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..."and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Vol. XXVIII

Užėmė Namur ir kitas Kwajalein salas
Sąjungininkai įėjo j Cassino miestą
Anzio fronte tebevyksta smarkūs mūšiai

LONDONAS, vas. 3. — atakuoja tą miestą iš prie-
Oairo radio pranešimas sa
ke tankai prasilaužė į Cas
sino miestą ir kovos dabar 
vyksta to naciu laikomo 
miesto gatvėse. Anot rapor 
to, sąjungininkai pėstinin
kai dabar skuba žengti į 
miestą. „

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 3.—Amerikie
čiai kariai, pralaužę nacių 
Gustav liniją ir apėję Cas
sino iš šiaurės, dasivarė iki 
500 jardų niuo to nacių des
peratiška,: laikomo miesto 
penktos armijos fronte, ir 
puola jj iš užpakalio.

Kiti amerikiečių daliniai

šakio, nežiūrint d'delios ug
nies iš nacių mortarų ir pa
trankų iš paties miesto. Na 
ciai stipriai įsitvirtinę tame 
mieste, kurs saugo didįjį 
kelią vedantį Romon.

Anot sąjungininkų štabo 
komunikato, nacių Gustavo 
linijos centrui šiuo laiku 
gręsia pavojus.

Dvišakė ataka ant Cassi
no vyksta tuo pat metu, 
kaip dideliai mūšis/: prie 
Anzio pozicijos, žemiau Ro 
mos. Jau trys dienos kaip 
ten išlipę sąjungininkai ka
riai kaujasi su nac/aisCam- 
poleone ir Cisterna apylin
kėse.^^

NACIAI VAIKUS IMA KARIUOMENĖN GREIT OKUPUOS KWAJALEIN SALA
Skubiai užima visas to atolio saleles
NAMUR SALA, Kwal> 

lein atolis Marshalluose, 
vas. 3.—Amerikos marinai 
šiandien baigė užimti Na
mur salą, užmušdami ten 
rastus japonus karics, kiti 
kurių buvo ten pabėgę iš 
vakar užimtos Roi salos.

Namur saloje randasi 
reikmenys reikalingi sėk
mingam operavinru Roi sa
loje esančio aerodromo.

Marinai tankais kauja ja
ponus Kwajalein saloje. Iš 
komunikato duodama su
prasti, kad atakos ten vyks
ta ir greit bus užimta ir ta 
sala.

1,100 U.S. lėktuvą 
atakavo nacių uosti

lčndonas, vas. 3. —
Milžiniškoj atakoj šiandien,
1,100 “skraidančių tvirto
vių” ir naikintuvų puolė 
WiThelmshaveno uostą Vo
kietijoje, kur randasi nacių 
nardančių laivų, centras.
Britų dtrmoto'jrmįai Marau- 
der lėktuvai tuo pat metu 
atakavo taikinus šiaurinėj 
Prancūzijoj.

Pagal štabo pranešimo, 
visi Marauder lėktuvai sau
giai grįžo.

Nors išskrendant 
glijos buvo giedra,
kiečiu lakūnai rado dideles japOn|Į m'ieStį BUffllOj
debesis v.;» Vokietųoe >r ' £EW & 3 _
turėjo per jas numesti savo . . , . .į _J _ į Kiniečiai kanai, žygiuoda-

Lėktuvo nelaimėj žuvo 
žurnalistas Clapper

WASHINGTON, vas. 3 — 
Raymond Clapper, Washing 
ton kolumnistas ir politikos 
komentatorius, žuvo lėktu
vo nelaimėj dalyvaujant 
Marshall salų invazijoje cen 
trina-m Pacifike.

Trumpas laivyno praneši
mas sakė lėktuvas, kuriame 
Clapper važiavo, ore susi
mušė su kitu lėktuvu. Abu 
krito į vandenį ir visi juose 
buvę vyrai žuvo.

Viena vokiečių mergelė atsisveikina su vos keliais metais vyresniu savo broliuku, 
kuris Hitlerio karo mašinos yra paimtas j “Grossdeutschland” pėstininkų d'viziją. 
Daugelis tų kareivių vos 15 metų amžiau?, ši nuotrauka iš Stockholmo per radio at
siųsta į New York. (Acme-Draugas telephoto)

tumo, septintos armijos ka
riai, kurie čšlipo vakariniam 
krante, jau okupavo didesnę 
dalį tos salos ir suvarė ja
ponus gynėjus į siaurą ry
tinį galą, kur juos sistema- 
tiškai bombuoja ir apšaudo 
mūsų lėktuvai ir karo lai
vai. •

Štabo pranešimas sakė 
devynios mažesnės salelės 
taipgi užimtos. Sept'ntos 
armijos divizijos užėmė 
Gehh, Minni, Ennylabegan 
ir Ennujubi salas, o ketvir
toji marinų divizija greit 
užėmė Milių ir Bogerlaip, iš 
kur jie persikėlė per North
ern Peak ežerėlį ir užėmė 
Enunbarrett, Ennumen net 
ir Ennibirr salas.

Iš viso-, tad, sąjunginin-

iš An- 
ameri- Kiniečiai užėmė kitą

bombas. Protarpiais lakū
nai sakė matę nacių suda
rytus dūmus, kuriais vokie
čiai bandė paslėpti taikinį, 
bet tai nepaveikė į ameri
kiečių taiklų bombavfmą.

Vakar naktį britų Mos- 
ąuito bomberiai atakavo 
taikinius vakarinėje Vokie
tijoje. •

Kelias valandas po ame
rikiečių atakos ant Wilhelna 
shaveno, kiti sąjungnidkų 
lėktuvų daliniai skrido per 
kanalą, matomai tęsti di
džiąją orinę ofensyvą.

Aprubežiavo federalius 
balotus užjūriui

WASHINGTON, vas. 3.— 
Senato administraciniai va
dai šiandien neformaliai su
tiko priimti priedą svarsto
mam karių balsavimo by-

RUSAI
Naciai

SUP0150,000 NACIU KARIU
ino evakuavę Lucką, Rovno

LONDONAS, vas. 3. — 
Specialiam dienos įsakyme, 
Maršalas Stalinas šiandien 
pranešė apie sąjungimą dvie

liui, kuris aprubežiuotų tų jų. Ukraiąflg fęontų. Tuo su-
federalinių balotų vartoji
mą vien tik užjūry karei
viams ir kitiems ten išsiųs
tiems pareigūnams.'

Suomijai 6 savaitės 
pasitraukti iš karo

STOKHOLMAS, vas. 3.— 
Diplomatiniuose sluoksniuo
se girdima raportas, kad 
Rusija davusi Suomijai še
šias savaites laiko pasitrauk 
ti iš karo arba imti atsako

gauta 10 vokiečių divizijų, 
arba. apie 150,000 karių.

Įsakymas pranešė aipde 
Smela užėmimą Dniepro už
lenkime ir sakė Generolų 
Vaitutin ir Konev armijos 
pasivarfusios pirmyn iki 45 
mylias po to, kaip pralaužė 
nacių linijas 100 mylių plo
te.

Rusai neminėjo Lucką, 70 
mylių, nuo Lenkijos sienos, 
Lenkijoje, ar Rovno, 30 my 
lių į vakarus nuo sienos. 
Apie tų miestų evakmvimi 
buvo pranešta ankstyves
niam vok’ečių komandos 
pranešime. Vokiečiai prisi
pažino evakuavę Smela pra
eitą šeštadienį.

Šiauriniam fronte 
pasiekė Narova upę, 
joj, ir vis skubiai: varosi į 
Narva miesto pusę.

mi per šiaurinę Burmą, už
ėmė Taipha Ga, tvirtai ap
gintą miestą ant svarbios 
japonų susisiekimo linijos, mybę už pasėkas, jeigu at-
Anot sąjungininkų štabo sisakytų. Suomiai Stokhol- 
pranešimo, kovota už tąme sakėsi girdėję apie tą 
miestą šešias dienas. ulUmatumą. Iš to spėjama,

kad jis perduotas ir Hel- 
singforsui, nors nežinia 
kaip Maskva tą padarė.

Suomijos parliom e n t u i 
posėdžiaujant, manoma už
sienių reikalų komisija, rim 
bai svarstys tą reikalą.

Daugelis mano, jog Rusi
ja reikalaujanti tų terito-

PEARL HARBOR, vas. 3 
—Amerikos marinai ir kai
riai, padedami tankų ir lėk
tuvų1 bei laivų atakų, baigia j kai įsteigė 12 pozicijų šia-
užimiti paskutinį japonų. me salyne.
aerodromą Kwajalė'n ato- 
ly, pačiam Marshall salų 
centre, ir pribaigia užsiliku
sius japonus.

Kwajalein saloje, kuri 
yra pustrečios mylios ilgu
mo ir trečdalįj mylios plo-

Užėmus šiaurinę Roi salą 
vakar, raportai sakė inva
zijos kariuomenės okupuoja 
didžiumą likusių 90 salų ir 
salelių tame atoly taip 
greit, kaip gali išlipti iš 
laivų.

s? Pacifike esanti kariai7^ Partizanai sumušė 6

rusai
Esti-

gaus furlogus
WASHINGTON, vas. 3.— 

Einant nauju Karo Depar
tamento planu, amerikiečiai 
kariai kurie yra išbuvę pie- 

• tų Pacifike du metu ar dau
giau gaus furlogus grįžti

vokiečiu dalinius
LONDONAS, vas 3. — 

Jugoslavų kariuomenė su
mušė šešis vokiečių dali
nius, kurie bandė pralaužti 
part'zanų linijas ir įsilauž
ti į išlaisvintą Slovėnijos

Spaudžia Naujos Gvinėjos japonus
Amerikiečiai laimi Bougainville saloje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS vo garnizonus toj saloj, 
pietvakarių Pacifike, vas. 3. Anot pranešimo, austra- 
—Sąjungininkai kariai ran- liečia!, kurie laimėjo nau
da daug lavonų, iš kurių jas pozicijas Ramu klony,
matoma, kad daug japonų 
miršta nuo bado ir nuovar
gio, kas nurodo, jog eąjun-

Daugiau karo lėktuvu
negu buvo numatyta gininkų blokada paveikia
WASHINGTON, vas. 3.— japonus N. Gvinėjoj.

Lėktuvų produkcijos tary
bos pirmininkas Charles E. 
WiLson sakė, jog sausio mė
nesy pastatyta daug dau
giau kovos lėktuvų, negu 
buvo anksčau numatyta.

KALENDORIUS
Vasaris 4 d.: šv. Andrius 
Corsinž ir šv. Veronika; se
novės: Karigalis ir Laida.

Vasario 5 d.: Šv. Agota; 
senovės: Arminas ir Birutė.

ORAS
Giedra ir truputį šalčiau.

Australiečiai varosi į 
šiaurvakarius pagal krantą 
už Reiss Pornt, ir pasistū
mėjo pirmyn dvi mylias ar
čiau amerikiečių pozicijos 
prie Sardor. Tas kariuome
nes skiria apie 30 mylių, o 
japonai tame tarpe despera
tiškai bando pabėgtii nuo tų 
žnyplių. •

Laivyno PT laivai ir są
jungininkų lėktuvai miškan 
dino ar sužalojo dešimtis 
priešo kareivinių laivų ne
toli kranto, tuo perkirsda
mi liniją, kuria japonai ban 
dė pagelbėti ar evakuoti sa-

rado 220 japonų lavonus. 
Šitie australiečiai kariai žy
giuoja rytuosna, į priešo 
Madang bazę.

Amerikiečiai kariai Bou
gainville saloje, Solomonuo- 
se, vartoja liepsnosvaidžius 
ir tankus, kad praplėsti sa
vo pozicijas Empress Au
gusta įlankos apylinkėje.

Sąjungininkų lėktuvai iš 
Solomono bazių išnešė dvi 
atakas šnt priešo* Rabaul 
bazės, kuriose numušė 8 
priešo naikintuvus, septy
nis kitus lėktuvus sunaikino 
ant žemės, ir 15 sužalojo 
ant žemės Tobera aerodro
me. Keituri sąjungininkų 
lėktuvai negrįžo iš atakų, 
kurios sukėlė didelius gais
rus.

namon paviešėti. Į jų v, etas į teritoriją.
Maršalo Broz pranešimas 

sakė pastarųjų dienų lai
bus siunčiami kiti, dar fron
te netarnavę kariai.Išlaisvinta Italija

■ . ■ Gen. Harmon, armijos ko-
gaus daugiau duonos mondierius pietų Pacifike,
NEAPOLIS, vas. 3.—Są- įspėjo, tačiau, kad to plano 

jungininkų Kontrolės Ko- įvykdymas priklausys ir 
misija šiandien pranešė, kad nuo karo reikalavimų ,’r 

transportacijos, ir sakė nau 
jas planas neturi būti skai
tomas pažadu duoti visiems 
vyrams furlogus.

padidėjus importams ir su
darius didesnius maisto re-

rijų, kurias ji užėmė po zervus, išlaisvintos Italijos 
karo dalys gausiančios didesnįtrumpo suomių-rusų 

1939-1940 metais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Šiauri

niam fronte rasai varosi } 

Narva, Estijoj. Pakeliui į 

Latvijos sieną, užimta 7 

miesteliai. Laimėjimai pie

tiniam fronte sudarė didelį 

pavojų nacių kariuomenėms.

IŠ LONDONO — Britų ir 

amerikiečių naikintuvai lai

vai atrJiavo ir nuskandino 

Vokietijos submariną.

kiekį duonos. Kiekis bus 
padidintas iš 4.4. uncijos 
asmeniu,: j dieną iki septy
nių uncijų. Taipgi rūpina
masi, kad sunkiai dirbą ka
ro fabrikuose darbininkai 
gautų pietus.

Willkie kalba taksu 
reikalu iššaukė audra
WASHINGTON, vas. 3.— 

Wendell L. Willkie reikala
vimas dar didesnių taksų 
iššaukė visok/ų protestų iš 
republ ikonų, vienas kurių 
sakė Willkie taksų pasiūli-

POPIEŽIUS ATSISAKO
APLEISTI ROMA ■■■■■

LONDONAS, vas. 3. —I j imas esąs net daugiau ne
girdėtas Vatikano ra- praktiškas negu Prezidento.

Savo New York e sakyto-

mėjimas prieš vokiečius bu
vo dėka sąjungininkų pris
tatytų reikmenų ir sąjungi
ninkų lėktuvų ir laivų ata
kų ant vokiečių pozicijų 
Jugoslavijoje.

Anot pranešimo, vokiečių 
atakos kol kas sporadiškos, 
bet. Slovėnijoj dar tebevyk
sta. aršios kovos. Smarkūs 

j mūf L i taipgi vyksta Kroa- 
' tijos ir Dalmatijos krantuo 
i se, kur naciai bando truk- 
' dyt: sąjungininkų laivams, 
kurie pristato partizanams 
’-eikmenų.

Sąjungininkų štabas pra
nešė apie naktinę ataką ant 
Maribor miesto, šiaurinėj 
Slovėnijoj, netoli Austrijos 
sienos.

je kalboje Willkie ragino 
kelti taksus iki prmiau ne-

Čia

dio pranešimas sn.kė Jo

Šventenybė Popiežius Pijus 

IŠ LONDONO — Ameri- XII atmetęs vokiečių pasiū

tom bomberiai šiandien skri- U jimus, kad jis apleistų Ro- įmanomo aukštumo, kad iš- 

do per kstalą atakuoti na- mą ir vykta Vokieti ion. saugoti nacionalinę skolą,

cfa® Prancūzijoje 
šešta ataka per septynias 
(Penas ant nepasakomų tai
kinių anapus Anglijos ka

nalo.

IŠ V1SHTNGTONO. — 

Karo produkcijos taryba 

griežtai nusistačiusi prieš

įvedlmą anglių racionavi- 
mo, panašiai kaip kitas pre

"kuri gręstų kaip tik tuos 
dalykus dėl kurių kovoja

Tai buvo Tai jau kelintas kartas.

kad naciai bando prikalbin

ti šv. Tėvą apleisti Amžiną

jį Miestą, sakydami jie ki

taip negali užtikrinti ap- rėjo galvoje naujus taksus 

sausra Poniežins, tačiau, at- karo metui, kurie kasmet 

sisakė kaskart jų paklausyti, sukeltų apie $16,000,000,- j 

Japnnal-gi. priskirti prie 000 pajamų.

ma. t*
Willkie nurodė, jog jistu-

pasiuntinybės Vatikanui, ir 
kurie iki šiol gyveno vieno
je Romos viloje, šiomis die

nomis susikraustė atgal nž 

Vatikano sienų.

Tule Lake japonai 
vis dar nerimauja

TULE LAKE, Cal., vas. 
3.—War RelocaUon Arjthor- 
ity oficialad didelėj Tule 
Lake stovykloj neištiki
miems japonams, šiandien 
t^andė nuneigti raportus, 
kad grupė japonų anglimis 
išdaužė sandėlio langais.

Stovyklos direktorius Ray 
Best atsisakė kalbėti su 
laikraštininkais, bet Allan 
Markley, publicistas, sakė 
japonai “tik žaidėsi.”
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MARSHALL SALYNO ŽEMĖLAPIS Jau nauji metai. Jei kie- 
no baigės prenumeratą — I 
atnaujinkim.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln tbe line oi 

Furniture

4i tau/ f umti o/ JUSmC]wcwf e la/x/>/»9IAMU» ^4
iIDGiGin^ 

.GaGan

čiui teko išgyventi net 10 
metų. Negalėdąmi savo pa
šaukimo pareigų atlikinėti

(LKFSB) Šiemet vasario 
mėn. sueina 60 m. nuo mir-' 
ties lietuvio rašytojo Anup
ro Jasevičiaus. Tasai lietu
vis kunigas buvo rusų * iš
tremtas į Sibirą 1863 me
tais. Jisai su visa eile trem
tinių yra gyvenęs tose vie
tose, kur, ir ’dabar yra daug 
ištremty lietuvių- - Tomsko; 
Krasnojarskouijį Irjtytyko a.-’ 
pylinkėse. PatekęsUsq1$ 
buvo rusų pristatytas prie 
druskos virimo. Apkausty-; 
tis grandinėmis su jomis 
dvejus metus prabuvo, nei 
prie darbo negalėdavo nu
siimti:

— Kaip kareivis be gink
lo, taip aš čia be jų niekur 
negalėjau pasirodyti, — ra
šė j:sai viename laiške.

Toje tremtinių stovykloje 
buvo apie 60 žmonių, jų tar
pe kunigų, grapų, kunigaikš 
čių ir kitokio luomo žmo
nių. Kun. Jesevičius, kil i p 
ir kiti tremtiniai, ‘‘algos” 
per mėnesį gaudavo 90 ka
pe kų ir iš to turėjo (pragy
venti. Srėbė skurdžią putrą, 
krimto sudžiūvusias plutas, 
su pančiais ant kojų...

Vėliau daugumą kunigų 
perkėlė j Tunką, Mongolijos 
pasienyje, 200 varstų nuo 
Irkutsko. Čia kun. ’ Jesevi-

»*»* 6S5b So. Talman Avė. 
»i«,. TaL GROvehUl 0617 
-Hftce Tel. HEMlock 4848

lOGCtRlK

Čia ištremtieji kunigai vie-. ? 
iii vertėsi prekyba, kiti ėjo 
tarnauti pas ūkininkus, kad J 
tik pragyvenimu apsirūpin
tų, nes čš valdžios duodamo
ji tremtiniams pašalpa — 6 
rubliai mėnesiui — buvo ne
pakankama butui nusisiam- 
dyli, vtfjgiių ir drabužiams. 
Po eiles" metų taip valgiu j 
go gyvenimo, tremtiniams bu 
vo pagaliau le'sta iš Sibiro 
persikelti į Europos Rusiją. 
Kun. Jesevičius kartu su a- 
reštantais, keliavo pusę me
tų: vandeniu plaukė daugiau 
kaip 4,000 varstų, pašto ve-’ 
žimu — 3,000 varstų, gelž- 
keliu — 500 varstų, Kelio
nėje turėjo išgyventi tegau- 
damas tik 15 kapeikų die
nai. Bet ir taft laimingas — 
apie 20 tremtinių liko spe 
cialiuose tremtinių kapuose 
palaidota pirmykštėj vietoj. 
Kun. Jesevičius su kelei ki
tų ištremtų kunigų apsisto
jo Tambovo gubernijoje. 
Spaske. Patamsy rytais pa
slapčiomis savo bute čia jie 
laikydavo Mišias;

— Liūdnas yra mūsų pa
dėjimas išgynime, — rašė 
jisai laiške. — Gyventi tarp 
žvairių akių, būti ant kožno 
žingsnio paniekintu, grauž-1 
ti -kietą plutą, mirkant aša
rose; neturėti nei altoriaus, 

i nei bažnyčios, o su Apiera, 
kaipo su blogiausiu daiktu, 
slėptis — yra tai erškėčiai, 
kurie ne tik paviršių bado, 
bet ir pač:ą širdies giLumą 
pasiekia.”

Jau prieš ištrėmimą kun. 
Jesevičius daug rašė, o iš
trėmime irgi savo sielvar
tus plunksna išliedavo. Gy
vendamas neturte ir taupy
damas popierį taip smulkiai 
pilną lakštą prirašydavo, o 
ilgesio nukamuotas, kai nori 
laišku artimus žmones no 
rėdavo aplankyti, tai lakšto 
viršuje spalvingai kokį vaiz
delį išplėšdavo. Keletas sto
rokų tomų jo rankraščių y- 
ra pražuvę, -užsiliko tik ke
letas dalykų, spausdintų 
‘^Tėvynės Sarge”. Net į liaiš 

J kus įrašydavo eilėraštį. Vie

vamenohT NELIEK
ONEMAK MlCK

KV/AJALEIN ATOLL GYDYTOJAS IU CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

v>tiHado«: 2—4 lr 7—0 vakare 
l'rečiad. Ir Nedėliomia susitarus 
4423 West Marąuette Road

KVVAJALEIN

Army'i fnfantry

Arta U (ha A/«xtMA>. loaorhaotf.
Patilk Octan

South Fon

MILĖSCAROLINE ISLANDS MARSHALL ISŲANDS

Skolinam Pinigus
Morgičiams

EITAS K MANDAGUS

PATABNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius lr Iždininkas
DABARTINI J| />*/ 
DIVTDENTŲ U/
RATA.....................Mi /O

Factory Representative.

SHOYVROOMS IN * 
MEKCHANDISE MART
For appointment cail — 

REPUBUC 6051

KWAL Patilk Occan

‘GILBERT IS
NAURU

IRELAND
SOLOMON 

Vh/*" klSLANDS ELLICE IS

ITlARGtTIJGUADALCAN, SAMI,
CRUZ-»Coral Seo

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

. RADIO LAIKRAŠTIS,^ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
Prie šio salyno sukoncentruotos didelė Amerikos karo 

jėgos. Kovose dalyvauja daug karo laivų, lėktuvų, ir dau
giau kaip 30,000 kariuomenės. Roi ir Kwajalein salose 
amerikiečai jau įsteigė savo pozicijas. (Acme-Draugas 
telephoto) SEKMADIENIAIS — nuo 1 ARKB iki 2 vai. popietB9 AUl KITOMIS DIENOMIS — nuo mĮHH 9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

name, Kalėdų metu, taip 
kreipiasi į šventąjį Kūdifcė-

Mūs tėvynė ašarose;
Gul paskendus ligšiol jose; 
Ir mes iš jos šian išginti, 
Ieškom Tavęs nuvarginti. 
Pagaliau iš ištrėmimo 

jam buvo leista grįžti į Lie
tuvos pasienį. Po 20 metų 
kankinystės grįžo į Ilukštą, 
bet jėgos buvo išsekusios ir, 
atvykęs į Ilukštą 1884 m. 
sausio 23 d., vasario mėne
syje mirė.

(LKFSB) Slaptai Lietu
voje leidžiamas laikraštis 
“Laisvės Kovotojas” Nr. 4 
praneša, kad Kauno mieste 
komisaras Cramer davė pa
rėdymą lietuviams prekybi
ninkams teleisti tik laikinai 
užimti patalpas Laisvės A 
lėjoje, nes ši gatvė esauti 
rezervuota tik vokiečiams 
prekybininkams.

» i .•<:■ . 

1751 W. 47th Street

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę Į
. . BRIGHTON PARKA
Su Income taksais ir kitais rei

kalais kreipkitės viršminėtu 
antrašu.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANaI 6122

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 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place y 
Tel. REPubUc 7868 X

’hone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BATHS
YARdš 2246

Rudrlko ModemUka Krautuve DR. G. SERNER Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659Pilnas didelis pasirinkimas na

mams rakandų, gerą Parlor Se- 
y, Pečių, Karpetų, Radijų Ir 
iidelė Jewelry Krautuvė sykiu 
;U Rakandų Krautuve po vienu 
• ogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku 

li&ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligrų.

DANTISTAS
4645 So. Ashland Aveaue

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak, 

Trečiadienį pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
į 15 metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis PF Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
*401 SO. HALSTED ST. 

Kampas Mth Street 
▼BImOm m»10lkt4|mo0l)dl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. v
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244
1657 West 45th St. Kampas S. Paulina SI3241 So. Halsted St.

Tel. Calumet 7237—4591

Tel. YARdš 3146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—8 ir 6—-8:80 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuves per 14 metų

WOFU lOOO k. Sekmadienio va 
kare »:SO valandų.

WHPO 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 1 valanda.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis! 
Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ Ir NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų tr fletų. 

00 PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
00 kaslink perstatymo namų.

Tel. l’ARds 5921 
Res.: KENnood 5107

Tik viena pora aklų vlaam ryveat* 
ttaL Saugokit. )*. leisdami Ueg- 
aamtnuotl Jas modernlžklauala 
metodą, kurtą r«*4]lmo mokalaa 
jaU autalktL

M BORAI PATYRIMO

Skaniausia duona yra to£, 

kurią uždirbame savo ranko
mis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 West 35th Stree' *GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA Dr. John J. Smetana 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
V -»• OrTOMETUISTAI
1301 So. Ashland Avenue

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY lumber co.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

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

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2824

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARdš 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MTDvvay 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. ĮVestern Avė.

OFISO VALANDOS: 
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. r

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

SKLEISKITE KATĄJLIKI8K4 DVASIĄ 
KALENDORIAIS! VIRginia 1886

STATYBĄ! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue ( 

Ofiso Tel. LAFayette 8210 A 

Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzic 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
-/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 

šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą,

REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
• NUOŠIMČIO RATOMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir ftekm. tik susitartus

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKI8KUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!KAINA — TIKTĄI 25 CENTAI
ĮllįĮUrf TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja-

mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicagc 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Z ir šeštadieniais

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimai 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-
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Penktadienis, vas. 4 d., 1944 onarmABTis draugas, chicago, nziNura 1 s'

* C T. ARSTFTFD AND "H F T P W A N T F B" n n v p d t 1r c ir rt n

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HKIjP WAWTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No, Dearborn Street 
TH. RANdolpb MS8-S48S

SVARBUS PRANEŠIMAS
War M*npower Oomvmlssloti no- 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
lluosavlmo Raštą (Matrnieot at 
avallabillty) nuo dabartinės dar* 
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra* 
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Bersltlkrlnkit ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paliuosa
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

Darbininkų
Rankomis Trokerių

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 ŠUTUOSE

Illinois
Gear & Maehine 

Company
‘ 2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

VYRAI
Štai Jums 
PROGA 
Uždirbti

DIDELIUS PINIGUS . 
MES STULOM JUM8

ĮDOMU DARBA
APMOKAMAS ATOSTOGAS 

REGULIARI PAKĖLIMĄ 
DARBAI NAKTIMIS
SPEEGEL, INC.

1038 W. 35th OT. 
Employment Ofisas Atdaras 

8 ryto Iki 5 pp.

REIKIA
VYRŲ

Amžins nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa
liuosuoti iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl Įdomių karo darbu moderniš
koje gumo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių fa* 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitu dalyku:

GRTTPftS GYVYBftS APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOOTOGŲ FT/ENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (8HOWERS) TB 

KTTUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS PftL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką virš 40 vai. Į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 VVoodiavvn Avenne

★ ★ ★

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS

★_ _ _
merit dirbtu ve

Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos Įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Cantera pristato valgius kašto kaina.

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

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

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT J

2924 W. 51st St. 7
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel 8č Wire Co.

VYRŲ
Patyrimo Nereikia

Abelniems Dirbtuvės 
Darbams

SVARBI MAISTO PRAMONE

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

Standard Brands, Ine.
1015 S. Independence Blvd.

(3800 West, 1000 South)

ARC WELDERIŲ
šešiasdešimta Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsldlrblmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig Įsldlrblmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsldlrblmaa

MAŠINISTO
170.00 KI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS
5757 WEST 65th STREET 

Kasdien: 8 ryto Iki 8 vakare

Reikia
VYRŲ IR VAIKINŲ

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

70c Į Vai. Pradedant.
Išmokinsim jus prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit Į

Thomas Moulding

Floor Co.
4528 W. 51st St

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED — VYRAI

Reikia Malioriams 
Pagelbininkų

Prie gramdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTRANCE)

VYRŲ

VAIKINŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVES DARBAI 
PROGA ĮSIDIRBIMO 

70c l VAL. PRADEDANT 

ATSIŠAUKIT

Louis Milani Foods 

3825 W. Lake St.

ENGINE IR TURRET 1 
LATHE OPERATORIŲ

BENCH HANDS 
IR MASINISTŲ

100% KARO DARBAI 
Patogi transportacija,

gera mokestis.

CHICAGO GEAR MFG. CO. 
2828 W. Fnlton St. *

WAREHOUSE DARBAI
KARŲ I8KROVRJŲ 

LIODOTUOJŲ 
ABELNŲ DARBININKŲ 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Užtenkamai viršlaikio darbo.
M R. FOX

1659 W. 15th STREET 
CANAL 6900

MR. HOMME8 
445 W. PERSHING RD. 

BOULEVARD 8120

THE GREAT ATLANTIC 
& PACIFIC TEA CO.

DEFENSE
MACHINE DIRBTUVĖJE 

1 , IR FOUNDREJE
'Lathe Hands Uore M ak ers
Boring Mlll Oprs, Hoor Molderlų
Drill Press Oprs. NIaeli. Moldorlų
MUltng Mat-h. Hands Foisulry Clerk 
Planer Hands Shipping Clerk
Darbininkų Dieni torių

100% KARO DARBAI
Geriausi Įrengimai; patogios 

darbo sąlygos; geriausia 
mokestis.

LINDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF

AMERICAN GEAR 
& MFG. CO.

5900 Ogden Blvd. Chicago, 111.

POWER ASH VYRŲ
IR DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje karo pra
monėje. Dienų ar naktj darbai.

PRODUCE TERMINAI. CORP. 
3901 S. Morgan

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFŲICE 

(4th Floor)

WIEBOLDT*S
Ashland & Monroe

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ
Geriausia vieta kurioj Jūs kada esat 
dirbę. 6 dienon J savaitę, 8 vai. J 
dieną. Mokestis |79.50 J mėnesi. 
Valgia veltui. Pulki tranaportarlja. 

tel. hollycoitrt 2100 
6320 N. Kenmore Avė.

MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
48 VAL. SAVAITĖJE 
GERAS UŽDARBIS 

ATSIŠAUKIT

4533 W. Harrison St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktį. *

—KARO PRAMONĖJE—
i

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY
-

Employment Ofisan Moterims 
Street floor.

309 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO

Pirmad. visą .diena: Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c į Valandą 
Laikas ir Pusė 

už Viršlaiki. 
GERBEB A CO.

648 W. Randolph St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 j mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

KDGEWATKR BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

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

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

SOMERMAN k SONS, INC. 
323 N. Carpenter

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks JOsų amžius, (domus 
darbas laukia Jus čionai.

PLASTIC BINDIYO OORP.
732 S. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

★
Patyrusių ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
suknelių, daromų lš gražių 

vasarinių audeklų.
★

ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE 
★

Aukštos algos lr tonusai. 
Nuolat darbas Ir po karo.

★
SPECIALUS dėmesls atkrei
piamas J taa, kurios dirbote 
karinėje pramonėje kur kon

traktai bnvo pildomi.
★

Jeigu jfls dirbate karlnĮ 
darbą, tai neatsišaukite.

★

SMOlfR BROTHERS
2300 WABANSIA AVĖ.

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

VYRAI IR MOTERYS

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVT DARBAI 
1OO% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje.

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

RELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų ir moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktimis ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 
Matykite Mr. Kmldt, 5-tų vai. vak. 

CONTINENTAL CO. BLDG.
310 S. MICHIGAN

f

Reikia 

Patyrusių . 
MOTERŲ 

Skirstyti Skudurius 

Atsišaukit 

1408 W. Armitage

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—

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

GERA MOKESTIS 
6 Dienos i Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlvgos. 

Puiki transportacija. < .
(I. C. Suburban, Cottage Grove gat
vekariais. 103rd St. busų, ljntja).

Jei dabar nesate užimtos nu karo 
darbais

MATYKIT MRS. DRAKF.
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.
t »

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

Tarnaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSIŠAUKIT 
PERSONNEL OFISAN 

ROOM 348

MORRISON
HOTEL

HELP WANTED — MOTERYS

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

REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.

Nuolat Darbas—Gera Mokestis 

Gera Transportacija
Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milwaukee arba 
Division gatvėkarj; Lake St. “L” arba Waahington 

• Blvd. busą iki dirbtuvės.

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

KLAUSKITE MR. DILL.

Leis All BackThe Attack

VYRAI IR MOTKRYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKU

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

MOTERŲ:
INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

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

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

Coach Valytojų
b ■ '< 1

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 Avė.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

HEI.P YVANTF.D — MOTERYS

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

Llthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE T.EADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. Šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. 9

2742 W. S6th PLACE
VYRŲ
—IR—

MOTERŲ
Darbas lankstymas po p i e r i a i ų 
haksų. Reeuliaris algos pakėlimas. 
Pilno ar dalinio laiko darbai. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukit asme
niškai nuo 8:30 ryto iki 3 pp.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S, Pulaski Rd.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

k 7 ”* * V

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

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

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

VYRU IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

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

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga Įsidirbimo.
★

Illinois Central Iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

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

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSISAUKlT JEI DABAR

ACME 
STEEL CO.
134th - Clark St. 

Chicago
Classified Ads contlnucd nn pegi1 fl
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Tikroji Maskvos "manifesto" reikšmė
IŠĖJO PRIEŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ J’ NUSISTATYMĄ

Matyt, kad nei Maskvos nei Teherano konferencijose 
Stalinas nesisakė, kokius planus jis turi pertvarkymui 
Rytų Europos. Tose konferencijose jis pritarė Ameri
kos ir Anglijos planams pokariniam Europos ir kitų 
kontinentų gyvenimui taikyti Atlanto Čarterio dėsnius 
ir artimai bendradarbiauti baikos atstatyme ir jos pa
laikyme. Tačiau netrukus po konferencijų Stalinas vi
sai kitokią dainą užtraukė. Jis ne tik nesitarė su anglų 
ir amerikiečių vyriausybėmis lenkų-rusų sienų ginče, 
bet ir jų. pasiūlymus atmetė, duodant suprasti, kad ne 
Londono ir ne Vašingtono biznis yra. kištis į Rusijos 
santykius su jos kaimynais. Toksai Maskvos nusista
tymas, net jai rodžiusį palankumą p. Edeną, Anglijos 
užs’enių reikalų ministrą, užgavo. Jis buvo priverstas 
parlamentui pasakyti, kad anglai nepritarė ir nepri
tars bet kokių sienų keitimui tebeinant karui. Jos ga-• t • • • • M . .
lesią būti pakeistos tik po karui, pilnu suinteresuo
tųjų valstybių susitarimu.
IR KITAS MASKVOS SURPRYZAS

Po virš suminėtų konferencijų, be kitų jos dalyvių 
žinios ir pasitarimo, Maskva ir kitą “blyną” iškepė. 
Juo yra “vyriausios tarybos” (“parlamento”) suteik
toji teisė šešiolika;, “sovietinių” respublikų laikyti nuo
savas kariuomenes ir paskirus užsienių reikalų komisa
riatus. Kiekviena iš tų “respublikų” turėsianti gali
mumus atskira', nuo Maskvos santykiauti su užsieniais 
ir net spręsti “karo ir taikos klausimus”.

Paviršutiniškai imant, atrodo, kad autonomija duo-»!*>:•
dama plati.

Bet šis naujasis Maskvos surpryzas Jungtines Ame
rikos Valstybes ir Didžiąją Britaniją štai kaip palie
čia;

1. Maskva siekia turėti tarptautinėse komisijose ir 
konferencijose šešiolika balsų.

2. Prie “sovietinių” respublikų prakaito ir Baltijos 
valstybes, kurių apgaulingo “prijungimo” .prie Sovietų 
Rusijos nepripažino nei Amerikos nei Anglijos vyriau
sybės. Tų valstybių paauntiniai — ministrai tebėra 
pripažinti ir Londone, ir Vašingtone, ir kitur.

Stalinas čia aiškiai parodė, kad jis nesiskaito su 
tautų nusistatymu ir valia. Tallp pat jis davė suprasti, 
kad Maskva nesiskaito ir nesiskaitys nė su jungtinių 
tautų vadovėmis — Amerika, ir Anglija.

Todėl, reikia suprasti, .kodėl nei Vašingtonas nei Lon
donas of/cialiai dar nieįco nepasakė dėl Stalino “ma
nifesto” šešiolikai “sovietinių respublikų”.
AR “SOVIETINES RESPUBLIKOS” BUS 
LAISVESNES?

Stalino “manifestas”, be abejonės, suklaidins ne vie
ną, kuris mažiau tesupranta Maskvos tikslus. Tokie 
“rašytojai” — Moley, Pearson ir jiems panašūs aukš- 
.t'ns Staliną, kaipo “didžiausią” tautų “laisvintoją”.

Bet, kas bent kiek geriau pažįsta bolševikiškąją val
džios sistemą, tas supranta, kad Stalino “manifestas” 
padėties nė kiek nepakeičia. Davimas “daugiau laisvės” 
sovietinėms respublikoms tai yna. tik pasaulio akių dū
mimas.

Neužmirškime, kad visoj bolševikiškoj sistemoj nė
ra nei spaudos, nei žodžio, nei religijos, nei susirinki
mų laisvės. Kaip Maskvos “respublikoj”, taip ir kito-
pe tegali veikti tik viena komunistę partiją. Todėl tik tangoms.

tos partijos, griežčiausiai Maskvos kontroliuojamos, 
tebus skiriami žmonės į valdžią. “Užsienių ministrais’ 
ir kariuomenės vadais Maskva pati parinks kandida
tus, kurie bus akli Molotovo pastumdėliai. Jie neturės 
laisvės nei vieno žodžio ištarti be Maskvos žinios.

Taigi, ir tuo atžvilgiu suteikiamąjį “autonomija” yra 
tikriausias Stalino humbugas.• - - • s .»• I
TAI NE AUTONOMIJA, BET VERGIJA• • • ♦ . .....

Stalinas su Molotovu drąsiai kalba apie “laisvę” už
sienių politikai ir kariuomenei organizuoti įvairiose 
“respublikose”, tačiau juodu nutyli apie jų vidaus po
litiką ir ypač ekonominius dalykus.

Ir sakyti nereikia, nes visi žino, kad tas, kas valdo 
žemę, valdo pramonę, prekybą ir visais krašto resur
sus, tas viską valdo.

Somėtų Rusijoj (visoj jos sistemoj) privatinės nuo
savybės teisė yra panaikinta^ Visa žemė (net visose 
Rusijos “respublikose”), tai Maskvos valdžios nuosa
vybė. Visą pramonė ir prekyba — valdžios nuosavybė. 
Visi miestų namai, ūkių triobėsiai — valdžios nusa- 
vyhė. Visi žemės ūkio darbininkai, fabrikų darbinin
kai — tai paprasti valdž:os samdiniai. Sovietų Rusijos 
gyventojai į jokį turtą neturi leisiu. Jie yra valstybės 
yergai, ąu kuriais valdžia gali daryti ką tik nori: lai
kyti žemės ūky, siųsti į fabrikus, iš vieno sovietijos 
krašto išgabenti į kitą.
LIEJU V A MASKVOS “MALONIŲ” NENORI

• v
žodžiu sakant, bolševikiškoji ekonominė santvarka 

žmones turi taip supančiojusi, kad jie be valdžios ži
nios ir vieno žingsnio žengti negali. Tuo būdu, kaip 
paskiri piliečiai, taip k ir visos sovietų “respublikos” 
yra (priklausomos nua centro (Maskvos) valdžios. Da
vimas “laisvės” užsienių politkoj ir “teisę” laikyti 
.nuosavas Jtariuomępes, tai yra aiškiausias žmonių pri- 
gaudinėjimas. . x

Mes žinom, kad Lietuvos žmonės tokių Maskvos 
“laisvių” ir “teisių” nenori. Jie nori būti laisvi ir ne
priklausomi. Jie nori būti patys savo krašto šeimi
ninkais. Jie nori būti savo žemės, savo namų savi
ninkai. Savo nuosavybės, kuri jiems šventai, priklauso, 
nenori x pavesti Maskvos komisarams valdyti.

Diktatūroj ''autonomijų” nėra
Naujienos rašo:

“Visi žino, kad SSSR konstitucija neturi nė tiek 
vertės, kiek ta popiera, ant kurios ji atspausdinta. 
Net tokie Kremliaus propagandos pakalikai, ka.p 
Upham Pope, nedrįsta sakyti, kad SSSR konstitu
cija buvo kada nors vykdoma gyvenime. Tai kam ją 
reikėjo lopyti?

Tam, kad Maskva galėtų pūsti dūmus į akis pa
sauliui, kuomet šis žiūrės, kaip Stalinas okupuoja ir 
savo “globon” paima Baltijos valstybes, kurias jam 
buvo anąmet padovanojęs Hitleris. Anglų kalboje to
kie politiniai triukai yra vadinami “smoke screen”.

Bet apgauti bus tiktai tie, kurie nori būti apgau
nami. šia!p žmonės, turintieji blaivias galvas ant 
pečių, žino, kad totalitarinėje diktatūroje jokių “au
tonomijų” nėra ir negali būti. Juo daugiau tokia 
diktatūra kalba apie “demokratiją” ir “tautų tei- 
ęe&”, juo daugiau jii meluoja.”

Koks skirtumas?
“Darbininkas” rašo:

“Kai kurie taip save vadiną tautininkai užsispyrę 
laikosi aavo sumanymo šaukti seimą. Jų patiektieji 
seimui svarstyta “uždaviniai” nesiskiria nuo Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbų, kuriuos užgyrė Ameri
kos lietuviai konferencijoje Pittsburgh, Pa.

Skirtumas tik toks: — Pittsburghe dalyvavo įvai
rių srovių demokratiniai nūs teikę lietuviai, o New 
Yorke dalyvaus tik dešinieji tautininkai, kuriems iki 
mirties vadovavo a. a- Antanas Smetona, ir tai ne 
organizuota tautininkai, bet daugumoje pavieniai.

Kadangi tautininkų, seimo skelbėjų programoje 
nieko nauja neiškelia, tai er nevertėtų tautininkams 
rimtai pagalvoti ir prisidėti prie Amerikos L’etuvių 
Tarybos ir bendrai veikti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo?”

Kętvirtoaos ,U. S. Karo Paskolos vajui parinktas 
puikus šūkis — “Back the ettack!” Einant šiam vajui 
amerikiečiai smarkiai atakuoja japonus Marshall sa
lose Pacifike, nacius Italijoj ir, be to, mūsų šaunūs 
lakūnai triuškina :š lėktuvu Vokietijos pramonės ir 
susisiekimo centrus. Mūsų svarbi pareiga paremti šiuos 
drąsius ir lemiančius karių žygius, nusiperkant dau
giau U. S. karo bonų ir aukojantis kitoms karo pas-

Mrs. Clarence J. Carlin, 
Nacionalės Amerikos Kata
likių Moterų Tarybos, Cle
velando skyriaus pirminin
kė, National Fundation for 
Infantile Paralysis, Ine., pa
skirta vajaus vedėja Ohio 
valstybėj. (NCWC-Draugas)

lietuviai patriotai 
ardo naciu planus

VVashington, D. C. (OWI) 
— Washingtoną pasiekusio
mis informacijomis, Lietu
vos miestuose elektros var
totojams buvo padaryti ap- 
rubeži.?,vimai, kadangi da
bartinė durpių gamyba nė
ra pakankama aprūpinti vi
sus elektros stočių ir gamy
bos fabrikų reikalavimus.

Nors blogas oras ir truk
dė durpių gamybą, bet na
cių okupaciniai valdininkai 
už visą stokojimą kaltina 
nekooperacinį Lietuvos žmo 
nių nusfstatymą. Iš viso 
praėjusį sezoną buvo pri
pjauta 256,000 tonų durpių, 
iš kurių tiktai 21,000 būvo 
piauta mašinomis. 1943 me
tų durpių, gamyba Lietuvo
je buvo 10 nuoš. didesnė, ne
gu 1942 m., vis dėlto nacių 
fabrikams reikalingi aeklai 
toli gražu nebuvo pilnai pri
statyti.

Pagal nacių planą, Lietu
vos žmonės turėjo piauti 
durpes ir pristatyti ja3 na
cių valdininkams. Savo pa
čių vartojimui žmonės turė
jo prisikirsti malkų. Tačiau 
šis gerai paruoštas planas 
nepavyko, kadangi tik keli 
privačių dirbtuvių samdiniai 
ir kvisl'ngai išpildė nusta
tytą darbą, t. y. nesinau
dojo pjautomis durpėmis, 
bet sau kuru prisikirio mal
kų miškuose. Manomo., kad 
naciai panaikins šią siste
mą. Ateityje jie perims p i
ną durpių plovimo kontro
lę, naudodamiesi priversti
na darbo jėga.

Rašo prof. K. Pakštas 
(Tęsinys) •-A

Vokiečių atvyko — 36,509, išvyko — 36,709, ilgam Lie
tuvoj apsigyveno — 1,473.

Latvių atvyko — 28,300, išvyko — 27,656, ilgam Lie
tuvoj apsigyveno — 837.

Estų atvyko — 7,996, išvyko — 8,092, ilgam Lietuvojl 
apsigyveno — 82.

Britų atvyko — 2,653, išvyko — 2,668, ilgam Lietu
voj apsigyveno — 78. »C*-

Amerikiečių atvyko — 1,913, išvyko — 2,071, ilgiam
Lietuvoj apsigyveno — 103.

Rusų atvyko — 516, išvyko — 533, ilgam Lietuvoj ap
sigyveno — 79.

Visų kitų atvyko — 12,104, išvyko — 11,884; šveicarai 
ilgam Lietuvoj apsigyveno — 81.

Visų svetimšalių atvyko — 89,991, išvyko — 89,612; 
čekų ilgam Lietuvoj apsigyveno — 217.

Visų kitų ilgam Lietuvoj apsigyveno — 370.
cs- „■ • ...v. „y j.

Su seniau apsigyvenusiais, viso svetimšalių 1937 m. 
Lietuvoje gyveno ir dirbo 10,291. Žinant, kad Lietuva 
nėra immigracijos šalis, panašūs skaičiai rodo, kad Lie
tuva nebuvo užsidariusi ir neprieinama valstybė.

Europa nei iš tolo negali prilygti U. S. A. automobilių 
skaičium. Ypač biedni automobiliais Centro ir Rytų Euro
pos kraštai. Bet vis dėlto ir čia buvo žymus tarptautinis 
susisiekimas automobiliais. Pažiūrėkime, kokių kraštų au
tomobiliai atvyko Lietuvon 1938 m. pagal jų registraci
jos dokumentus. Taigi sakytais metais iš Lietuvos į už-X 
slėnius išvyko 1,753 Lietuvos piliečių automobiliai, o Lie
tuvon atvyko su svetima registracija:

Vokietijos — 714; Prancūzijos — 53; Čeko-Slovakijos 
— 17; Latvijos — 605; Lenkijos — 49; Italijos — 14; 
Estijos — 126; Anglijos — 45; Švedijos — 62; U. S. A. — 
42; Danijos — 13; Olandijos — 32; Suomijos — 57; Švei
carijos — 20; Dancigo — 4.

1938 m. Lietuvon atvyko 1853 svetimų kraštų automo- ^ 
biliai ir išvyko 1753 Lietuvos automobiliai. Bet nesilan
kė pas mus nei vienas Rusijos automobilis, taipgi nete- 
to girdėti, kad svetimų kraštų automobiliai būtų buvę 
įleisti Rusijon. Tai kurią gi valstybę dabar reiktų vadin
ti “cordon sanitaire”? <411a

Jei mažesnių valstybių diplomatai bandydavo iš Mask
vos automobiliais važinėti į tolimesnes Rusijos provinci
jas, tai jų automobilių ratams labai padažnėdavo įvairiofy- 
nelaimės ir jie greit suprasdavo, kad jų važinėjimas Ru
sijos policijai labai nepageidaujamas, šitų faktų švie
soje gal bus lengviau suprasti, kodėl Rusija dabar neįsi
leidžia Amerikos Raudonojo Kryžiaus ir kitų organiza
cijų. Visur Baltijos valstybėse veikė iki 1940 m: vasa
ros Rotary Klūbai, skautai ir kitos tarptautinės organi
zacijos. Rusija jokiu būdu nesutikdavo pas save leisti 
veikti šitoms tikrai nepolitinėms ir nekaltoms organiza
cijom^. Jos augantis siauras nacionalizmas nepakentė Va-^ 
karų internacionalizmo: atėję į Baltijos’ kraštus Sovie
tai tuojau uždarė tas organizacijas. Nacionalbolševizmas 
tik dabar padarė tikrai logišką žingsnį: panaikino lnter- 
naoonala ir pasigamino sau naują rusišką himną, kurio 
centre Stalinas. /

(Daugiau bus)

995 žuvo Turkijoje nup 
žemės drebėjimo

London, vasario 3 d. — 
Oficialus turkų pranešimas 
sako. kad 995 asmenys žuvo 
ir 984 buvo sužeisti, kai ant
radienį Turkijoje įvyko že
mės drebėjimas, kuris sukrė
tė dalį Turkijos. Apie tai 
pranešta iš Ankaros pereitą 
ketvirtadienį. Pranešimas sa
ko, kad 1,500 namų buvo su
naikinta ir 612 buvo sužalo
ta.

GARSINKITES “DRAUGE”

Į KOVĄ UŽ MARSHALL SALAS
0

X

Laivyno Departamento leista spaudai ši nuotrauka ro
do Amerikos karo laivus, koncentruojamus kovoms apie 
Marshall salas. Laivai įvairaus tipo ir rūšiij. (Acme-Drau
gas teiephoto)



4-
t

Penktadienis, vas. 4 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOTS

| R MADOS
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR

AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ

(Tautosakos posmais)

nu fį išjojo i vaiku
(Iš ‘‘Ožkabalių Dainos”)Bajoro sūnus pamilo dievaitę

Prie tykių ežero krantų, 
nuo kurių akimis neapma
tomi kalvų plotai tiesias, 
dvi saulės savo spindulius 
subėrė: viena iš ežero gel
mių, kita. iš padangių mels
vųjų. Už tai dvigubai na
šiau klestėjo laukinės gė
lės ir žolės. Dabino jos eže
ro pakrantes, puošė kalvų 
^laitus ir džiaugėsi visa ko 
pertekusiu gyvenimu. Nors 
šita vieta buvo taip žavi, 
bet ją lankyti tegalėjo tik 
paukščiai lengvasparniai ir 
žvėrys mylį laisvę. Žmonės 
mažai, čia užeidavo, grei
čiausia nieko apie ją nė ne
žinojo, nes toji vieta buvo

su savo jaunaisiais svečiais 
išjojo medžioti. Jojo jis pir
mųjų eilėje, tarp garbingiau
sių savo draugų. Jų links
ma valia, plačiai skambėjo 
visoj apylinkėj: skardėjo 
šūkavimai, dainos, juokai. 
Žirgai*, jausdami savo ponų 
džiaugsmą, taip pat žerta- 
vojo trypdami keliu: juk 
platus kelias, vieškelis. Jie 
prunkštė, galvas purtė, pies
ta šoko arha šonais risčia 
trypė. Vydivučio žirgas iš 
visų išsiskyrė. Jis buvo tik
rai toks, kokį lietuvių dai
nos gražiausiai apdainuoja. 
Jo balnas ir kamanos pa
siūtos iš brangiausių tymų

neprieinama: už kalvų tęsė- ir išpuoštos auksu ir sidab- 
si balos, toliau miškai, per 
kuriuos vargiai galėjo kas 
prasskverbti.

Tokioj ramioj vietoj mėg
davo vandens dievaitės, un-1

• ’■ r

dinės, pažaisti. Čia rinkda
vosi jų būrių būriai ir išti
sus vakarus šokdavo ir

'•’U
Tą vakarą medžioklės ne- 

pradėjo. Apsirinko stovyk
lai vietą ir iapsistojo. Kol 
tarnai rengė patalus ir va
karienę,-jaunieji bajorai pa
sakojosi nuotykius iš me-

. . „ . ...... džioklės ir tarėsi dėl ryt-
siausdavo. Vyriaus oi i įųi , J i dienos savo dalies.

ra.

Balnojo brolelis ant dvaro žirgelį,
0 jauna seselė Labai gailiai verkė:
“Kur josi, broleli, kam šeri žirgelį,
Kur josi jaunasis, kam rengi žirgelį ’?
“Į didį kelelį tai šeriu žirgelį,
Į didę vainelę tai šveičiu kardelį.
Vai kaip aš nujojau į didę vainelę,
Klausė karaliūnas: ko žirgelis liūdnas? 
Septinti meteliai. svetimoj šalelėj’ —
Tai liūdnas žirgelis mano juodbėrėlis.
Rašiau gromatėlę į savo šalelę,«
Į savo šalelę pas savo tėvelius,
Rašiau gromatėlę į savo šalelę
Į savo Šalelę pas. jauną mergelę:
Seserėle mano, balta lelijėle,
Ar jau ištekėjo mano mergužėlė?...
“Šimtelis sujojo šiitą rudenėlį,
Tai jau ištekėjo tavo mergužėlė”. 
-Vai-jiai-jai! Dievuliau, Dievulėliau mano, 
Kad būčiau žinojęs, į vainą nejojęs,
Neg’ savo mergelę kitam užauginęs.

nonienės, 2740 W. 39 Place,
sūnus Adolfas žuvo karo
fronte. Tesuteikia Aukščiau
sias jiems amžiną ramybę, o

Iš Dariaus-Girėno Kareivių šeimoms susiraminimą.

Arti šimtas nauju 
narių

buvo deivė Ašarėlė
Kartą ji viena iš ežero

dugno iškilo, iš savo kuni
gaikštijos prieš saulę pasi
šildyti. Visada, kuomet A- 
šarėlė šildėsi ežero pakran
tėse ar kalvų, pašlaitėse, abi 
saulės gausesnėm spindulių 
bangom ją apliedavo: dan
gaus saulė iš džiaugsmo, o 
ežero gelmių — iš pareigos 
savo valdovei. Ir tą kartą 
kaitinosi gausiose spindulių 
bangose. Nusibodus, pradė
jo dainuoti. Dainuodama py
nė savo kasas ir rinko eže
ro lelijas. Stebuklingai gra-

Medžioklės dieną Vydivu- 
tis, besivydamas briedį, nė 
nepastebėjo, kaip nutolo nuo 
savo draugų. Įsikarščiavęs 
(pavijo ir briedį pLačiaragj 
nukovė, bet... kur tarnai jam 
paimti t.. Papūtė ragą — 
niekas. Dar kartą pučia 
smarkiau ir ilgiau, «— vien 
rago aidas tesigirdi. “Kur 
joti, kur liko draugai?” klau 
šia savęs Vydivutis. Pėdsa
kus sunku surasti. Leidžia 
žirgą į tą pusę, iš kurios, 
rodėsi; čia buvo patekęs. Jo
ja, ir paklausyti sustoja,

Mot'.nų klubo veiklos 
Sausio 28 d. įvyko klube

susirinkimas, po kurio iki 
vėlumos tęsėsi susipažini
mas. Susirinko apie šeši šim 
tai kareivių motinų. Klubas 
pat’ekė vaišes, motinos at
sinešė dovanų ir tas sudarė 
daug smagumo. Gauta arti 
šimtas naujų narių.

Artimiausias klubo dar-
» • t «•

bas, tai kareiviams vaišės, 
kurios įvyks vasario 28 d., 
Service Man Center. Tos 
vaišės klubui kainuos kele
tą šimtų dolerių. Tam tiks-

Koresp.

Įtetuvos moterys 
sumobilizuotos gais
rams gesinti

7LKFSB) Stokholmo laik 
raštis “Svenska Dagbladet” 
pranešė, kad Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje okupantai 
sumobilizavo visa3 moteris' * • • . z* • * • • » • '
gaisrams gesinti. Į tą dar
bą imami ir vaikai 12-14 m.

lui Chicago Lietuvių Mgite-l- Renka rūfeus rytu
rų Klubas paaukojo $25.00. frAnfiii 
Ačiū joms už atjautimą.

pus rytu 
atšildyti

Doll elollies and cuddly stuffed toys will be a joy fot 

yoor rhildren this year, and you’II have the pleasant 

satisfaction of making thcm from Simplicity Patiems. »
In one pattern you’II find: bunling bag and hood- 

lacc-edged alip, ian suit and bonnet, kimono, , 

eoat and cap, dress, diaper, and bootees, for any doll 

from 11 to 20 inehes. Simplicity Patiem 4830; 1S<.. . • . k,
Toys inelude patiems for baby deer, doll, horse, Mį ■* ‘

dog, and bunny. Simplicity Patiem 4815; 15#’

Simplicity Pattern Co., Ine., 200 Madison Avė., New York, N. Y.
ži daina skrido kalvomis, i klauso ir vėl joja. Bet nie- 
miškais, sveikino ežero kran' kur jokio gyvo ženklo ne-
tus ir plaukė putų vainikais 
papuoštom bangom.

* * *
Vydivutis, seno . plačiai 

pagarsėjusio bajoro sūnus,

sigirdi, tik retkarčiais koks 
žvėris pabaidytas išbėga ir 
vėl tuojau dingsta tanku
myne.

(Daugiau bus)

Narėms gražūs ženklelią*i 
jau pagaminti. Visos prašo
mos pasiimti ir atsilyginti.

Klubas užprašė šv. Mišias 
už mirusią narę — Navic
kienę. Taip pat gauta žinia, 
kad vienos narėa, O. Marti-

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneši ga
vęs žinių, kad vokiečiai* Lie
tuvoje ir kitose Baltijos val
stybėse skubiai renka v',30- 
kius rūbus, baltinius, mez- 
gintus, kojines ir panašiai

— Rytų Frontui “sušildy
ti”. Ypatingai stropiai ati
minėjami kailiniai. Lietuvos 
gyventojai pasiliks išbadėję, 
pusplikiai ir ligų iškamuo-

ti. Jiems bus labai reikalin- drapanos, neliks jokio ženk- 
ga pagalba. lo. Dažnai, gąsdinąs išima

____________ plėtmą, bet pats palieka

* BERNADETOS GIESMĖ

'A

FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

f'' (Be

Mano motinėlė,-Bernadeta atsakė Staiga ji sukniubo

visus darbus. Bet naktimis ji negalėdavo už
migti. Ne dėl to, kad guolis buvo kietas, tik ji 
jautė nerimą ir atsiskyrimą nuo savųjų... Taip 
slinko dienos ir mėnesiai. Vieną rudens dieną, 
naujokių viršininkė pasišaukė Bernadetą, kuri 
jau buvo priėmus vienuolės vardą, Marija Ber
nadeta, ir jai maloniai tarė: — Iš tavęs reika
laujama didžio pasiaukojimo. Brangioji Marija 
Bernadeta, aš tau turiu pranešti, kad tavo mo
tinėlė mirė.—

—Mano motinėlė,—Bernadeta ištarė, — Ma
ma.......Bernadeta nutirpo. \/ršininkė priglaudė
ją prie savęs ir tarė: — Marija Bernadeta, nė
ra mirties. Lai tavo tikėjimas sustiprina tavę. 
— Viršininkė nusivedė prie kitų vienuolių, ūmai 
Bernadeta sukniubo. Ji pradėjo aštriai kosėtL 
Sesuo Natalia pripuolė prie jos ir sušuko: “Se
suo Marija kraujai* atsikosėja.

Čia tik sutraukoje aprašyta Bernądetos gy
venimas vienuolyne. Vyskupas Petras Būčys, 
savo knygoje: — ŠVC. PANELES MARIJOS 
APSIREIŠKIMAS LIURDE, — plačiai aprašo 
Bernadetos gyvenimą ir darbus vienuolyne. Ta 
knyga turi būti Jjjekvieno kataliko namuose, 
nes ją skaitydami suprasite Dievo Motinos did
žią malonę Žmonėms ir Bernadetos šventumą.

Bernadeta laukė... Naktimis Bernadeta neužmigdavo

Šv. Gildarso vienuolyno vyresnioji buvo mo
tina Juozapa Embertaitė. Šią dieną ji atėjo laip
tais žemyn į svečių kambarį, kame Bernadeta 
jos Laukė. — Tai tu postulantė šiandien atva
žiavus iš Liurdo? — Motina Juozapa tarė Ber
nadetai. Ir nelaukdama Bernadetos atsakymo ji 
atsigręžė į naujokių viršininkę, Seserį Mariją, 
kuri tuo metu atėjo į kambarį, ir parodė Ber
nadetą. — Aš ją pažįstu, — tarė Sesuo Marija,
— Liurde aš buvau Bernadetos mokytoja. —

Motina Juozapa atsigręžė vėl į Bernadetą ir 
tarė: — Mes čia visos turime kokį nors naudin
gą darbą dirbti. Virtuvėje dabar reikalinga pa- 
gelbininkė, bet gal tau toks darbas nepatiktų.—

— O, ne, Motina, — Bernadeta nuolankiai 
atsakė, — aš maloniai dirbsiu virtuvėje. — Ji 
gal ir nesuprato, kad gerai išlaikė pirmą mėgi
nimą. Bernadeta linksmai dirbo jai paskirtus
S>r»wiacs Copyright. by Kisg Fsotursa gysdlogu. Iae. Tsrt oopyrUbt. IMI. by Tbs rr««h OlMrtbuUd by Klsg rsotttrss gysOlaaU ia o«-op«:aUea wltb U» Book-ot-tfco-Moatb ClBb, Igc.

“Darbininkas,” 366 W. Broadway, So. Bos
ton, 27, Mass. tą knygą jau spausdina. Tai bus 
didelė paveiksluota jenyga. Užsisakykite ją da
bar. Jei prisiusite bent $5.00 gausite tą bran
gią knygą, o jūsų vardai bus įrašyti joje, kaipo 
išleidimo rėmėjų. Prisidėkite prie Marijos gar
bės išplatinimo.

Jeigu pridėsi truputį drus- ženklą; druskos truputis
kos prie gąsdino, su kuriuo' Pašalina ir tą,__________
čystini plėtmą iš kokios nors PIRKITE KARO BONUS !

"GAILA, DAUGIAU NEBETURIU”

Ši katalikė motina — Emma Van Coutren —iš St, Lcui«, 
Mo., parašė laišką prez. Rooceveltui pranešdama, kad jau 
nebeturinti daugiau vaikų karo tarnyba’. Tik pagalvoki
te: trys dukterys ir devyni sūnūs įvairiose kariuomenės 
dalyse! Palikę jai tiktai jų atvaizdai. Dabar ji iAkviesta 
į New Yorką, kaipo “minute women” Ketvirtos Paskolos 
vajuje. (NCWC-Draugas)
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AMCIUCAH HOHE-SAPtflUARP OF AMERICAN UBEKTIES
PARTUV 

A LOAN
PAATUV
SAVINOS

LITHUANIAN INSURED ASSOCIATIONS

CHICAflO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION«®e South wtsra»M avenut tel. grovehill osos
GEDIMINAS BUILDIN6 < LOAN ASSOCIATION
4426 SOUTH FAIRFIELD AVENUE TEL. LAFAYETTE 8248

KEISTUTO SAVINOS C LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TEL. CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVINOS A LOAN ASSOCIATION
1600 SOUTH 49™ COURT TEL. CICERO 412

UNIVERSAL SAVINOS S LOAN ASSOCIATION
1730 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8600

7 fe X &«&«. 4uml
# ^»UV WAHjBOWOS AMO STAMPS MtRe ' ____________

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVIŲ 
NAUDINGUMAS

(Radio kalba, pasakyta Charles žeko, sekretoriaus 
Gediminas Taupymo ir Skolinimo Bendrovės, iš radio 
stoties WHFC, vasario 3 d.)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DAROMAS KELIAS JAPONAMS IŠMESTI 16 MARSHALL SALŲ

Vienaa Amerikos didžiųjų bomberių ruošiasi nugabenti ir numesti. tonus bombų ant japonų įsistiprinimų vieno
se salose, tuo pačiu metu karo laivai daužo japonų pozici jas kitose salose. (Acme-Draugas telephoto)

Baltijos darbo jėga
VVashington, D. C. (OWI)

— Lietuvos žurnalas “Atei
ta” gruodžio 10 d., 1943 ir 
sausio 4 d., 1944 m., turėjo 
įsidėjęs skelbimus, kviečiant 
statybos darbininkus ir te-^ 
chnikos personalą dirbti į 
Vieną.

rTO RIASONS FOR
I USING CLINTON 
v GLOSS STARCH
1. Yru trruK, Kerui rifinuotuM, ir 
ypa* paduotus Hkulbimui numir. 
X. CI.lNTON ProreMUt uttikriuu 
&vurumu, tyrumu. Ir neturi jokių 
rūKėėių. ulkulinų ur kitu mrdtiu- 
<nj ktnk-mlnKU drubiitiurn-.
3. C1.INTOM GIjhh Kr kmolun pa
darys Jūhu baltiniu* balte»niu>».

CLINTON COMPANY
CLINTON, IOWA

Per keletą praeitų metų: 
taupymo ir skolhrmo ben
drovių industrija visoje A- 
merikoje labai atsižymėjo ir 
padarė didelį) progresą. Tur
tas visų taupymo ir skoli
nimo bendrovių Illinois val- 
stijoje sieką iki $420,000,- 
000 00. Vien per praeitus 
metus indėliai į skolinimo 
ir taupymo bendroves TPi- 
ncis valstijoje paaugo ant 
$5 000,000,00. Turtas gi vi
sų taupymo ir skolinimo ben 
drovių Suvienytose Amer 
Va’stijose siekia $6,139360,- 
000.00.

Gediminas Building and 
Loan Association suorgani
zuota 21 d. sausio, 1914 me
tais. o kovo 7, 1938, kiek
vieno. dalininko indėlis bu
vo apdraustas iki $5,000.00 
Federal Savings and Loan

Insurance Corporation, ins- 
trumental'.ity of the United 
States Govemment.

Gedimino Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė per 30 
metų savo sėkmingo gyve
nimo gerai paaugo; tu rėja 
geras pasekmes ir nuošir- į 
dLai patarnavo lietuviams ; 
kaip pinigų taupyme, taip 
ir pinigų skolinime. Gedimi
no Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės turtas viršija 
$500,000.00.

Gedimino Taupymo ir, 
Skolinimo Bendrovė yna. vie
na seniausių tos rūšies ben
drovių Brightcm Parke. Lie
tuviai. taupydami pinigus 
Gedimino Bendrovėje sutau
po keletą milijonų dolerių 
ir nei vienas jų pinigų cen
tas nežuvo. Bendrovė per 
visus 30 metų mokėjo savo

CLASSIFIED ADS

HEI.P WANTEB — VYRAI

VVAREHOTJSE VYRŲ
Shlpplnr kambaryje vynioti lr pa
kuoti masinome dalis. Taipgi dar
bininkų prie ahipplng Ir kitų abelnų 
vrarehouse darbų. Klauskit Mr. An- 
derson, STATE «H8.

NATIONAL ENGINEERING OO. 
549 W. Waahington Blvd.

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia, 

dera mokestis. AtsiSaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6849 Sheridan Rd

VYRŲ
Birbti popieros dirbtuvėle. Pat”rimo 
nereikia Amžiaus 18 Iki 55. Persi
mainanti Mlftsl. (re ra mokestis, už
tenkamai virSiaiklo, pastovas dar
bai. Atsiftauklt J

Container Corp.
404 E. North Water St

taupytojams už indėlius ne 
mažiau kaip 3% nuošimčių 
dividendų.

Per 30 metų bendrovė pa
gelbėjo daug'au kaip 1000 
lietuvių įsigyti nuosavus uji
mus ir ‘ mažais mėnesiniais 
atmokėjimais skolas išmo
kėti.

Dėlto, lietuviai ir lietu
vaitės, taupykite p'nigus 
Gedimino Taupymo ir Sko
linimo Bendrovėje, nes mo
kama 3V2 nuoš. dividendų 
ir kiekvieno taupytojo pini
gai yra< apdrausti iki $5,- 
000.00 Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation 
Wash4ngton, D. C.

Taipgr imkite motrtgičius,
skolinkit pinigus iš Gedimi
no Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės, nes paskolos tei
kiamos nuo 1 iki 20 metų 
lengvas mėnesiniais atmo
kėjimais. Dėl (platesnių in
formacijų kreipkitės prie 
Charles Zekas, bendrovės 
sekretoriaus.

Gedimino Taupymo ir Sko 
linimo Bendrovės raštinė 
randasi Brighton Park, ša
lę lietuvių bažnyčios, 4425 
So. Fa’rfield Avė. Telefonas 
Lafayette 8248.

KARIO LAIŠKAS
Pirmoji diena 
kariuomenėje

VYRŲ

VYRŲ

REIKIA
Prie gaminimo extract skoniu 
(flavora) ir surttimui Hiunrttnių.

SVARUS. PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

THOMSON A TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

, REIKIA TUOJAUS
TROKAMS > 

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

Taipgi Mekanikama Pagalbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 8883

Mutual

Trucking Co.
817 VVest 21st Street

Grindine: ir Machine shop patyri
mo. Bet mes išmokinsim ir nena- 
tvrusius vyrus. 5H vai. savaitėje, 
laikas tr pusė virš 40 valandų.

i Chieago Tool Reclaiming Co. 
1885 N. Halsted St.

KARO DIRBTUVEI REIKIA — 
abelnų dirbtuvės darbininku. 48 
•ai. Laikas tr punė mokama viri 40 

vai. Antram aukAte.
Ž841 S. WABASH

Stock Handlers
AMŽIAUS 18 IKI 50

Išdalinti mažus įrankius ir mašinų 
dalis svarbioje pramonėje. Pasto
vūs darbai. Geros darbo sąlygos 
ir gera mokestis. Dykai ligoninės 
ir apdraudos pienas. Pątyrimas 
pageidaujama bet nereikalinga.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

Po sunkaus dienos dai+41 
Imkim J rankas “Drangą ” 
Jis sutelks mnms poilsio J 
vairiomis žiniomis ii viso 
pasaulio.

Platinkite įdomiausią dien- 
| raiti ‘Draudą”.

Suvienytų; Am. V/alstijų 
Treasury Departamentui rei 
kalingi pinigai. Visoje ša
lyje turi būti parduota už 
14 bilijonų dolerių 4-tos 
Karo Paskolos bonų. Ulmois 
valstijos kvota $905,000,000, 
o Chicagai turi šparduoti 
už $721,000,000. Mes, lietu
viai, atlikime savo pareigą, 
išpildykime savo kvotą. Pir
kim bonus ir Jcaro ženkle
lius (stamps), kiek kas ga-į 
lime, mes tuomi savo atei
čiai taupysimi daugiau pini
gų ir sykiu prisidėsime prie 
greitesnio karo laimėjimo, j 
Patartina bonus ir ženkle
lius pirkti per lietuviškas 
taupymo ir skolln’mo ben
droves, kad tuomi Atnerikos 
lietuviai gautų kreditą — 
pripažinimą, jog jie yra ge
ri šalies (piliečiai ir remia 
savo šal’es reikalus. Brigh
ton Park kolonijos lietuviai 
pirkite War Bonds ir W«r 
Savings Stamps per Gedi
mino Taupymo Bendrovę. 
Adresas 4425 So. Fairfield 
Avė., Chieago. Raštinė ati
dai*. nuo 9 iki 6 vai. vaka
ro.

“Parašyk, kai turėsi lai
ko” — buvo lakoniški dnr. 
“Draugo” redaktoriaus žo
džiai per mano išleistuvių 
vakarienę. Abejingai atsa
kiau — taip. Bet. turiu išsi
derėti vieną sąlygą — rašy
ti su pieštuku. Štai priežas
tys: tenka rašyti per kelius 
atvejus, poilsio minutėmis, 
dažnai atsigulus lovoj) (taip 
ir dabar rašau, kol šviesas 
užgesins — tada p eštuką ir 
nebaigtą ^korespondenciją pa 
kišu po prfegal^io), nei sta
lų, nei rašalo ne visuomet 
ir ne visur galima rasti. Tad, 
jei raidžių rinkėjai sutiks 
rinkti mano peštuku rašytą 
rankraštį) mano laiškai pa
sieks skaitytojus, jei ne — 
ne.

Daugiausia įspūdžių tei
kia pirmoji diena kariuo
menėje. Sausio 20 d. teko 
anksti kelti, nes 7:30 A. M. 
išvykome iš bordo į stotį. 
Po poros valandų (pas ekė
me Fort Sheridan, kur dar 
buvo pertikrinta sveikata ir 
suteiktos informacijos. Gy
venimui gavome dviejų aukš 
tų medinį namą. Gavau lovą 
palubyje. Palikę čia savo 
dalykus nuvykome pietų.

Valgis geras — sriuba, mė
sa, prieskoniai, daržovės ir 
kavai šoje laikinoje stovyk
loje (kempėje) duodami eg
zaminai, pagal kuriuos spren 
džia kam Labiausiai esi tin
kamas. “General cbesificv 
tion Tęst” daug nulemia ka
reivio ateitį. Po trijų va
landų egzaminų truputį pa
ilsime 'T pavalgome vaka
rienę. Vakare vėl susirenka
me salėje, kur kapelionas 
duoda informacijų religijos 
reikalu. Katalikų ir protes- 
tonų pamaldos laikomos sek
madienį. Žydų rabinas atva
žiuoja pamaldoms šeštadie
nį. Taip pat toje pat salėje 
visi turi pamatyta filmą a- 
ipie, ligas ir kaip nuo jų ap
sisaugoti. Dar keletą filmų 
duodi iš karo lauko* ir iš 
mūsų priešų kariuomenės 
gyvenimo’.

Devintą valandą turime 
atsigulti, prieš tai pasiklo
ję sau lovas ir nusimaudę. 
Kol šviesos būna užgesintos 
lovoje gulėdamas dar de
šimt minučių gali ką pa
skaityti ar parašyti. Kai 
šviesos užgęsta* kai kurie 
gudruoliai dar mandražo- 
džiauja, kalbasi apie pusva
landį ir neleidžia kiltiems 
užmigti. Pagaliau virš šim
to jaunuolių suminga ir tik 
gali išgirsti keistus sapnų

Liurdo Pamaldos
Šv. Kryžiaus par. bažny

čioj vasario 3 d. prasidėjo 
trijų dienų pamaldos prie 
Panelės švenčiausios Liur- 
do. Vakarais pamokslus sa
ko žymus pamokslininkas 
Kun. K. Barauske “Drau
go” redakcijos narys.

Taipgi ta gera proga bua 
platinama* katalik’čt* 3paus- 
da — “Draugas” tr “Lai- 

Rap.vas”.

balsus. Kai žemutinėje bunk 
lovos dalyje juda, verčiasi 
ant šono, juda ir viršutinė 
lovos dalis — ten esąs ka
reivis neužmigs, kol nenu
rims apatinis karys. Paga
liau visi nurimo saldiems 
sapnams.

A. Skirius

Pinigus Taupantis 
Dalykas

Skalbiant drabužius na
mie nėra problema arba sun
kus darbas vartojant Clin
ton Skalbimui krakmolą. Jau 
tūkstančiai šeimininkių iš
bandė ir atrado, kad rezul
tatai kogeriausi. Skalbiant 
namie neturėtų būti sunke
nybė, bet tikras malonumas 
atsižvelgiant į didelį pinigų 
sutaupymą ir apsaugą kurią 
jūsų drabužiai apturi. Clin
ton Laundry Starch yra šei
mininkės geriausias drau
gas.

(Skelb.)

EXTRAI EXTRA!
Partnalnytaa 

▼ardas lr

LletuvlAkaa
%Tdnlca»

REMKITB 
SENĄ

lUETUVIŲ 
DRAIKIĄ

M. KANTER.

MONARCH LJUIJOK 
H529 8n Halsted St.

YARDS MM 
.....Itj I"1 H Į’-I USMIE

Didžiausia Lietuviu 
Jeweliy Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus
▼iaokiua auk
sinius daiktus 
ui PRIENA- .
MI AUSI AS Į 
KAINAS.
Turime dideli 
na e 1 r oklma
Muzikaliau Tmitrumr.-'u. Muzi- 
kaližku Kovėti Stvmj Rūkor
ių ir kitu lankiu muzikaliu 
taiktu

raišom laikrodžius. Lalkro- 
lėliua žiedus. Rašomas Plunk- 
«naa Ir Muzikalios Tnstrumen-

IOHN A KASS
• EWETJtV — WATCHMAKKR 

— MUSIC

121 fl ARCHER A V itN IJ fi 
>t LAFAYETTE MT7

r

>

KINŲ NELAISVĖJ

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VI8OKIUS DAIKTUS, ką 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS lr pa
darys Ji kairi 
NAUJĄ tavo’ 
dirbtuvCJ. 
deHi
Urnas visokią 
spalvą apdan 
E*lą-

tik galima. Ir jus savo ap-

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

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos AUKOČIAU

Telefonas SEELEY 8760

Z

Du kinų kareiviai saugo paimtą į nelaisvę japoną. Hun- 
nan provincijoj, vadinamam “ryžių bliude”, pastaruoju 
laiku buvo aršios kovos, kuriose japonai labai nukentėjo. 
(Acme-Draugas telephoto)

N

.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tSl« WE8T ROOSEVELT ROAD
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Daugiau atsargumo
Viena panelė, iš Escanaba, 

Mich., nusiskundė policijai 
pereitą trečiadienį, kad va
gis pavogė jos kelionės če
modaną (suitcase), kai ji sė
dėjo palei Chioago ir North- 
western geležinkelio stotį.

NULIŪDIMO VALANDOJE
(Iranu idciimill Pereitą trečiadieni Infant
’l#™ IMABmį Welfare Society of Chicago

Šv. Kazimiero Akademi- metiniame mitinge, La Šalie 
jos Rėmėjų dr-ja rengiasi viešbuty, buvo pareikšta, 
prie minėjimo 25 metų su- kad karo sąlygos yra kal- 
kaktuvių tos dr-jos įsistei- tos, kad padidėjo kūdikių 
gimo. mirtingumas.

Pradžiai sidabro jubilie
jaus bus surengtas gražus 
pokylis Šv. Kazimiero Aka
demijos auditorijoje vasario 
27 d. Toji diena bus ypa
tingai pažymėta progrania 
ir bankietu, kurin visų pra
šoma rezervuoti vietas iš 
anksto, įsigydami bilietus iš 
rėmėjų visose kolonijose. J- 
žanga asmeniui $2.00.

Rengiamose centro pra
mogose dalyvaujantieji, per 
eilę metų yra išsinešę gra
žiausių įspūdžių ir pasige
rėjimo taip programa, taip 
ir vaišėmis.

Šįmet bus visa dar iškil
mingiau, nes vasario 27 d. 
puota bus “sidabrinė”. Bus 
suteikti svečiams sidabrinio 
jubiliejaus ženkleliai; bus 
pagerbti jr pavaišinti visi
Seserų Kazimieriečių ilgų► . •).
metų rėmėjai.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
•LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142** • - * 7'*’* M M * •* “

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jflsų finansiškam stoviui prieinamas.

. PEOPLE
are common offenders

Į tavorščiaus Smalčiaus gmetoi 
fair ir sąuare klausimą, ten- ėjimas 
ka dėti ant delno elear ir ga9' dap 
round atsakymas. tižios

Kad apimti viską pilnai, nius yra 
giliai ir subtyliškai, tai pra- Smeto 
dėkim iš pačios gilumos, tai Lietuvos 
yra nuo kiaušinio trynio ta aP^e 
užsimezgimo, ir eikim iki to Sovietij< 
kiaušinio nuliakiaria vimo. das i api 
Jei kiaušinis yra tyras ir Trijų šii 
nesukoneveiktas, tai, eida- dimas y 
mas moksliškų ištyrimu, dešimtie 
prieini prie sekventiškoš ,iš-. 
vados, kad jis susideda iš dalykas 
trijų skirtingų dalių: trynio, 
baltymo ir kevalo. Bet jei 
kiaušinis yra nudažytas ne-a se »-■
permatomu dažu — liakėriu, 
tai nustatytu ištyrimu jo, 
sudėties negalima pasakyti. 
Praktika yra parodžius, kad 
storai nudažyti kiaušiniai, 
ypatingai prieš Velykas, 
kuomet, kaip kur, jie yra 
mušami pasirodo smaliniais 
kiaušiniais, tai yra vietoje 
trynio ir baltymo pasirodo 
tik kevalas pripildytas sma
la, kuri yra prilipus prie ke
valo ir sudarius nebenatura- 
lų — falsifikuotą kiaušinį.
Tat, ot, ar visa rokunda. Pa
prastoji teisybė, taip kaip 
paprastas kiaušinis, yra ty
ra ir žinoma, o balšavikinė 
teisybė, taip kaip liakiaruo- 
tas kiaušinis—gali būti ir 
gera ir smalinė; dažniausiai 
esti smalinė, štai, keletas 
jpriklodų.

Smetonos valdžia b'alšavi- 
kų zokonais iki mirties nu
sižengė sušaudydama ketu- 
rius svetimos valstybės agen

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt whiėh is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptie employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louil, Mo.

Batoro Any Data Vao t

LITERINE ANTISEPTIC
To Mako Your Braatk Sulfta '

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertinį
PAMINKLAI IMERGINŲ 

IR MOTERŲ
MAUZOLEJAINuo 17 iki 65 metų amž. 

Kiaušinius atrinkti ir daužyti 
PATVjRIMO NEREIKIA 

PTT.NO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

Pasitikėjimo

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* pši«.roavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Dabar pats geriausias lai
kas užsisakyti įdomiausią 
dienraštį “Draugą”.

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

PER80NAIAZJB1>.MHMOIOALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
AW.TlfHII.AK PEOPLE PRĖFER PACHANKIS PRODUOTIONS 
DISTRiBŪTO*RS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
oet BeeuttfuI—Moet Enduring—Strongeet—Best In The World.
Buy u. s. war bonds with the savings

KRRlPKITtH PRIE —SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI 

AMBULANCE įpijENĄ IR NAjgR

PLA TTNKTTTC “URA U.GĄ 

MELSKITfiS UŽ TAIKĄ JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. IVashington Blvd. 6919 Sonth Troy Street 

Tet. EŠTebrook 3646 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį
4330-34 S. CaHfomia 

Avenue 

Lafayette 0727

Farm Family
* •• • , .f

Wins Ist Award
Nei motina, nei žmona, o 

kareivių motinų klūbo pre
zidentas. Kas!

NARIAI
Chicagbs
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

.r Mftl
Koplyčios VELĮĮJI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES
------  (1890 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 Vkl. vak.

L BUKAUSKAS
V ? Vr- 7. r .»•. « b 4 .» • n

10X21 SO- MICHIGAN A VE. pfaon. PULLMAN >861

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

Phone LAF. 8572

P. I. RIDIKASM A"NC!Ii JfiSiTkk, TO5VA — The 
Ralph Chflda farm family, near 
nere, has recehred the rtrst of tbe 
(turai Electrification Administra- 
tlon’s national avrarda “for diatin- 
juished service in food production 
through ūse of eleetrie ĮMiu-tr’. 
fhig family increased pork. poul- 
try and dairy production and fctfl- 
(ivated 312 aeres of land with less 
ne t p than before, the addltidnal 
work being done by eleqtrieal 
«quipment, which replaces two 
Sieti, Mr. Cbflda said. 'IbctrUled 
<ąuipment on the Childs farm in- 
dudes a milking machine, water 
pump, running water fn the barnu, 
’hiek brooder, grinder and fanning 
niU, feed efevator and chopper and 
nany others. Above Is Miss Lucille 
Childs with the milking machine 
ahich anabled her to muk Ž9 cat- 
.le, as against 18 before tbe farm 
vas eleetrifled. Miss Childs la Just 
intering training for tbe Army 
Kurse’s Corps.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MU8 JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Telephone YARDS 1419

Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri- 
yI ' j ii * davė daugeliui mūaų Lietuviam*

A* te' . klientAnm pilną patenkinimą.

- . Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

««.m o-u. MONUMENT CO.
*M8 W ABI JON AMR
mg Ofln. It Dlrhtov*: Sti N. WESTEBN AVB.

(Netoli Grand Ave.)
I* ii ONE. SEELEY 6103

1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
SS19 UTUANICA AVB. Phone YABDS 11M—JJ

Toa’re Mplng our
» • , ii i
troopi whrn you tarr 
uned /af llt your kil- 
chm nnrl tum lt ln

•I. Au
to your mrat Mrr. 
Qnc pvunl o/ fat 
rnntalm glyrrrlnr for 
1.5 poundt of gun- 
ptneder.

LACHAWICZ IR SUNAI
2311 VVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10756 K MGHIGAN AVE. COMMODORE 5765

_ PULLMAN 1276
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
^r^už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą
Marąuette Park lietuvis Dėdės Šamo 

laivyne
Jerome Baubkus gimė 

sausio 25 d. 1925 metais, 
Chicagoje. Baigęs Šv. Ritos 
pradžios mokyklą, lankė to 
pat vardo — Šv. Ritos High 
school, kurią užbaigęs 1943 
metais, tais pačiais metais 
birželio 25 d. įstojo į navy— 
jūrininkus.

Pradžioje buvo Navy Pier, 
Chicagoje, p vėliau apmoky
mą atliko Great Lakęs prie 
Waukegan, III. Vėliau buvo 
pasiųstas į Detroitą (Diesel 
Training School), Diesel mo
torų mokyklą, kurią sėkmin
gai baigė sausio 20 d., 1944 
metais, gavo 15 dienų ato
stogas, kad kartu su namiš
kiais galėtų atšvęsti savo 
gimimo dieną.

mamytė Kaizmiera priklau
so prie Šv. Teresės, Akade
mijos Rėmėjų ir kt. katali
kiškų dr-jų ir remia katali
kišką spaudą.

Juozas Baubkus jau ilgas 
laikas kai turi gazolino st> 
tį prie 70th ir Western Avė.

Dingę kariai kovos 
frontuose

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IR MOTINA TIEK PAT SVĖRUSI

r

Mrs. Joan Muck iš New York, N. Y., rodo savo dukteriai gimusį broliuką, kuris gi
męs s vėlia septyniolika ir pusę svarų, Motina atsimena, kad prieš 33 metus ji gimusi 
taipgi tiek pat svėrusi. (Acme-Draugas telephoto)

JEROME BAUBKUS 
* * *

Po atostogų gauna pasky
rimą ant kariškų laivų — 
naujai pastatytų kruiserių.

Jeronimo tėveliai, Juozas 
ir Kazimiera Baubkai, gyve
na Marąuette Parke, 6645 
So. Artesian str. Jeronimo 
brolis Donald lanko tą pačią 
Šv. Ritos High school, kurią 
jisai pernai baigė, o sesutė 
Dolores lanko Šv. Kazimie
ro Akademiją. Donald ir 
Dolores yra dvynukai. Jo

Nieko nelietė, tik bu- 
dilniką laikrodį

Yonkers, N. Y., vasario 3 
d. — Vagis įsibriovė čia į 
namą apšniukštinėjo namą 
nuo viršaus iki apačios.

Jis nelietė nei sidabro, nei 
rūbų, nei kitų vertybių, pa
ėmė tik budilniką laikrodį, 
kuris pažadina iš miego.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 431 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardę, kurie 
dingo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje keturioli
ka vyrų yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje yra ser
žantas John J. Gillis, Jr., jo 
motina Mrs. Anne Gillis gy
vena 1858 N. Washtenaw 
avė. Atrodo lietuviška pa
vardė.

Grįžtant iš banko 
pavogė pinigus

Mrs. Godie Glutezr, 45 
metų amžiaus, našlė, 1501 
So. Springifeld, nutarė nu
pirkti iš savo taupmenų už 
$250 dovanų savo sūnaus ve
dyboms. Moteriškė išėmė pi
nigus iš banko, Roosevelt ir 
Kedzie. Už bloko nuo banko 
du vyrai sulaikė moteriškę 
ir pavogė iš jos pinigus. Ji
nai apie tai pranešė polici
jai pereitą ketvirthdienį.

Gimė 17 svarų kūdikis
New York. — Mrs. Rudy 

Muck, 33 metų amžiaus, pa
gimdė vasario 1 dieną vai
ką, kuris sveria septynioliką 
ir pusę svaro ir turi dvide
šimt dviejų colių ilgumo. 
Abu, vaikas ir motina, ge
rai jaučiasi.

RACIONAVIMO DIENOS

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Mėsa ir riebalai‘‘ "S.
Rudos stampos V ir W 

(trečioje knygelėj^) geros 
iki vasario 26 dienos. X ge
ra nuo vasario 6 d. iki vasa
rio 26 dienos.

Y gera nuo vasario 13 d.
iki vasario 26 d.

♦ ♦ ♦
Procesuotas
maistas' t

Žalios stampos (ketvirto
je knygelėje) G, H ir J ge
ros iki vasario 20 dienos.
K, L. ir M iki kovo 20 d.

* * *

Kuro aliejus
Antrojo periodo kuponai 

geri iki vasario 7 dienos.
Trečiojo periodo kuponai 

geri iki kovo 13 dienos.
Ketvirtojo ir penktojo pe

riodo kuponai geri nuo va
sario 6 dienos iki rugsėjo 30 
dienos.

Batai
Stampa 18 (pirmoje kny

gutėje) ir lėktuvo stampa 1 
(trečioje knygelėje) geros 
vienai porai batų gauti ne
pažymėtam laikui.

* * *

Kaip atrodo Chicagos širdys

Vieną trečdalį mirčių mūsų padangėj 
atnešė širdies ligos

širdis daug gražių jaus
mų pareiškia, bet širdies li
ga nemažai mirčių atneša. 
1943 metais Chicagoje šir
dies liga atnešė apie vieną 
trečdalį mirčių, kurios įvy
ko nuo įvairių ligų ar įvy
kių. Beveik 1943 metais šir
dies liga žmonės mirė tokio
je pat proporcijoje, kaip' ir 
1942 metais. Mirčių skaitli
nes padavė pereitą trečia
dienį sveikatos boardas.

1943 metais viso buvo

Per pirmus vienuoliką mė
nesių širdies liga mirė 12,- 
674 asmenų. 1942 metais iš 
36,424 mirusiųjų širdies li
ga mirė 13,593 asmenys.

Širdies draugija duoda pi
nigus kovai prieš širdies li
gas. Tie pinigai surenkami 
metiniame Šv. Valentino 
ženklų pardavime. Dabarti
nis pardavimas baigsis va
sario 14 dieną.

Prie širdies.
38,000 mitčių, įskaitant daug prisideda 
gruodžio mėnesio skaitlines, gyvenimas.

silpninimo
nerviškas

Malonu sutikti 
teisingą žmogų
Kankakee, IH. — Edward 

Manau, gazolino stoties vir
šininkas, rado pereitą tre
čiadienį piniginę savo stoty
je. Jis buvo labai užimtas ir 
piniginę padėjo ant deskoa, 
manydamas savininką pa
matyti vėliau. Keletą valan
dų vėliau Albert Evans pa
sigedo piniginės, kurioje bu
vo septyni šimtai dolerių. 
Jis sugrįžo į Manau’s stotį, 
kur Manau sugrąžino pinigi
nę ir atsisakė priimti užmo
kesčio (atlyginimo).

Žuvo vairuotojas, 
kareivis sužeistas

South Bend, Ind. — Leo- 
nard Hollander, 36 metų, iš 
Cleveland, Ohio, liko užmuš
tas ir kareivis John C. Wea- 
cek, 28 metų, iš Garfield, N. 
J., buvo sunkiai sužeistas 
pereitą trečiadienį, kai Hol- 
lander’io automobilis susidū
rė su gyvulių troku. Nelai
mė įvyko U. S. highway No. 
20, aštuonios mailės vaka-1 
ruošė nuo Rolling Prairie,! 
Ind.

Hollander buvo paėmęs 
pavežti kareivį. Kareivis pe
reitą trečiadienį buvo netoli 
mirties.

/ mus
X Lietuvos Nepriklauso

mybės Minėjimo Komiteto 
narių visuotinas susirinki
mas šį vakarą, vasario 4 
d., 8 vai. Darius-Girėnas sa
lėj. • v

>< A. a. J. Saurj laidojant 
į kapus susirinko daug ve- 
lionio draugų, pažįstamų ir 
sn kuriais gyvendamas vei
kė. šeimai graudžiai ver
kiant, kūnas nuleistas į duo
bę.

X Marcelė Pakelt h^nė, ži
noma Brighton Park veikė
jai, praeitą sekmadienį tu
rėjo daug viešnių, atvyku- Z 
šių pasveikinti ją vardadie
nio proga. Ji yra nuolatinė 
“Draugo” korespondentė, 
DKK narė.

X T. Utkienė, 3520 So. 
Emerald Avė., šiomis dieno
mis buvo rimtai susirgus. 
Stropioj gydytojo priežiū
roj dabar sveiksta.

Sąžinė nedavė ramumo

Moteris pareiškė, kad ji 1931 m. nu
žudžiusi savo vyrą kilus ginčui

Moteris pereitą trečiadie-i myn, kur kaimynai jį rado, 
nį atvyko į Chicago avė. po- jie pašaukė policiją. Jos vy- 
liciją ir ji pareiškė, kad ras vėl sugrįžo į apartamen- 
prieš tryliką metų nužudė, tą. Kai jis stovėjo prie lan-

Pabėgo iš negro nagų, 
bet liko pašauta

Mrs. Mabel Crouch, 42 me
tų, 6528 Harvard, buvo sun
kiai sužeista į petį, kai ji 
pabėgo nuo bandito negro, 
kuris bandė įvykdyti holda- 
pą, 62-toje ir Princeton. Vė
liau buvo paleista keli šū
viai kai Mrs. Crouch bėgo. 
Pravažiuojantis automobilis
tas moterį nugabeno į šv. 
Bernardo ligoninę.

r
X Jnlia Norkus, 2948 

Arch St., Dariaus-Girėno 
Kareivių Motinų ir Žmoni} 
klūbo rožančių kareiviams 
rinkliavoj surinkusi ir karo 
kapelionui kun. Tikuišiui Į- 
teikusi 205 rožančius, o ne 
109, kaip buvo neseniai dnr. 
“Drtuge” paskelbta.

X Kun. S. Gaučas ir Ja
mes Cherry yra nariai Cos- 
tello Realty rinktinės Ko
lumbo Vyčių, arkivyskupo 
Quigley vardo skyriaus, 
Bo,wling Lygoje. Vasario 6 
ir 13 dienomis 4 vai. popiet,
CYO centre, 31 E. Congress y 
St. jie dalyvaus turnyre ski
riamoms dovanoms laimėti.
J. Cherry yra tos lygos sek
retorius.

X S. Petraitienei mirus, 
ne tik Gary, Ind., lietuviai 
neteko pavyzdingos lietuvės, 
bet ir “Draugas” nuolatinės 
skaitytojos. Vietos vedė
jams ir “Draugo” atsto
vams reiktų pasirūpinti, kad 
ne tik jos vieta būtų “Drau
gui” užpildyta, bet pasisten
gta gauti daugiau naujų' 
skaitytojų.

X Simonas Piliackas, kurs 
buvo išvykęs sveikatos stip
rinti St. Joseph, Mich., šal- 
tiniuose, “Draugo” štabui 
atsiuntė žuvies, kurią, sako, 
“išsirūkinę galite valgyti”. 
Gaila, kad į tas žuvis tegai
lima tik pažiūrėti, nes jų 
tik fotografija ant atvirlaiš
kio.

X Edvardas Giedraitis, 
kariuomenės korporalas, ži- ) 
nomo S. A. Pillacko pusse
serės Agotos Giedraitienės 
sūnus, vasario 6 d. susituoks 
su Irene Jankauskaite iš 
Marąuette Park. S. Piliac
kas dabar taiso savo svei
katą, kad galėtų pašokti gi
minaičio vestuvėse. Edvar
do brolis, žinomas muzikas 
A. Giedraitis, kurs taipgi 
yra kariuomenėj, gavo lei
dimą p-a r vyktii namo, kad 
galėtų savo broliui pagroti 
vestuvių maršą, šliūbas bus 
Gimimo Panelės šv. para
pijos bažnyčioje. P. ir A. 
Giedraičiai gyvena adresu 
2806 W. 58 St.

Grįžo prie pareigų
Penki Summerdale polici

ninkai, buvę suspenduoti 
grand jury spalių mėnesį 
gembleriavimo investigaci- 
joje, pereitą trečiadienį grį
žo prie pareigų.

go, jinai pastūmė vyrą pro 
langą, ji pasakė.

Pagal j,os istorija, ji buvo 
pasakiusi policijai, kad jos 
vyras papildė savižudystę.

Pasidavusi moteris sulai
kyta klausinėjimui.

savo vyrą, išstumdama jį iš 
antro aukšto pro langą.

Ji yra Pauline Kretshmer, 
43 metų, 828 Fullerton avė. 
Ji atvyko į policijos stotį ir 
papasaokjo savo istoriją 
desk seržantui Joseph Moo- 
ney ir detektyvui Philip 
O’Neill.

“Man sąžinė neduoda ra
mumo. Aš noriu prisipažin
ti”, — ji pasakė.

Mirė darbe
Otto Neeser, 45 metų am

žiaus, 4737 N. Kilpatrick 
avė., pereitą trečiadienį mi
rė nuo širdies atakos, kai jis 
dirbo markete, 1950 Law- 
rence avė., čia jis dirbo kai
po bučeris.

Rastas lavonasCukrus
Stampa 30 gera penkiems 

svarams cukrui gauti iki ko
vo 31 dienos. Kur pažymėta 
iki, tai reiškia, jog ir pažy
mėtą dieną apima, tą dieną 
galima dar gauti reikiamų 
dalykų.

Stampa 40 gera penkiems 
svarams cukrui gauti kena
vimui iki vasario 28 d., 1945 
metų.

Pereitą trečiadienį buvo 
rastas vieno žmogaus lavo- 

Ji pasaka, kad rugpiūčio nas prie 79-tos gatvės ežero 
3 d., 1931 metais, ji ir jos pakrantės.
vyras, Joseph Harbough, 48 
metų, virėjas, turėjo ginčą 
jų apartamente, 1014 N.
WeUs str. Ji pasakė, kad jis 
grįžo į namus girtas ir kad 
jinai pastūmė jį laiptais že-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr

Laivyno nuostoliai

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

Washington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps; 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 77 mi
rė, 99 buvo sužeisti ir 206 
dingę.

Novena prie Šv. 

Panelės Marijos
. šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje (Town of 
Lake) pereito ketvirtadienio 
vakare (7:30 vai.) prasidėjo 
prie šv. Panelės Marijos 
Liurdo novena. Noveną ve
da ir pamokslus sako kun. 
K. Barauskas. Pamaldos prie 
šv. Panelės Marijos prasi
deda vakare 7:30 vai., o sek
madienį trečią valandą.

LEO NORKUS, 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. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

v-




