakojo visą 
istoriją.

George tokios Mrs. Bruse- 
witz šunybės, matyt, nesiti
kėjo, nes nepasislėpė. Poli
cija jį greit surado ir sučiu
po.

Dabar tarp George Michel 
ir Mrs. Brusewitz santykiai 
baigti. Gaila tiktai pinigų, 
kuriuos ji išleido tam, kad 
jis turėtų gudtaimą, bet ku
ris greičiausiai irgi baigsis 
keikimu ir dantų griežimu 
kalėjime.

PIRKITE KARO BONUS!

PIRMIEJI VIRŠ TRUK SALŲ

Įgula vieno didelio bomberio — marinai nusifotografavę prieš pakilsiant atlikti 
jiems paskirtą misiją Truk salose. Vidurinėj eilėj, trečias iš kairės yra seržantas Al- 
bert S. Mezinis iš Racine, Wis. Pavardė atrodo lietuviška. (Acme-Draugas telephoto)

Italijon galima siusti 
laiškus

Chicago pašto viršininkas 
E. J. Kruetgen praneša, kad
U. S. Pašto Departamentas 
skelbia sekančias informaci
jas:

Laiškai ir atvirlaiškiai 
vien asmeniniam susisieki
mui, kuriuose nieko nebus 
rašoma apie biznį finansus 
ir kitokius komercinius rei
kalus, bus priimami pašto ir 
parsiunčiami Sicilijon, Sar- 
dinijon, ir į dešimtį Italijos 
provincijų, būtent: Bari, 
Brindisi, Catanzaro, Cosen- 
za, Lecce, Matera, Potenza. 
Reggio, Calabria, Salerno ir 
Taranto.

Laiškai neturi sverti dau
giau kaip dvi uncijas ir turi 
būti apmokėti pašto ženk
lais: penkių centų už pirmą 
uneiją ir 3 centų už sekan
čią unciją ar jos dalį.

Visi laiškai turės pereiti 
Amerikos cenzūrą.

Keturios seserys 
trykšta džiaugsmu
Užpuolime ant japonų 

“Pearl Harbor” — Truk sa
lų, pirmojo bomberio įguloj 
buvo ir du čikagiečiai: Sgt. 
Edwin P. Troy ir 2nd Lt. 
Richard W. Starnes. Pasta
rasis namie turi keturias se
seris, gyvenančias adresu 
6531 S. Harvard, kurios dir
ba karo pramonėje. Sužino
jusios tai, jos be galo džiau
giasi, kad brolis buvo vienas 
pirmi/jų pulti japonų bazes 
Truk’e.

Lt. Starnes yra marinas, 
baigęs Englewood High 
School. Tarnyboj eina dide
lio Liberator bomberio navi
gatoriaus pareigas.

Privers inspektuoti
Po įvykusio Carnegie-Uli- 

noi» Steel Co., So. Chicago 
skyriuje, sprogimo, kuriame 
žuvo penki darbininkai, ko
ronerio džiūrė, susidedanti 
iš šešių inžinierių, pareika
lavo, kad kas trys metai bū
tų peržiūrėtos, inspektuotos 
visos dirbtuvės turbinos ir 
generatoriai. šiuo sykiu 
sprogo viena gano turbinų.

Yra geros širdies žmonių

Pašalpa, užuojauta ir pasiūlymai 
plaukia iš visų pusių

šeštadienį “Drauge” rašė
me apie vieno jūrininko 
žmoną su trimis vaikais, ku
ri darganotą dieną, sningant 
ir šalant buvo išmesta iš bu
to už pasilikusią vieno mė
nesio nuomą $39 sumoje. 
Moteris laikiną prieglaudą 
buvo radus pas savo motiną 
mažame* name.

Laikraščiui paskelbus to
kią žinią, pradėjo plaukti 
užuojauta ir pasiulyinai. Mo
teris su ašaromis sakė, jog 
nesitikėjusi, kad Chicagoj 
būtų tiek gerų žmonių.
Eik ir gyvenk ,

William A. Wilkins, 4949 
Indiana Avė., pirmas pašau
kė Stockyard policiją ir pa
reiškė :

“Ir vėl sninga. Aš turiu 
du tuščius apartmentus. Te
gul tuojau kraustosi. Rytoj 
atvešiu raktus”.

Frank C. Rathje, galva 
Chicago City .Bank and 
Trust Oo., policijai patlefo- 
navo sekančiai:

“Pasiuskit ką nors tuojau 
pažiūrėti, ko tai moteriai ir 
vaikučiams reikia ir greit 
man praneškit”.
Apmoka perkraustymo lėšas

Mrs. Martha Hine, 3106 
W. Madison St., pranešė po

Policija Iriksu suėmė 
du gemblerius

Jei policijai sunku vienu 
budu sučiupti gemblerius. 
tai ji randa kitokį būdą. Pa
vyzdžiui, policija sužinojo, 
kad adresu 3514 Broadway 
randasi gemblernė, kuri vei
kia vien telefonais. Tokiose 
vietose yra slinku sučiupti 
gemblerius, tad policija nu
vyko į šalę stovintį namą ir 
telefonu paskambino:

“Nešdinkitės lauk, nes po
licija atvyksta”.

Vos spėjo policija išeiti iš 
namo, kaip du vyrai išbėgo 
iš gemblernės. Netik suimti 
vyrai, bet sunaikinti ir 
gemblernės telefonai.

licijai sekančiai:
“Aš turiu sūnų laivyne ir 

septynių kambarių apart
mentą. Tepersikrausto čia 
gyventi. Man reikia tiktai 
vieno kambario.. Kituose ga
li ji gyventi. Aš esu ryšy su 
trokų kompanija, jie dykai 
perkraustys.”
Vyras ramina

Apie įvykį sužinojo ir jos 
vyras Great Lakęs stovyk
loj. Jis telefonu sekančiai 
pasakė:

“Nesirūpink, honey. Jūri
ninkai čia, išgirdę apie įvy
kį, pasiryžo padaryti rink
liavą tavo reikalams. Dar 
kas nors iš Navy Relief pa
matys tave”.

Moteris ir vaikai džiau
giasi. Smagu visiems.

Priemiesčiuose sukel
ta $60,000

Kovai su vaikų paraly
žium fondas praneša, kad 
šiomis dienomis gavo $60,- 
000 aukų iš Chicago prie
miesčių, į kuriuos įeina ir 
Cicero. Šis miestelis aukų 
surinko $10,150.

! Paragvajus ir Bolivija 
Į yra vienintelės valstybės 
naujame pasaulyje, kurios 
neturi išėjimo į jūrą.

Šiuomi laiku jau galima 

PILDYTI INCOME TAX BLANKAS 

Dienraščio "Draugo" Ofise I

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

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

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

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Taz blankos.
4. ) Nuorašas nuo visų*išmokėtų taksų per perei

tus 1943 metus.
5. ) Jei turite nuosavybių, tai atsineškite rendų ir 

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

Kas girdėti
Chicagoje?

•

Drake paslaptis per
duodama FBI

Prieš mėnesį Chicago j, 
luksusiniam Drake viešbuty, 
įvyko žmogžudystė, kurios 
paslaptis iki šiol dar neiš
aiškinta. Nežinomos moters 
revolverio šuviu sužeista ir 
vėliau mirė turtinga mote
ris Williams. Miesto, apskri
ties, valstybės, net federa- 
liai autoritetai, iškamantine- 
ję visokiais būdais daugelį 
asmenų, nesusekė žmogžu
dystės siūlo pradžios. Laik
raščiai buvo net dovanų ža
dėję už suradimą žmogžu
dės. Revolveris 30 metų se
numo rastas, tačiau nesuse
kama, kam jis priklausė.

Dabar toji Drake viešbu
čio žmogžudystės paslaptis 
perduodama federaliams a- 
gentams — FBI.

Pirmadienis, vas. 21, 194?

.M / mus
Pi

Kepėjams pakelta 
algos

Consolidated Biscuit Co., 
423 darbininkams pakelta 
algos. Darbininkai yra susi
organizavę į United Bakers 
and Confectionary Workers, 
15 lokalą (CIO).

Kolegijos
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse dabar yra 69-ios ko
legijos, kurios gauna dalinį 
išlaikymą iš federalinės val
džios.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
-ĮEITAS D» MANDAGUS 
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kreipkitės prie mūsų
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SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P, KEZON
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X Fabijonas Gudas, sū
nus Prano ir Uršulės Gudų,
901 W. 33 St., nutraukė 
mokslą Chicago universite
te ir išvyko į St. Paul, Minn., 
kur St. Thomas Military a- 
kademijoj dėsto anglų lite
ratūrą. >

X Amerikos Legiono, Pil- 
sen postas No. 825, šaukia 
masinį susirinkimą vasario 
22 d., 8 vai., Bohemian-A-. 
merican salėje, 1440 West 
18 St, “Bill of Rights” rei
kalu. Pakviesti žymūs iš 
Legiono kalbėtojai. Lietu- f 
viams legionieriams naudįn-'V 
ga nuvykti į prakalbas.

X Elena Razbadauskaitė,
Šv. Kazimiero Akademijos 
alumnė, davė gražų visoms 
alumnėms pavyzdį. Ji ne tik 
pati prenumeruoja “Drau
gą”, bet pastaruoju laiku * 
pasižadėjo parašyti žinių iš 
Town of Lake kolonijos. 
Sveikinam naują dienraščio 
korespondentę.

X “Draugo” skaitytojų 
skaičius Kenoshoje padidė
jo vienu niauju nariu, būtent 
Stanley Venckum. Kenosho
je “Draugo” reikalais nuo 
seniai darbuojasi mūs pasi
žymėjęs agentas V. Man- 
dravickaą. Katalikiškos spau 
dos reikaluose jis visiems 
mielai patarnauja.

X Chicagoj daug spaus
dinama bedieviškų laikraš
čių ir brošiūrų. Leidėjai sa
ko, jie spausdinami ne be
dieviams, bet katalikams, .. 
kad juos suklaidinus, ati- ’ 
traukus nuo bažnyčios. Sau
gokime patys ir kitus pers- 
nėkime.

X Sgt. Leopold Čibiras, 
iš Town of Lake, kurs šiuo 
metu randasi Naujoj Gvinė
joj, rašo, kad ši sala gam
tininkams gali būti tikras -4 
rojus. Kiek ten įvairių paukš 
čių, 'žuvų, vabzdžių ir kito
kių gyvių. Be daugybės į- 
vairių žvėrių, gyvačių ir 
krokodilių, kurie žmogų sau
sumoj veja, o vandeny už
kluptas jlau negaili pabėgti, 
rašo, labai pavojingi žmo- * 
giui yra uodai. ;. *

X Kun. A Linkus, klebo
nas šv. Kryžiaus parapijos, 
savo pamoksluose dažnai 
primena tikintiesiems apie 
rėmimą katalikiškos spau
dos. Pav., užpraeitą sekma
dienį evangelijoj kalbamas 
sėklas prilygino prie skai
tymo. Katalikiški laikraš- f 
čiai ir knygos — tai geroji 
sėkla, kuri atneša gausių 
vaisių.

X Lelt. St Leparskis,
3358 So. Lituanica Avė., bu
vęs šv. Jurgio parapijos ko
miteto narys, o dabar tar
naująs Dėdės Šamo armi- , 
joj, Q.M.C. skyriuje, tris 
dienas praleido pas tėvelius.
Jis vyko iš Georgia valsty
bės j Arizona. Sužinojęs, kad 
pralotas M. L. Krušas, šv. 
Jurgio par. klebonas, šiuo 
metu atostogauja Arizonoj, 
sakė pasirūpinsiąs jį ten ap
lankyti.
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