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../‘and that government >f 
the people, by the people. r 
the people, shall not pei b 
from the earth.”

—Abraham Line tl

voi. xxvin

NUSKENDO KARINIS TRANSPORTAS
Sąjungininkai atnaujino Anzio ataką
Abi pusės vartoja didelius skaičius tankų

NEW YORKAS, vas. 17. i buoja ir apšaudo sąjungi- 
—Berlyno radio šiandien ninku pozicijas.
pranešė, jog sąjungininkai 
atnaujinę savo .ofensyvą pa
gal Anzio liniją į pietus nuo 
Romos, bet sakė naciai at
mušė visas atakas.

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Alžyre, vas. 17.—Vokiečių 
kariuomenė šiandien bandė 
pravesti naują ofensyvą 
(prieš Penktosios armijos ka 
rius žemiau Romos, siųsda
mi tankus lr pėstininkus 
prieš sąjungininkų linijas 
po artilerijos baražo prie*- 
danga. Naciai vis dar ban
do panaikinti sąjungininkų 
naują poziciją, ypatingai 
šiaurinę dali linijos, Carro
ceto (Aprilia) apylinkėje. 
Alžyre manoma; jog britai 
kariai stipriai atsilaiko.

Šios dienos komunikatas 
sakė sąjungininkai siuntė 
savo tankus prieš naciu tan
kus, ir tie šarvuoti vežimai 
ėmėsi smarkiose kautynėse.

Sąjungininku ir vokiečių 
lėktuvai skraido virš .kovos 
laukų. Nacių lėktuvai bom-

Washingtone Karo Sek
retorius Stimsonas spėjo, 
kad pietinėje Italijoje , są
jungininkams priešinasi gal 
net 17 na^ių divizijų. Jis 
'sakė nežiūrint pesimistinių 
raportų iš tos apylinkės, są
jungininkai stipriai įsistei
gę ir ne vien gauna, bet ir 
priešui ąuduoda didelius 
smūgius.

Stimson taipgi pranešė, 
jog Italijos kovose 4,158 
amerikiečiai kariai užmušti, 
18,514 sužeisti, ir 6,429 din
gę, o operacijose Naujoj 
Britanijoj ir šiaurinėj Nau
joj Gvinėjoj 465 užmušti, 
1,156 sužeisti, ir 12 dingę.

Sąjungininkų lėktuvai iš 
Viduržemio bazių trečią die
ną iš eilės atakavo vokiečių 
susisiekimo linijas, ju tar
pe 15 geležinkelių taikinių, 
du jų Romoje.

Cassino fronte, 60 mylių 
į pietus, amerikiečiai vis 
dar kovoja su naciais iš 
namo į namą, iš gatvės į 
gatvę.

Visokią gandų apie Švedai protestavo dėl 
rusų-suomių taikų ju miesto bombavimo

STOKHOLMAS, vas. 17.
—Visoj Švedijoj eina gan
dai apie Suomijos-Rusijos 
taikos sudarymą—Juho K. 
Paašikivi, Suomijos delega
cijos vadas, ir Mme. Alex- 
andra Kollontary, Rusijos 
ministras Švedijai, suėję 
pasitarimui... nesuėję pa
sitarimui ... rusai aęsiima 
tartis dėl taikos . rusai 
neklauso suomių pasiūliji- 
mų... jau pervėlu Suomijai 
pasitraukti iš karo prieš 
Rusiją ... Suomijai bus sta 
tomos griežtos militarines 
sąlygos, bet lengvesnės tai
kos sąlygos, ir t.t.

Kiti gandai sako Gen. Ed- 
uard Dietl ruošiasi evakuo
ti savo nacių kariuomenę iš 
Suomijos, ir įsikasa šiauri
nėj Suomijoj kovai prieš 
rusus. Tad gandų yra viso
kiausių, bet faktų, ar ofici
alių pranešimų, kaip nėra, 
taip nėra.

Vienas dalykas žinomas 
—tai, kad Suomija nė nes
varstys rusų taikos sąlygų, 
jeigu jos negvarantuos Šuo 
mijos nepriklausomybę.

STOKHOLMAS, vas. 17. 
—Užsienių reikalų ministe
rija pranešė, jog Švedijos 
pasiuntinybė Maskvoje pro
testavusi Rusijos vyriausy
bei dėl Tomedal apylinkės 
bombavimo vasario 21 d., 
kuomet rusų lėktuvai bom
bavo Suomijią. Tornedal ran 
dasi prie pat Suomijos sie
nos.

Prezidentas uždės veto 
ant faksų byliaus

WASHINGTON, vas. 17. 
—Autoritetingi šaltiniai sa
ko Prez. Rooseveltas prane
šęs Kongreso vadams, jog 
planuoja uždėti veto ant 
naujo $2,315,000,000 taksų 
byliaus dėlto, kad jis nesu
kels reikalingo kapitalo.

Toks sakomas Prezidento

Nesusitarta dėl karių 
bals’ ^mo reikal

WASHINGTON, vas. 17. 
—Senato ir Atstovų buto 
atstovai šiandien baigė pir
mą posėdį' dėl susitarimo 
karių balsavimo byliaus 
reikalu, be jokių teigiamų, 
rezultatų. Visi sutiko, kad 
jų posėdis buvęs draugiš
kas, bet neproduktyvus.

VIENINGAI DIRBA GAILESTINGUMO DARBĄ
k

U. S. Medical Corps vyrai padeda naciams į ambulansus sukelti sužeistuosius Anzio 
kovos apylinkėje, po to, kaip nacių dalinys fouvo atskirtas begelbstint savo sužeistuo
sius. Sąjungininkai leido priešui surankioti savo sužeistuosius ir užtikrino jiems saugų 
pervažiavimą per liniją. Mūšiai tuo metu buvo sustabdyti. (Acme-Draugas Telef.).

DIDELE OFENSYVĄ PRIEŠ PSKOVĄ Vatikanas sako Castel
Sako pasiekę Peipus vakarini krantą Gando te nėra naciu

MASKVA, vas. 17.—Rusų ningrado fronte, perkirto
kariuomenės baliniai, lydi
mi baltai apsirengusių ka
rių, prisivarė iki vokiečių 
linijų, kurios saugo svarbų 
Pskovo geležinkelių centrą.

Žygiuodami į pietus ir 
pietvakarius iš užimtų Dgo

kelią, kuriuo didelis vokie
čių dalinys traukėsi, ir prie
šą “likvidavo.”

Vokiečių radio praneši
mas, girdėtas Londone, sa
kė rusai rogėmis pervažiavę 
per užšalusį Peipus ežerą

vo ir Luga miestų, keturša- ir pasiekę vakarinį jo kran-
kė rusų ofensyvą dasivarė 
iki 12 iki 15 mylių nuo Bje- 
laja ir Keofilovn-Pustin. šie 
du miestai yrai bazės nacių 
ratrn aplink Pskovą, kuris 
skaitomas įėjimu į pietinę 
Estiją ir šiaurinę Latviją.

Rusai kariai, kurie varto
ja pašliūžas, apibėgo pasi
traukiančius vokiečius Le-

nusistatymas buvo staigme
na administracijos rėmė
jams, kurie anksčiau Šią 
savaite ragino jį pasirašyti 
tą bylių, sakydami Kongre
sas kito byliaus šiemet ne
priims.

Japonai užmušė vokiečius kunigus
NAUJA GVINĖJA, vas, cenzūra tik šiandien ją te- 

17.—Vienas karo korespon- j praleido, 
dentas rugpiūčio 31 d. aura- Kun. Anthony Cruysberg, 
šė žinią apie tai, kaip japo-, vienintėlis tų kunigų, kuris 
nai kariai Naujoj Gvinėjoj, kalbėjo angliškai, pranešė 
apvogė. įkalino ir užmušė, korespondentui, kad j spor
iniai ionierius kunigus, bet

KALENDORIUS 
Vasario 18 d.: Šv. Kons

tancija ir šv. Simeonas: se
novės: Gandis ir Anga.

Vasario 19 d.: Šv. Konra
das; senovės: Šarūnas 
SaugS.

ORAS 
Giedra ir šalta.

nai įkalino suvirš 200 misi
onierių, dauguma jų Vokie
tijos piliečių, nuo Medang 
iki Wewak.

Nežiūrint to, kad daug tų 
kunigų buvo jų ašies part 
nerio piliečiai, japonai juos 

ir įkalino; kitus užmušė, apvo
gė misijas, ir vienam atsiti
kime Alexiahafene, netoli 
Madango, išskerdė 1,000 mi
si jca jaučių.

tą. Berlyno pranešimu, ru
sai buvo “pasekmingai at
mušti.”

Pirmoji ir antroji Ukrai
nos armijos, į vakarus nuo 
Čerkasy, toli į pietus, vis 
labiau suspaudė ratą aplink 
sugautas 10 nacių divizijas, 
kurios buvo apsuptos dvi 
savaitės atgal.

WAŠffiftGTON, vas. 17. 
—Jo Ekscelencija Amleto 
Giovanno Cicagnani, apaš
tališkas delegatas Ameri
kai, vardan Vatikano šian
dien pareiškė, kad Castel 
Gandolfo, kur randasi šven 
tojo Tėvo ♦vila, negali' būti 
skaitomas^militariniu taiki- 
niu. *

Delegato pareiškimas sa
kė Jo Eminencija, Kardino
las Maglione, Popiežiaus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

LAIVAI IR LĖKTUVAI
ATAKUOJA TRUK

PEARL HARBOR, vns. 
17.—Admirolo Nimitz pra
nešimas sakė Amerikos ka
ro laivai ir lėktuvai pradė
jo didelę ataką ant didžio
sios japonų Truk bazes. Pra 
nešimas sakė tik, kad ataka 
pradėta vakar ryte. Joje 
dalyvauja mūsų karo laivai, 
jų tarpe lėktuvnešiai.

Anot raporto, keli šimtai 
laivyno lėktuvų pakilo nuo 
lėktuvnešių ir puolė tą di
džiulę. priešo bazę.

Saugumo dėlei laivų radio 
nutildyti, tad nežinoma ar 
tai buvo vienkartinė ataka, 
ar ji tęsiasi ir dabar.

1,000 karių dingo,
1,000 išgelbėta
WASHINGTON, vas. 17 

— Karo Departamentas pra
nešė, kad dėl * priešo veiks
mų Europos vandenyse” nu
skendo /Amerikos karei vių 
transporto laivas.

Tūkstantis kareivių buvo 
išgelbėta nuo greit skęstan
čio laivo. Kitas tūkstantis 
karių skaitomas dingusiais. 
Jų vardai neskelbiami, kol 
nebus pranešta jų šeimom.

Departamento pranešimas♦
nepasakė kada, kur ir kaip 
tas nuskandinimas įvyko.

PIRKITE KARO BONUS!

AliantŲ bombos padegė Kavieng bazę
Atakos metu nuskandino priešo laivų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, vas. 
17.—šiandien pranešta, jog 
sąjungininkų lėktuvai, skris 
darni per didelę priešlėktu
vinių patrankų ugnį, antra
dieny atakavo didelę japonų 
Kavieng bazę Naujoj Ire- 
landijoj. Lėktuvai skrido ne 
aukštai ir jų bombos sukėlė 
didelius gaisrus ir dūmųkai- 
muotlius.

ir išgelbėjo kitus mūsų la
kūnus.

Per tą dieną numušta ar 
sunaikinta 20 priešo lėktu
vų; sunaikinta ar smarkiai 
sužalota 30 kitų lėktuvų; 
nuskandinta 7 priešo laivai 
ir keli laiveliai.

Japonų Domei agentūros 
pranešimu, 15 Amerikos 
bomberių atakavo japonų 
pozicijas Amboinoje, olandų

aižytas, ir uoste nuskandin
ta 3,000 tonų prekybinis 
laivas, trys pakraščių laivai 
ir keli mažesni laiveliai. Du 
priešo lėktuvai buvo sunai
kinti ir trys kiti sužaloti.

Priešo priešlėk t u v i n ė s 
patrankos nušovė aštuonis 
sąjungininkų lėktuvus. Nar
sūs amerikiečiai lakūnai, ta- 

sekretorius, instruktavęs jį čiau, nusileido ant vandens 
pranešti, jog nesenai spau-

„ . , rytų indų saloje, padaryda-Kavieng aerodromas su- ... x „ T, , , mi “mažus nuostodius.” Ja-
ponai taipgi sakė nušovę 12 
iš 219 sąjungininkų lėktu
vų, kurie puolė Kaviengą.

Komunikatas Labai trum
pai teminėjo veiklą naujai 
užimtose Green salose, šiau
riniuose Solomonuose. Pa
sakyta tik, kad amerikie
čiai ir neuzelandiečiai ka
riai konsolidavo savo pozi
cijas “be incidento.”

doje pasirodę raportai, ku
rie sakė sąjungininkų aukš
toji komanda sakiusi, kad 
Castel Gandolfo teritorija 
perpildyta vokiečiais ir to
dėl gali būti bombuota, yrą 
neteisingi.

IŠ STOKHOLMO — Čia. Jo Eminencija sakė joks 
sakoma, jog Suomijos pasi-Į vokietis karys neįleistas į 
traukimas iš karo dabar pri neutralų' miestelį ir nėra 
klausąs nuo Rusijos Ir jos jame jokių vokiečių karių.
suomiams siūlomų sąlygų.

IŠ MASKVOS — Rusų ka
riuomenės artinasi prie 
Pskovo. Vėliausiai praneši
mu, rasai tik 20 mylių nuo 
to centro. Ankara radio sa
kė vienas rasų dalinys tik 
12 mylių nuo Pskovo.

IŠ WASHINGTONO. — 
Atstovų butas 249 balsais 
prieš 118 priėmė bylių, ku
riuo po birželio 30 d. drau
džiama mokėti subsidijas už 
maistą. Tas skaičtrs baisų 
pakankamas perviršyti Pre
zidento uždėtą veto.

Iš WA8HINGTONO. — 
Senatas 47 baisais prieš 14 
priėmė bylių, kuriuo auto
rizuojama jungtinių tautų 
šalpos komitetui sumokėti 
$1,350,000,000.

National Catholic Wel- 
fare konferencijos praneši
mas sakė Vatikano radio 
vasario 15 d. pranešė, jog 
Castel Gandolfo dar randa
si suvirš 10,000 pabėgėlių, 
kuriems nėra. kur dėtis. Dėl 
to, sakė pranešėjas, kariniai 
veiksmai prieš šventojo Tė
vo nuosavybę nevien tik pa
žeistų ekstra-teritorijalines
teises, bet sudarytų didelių LONDONAS, vas. 17. — 
pavojų tūkstančiams nekal-. Manoma, jog greitu laiku

400 rusų lėktuvų vėl 
atakavo Helsinki

STOKHOLMAS, vas. 17. 
—Keturi šimtai rusų lėktu
vų dviem atvejais vakar 
Daktį atakavo Suomijos sos 
tinę. Pirmi raportai sako 
atakos buvo iki šiol didžiau 
sios ant Helsinkio.

Pirmoj ataka prasidėjo 
8 vai. vakare ir tęsėsi su
virš valandą. Antroji prasi
dėjo vidurnakty ir tęsėsi iki 
6 valandai šį rytą.

Svenska Dagbladet kores
pondentas raportavo, jog 
sukelta dauginu gaisrų negu 
vasario 6 d. atakoje. Ofi
cialus pranešimas sakė 12 
asmenų užmušta ir 2 sužei
sti.

Rusai nusileido už 
vokiečių lir’jų

STOKHOLMAS," vas. 17.
—Pranešimai iš Helsinkio 
sako rusai parašutistai nusi 
leido už vokiečių linijų prie 
Narvos, Estijoj, ir rusų lai
vai Suomijos įlankoje bom
barduoja nacių linijas ap- m 
link tą miestą.

Anot pranešimo, parašu
tistai nusileidę V ai vari apy 
linkėję, apie 15 mylių į va
karus nuo Narva, prie kelio 
vedančio į Rėvai.

tų asmenų.

IŠ ALŽYRO — Sąjungi
ninkų lėktuvai ir karo lai
vai be persto iim o bombar
duoja nacių liniįh* žemiau 
Romos. Aplink Cassino kal
ną dabar vyksta aršios ko

ri vos.

Lenkijos požemiui bus duo
tas įsakymas padėti artė
jančiai rusų kariuomenei. 
Sakoma Lenkijos vyriausy
bė Londone pasiruošus tokį

Lenkų korpusas muša 
nacius Italijos fronte
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, vas. 17.— Lenkų 
korpusas, kuriam vadovauja 
Gen. Wladyslav Andere, 
šiyo laiku dalyvauja kovo
se Italijos fronte. Jame ran 
dasi Karpatų ir Kresomos 
divizijos ir daug lenkų ka
rių, kurie pabėgo nuo vo-

įsakymą išleisti, bet Taukia kiečių invazijos Lenkijoje,
apsikeitimo laiškų tarpe 
Ministrų Pirmininko Chur
chill ir Premjero Staliną

ir per Rusiją vyko į Iraną 
ir Iraką, kur vėliau lavino
si.



DUflNRAftTIS DRAUGAS; CHICAGO, ILLINOIS

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Gary kolonija Valdyba 1944 n>eu™ p«i.

liko visa senoji, išskyrus fi- 
Viena seniausių ir pasi- nansų rašt. ir iždininką. Vai 

turinčių draugijų — tai Sv. dybos sąstatas: pirm. V. Ms
Mykolo Arkangelo, vyrų dr- žeikas, pagelbininkas J. 
ja, kuri gyvuoja jau virš 33 Vaitkus, nutarimų rašt. J. 
metai. Šiuo tarpu nors n/a- Mikėnas, finansų rašt. F. 
riais nelabai skaitlinga, bet Zavišas, naujas iždin. P. 
turtu yra pasiturinti. Kaciusis, nrauji iždo globė-

Draugija daug yra prisi- jai P- Petrauskas ir Pr. Šir- 
dėjus prie Sv. Kazimiero pa- vinskas, durų sargas K. Ma- 
rapijas, kaip pinigais, taip žonis, korespondentas J. Mi- 
ir darbu. Karo paskolos bo- kėnaa, knygų revisoriai: B 
nų jau pirko už $1,100 ir dar Stankus, P. Yarutia, delega-

tai į Lietuvos Tarybą: B. 
Stankus, P. Yani is, P. Su
pratus. Klūbo raštinė nukel
ti pas A. Kazlauską, 1486 
Grant St.
Sutuoktuvės

Sausio 29 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj susituokė Teo
dora Sandaraite au Andrium 
Novak. šliūbą davė kleb. 
kun. J. S. Martis. Jaunosios 
palydove buvo Ona Mikėnai
tė ; pamergėmis Bernadeta 
Sandaraite, jaunosios sesu
tė, Bronislava Kaminskienė, 
Rūta Mažonaitė; pabroliais:

Penktadienis, vas. 18, 1944
3=

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
everything tn the lkw w» 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

žada pirkti.
Draugijos metinis susi

rinkimas buvo sausio 16 d.
Valdyba 1944 metams vien
balsiai užgirta (toji pati, bū
tent pirm. J. Kamza, pagel
bininkas A. Rūkas, nutari
mų rašt. J. Mikėnas, finan
sų rašt. J. Dubenis, ižd. M.
Pažėra, iždo globėjai P. A- 
domaitis ir S. Atkočaitis, 
durų sargas A. Grivaila, ko- 
respc.ndentas J. Mikėnas.

Išrinkta trys delegatai į 
Lietuvos Tarybą: A. Valė- 
nas, J. Aukškalnis ir J. Mi
kėnas. Tarybos skyrius gy-' Ed. Kaminskas, Ant. Jun- 
vuoja visoj Lake County. kauskas, J. Yurko. Vea uvių 

---------- ; puota buvo parapijos salėje.
West Side Lietuvių Poli- į puotą svečių atsilankė a- 

i ikos ir Pašalpos klūbas iper pie 150, gykįu ir kun. J. S. 
pastaruosius dešimts metų Martis. Buvo matyt svečių 
r.uo susitvėrimo, daug pa- įr į§ Chicago (jaunosios dė

dė su šeima). Vestuvių puo
ta rūpinosi jaunosios tėvas 
J. Sandaras ir sesutė Irene 
Yatis. Jaunosios mamytė 
mirus.

žangos padarė kaip nariais, 
‘ taip ir turtu. Nora pastaruo
ju laiku veikimas sumažėjo, 
nes keletas senesniųjų narių 
mirė, 0 jaunuoliai išėjo į 
barą, bet visgi tikimės, ka
rui užsibaigus, vėl darbuo
tė atsinaujins. Jau karo pa
skolos bonų turim pirkę už
$800.00. Tai dar ne viskas, 
šis klubas metinį susirinki
mą laikė sausio 30 d. Be 
kitko, pakelta nariams mė 
nešinės duoklės ir ligos pa
šalpa: vietoj 25 centų į mė
nesj ir pašalpos ligoj $5.00 
į savaitę, dabar mokėsim 
50c į mėnesį ir ligoj pašal
pos gausim $7.00 į savaitę.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, knr gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Jr

■

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RflAles/ 
Namą Materijolą Vi Dar lemomis Kainomis t 

Atvykite J mūsą jardą Ir apšMrėklte ste
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—M1LLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, vUUią, skiepą Ir fintą. 
PASITARKIT SV MVSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,
' General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.'
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto lld 12 vaL pietą.

Ud 8:30 ‘ *Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto pnpteL

Svečias
Trumpų atostogų buvo [ 

parvykęs iš tarnybos Alexj 
Petkus, kuris į tarnybą iš
vyko 1942 m. Pasisvečiavęs į 
pas tėvelį, gimines ir drau
gus po 15 dienų grįžo prie 
savo pareigų. Pvt. Al. Pet
kus yra stovykloj Alabama 
valstijoj. Al turi ir kibus 
du brolius tarnaujančius Dė
dės Šamo kariuomenėje — 
Vladislovą, kuris yra oro

BOMBŲ KRATERIAI VATIKANO MIESTE

NCWC žinių Tarnyba šias nuotraukas iš Vatikaną miešto gavo šiomis dienomis. 
Matome krateriai bombų, kurios buvo numestos lapkričio 4 d., praeitą metą, žemai pr 
siekiančio priešo lėktuvo. Viršuj (kairėj) Vatikano gvardijos nariai žiūri į gilią bom
bos išraustą duobę prie pat Šv. Petro haziUkos. Nuo sprogimo nukentėjo mozaikų dirb
tuvė, valstybės ofisai ir kiti pastatai. Kairėje s'ignautes Vatikano Miesto 'gubernato
riaus ofisas. Žemiau kardinolas Maglione ('trečias iš kairės), Vatikano valstybės sek
retorius; Enrico Galeazzi (su popiera rankoje), Va,tikino technikas, ir,kiti aukšti val
stybės pareigūnai žiūri j bombos kraterį, ka no valstybė šiam kare yra neutrali. (NC 
padarytą netoli geležinkelio stoties. Vati-WC-Draugaa)
bombanešių kapitono laips
ny, ir Stanislovą, tarnaujan
tį laivyne. .
Mirė

Vasario 11 pasimirė 
Domicėlė Kacrušienė, po pir 
mu vyru Pilašaitienė. Pali
ko didžiausiam nuliūdime 
vyrą Povilą, dukterį Aldoną 
Pilašaitę, sūrų Joną Pilašal- 
tį, kareivį. Velionė buvo ke
liais atvejais Chicago Bill- 
ings ligoninėj. Ten ir mirė.

Užugirių Tamošius

Bus Card Party
Philadelphia, Pa. — Sek

madienį, vasario 20, 4 vai. 
popiet įvyks šv. Andriejaus 
parapijos choro kortavimas 
ir kitoks lošimas parapijos 
svetainėje, 1123 Lemon S t 
Pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Rengėjos choristės labai 
darbavosi: prikolektavo ir 
pripirko daug įvairių bran
gių dovanų tiems, kurie a- 
teis { šį choro parengimą. 
Prie to bus skanaus užkan
džio ir gėrimo. Kas ateis, 
nesigailės

ftv. Andriejaus par. choras

Res. 6958-^o. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvebill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

M. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 ild 0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 VVest Marąuette Road

itc.1 KCEraamcD

CTRA1 EXTRAI
Permainyta* 

var4*slr^ 
adresas

LletavtMuu
žyduką*

RSMKmi
SENA 

LIETUVIŲ 
DBJUIOA

M. KAUTOS, aav*

MONARCH UQUOR
3529 So Halsted St 

YABDS <064

Didžiausia Lietuvių j 

Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

-w -* ZTurime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordą ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JKVFELRY — VVATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

I. F. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

Per kili aavo Brfttoy I

Su IncOme taksais Ir kitais neį
kaisto kretpkitde vtrfcntettu

. . antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
B matą patyrimas

TsLi Ta<©• Iitaiao.
to Akintą Dlrbtavl 

MSI Sa HALSTED ST.
Mth Stnsst

BM IS M 4; «W S BS 8
J* ■—

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
aklą Matas nrvaal- 

anL Saugokite Ma leladaml ««<• 
saaatauott jas moderaiSkiauMa

Barasi PATYRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana, Jr.
M01 Bo. Anhland Avenun
■MsasaM»1CaraP*- 11'to*

OTBO VLLaMDOn*
•*H a. sa BM lite p aa.

V
■ -• 'e. , ' " \

K

ĮTIARGUTIZ
vnr.NTNTir.TAS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Ud 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — noo | 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242

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,

Nedėliomia pagal sutartį, 
Offlee TeL TARds 4787 
Namą Tel. PROspeet 1930 

Tet TARds 2246

;dr. c. vezelis
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso T<1. VIRginto 0938 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vnL: 1—6 Ir 6—8:80 P.M.

Trečiadieniais pagal sutari]

Tel. TARds 5921 . . .
Rea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:30 
756 VVest S5th Stree'

LIETUVIAI 'DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezld.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Bo. VVestern Ave.
• OFISO VALANDOS:

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

pagal nutartį.

Ofiso TeL____VIRgini* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 raL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DĄNTISTA9

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte. 2-8, 7-9 P. M.

8147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais'

/ ir

MERCHANDISE MART
For appointment eaO — 

REPUBLIC MSI

A

TeL CANai 0122

-DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet k-7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
___ REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPubUc 7808 /

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659 {

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS „
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YABda 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDvray 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.

Z

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzic 2868

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

Beštad. 0 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimąjtolxtab kad,jo

f



Penktadienis, vas. 18, 1944 rHENAAJCTIS DRAUGAS, CrittCAGO. 0

♦ CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" ADVERTISING*
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS
] HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS VYRAI III MOTERYS 4IE1J1 WA5TEI) — VYRAI HELP VVANTED _ VYRAI

“DRAUGAS” HKT/P WAWTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb MU-HN

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower 

Matymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Jslaytl Pa
ti uogavimo Rasta (atatement of 
arailabiUty > nuo dabartinės dar
bo |stnlir<K. — ar nuo War Man* 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Femttlkrinklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
Timn raitas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel Sc Wire Co.

DIRBTUVES DARBAI
MERGINOMS IR MOTERIMS

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

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. Nortti W«ter St.

TRIJŲ MERGINŲ — Ofise Klerkų. 
Mes Išmokinsim Jus operuoti C.ra- 
photvūe molinas. Gera mokestis.

priitt 425 n. Lasaiic st.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 Fnst WA.shiiigton St!

TARNAIČIŲ
Dirbti privatiniam klinbe 

Gera mokestis
l’NION LEAGl'F. CLI B 

OF CHICAGO 
Atsišaukite dari m, dienoje 

312 K. Federal St.

VYRU
NAKTINIAMS DARBAM

SU AR BE PATYRIMO
PRIE * •

DRILL PRESS 
ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 
DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
STIGER

PRECISION PRODUCTS 
INC.

4616 W. 20TH ST. — CICERO

MERGINŲ
REIKIA

TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Dieną ir nakti darbams
Atsišaukit 

Room 848

MORRISON HOTEL

HF.LP WANTED — VYRAI

(Arti Bonglas “L”. 
Cicero gatvekarlų

22nd Ir 
linijų).

REIKIA 

VYRŲ
Prie darbų warehousėje. 80c 
| vai. pradedant. Laikas ir 
pnsC virš 40 vai. Atsišaukit |

Morton Salt Co.
Elston ir Blackhawk St

<r»»v
Lion

/
Manufacturing Co.

VYRŲ *
REIKIA

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ 

DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 
HANDY VYRŲ 

ATSIŠAUKIT

2640 Belmont Avė.

DIE SETTERS
AR VYRU

Mekaniškai Palinkusią 
Kurie nori išsilavinti prie 

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojau*

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit i Mūsa 

EMPLOYMENT OFISĄ

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

AUSTIN 6180

PLATEB
Vyro bu niekio plating patyrimu. 

Atsišaukit J
TOTTTT 425 N. TrfiSalle St.

BUS BOYS
Atsišaukit I Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sberldan Rd.

ORDERIU PILDYTOJO 
IR PAKUOTOJO

Gera Mokestis 
Geros Darbo Sglygns

SWISS AMERICAN FOOD CO. 
•21 W. Ranriolpli Rt.

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

So ar be patyrimo.

Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
8601 W. POTOMAC AVĖ.

MAIDS
FOR CLKANING

Meals and good pay. Pleasant 
worklng condltlons. 48 hours a week. 
Apply any week day or phone 
BOITlevard 1040. '

EVANGELICAL HOSPTTAL 
5421 R. Morgan St.

OPERATORES
Jūs galite ufdirbti nuo >40 Iki >80 
J savaitę siuvant kūdikiams training 
kelnaites ir polo marškinius. Va
landos 8 ryto Iki 4:30 pp. ar nuo 
5 Iki 8 vai. vakarais.

APCO MFG. CO.
SIX) S. Green • 3r<l Floor

VYRŲ REIKIA
DEL'

SVARBIOS
PRAMONĖS

Pastovūs Per Ištisus Metus 
Darbai Dabar ir 

Po Karo

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Ad mirai Radio
* Reikia

VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBŪS DIRBTUVES 

DARBAI

100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“Am-rica’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

SARGO 
DALINIAM LAIKUI

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

VAN CLEEF BROS.
7800 S. Woodlawn Avė.

VAIKINŲ — VYRŲ
Pastoviems darbams; svarbioje 
pramonėje, nrie darbu optical la- 
boratoriioj ir mail kambaryje.

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 Fj»st Wasliington St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metą Senumo
/ -

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS • 
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa diena; Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

PATYRIMO 
. NEREIKIA

48 VAL. Į SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE

• VIRS 40 VAL.
APMOKAMOS ATOSTOGOS

GRUPES APDRAUDA 
VELTUI KAVA 
LAIKE PIETŲ

Savaitinė Mokestis Kurią Parsi
nešk Namo Lygi, arba Didesnė 
Negu Kur Kitur Mokaipa šioje 
Apylinkėje už Panašų Darbą.

Atsišaukit Bile Kada Tarp 
8:30 lr 5:00 pp.

CENTRAL WAXED 

PAPER COMPANY
5659 West Taylor Street

HELP VVANTED — MOTERYS

AMERICAN GEAR & MFG. 
COMPANY

LTNDAHt, FnT-vnųv nrviSTON 
r.son oghf.N nrvrn 
PASTOVI ATEITIS

SEKANČIUOSE AMATUOSE:
T a the
Planer
Drill Handa
Onvemakera
Floor Mnldorlų
Darbininkų

DoHiUt MSI 
Mllllng Mari*. 
T-nsnektn-in 
Maeb. Moldertų 
Pftovdhintukų 
Dienltorių

MODERNIŠKA DIRBTUVE 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGEIJHNINKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

AtaHauldt 
218'E. 71st St

Po sunkaus dienos darbo 
imkim į rankas “Draugą”

, Jis suteiks mums poilsio |- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

PIRKITE KARO BONU8’VAIKINO AR SUSEIOTO VETERA
NO vairuoti karg, lengviem. Išve- 
šlojlmams Taipgi paprastų darbl- 
btntnkų maliavos dirbtuvėje. V. J. I
DOI.AN A CO.. 1880 N. LARAMIE TAUPYKITE POPIERĄ

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

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

šventadienius. I
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

S MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

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

MUNDELEIN COLLEGE 
Brlorgatr 38OO

DARBAI NAKTIMIS
VYRU — PRIE MAPAVIMO

8 vai. i nakti 
MOTERŲ MAZGOJIMUI 

IR DŽENITORKŲ
6>/2 vai. į naktį 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos

MICHIGAN BOULEVARD 
BUILDING‘i Js» -a1 130 N. Michigan 

. Atsišaukit 
Biulinko Ofisan

VYRŲ IF MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

100% karo darbai, patyrimo 
nereikia. Atsišaukit J

ILG ELECTRIC 
VENTILATING CO. 
2S5O N. Pu1a.sk i Rd.

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatą

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

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
X 9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT - 
RADIO CORPORATION
5921 Dičkens Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ
PRIE DŽENITORIAUS DARBŲ

Pilnam ar daliniam laikui 
Atsišaukit

HANNA F.NGINFFRING WORKS 
1785 F.BSTON A VE.

KARO REIKALAMS

Motery Inspeklorky 
REIKIA

Pageidaujamos Darbo 
Sąlygos. 

ATSIŠAUKIT

The Harvey 
Metai Corporation

1625 WEST 74th ST.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų (domių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Apsišaukite 
asmeniškai 8:30 iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

IR

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, >87.10 j mėnMf 
Pilnam ar daliniam laikui • 
Kreipkite. pri. Hoimekerper

BDOEWATVR BEACH HOTEL 
Rd.

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsišaukit 8:30 ryto Iki K pp. 

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DFVT8ION ST.

★★★★★★¥*¥
★ For Sale I
★ For Help!
★ For Rentl
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca*s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHTJANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

it ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ W
JOKIO PATYRIMO NEREIKTA — GERA MOKESTIS

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

ELECTRIC ARC WELDERIU LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

_ ____  *
MERIT DIRBTUVE

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

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.

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

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

I

VYRAI IR MOTERYS

KARO DARBININKŲ
Vyrų

L—PAPRASTU DARBININKŲ 
2.—TROKERIŲ
8.—COUNTERS IR CHECKERS
4. —AUTOMATIC SCREW

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

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

(visokių)

GERAS
r Fimnkestls 

Darbo sąlygos 
Valgis Canteene 
Llgontnės ir 
Apdraudos Pienas

Matvkit Mr. Danioek
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
Pirmad. ištisai šeštad.

8 ryto Iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
lira

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

PIRKITE KARO BONUS!

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS

Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR. PRICE
I8th St. A Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

GARSINKITfiS “DRAUGE”

Grand Rapids, Mich.
Praeitą savaitę namuose 

Motiejaus ir Rozalijos Ci- 
žauskų buvo surengta šau
nus vakarėlis pagerbimui A- 
gotos Martinkevičienės pro
ga jos vardadienio. Susirin
kę svečiai gėrėjosi skaniai 
vakariene. Po to buvo su
teikta dovanos Martinkevi
čienei. Ji yra viena iš para
pijos bei draugijų uoli dar
buotoja. Su savo vyru Juo
zu išaugino pavyzdingai gra 
žią šeimynėlę. Turi vieną 
sūnų Benediktą ir vieną dūk 
terį Agotą (slaugę), kurie 
randasi Dėdės Šamo tarny
boj' Kitas sūnus Juozas ir 
duktė Antanina Vainavičie- 
nė, pas kurią dabar apsigy
veno.
Laidotuvės

Vasario 12 d. buvo laido
tuvės seno gyventojo Silves
tro Kijaucko (Keyes), 64 
m. amžiaus. Grand Rapidse 
išgyveno 38 metus. Kelia 
metus buvo savininkas už
eigų ant Plainfield Avė. ir 
W. Leonard Rd., kartu su 
sūnum. Paliko liūdėti žmo
ną Agniešką, sūnų Leo, duk
terį Mrs. Howard Lawrence 
ir 2 anūkus, taipgi tris bro
lius: Pijušą ir Charles čio
nai ir vieną Lietuvoj, ir tris 
seseris: A. Miknevičienę ir 
A. Rusinauskienę čionai ir 
vieną Lietuvoj. Be it o, daug 
kitų giminią. Po gedulingų 
pamaldų ŠŠ. Petro ir Povilo 
bažnyčioj palaidotas -para
pijos kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinosi graboriai Stan

ley ir Bernard Barto (tė
vas, sūnus).
Ligoniai

Šiomis dienomis pas mus 
randasi daug ligonių, jų tar
pe du seni gyventojai — 
Pranas Venskaitis ir Aug. 
Amhutavičius. Linkim ligo
niams greit pasveikti.
Draugiją reikalai

Vasario 21 d. metinis su
sirinkimas Šv. Agotos drau
gijos. Bus renkama valdy
ba. Koresp.

Pu1a.sk
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Italijos frontas
Dėka amerikiečių ir britų karių sumanumo, narsumo 

ir ryžtingumo Anzio fronte (Italijoje) sąjungininkams 
tiesioginis pavojus praėjo. Grįžus geresniam orui, są
jungininkų oro jėgos galėjo veikti, Ir sąjungininkai at
naujino ofensyvą. Kovų pasėkos nėra dar galutinai nu
statytos, bet kilimai rodo, kad karo reikalai Italijos 
fronte eina mūsų naudai. Anzio kovos turės didelį re
zultatą. Anzio fronte Hitleris norėjo turėti greitą ir į- 
spūdingą pergalę, kad tuo galėtų tęsti palaikymą vo
kiečių moralės ir parodyti savo draugams ką dar na
ciai gali įvykdyti, ir padaryti įspūdį Rusijai ir vakarų 
demokratijoms, kad bet kokia nauja invazija ir nau
jas frontas Europoje neturi vilties. Bet Hitleriui ne
pasisekė savo planai įvykdyti.

Bet vokiečiai parodė stiprų pasipriešinimą Anzio ir 
Cassino fronte. Ir tas rodo, kad vokiečiai, daugiau kaip 
po keturių metų karo, dar yra stiprus priešas. Nei ne
pasisekimai karo lauke, nei Vokietijos miestų ir karo 
fabrikų bombardavimas nepalaužė vokiečių kovojan
čios moralės. Sprendžiant iš karo fronto pranešimų, 
gaunasi įspūdis, kad vokiečių ginklai nei kiekybe, nei 
kokybe nesumažėjo, tik vokiečių oro jėga reletyviai yra 
sumažėjusi. Sakoma, kad kai kurie vokiečių ginklai yra 
stiprūs. Kai kas mano, jog artėjantis pavasaris gali 
sulaikyti Rusijos spaudimą, ir naciai tikisi, kad atėjęs 
pavasaris jiems duos galimybę prailginti karą.

Iš Italijos kampanijos negalima pilnai spręsti, kad 
sąjungininkų invazijos jėgos Prancūzijoje tą patį su
tiks, ką sutiko Italijoje. Italijoje sąjungininkai susi
dūrė su tomis pačiomis sunkenybėmis, kokias vokiečiai 
sutiko kalnuotame Kaukaze ir Stalingrade. Kainai yra 
natūra lės tvirtovės, kurios tarnauja apsigynimui, mies
tai irgi daug patarnauja. Tai rodo Madridas ispanų 
pilietiniame kare, tai rodo Leningradas ir aukščiausia
me laipsnyje Stalingradas. Panašų vaizdą matome ir 
Caaaine čia kovojama, kaip ir Stalingrade, iš namo į 
namą, iš kambario į kambarį.

Italijos kampanija rodo, kad karas Europoje gali il
giau užsitęsti, nagu buvo kai kieno manyta prieš kelis 
mėnesius. Lygiai militariški sluoksniai pradėjo peržiū
rėti tvarkraitį. Prie visų Eisenhowerio pasižymėjimų 
galima pridėti ši garsų jo posakį: pergalė yra galima 
šiais metais, bet tik tada “jei kiekvienas vyras ir kiek
viena moteris nuo fronto iki tolimiausio kaimelio atliks 
savo pilną pareigą”.

★

tina pasitarimai
Eina pasitarimai tarp Suomijos ir Sovietų Rusijos 

taikos klausimais.
Sakoma, kad Maskva pranešė suomiams aavo reik.^- 

lavimue ir suomių sostinėje svarstoma ar tuos reika
lavimus priimti ar derėtis.

Kalbama, kad Maskva dabar reikalauja, kad suomiai 
pašalintų iš valdžios Vaino TannerĮ, kuris yra įtakin
giausias Suomijos liaudyje. Bet Maskva Tannerio ne
mėgsta, nes jia daugiausia pasidarbavo, kad Suomijos 
organizuoti darbininkai stotų ginti savo šalį. kai 1939 
metais, gruodžio- 1 dieną, Raudonoji Armija staiga Suo
miją užpuolė. Kad Sovietų Rusija tada buvo Suomijos 
užpuolike, tai vienbalsiai pripažino Tautų Sąjunga, kuri 
Sovietų Rusiją išmetė iš savo tarpo.

DTKNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Taika buvo padaryta 1940 metais. Hitleriui užpuo
lus Rusiją, Suomija pateko į karo sūkurį.

Sakoma, kad Tanneriui ir dar dviems minlsteriams 
pasitraukus iš valdžios, Maskva sutiksianti su suo
miais derėtis i taikos klausimais.

Suomija deda viltį į Ameriką, kad jos reikalai po 
karo bus apginti

S
Bolševikų veidas ir taktika

Dar apie nacių su
naikintus* Miliūnus

(LKFSB) Chicagoje, 7321 
S. Union Avė., gyvena 54 
m. lietuvė Anielė Serelienė, 
kurios motina yra kilusi 'iš 
Miliūnų kaimo. Ji mano, kad 
ttai bus tie patys Miliūnai, 
kuriuos sunaikino naciai. A- 
niaiė Serelienė yra daug kar 
tų buvusi Miliūnuose ir pi- 
sakoja, kad tas kaimas yra 
Rokiškio apskrities. Tiesiai 
per pievas iš to kaimo ei
nant į Salų miestelį' esą a- 
pie 3-4 verstus. Bažnyčion 
gyventojai eina į Salas, daž
nai taipgi važiuoja ir į Ši
monis, į kuriuos iš Miliūnų 
yra, apie 9 verstus. Kaime 
seniau yra buvę 18 valakų, 
bet didelių, po 40 dešimti
nių kiekvienas. Ūkininkai 
ganai turtingi, jtaru nuo se
niau buvo pasinešę eiti į 
vienkiemius, paskutiniu me
tu buvo susiskaldę į smul
kesnius ūkius. Mokyklon se
niau vieni vaikai ėjo Puo- 
žan, o ki'ti net j Šimonis. 
Gyventojai buvo geri kata
likai, net prieš Didįjį karą 
ten buvo tokių žmonių-, ką 
kas sekmadienį eidavo prie 
komunijos.

Bet yra dar ir kita gali
mybė: Lietuvos pasiuntiny
bės biuletenis, ' leidžiamas 
Waahingtone, Nr. 12, prane
ša, kad pagal 1923 m. gy
ventojų surašinėjimą Lietu
voje, Miliūnų kaimas yra ir 
Panemunio valsčiuje, netoli 
Panemunėlio gelžk. stoties. 
Čia buvo 17 ūkių su 107 gy
ventojais-. Ir šis kaimas (taip 
gi Rokiškio apskrities. Vie
nas iš tų dviejų kaimų yra 
nacių sunaikintas baudžiant 
gyventojus už pasipriešini
mą okupantams.

Sovietų valdžios oficialus laikraštis “Izviestija” (Ži
nios) užsipuolė ant Vatikano, popiežiaus. Laikraštis 
visai nepagrįstai užsipuolė ant Vatikano ir apkaltino 
Vatikaną ir popiežių palankumu fašizmui. Laikraštis 
kaltina Vatikaną, kad jis neprotestavęs, kai 1940 me
tais Mussolini iš pasalų užpuolė Prancūziją. Bet ką 
tuo laiku veikė sovietų valdžia. Istorija pažymi faktą, 
kad tuo metu, kai Mussolini iš užnugario puolė Pran
cūziją, sovietų vyriausybė pardavinėjo Hitleriui karo 
reikmenis.

Popiežius ne kartą yra pasmerkęs tuos, kurie sumin
džiojo mažųjų tautų teises, kurie mėgina iškelti (tota
litarizmo dogmą iki religinio lygio.

Jungtinės Amerikos Valstybės ir Britanija palaiko 
draugiškus santykius su Vatikanu, kuris politiniu at
žvilgiu yra neutrali valstybė. Tos dvi valstybės be abejo, 
žino, kur glūdi Vatikano simpatijos šio karo motur Jos 
pripažįsta neišvengiamą popiežiaus neutralumo padėtį.

“Izvestija” laikraščio užsipuolimai ant Vatikano nie-» 
ko gero neduoda, tik ardo vienybę.

Galbūt sovietu užsipuolimus ant Vatikano gali pa
aiškinti šis faktas. “New,sweek” savaitraštis, vasario 
21 d., 1944 m., rašo, kad Stalinas kaslink Šventojo Sos
to Teherano konferencijoje buvo indeferentiškas. Isto
rija pasakoja, kad prezidentas Roosevelt ir ministeris 
pirmininkas Churchill kalbėjos apie galimybę pakviesti 
popiežių dalyvauti galutinuose taikos pasikalbėjimuo
se. Stalinas tylėjo. Paskui prezidentas Roosevelt pa
klausė: “Kaip jūs, pone maršale, jaučiate (feel) dėl 
tos galimybės”. Stalinas aitsakęs: “Kaip daug divizijų 
popiežius turi?’’

Rimti amerikiečių laikraščiai ^pasmerkė “Izvestija” 
išsišokimus, kurie ardo Jungtinių Tautų vienybę.

Suprantama, bolševikams labai nepatinka* kad po 
piežius yra gerbiamas žmonių. Todėl bolševikai pano
ro pasėti nepasitikėjinią popiežiumi, bet jiems nepa
vyko, o tik dar labiau paaiškėjo bolševikų vęidas ir 
taktika. - c L >•

★
Smarkiausias užpuolimas iš oro

Pereito trečiadienio naktį britų galingiausios oro jė
gos smarkiai puolė Berlyną. Pranešama, kad Berlyne 
britai išmetė 2,800 tonų sprcgstamos medžiagos, kas 
sudaro apie 5,600,000,000 svarų bombų. Karo Vadovy
bė pripažįsta, kad tai buvo smarkiausias Berlyno bom
bardavimas. Iš viso negrįžo tiktai 43 britų lėktuvai. 
Berlynas buvo bombarduojamas apie 30 minučių ir 
kiekvieną minutę Berlyne krito po 90 tonų sprogsta
mos medžiagos. Bombos buvo mestos susisiekimo cent
ruose ir karo pramonės dirbtuvėse.

Sakoma, kad vienas tūkstantis Royal Air Foroe lėk
tuvų buvo užpuolęs Berlyną. Naciai gavo nepaprastai 
didelį smūgį.

★
Svarbūs pareiškimai senatorių

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjime, ku
rį vasario 13 dioną surengė Pibtsburgho Lietuvių Ta
ryba, kalbėjo Amerikos Jungtinių Valstybių senatorius 
James J. Davis (respublikonas, atstovaują senate Penn- 
sylvaniją). Senatorius James J. Davis aiškiai pasakė, 
kad Lietuva privalo būti atsteigta kaipo nepriklauso
ma- valstybė.

Vasario 13 dieną Worcestteryje Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime kalbėjo Jungtinių Valstybių senatto- 
rius Davld J. Walsh (demokratas, atstovaująs Massa- 
chusetts), kuris griežtai gynė Lietuvos teises, kaipo 
nepriklausomos valstybės., Laikraščiai įdėjo žinias su 
didelėmis antraštėmis: “Senato? Walsh demands in- 
dependence for Lithuania”.

Tie dalykai mus džiugina ir ragina dar daugiau au
kotis Jungtinių Amerikos Valstybių pergalei ir Lie
tuvos išlaisvinimui ir atgavimui jai nepriklausomybės. >

★
Kada baigsis karas!

Nežiūrint kritiškos padėties Italijos -pakrantėje, šią 
savaitę labiausiai atsargūs Waahingtono sluoksniai y- 
ra pasakę, kad psrgalė Europoje yra galima šiais me
tais ir tikras dalykas sekančiais metais. Japonija gali 
būti privemta kristi 1945 metais, tikrai 1946 metais... 
Apie tai rašo Newsweek savaitraštis, vasario 21 dn 
1944 m.

Penktadienis, vas. 18, 1944

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMAi

Rašo PROF. K. PAKŠTAS
(Tęsinys)

Lietuva pagamina javų perteklių ir dalį eksportuoja. 
Rusija irgi pasigamina pakankamai javų ir net truputį 
eksportuoja; ji turi pakankamai bulvių žmonėms, bet ma
ža jų lieka jos gyvuliams. Baltijos valstybės, Vokietija 
ir Lenkija yra stambūs bulvių augintojai, daugumą jų 
sušeria kiaulėms ir karvėms ir suvartoja spirito gamy
bai. Per nepriklausomybės periodą Lietuva padidino bul
vių gamybą apie 100-120 nuoš., kviečių gamybą net 300 
nuoš. (tai pasaulinis rekordas) ir kitų javų apie 20 nuoš. 
Apytiksliai galima sakyti, kad Baltijos valstybės, Len
kija ir Rusija skilia kiekvienam pusantro arba žmogui 
arti dviejų svarų duonos į dieną. Bet Rusijoj duona yra 
beveik vienintėlis žmogaus maistas, gi Baltijos valsty
bėse daug suvartojama pieno produktų ir mėsos.

Dabar pažiūrėkime kiek karvių tenka 100 gyventojų,
ek pagaminamo, vienam žmogui sviesto ir mėsos 1938

Karvės: Svarai sviesto: Svarai mėsos:
Jungt. Valstybės 19 18 132
Vokietija___ 14 15 116
Lietuva ......... 30 21 154
Latvija............. 45 33 ?
Estija............. 40 34 130
Lenkija ......... 19 ? 51
Sovietų Rusija.. 13 2‘/2 42
Baltijos valstybių ūkininkai mažai sviesto patys suval-

go, bet daugiausia jo skiria eksportui užsienin ir nemaža 
savo miestams bei miesteliams. Mažiau sviesto pagamina 
Lenkija, o Rusija — nuostabiai maža. Bet jos abi svies
tą vis dėlto eksportuoja į užsienį. Baltijos Respublikų 
gyventojai labai daug suvartoja riebios mėsos, ypač kiau
lienos. Rusijos ir Rytinės Lenkijos ūkininkai mėsos ir 
sviesto valgo tik kelis kartus per metus per didesnes 
šventes ar per šeimos svarbias iškilmes, nes jie jos ir 
neturi. Intensyvios mano ir mano draugų kelionės tuose 
kraštuose man leidžia sakyti, kad1 Rusijos žemdirbys ir 
fabriko darbininkas mėsos suvartoja bent 3 ar 4 kartus 
mažiau, negu Baltijos tautų toks pat eilinis pilietis, ogi 
sviesto Rusijos piliečiui tenka net 6-7 kartus mažiau. 
Iš 154 svarų pagamintos mėsos, Lietuvos gyventojas eks
portui skiria tik apie 10 nuoš., o sviesto — apie 50 nuoš. 
eina užsienin.

(Bus daugiau)

Kodėl SSSR sunkina Raudonojo Kryžiaus 

nelaisviams ir tremtiniams?

Apie lietuviu pulkus 
Raudonojoje armijoje

(LKFSB) Iš Londono pra
neša mums, kad britų laik
raščiuose buvo išspausdintą 
Maskvos radijo žinutė, esą 
Lietuvos pulkai eina kartu 
su Raudonąja armija ir ka
riauja prieš vokiečius jau 
nuo vasaros, atsižymėję ko
vose pietuose. Kad kariau
jama prieš vokiečius, kad no 
rimą palaužti jų imperialis
tinius troškimus, tai tuo tik 
galima pasidžiaugti, bet iš 
kitos pusės — kiek tuose 
su Raud. Armija einančiuo
se pulkuose lietuviškumo, 
tai jau kitais klausimas. čia 
verta suminėti tolimesnė mū 
sų Londono korespondento 
pastaba: Atrcdo, kad tūks
tančiai lietuvių, neturėdami 
kito prasimaitinimo šaltinio, 
bado priversti, galėjo stoti 
į “lietuviškus” pulkus. Bet 
tų dalinių vadovybė — rusų 
rankose. Gal būt čia iš vho 
įtik daugiau propagandos. 
Kaip sakoma — prieš karą 
buvo pasklidęs gandas, kad 
Italijoje galima gauti lakš
tingalų liežuvėlių koželienos 
valgyti. Vienam keleiviui pa
abejojus, ar grynai iš Hkš- 
tiųgalų liežuvėlių sudaryta 
košeliena, patarnautojas at
sakęs, kad pusiau: vienos 
jaučio liežuvis ir vienaa laks 
tingalos. Taip .gali būti ir su 
tariamais lietuvių pulkais.

(LKFSB) Visame kultū
ringame pasaulyje labai ver
tinamas Raudonojo Kry
žiaus darbas. Per Raud. Kry 
žiu net su Japonijoje esan
čiais belaisviais pavyksta 
susisiekti. Naciai kaip kie
tai laiko okupacijoje Lietu
vos įmones, bet ir iš ten žmo 
nės per Raudonąjį Kryžių 
žineles iš savo artimųjų gau 
na. Žinome, kad daugelis 
lietuvių kreipėsi j Raudoną
jį Kryžių prašydami, kad 
suieškotų Rusijon išvežtuo
sius jų gimines, tačiau ne
teko girdėti, kad kas būrių

PLATINKITE "DRAUGI"

sulaukęs žinių. Taipgi ir su 
siuntiniais: per Raudonąjį 
Kryžių nusiunčiama dova
nėlių aavo giminėms, belais
vėn patekusiems kariams 
net ji Japoniją, net į vokie
čių valdomus kraštus, tuo 
tarpu su Rusija kažin ko
dėl ir per Raudonąjį Kry
žių susisiekti yra beveik ne
peržengiami sunkumai. Per 
privačias įstaigas • siunčia
mieji dalykai apdedami to
kiu muitu, kad siuntimo iš
laidos darosi dvigubai dides
nės, negu patys dalykai kaš
tuoja.

JURE IT HAS IOTS.OF RAT, LADyBUT THINK OF’’ 
JMlTHE-.6BEASE.Ygy CAN TUBN IN.FOR ByttETsU
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Bajoro sūnus pamilo dievaitę

— Ta.;p, tai tu toji auk
sinė aušra, mano žvaigždė. 
Kuomet klausydavau vaidi
los dainų, tada skambėda
vo mano širdies gelmėse to
kia daina, kurią šiandien

(Tautosakos posmais) 
(Tęsinys)

— Ten, šio ežero dugne. 
Vidury sukas verpetas, juo 
galima nusileisti į mano pi
lį. Visas šis vanduo — ma
no karalystė. Stebuklingai 
gražūs mano rūmai ant smil

išgirdau iš tavo lūpų. Sa- čių pastatyti. Vandens leli
kiau, kad kanklių sukeltas 
ilgesys dieną naktį, svajo- 

r nėse ir sapnuose, kankno 
mano širdį. Daug kartų no
rėjau* iškilti iš tų kančių, 
išskėsti sparnus viršuj že
mės. Bet kaip pakilti be- 
bandai, vistiek toks pat esi.
Ir gaila tada, kad slenka 
buitis ne ta'p, kaiip svajo
nių takai pina ir liūdi tada 
siela, kad ji permaža jėgų 
turi.

— Berneli, meilė yra gy
veninio laimė. Jaunas esi.

jos juos pina 3avo vaini
kais. Plaukini, berneli, pas 
mane paviešėti, mano kar«r 
ly3tės ir rūmų apžiūrėti.

Nuliūdo Vydivutis, narsus 
bajoro sūnus. Eitų, bet gai
la palikti seną tėvo dvarą...

— Jei neini, turiu tave 
palikti. Mane šaukia, turiu 
keliauti. Niekada daugiau 
nesusitiksime.

— Mergele, tu graži, kaip 
dievų išausta aušra, pama-' 
tęs pamilau tave. Jeigu tu 
turi eiti, tai ir aš eisiu su

ORDINAS CIVILINĖJ TARNYBOJ

Sakai tavo širdi3 liepsnoja tavim. Jausmai, kurie ma- 
meilės jausmais, atidenk'1 no širdy siaučia, užpildytų 
juos išrinktajai savo, pa- šį ežerą, jeigu tu paliktum 
vesk jai savo, širdį, supink mane, kur jie tilptų tada? 
aavo meilės jausmus su jos Kaip savo gyvastį tave my- 
jausmais, o bendrame šir- liu. Kas man gyvenimas be 
džių vainike rasi laimę. i tavęs! Bet geriau sė3k, mer-

Ašarėlė nusivedė jį prie gele, ant mano žirgo, joki-

zL z *. ' 'z. v J*!*"'.* .y

Laivyno Departamentas įsteigė ordiną pasižymėjusiems 
civilinėj tarnyboj. Helene Philbert iš Arlington, Va., pir
mutinė, kuriai pripažinta tas ordinas. Laivyno Departa
mente ji ištarnavo 25 metus. Ordiną įtaikiai kapitonas L. 
P. Lovette, Laivyno Departamento Viešųjų Reikalų sky
riaus direktorius. (NCWC-Draugas photo)
—— ........ '"ii 1 ■
telėja ir atbėga sparnuoti stebėjęs aavo šunį, surinko: 
žirgai. — Šalin! — ir ištraukęs

— Negaišink manęs, štai kardą, perkirto, jam galvą.
kranto ir tenai ilgai ilgai 
kalbėjo. Nejautė jis* kad al-

me į mano tėvo dvarą. Aš 
vienturtis sūnus, tėvai mar-

kanas, užmiršo, kad pakly- čios laukia. Tavo pilies už- 
dęs; jo širdis buvo kupina, kuriu nenoriu aš būti, —
meilės ir laimės.

Geltoni kaip auksas plau
kai, gilios pilnos viliones a- 
kys; prie to dar žodžiai sal
desni už korį medaus, pas
laptingi kaip ir pati paslap
tis ir vylingi kaip lapės ju
desiai; o jos šypsena gai-

lyg gailėdamas ištartų žo
džių, maldavo ją.

— Ne, aš negaliu palikū 
savo 'šalies, aavo puikių rū
mų, aš neisiu su tavim.

— Bet atsimink, Ašarėle, 
kad aš esu žemės išaugintas 
ir gyventi vandeny negaliu.

vino krūtinę labiau, negu — Cha, cha, cha... Kame 
miško grynas oras, nei sau- gi čia vanduo? Štai lygus 
lės spinduliai. į ir tiesus kelias į mano rū-

III. mus. Tuoj> aš pašauksiu žir-
Susiūbavo ežeras. Suliū- gus, jie nuneš mus.

liavo blizgančios bangos ir Pakyla migla. Vydivutis 
atsimušė į šviesaus smėlio žiūri į ten, kur rodo undinė 
krantą. ir mato pradžioj miglotą,

Ašarėlė tarė Vydivučiui: toliau vis aiškėjantį mar-
— Mane šaukia į pilį muru grįstą kelią, kurio a-
— Kame gi tavo pilis, biejose pusėse tęsiasi žalių

gražioji?

žirgai, sėsk — josime.
— Lai būna taip — joju.
Ir užsėdęs ant sparnuoto 

žirgo draug su Ašarėle ėmė 
skristi i ežero dugną.

O savo pono pėdomis vis 
bėgo Kudlis, ištikimas Vy- 
divučio šuo. Pėdsakų vin
giais jis atsekė bajoro sū
nų. Ir tuo laiku, kai Vydi
vutis paskutinį kartą abe
jojo, ar keliauti su Ašarėle, 
Kud’is surado žirgą. Apsi
sukęs apie jį ir palaižęs jo 
kojas, vėl bėgo pono pėdo
mis. Pribėgęs *prie ežero 
kranto, pamatė Vydivutį, 
sausos plūduriuojančios ša
kos įsikibusį, kovojantį su 
mirtimi. Tą šaką pilka mo
teriškė tempė į gilumą, šo
ko šunelis gelbėti. Priplau
kė ir griebė už rankovės pa
sinėrusį Vydivutį. Sis, ma-

šiltas kraujas nudažė e- 
žero paviršių. Vargšas šune
lis kapstelėjo keletą kartų 
ir pasinėrė su savo ponu į 
undinės, Ašarėlės karalystę.

Tik vienas našlaitis žir
gelis per dienas ir naktis 
klaidžioja po kalnus ir slė
nius, miškus ir balas, gai
liai žvengdamas, šaukdamas 
savo peną. Bet nebegirdi ir 
nebegirdės bernelis vargšo 
gyvulio, nebe j odinės nieka
dos ant jo. Klaidžios žirge
lis, kol galą kur gaus. T. A.

medžių eilės. Ašarėlė mos- tyt, dievaitės užburtas, pa

RUSES KARINEI TARNYBOJ

Sov. Rusijos
mingam parade

raudonosios armijos kadetės, komunikacijos mokyklos studentės, iikil- 
vienaųj Rusijos miestų. (Acmo-Draugaa telephoto)

Bendradarbiai — 
kviečia

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius rengia vakarienę 
skyriaus pirmininkės na
muose, 6440 S. Mozart Si. 
vasario 20 d. Kviečiam vi-i 
sus iš arti ir toli atsilanky-, 
ti. Bus maloniai priimti ir, 
gardžiai pavaišinti. Pradžia 
6 valandą vakare. Tikieta.3 
50c.

A. K. ir Komisija

MŪSŲ VIRTUVI
Suskaldytų žirnių sriuba

1 puoduką suaksld ntų žir
nių (split peas), 2 dideliu 
šaukštu sukapotų cibulių, 2 
Ir pusę kvortos vandenio, 3 
didelius šaukštus sviesto, 3 
didelius kaukėtus miltų, I 
pusk vertę pisno, 1 ir pusę 
šaukštuko druskos.

Pamerk žirnius per naktį. 
Ant rytojaus nusunk, pridėk 
2 ir pusę kvortos šalto van
dens ir cibulį. Virink pova- 
liai, tai, yra, ant nelabai 
karšto pečiaus; kada žirniai 
bus minkšti, perleisk skys
timą per koštuvą, taip mi
trindama žirnius, kad kuone 
viskas išeis per sietuką. Su- 
mašyk sviestą, druską ir 
miltus ir pridėk sušildytą 
pieną. Viską gerai išmaišius 
pridėk prie žirnių ir virink 
5 minutas. Norint, galima 
pridėti truputį pipirų, ši 
sriuba yra labai skani ir 
maistinga, yra ypač gsra dėl 
vaikų.
Prancūzų žirnių sriuba.

Pamerk 1 kvortą perskel
tų žirnių per naktį Ant ry
tojaus nusunk vandenį ir 
sudėk žirnius į puodą su 
kaip tik užtektinai šalto 
vandens, kad apsemtų žir
nius, taipgi pridėk 1 šaukš
tuką sodos. Uždengk ir vi
rink 15 minutų. Tada nu
sunk vandenį ir numesk tas 
odas, kuries bus atsiskyrę 
nuo žirnių. Užpilk 4 kvor
tas vandens, įdėk šmotą Bu
dintų lašinių ir vieną didelį 
cibulį smulkiai sukapotą. Vi
rink iki žirniąi bus visai 
minkšti. Tada pridėk drus
kos ir pipirų pagal skonį ir 
didelį šmotą sviesto.

Patariama visom moterim 
bandyti šią sriubą, nes tai 
labai skanus, sotus valgis. 
Reikia, valgyt', su pakepin
tais mažais šmoteliais su- 
džiūVusios baltos duonos ar
ba “krekėm”.a
Grietintuoti oisteriai.

1 puskvortė oisterių, 1 ir 
pusė puoduko pieno, 2 šauki 
tai sviesto, 2 ir pusė šaukš
tų miltų, 1 šaukštukas drus
kos, truputį pipirų, vienas 
ketvirtadalis šaukštuko sa
liero druskos, pusė puoduko

LIETUVAI NAŠLAITEI
, Naktis tamsi, ne tau poilsiui žadėta...

Glosto ramunė kojas be prieglaudos!
Tu sukniubsi išbarta, kaįp negirdėtai...
Vidury laukų, į pasėtus* nuodus.

Palaidus tau plaukus iškaišę žibuoklės,
Žiūri ašaroms į apstatytus kryžius!
Svetimų šautuvų palinkę sūpuoklės — 
Pribloškė, kai bandei keltis pasiryžtas.

Ir t aip prie žemės kietos veidas nubalęs, 
Prisiglaudė, tartum prie motinos kapo!
Nei verkt, nei pakilt, tiek lavonų sušalę...
Kaip rudens vieškely prikritusių lapų.

Vienok, kai temsta, ir mėnuo apsiverkia...
Ir kai žvaigždės sužiba kalnų žvakėmis — 
Partizanų būriai gretoms susitelkia;
Gaivina itave sultingomis kekėmis.

Tad, kelkis, Našlaite, Lietuva brangiausia, 
Prisikeik, Tėvyne, mūsų mylimiausia! 
Prisikeik, mes šaukiam okeanų toliuos...
Kelkis, vainikuota... gintaro karoliuos.

Marija Aukštaitė

supiaustytų grybų spirgintų Nusunk ir dadėk baltą pa-
per 3 minutes su vienu šauks 
tu sviesto.

Atskirk oisterius iš skys
timo, nuplauk, vėl įdėk į 
skystimą, palengva virk iki 
bus pilni ir raukšlėti galai.

darytą iš pi eno, miltų, svies
to, druskos ir pipirų. Įdėk 
saliero druskos ir dadėk gry
bus. Galima paduot ant spir
gintos duonos arba šiaip sau 
lėkštėje.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
dabar lakas įsigyti sias puikias knygas

Nuo Vasario 21 d. bus galima 
PILDYTI INCOME TAX BLANKAS 

Dienraščio "Draugo" Ofise 1
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 Viotory Tax buvo sulaikę.

3. ) Kopiją (nuorašą) 1942 m. Income Tax 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.
Reikia tų rekordų, kad pagreitinus blankų pildymą!

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

i .
1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti

kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu j Dievų Tėvų.
Parašė Vysk. p. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................  $1.00

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

S. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wra. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............................................................................... $1.5/

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

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

6. 29-tas Tarptautinis CuobariMtiufe Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, fl. L C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
šemėlapu. Grašiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ............................................................................... $1.00

7. Karalienės Prižada*. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonu Tarvydas, labai graši apysaka, s Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Mainą ................. ..................................................... 50c

Š. Išpašinties Paslaptis. J. špilmann’aa. Vertė B. Ražai
tis. {domus aprašymu kaip kunigu, nekaltai 
nors jisai lino tikrų šmomgšudį, bet išpašinties 
pasmerktu ui šmogšudystų negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c J®*

9. iveač. Jėzaus širdies lotroubacija. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius. D. D.. M. I. C. Grašiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, ėjy
prie švč. Jėzaus širdies. Mato formato. Audek
liniais aptaisale. Kaina ......................................... 35c

Užsakymus siųskite ftiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.

M
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Šeimininkių Raud. 
Kryžiaus vienetų 
aplankius

Vasario 8 d. teko pabu
voti Sophie Barčus vedamoji 
Raud. Kryžiaus vieneto dirb 
tuvė j. Čia mačiau daug sky
riui ir visos užimtos prie sa
vo darbų.

N. Gugienė atžymėjo kny
goje darbą baigusias jr iš
einančias namo nares; par
davinėjo joms karo bonu3, 
apie pietus jau išrašė sep 
tintą šimtą dolerių. Viene
to vedėja visą laiką bėgiojo, 
padavinėjo ir prižiūrėjo dar 
bus, nuo pat ryto dar ne- 
prisėdus. Komp. Pocius su
šilęs lavino Raud. Kryžiaus 
vieneto chorą atskiroj sa
lėj. Visos vieneto narės ga
na gražiai atrodė baltose R. 
Kryžiaus uniformose ir 
linksmai klegėjo dirbdamos: 
dėstė, vyniojo bandažus, 
nėrė, siuvo, valė, sutaisinė- 
jo Lietuvai surinktus rūbus 
ir tt.

Bet jos čia pat ir pramo
gų sug?i1voja. Vieneto narė 
Mrs. Lucas atsiun’ė didelį 
puikų pyragaitį ir atvedė 
dailų kareivėlį Valterį Pet- 
ronį, savo sūnų. Buvo pa
duota karšta kavutė, skanus 
pyragaitis, lietuviškas bal
tas sūris, saldainiai visoms 
dalyvėms drauge su sve
čiais. Kitas sūnus Antanas 
Petronis randasi toli kariuo 
menėje ir vasario 8 buvo 
jo 28-tas gimtadienis. Jam 
paruoštas 28 žibančias žva
kutes Valteris, gerai atsi
kvėpęs, vos įstengė trim at
vejais užpūsti.

Trumpą valandėlę pabu
vojus, prisižiūrėjus, matai 
ir junti didelį pasišventimą 
šitos įstaigos darbuotojų. O 
jos juk čia triūsia po ištisą 
dieną ir daugiau kas savai
tę, joms nieks už tai nemo
ka ir negarsiniai jų nuopelnų!

Kas dirba iš pasišventi
mo Amerikos pergalei, tų 
širdyje neužgesus ir tėvynės 
meilė. Viešniai prabilus Lie
tuvos atžvilgiu ir paraginus 
remti veika’ų išleidimą ak
tualiais šių dienų klausimais, 
fondo nariais įsirašė ir po

$1 sumokėjo šios vieneto da
lyvės: Sophie Barčus, Gert- 
rud? Benešiūnas, Magdė Gu- 
maliauskas, Matilda Barniš- 
kis, Julia Snapstis, Petro
nėlė Kurauskas.

Kitos vieneto narės žadė
jo prisidėti per spaudos va
karą, kuris įvyks Šv. Jur
gio par. svet. Bridgeporte 
vasario 16 d. 7:30 v. v.

S. J-tė

Iš šv. Vardo draugijos 
veikimo

Cicero. — Visi vyrai pra
deda susidomėti organizuo
ta veikla. Ypatingai šv. Var 
do draugija.

Nors ir šaltas oras buvo 
vasario 13 d., bst daug su
sirinko Mišioms šv. 7:30 v. 
ir bendrai šv. Komunijai. 
Gražus pavyzdys visiems 
vyrams, kurie dar nepri
klauso prie tos kilnios vyrų 
draugijos, o daug dar mūsų 
parapijoj yra nepriklausan
čių.

Dvasios vadas kun. Ab
romavičius deda daug pas
tangų, kad visi vyrai pri
klausytų. Jis aplanko ser
gančius draugijos narius, o 
nariui mirus pasiunčia vi
siems nariams atvirutes ir 
nueiia “in corpore” sukal
bai i rožančių. Ji3 tikrai yra 
atsidavęs tai draugijai.

Po Mišių buvo bendri pus
ryčiai parapijos svetainėj ir 
trumpas susirjnkimas. Nu
tarta skaitlingai dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime vasario 13 d., 
išrinkti atstovai į Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių dr-jos 
seimą ir paskirta aukų $5. 
Nutarta suruošti vakarą. 
Ruoša pavesta valdybai ir 
dvasios vadui. Nutarta skait 
lingai dalyvauti parapijos 
Užgavėnių vakare, vasario 
20 d. Anastazas Valančius

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ĮLUNOIS

MARINŲ DARBAI MARSHALL SALYNE
Sekmadienį^ vasario 20 d. 

2 vai. popiet, šv. Antano pa
rapijos salėj, šaukiamas aps

krities susirinkimas. Visų 
kuopų atstovai, visi vyčių 
veikėjai-veteranai kviečia
mi atsilankyti. Valdyba

Ruoškitės Prie Gavėnios Švenčių
'APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
?' v

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

‘MALDŲ ŠALTINIS” .............................................
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

$2.50

Marshall salyne kiekviena sala buvo japonų gerai įginkluota. Nuotraukoj parodoma, 
kaip atakuodami Ntimur salą marinai drasko japonų įsistiprinimus. (Acme-Draugas 
telephoto)

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

“MALDAKNYGE" (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais .................................................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais .............................................50

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

Sidabrinės Jonikų 
iškilmės

Prie sidabru papuoštiį įr vai i mečiai biznieriai, pirmiau 
giais ir gėrimais apdėtų sta- turėjo gėrimų urmo krau-
lų jubiliatai ir apie šimtas 
svečių susėdo užkandžiauti. 
Po to prasidėjo nuoširdūs 
linkėjimai. Jubiliatams
legrama linkėjo jų sūnus

Marųuette Park. — Vasa
rio 13 d., Gimimo Panelės 
šv. bažnyčioje per sumą kun.
V. Urba palaimino dvidešimt . .... . „. . , , ,. . Jurgis, kuns tarnauja U. Spenkių metų vedybinio gy- b _ ....

4*

venimo sukakty Joną ir Pra
nę Jonikus. Per iškilmes so<- 
lo giedojo M. Janušauskienė, 
o psr šv. Mišias didysis cho
ras, kuriam, matomai, karo 
mobilizacija mažai skriau
dos padarė, nes moteriški 
ir vyriški balsai geroj lig- 
s varo j, gražiai skambėju 

( Bažnyčioj! iškilmėms už- 
j sibaigus, vargonams gau
džiant jubiliatai, lydimi dūk 

; terų Albinos ir Stefanijos, 
Į taipgi daugybės giminių ir 
draugų nuvažiavo į nuosa
vus namus, kur buvo puota

kariuomenėj, dukterys Albi 
na ir Stefanija, visi giminės 
ir draugai. Po visam susto
ję ipadainavo ilgiausių me
tų,. Puota baigta jubiliatų 
padėkai, kuriorji kvietė sve
čius paviešėti ir pasilinks
minti iki vėlumos.

Puotos programą vedė B. 
Janušauskas, vietos vargo
nininkas.

J

tuvę, dabar užsima iš vežio
jimu alaus. Plačioji visuo
menė pažįsta juos kaipo tei- 

te- singus biznierius ir nuošir
džius parapijos ir tautos rei
kalų rėmėjus. Svečias

Šv. Kazimiero 
dienos reikalu
t

' Jau žinoma, kad kasmet 
Liet. Vyčių Chicago apskri
tis iškilmingai dvasinę puo
ta mini šv: Kazimiero dieną. 
Šįmet toji puota bus šv. An
tano bažnyčioje, Ciceroj, sek

ir P. Jonikai yra ilga- madienį, kovo 5 d., 9 vai.

Rengia vakarą
North Side. — šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos 3-čio skyriaus .su
sirinkimas įvyko parapij o? 
salėj vasario 14t dieną 8 vai. 
vakare. Nutarta surengti 
vakarą kovo 7 dieną

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nao 17 ild 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti tr dantyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WH1TE CITY PROVISION CO.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

I-

Jr

KLAUSYKITE-
VELIAUSIU ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

KAS RYTĄ:-Nw> 8:45 iki 9:15,

S.
DAINŲ

~~. »- • VU“'

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių_★ _* j*.-, , * .... . ■ —’
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 

v SAVO GIMINĖMS!

LIZDAS IŠARDYTAS, PRIEŠAS ŽUVĘS
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

> . • — ★ —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
— * —

“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS.
LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
' — * -

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
—— I

Kwajalein saloje vienas Japonų tvirtovės lizdų išdras
kytas Amerikos bombanešių. Apsiginklavęs priešas taip 
pat žuvęs. (Acme-Draugas telephoto)

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAM PIAKTIU MA- 
TKItlOIAH NATUKAI.M UUM 
MVAI.VOM MANTU PI.KITOMS.

NAUJOM 
B VAI KM Velvatone OANTQ

eiMiruM
$12.50

IKI $39.60 Llt KIEKVIENĄ
Naatmdaoda, H. Rkoolo. N.turtMs n>*J- 
»<x N.blunlta. Vl«oj kaly llamnM 4antq 
pl.itoa Parai. tomo. ery«al cioar plaltoa 

Plnnk.no. Minkiim., aanltarka. P.ton- 
klnlmn. » arMntnata.. Mnloriolno laimi pn- 
n.ltio | *amlln|. VImm. dlrom tol., rot, 
patarnavimas. ApakaMlavlatai

Darome p'eltaa paimta* Ir 
gauta. tik S lataniin>tq deatbut)

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17M g. Apbland tad PI. Mon. MSI

am P Iki A Mta4. bm ■ IM A 
MAI.BAMH biirruviaKAi

mi w. Mth Kt 3n<| PI. LaW. IPOR 
«O K. Dearborn Rm. MM. Hta Hll 

VldarmlM«tu vai •—«. kair.dl.a| Ir 
kmvtrtaAlat) ana I lki f

Rprlngslnial
Matrasai

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėn.

Studlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

$»• WEST ROO8EVELT BOAD

Siųskite jūsų užsakymas šino adresu —

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

---------------rt
..

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ‘ ir Vakarinė! 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kuris dar neužsisakėte, dahar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 

prieinama. TIKTAI 20 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

r

< i

Plnnk.no


♦

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽUVĘS ITALIJOJ Blynų vakaras ' Atsiskaitykite
! Lietuvos Ne priklausom y- 

Bridgeport. — Sv. Kasi- bėe 26 metų sukakties mi- 
miero Akademijas Rėmėjų nėjimo, St. Agnės Auditori- 
2-raa skyrius rengia užgv joj, vasario 13 dienoje, ku- 
vėnių vakarų su jvairiris rie esate paėmę tikietų. iš 
pamargįnimais. Bas “šy teisėjo J. T. Zūrio ir finan- 
das”, vaidins Jurgis Kataus- gų komisijos pirmininko J. 
kis ir Joe Bardulis. Utga- a. Mickeliūno, būtinai pra- 
všnės be blynų nebūtų ui- šomi grąžinti pinigus arba 
gavėnės. Todėl bus ir b’y- neparduotus tikietus penk- 
nų. Vakaro rengimo komi tadienį, vasario 18 dieną, 8 
sija rūpinasi, kad svečius valandą vakare, Dariaua-Gi- 
ir viešnias kuo gerbusia | rėno žemutinėje salėje, 4416 
priėmus, palinksminus ir pa- So. Western Avė. 
vaišinus. Atsiminkite vaka
ras jvyks sekmadienį, vasa
rio 20 d. dv. Jurgio parap. 
salėj. Pradžia 6:30 vai. v 
Visus kviečia rengėjos. J- 
žangs tik 36c. Komisija

NULIŪDIMO VALANDOJE
Dvidešimt penki metai riaU81’ 

žmogaus gyvenime, tai ii- na jūs 
gas tarpas. Bet toks tarpas bumui 

■i yra reikšmingas ne vien pa- praeit] 
vieniams; jis reikšmingas ir mus * 
organizacijos gyvenime. maviči

Prieš dvidešimt penkis lni&M 
' metus, kada šv. Kazimiero kiolikc 

Seserų Kongregacija dar bu- kaktį.
, vo visai jaunutė ir reikalin- W KY" 
. ga medžiaginės paramos, <**ugy 

reikėjo, kad tuo kas nors dovan 
, susirūpintų. Tada kilo min- *iame 

tis amžinos atminties Teo- klusni 
dorai Andriuškev i č i e n e i I
steigti draugiją, kuri stotui ae *r 
seselėms į pagalbą. Ta jos džiaug 
mintis žaibo greitumu pa- maksi 
siekė kitas lietuves idealia- lat P5 
tęs, kurios greitu laiku su- kurie 
aiapietė ir jfeteigė skyrius smagr. 
Chicago parapijose. žining

Visi skyriai dirba viena I atei 
F*? mintim: j mi, k

a) Surasti stipendijų ga- jami 1 
bioms, bet neturtingoms Sv. 
Kazimiero vienuolyno moki- “dVį 
nėma-50 s\

b) Neturtingoms, o tin- sia.i i 
kančioms kandidatėms į vie mus.

•Ą . nuoles, suieškoti dalį ir, ' žymė;
c) Visokiais būdais šelp- lėdan 

ti Šv. Kazimiero Akademi- ir 8U
v. ją prie seserų vienuolyno,

Per praėjusius dvidešimt n 
v penkis metus Dievas laimi- ne 

■ no draugijos darbus ir da- duodi 
bar rėmėjos išreikš Dievui dabai 

i*: dėkingumą kovo 5 (Slėnų/ kais, 
kurioje bus atlaikytos iškil- ramu 
mingos šv. Mišios, vienuo- darni 

/. lyno koplyčioje, o rėmėjos tams 
'.(tą dieną priims šv. Komu- apsu 

niją. - - • ; / rime

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Skolinam Pinigus
Morgičiams

.CHAS IB MANDAGUS 
PATABNAVIVAS 

KREIPKrrtS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

Amerikos Penki.osios Ar
mijos kapelionas, kun. Art
hur C. Lenaghan, iš Fall 
River, Mass., šiomis dieno
mis mirė nuo gautų žaizdų. 
Už pasižymėjimus karo fro
nte jis buvo apdovanotas 
Legion of Merit ordinu. 

NCWS-Draugas)

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriai far Iždininkas

DABARTINI JĮ r*"/ 
MVIIKKNTę U/

■ATA . ..............Ml /O

PVTER TROOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi r-------———
Antanaitienės, Maksvytie- 
nės, Augaitienės, Kvederie- 
nėa, Rimdzienės, Klimienėa 
ir Bružienės. PAMINKLAI

Dar skamba visi linkėji 
mai mano ausyje, bet vie 
nas pasiliks su manim vi 
sados; jį čia dar pakarto

Tiksli dieta relkalAu • 
ja krakmolo ar cuk
raus keturis kartus 
daugiau negu mėsos, 
sūrio ar kitų. proteino 
valgių.

• (K rot

1751 W. 47th Street

KRK1PKITBS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ

* *
8ACKnt ATTACK SUVIRŠ 900 PAMINKLU 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo tr Darbo.

Mūsą MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam, 
klientams pilną patenkinimą.

DHpfc Ofln. Ir DirttnvC:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

PERSONALIZED MBMORUIS AT NO ADDITIONAL COBT1 
PARTIOULAR PEOPLE- PREFER PACHANKIS PBOOUOTION8 

mSTRIBUTORS OV THE FAMOUS ahmTELLO GRANITE 
Moet B e. utį f ui—Moet-Beartas—twwuieat P net Ia Bm WorM.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
IZIDORIUS PRANOKUS

Gyv.; 826 West 34th Street, 
tel. YAKd. 2528. -

Mirė v». 15 4.. 1944 m.,
6:4o vai. vak, sulaukęs puaea 
anuiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Kabliu «| apaKrtčio
Jos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Oną t po l«vaia Griga
lavičiūtė); 2 aiunu Bruno t G. 
a, Navy j tr marčią rauline, 
lr Leo (IA S. Arui y > ir mar
čią aophle, tr anūKę Leone; 2 
švugerKa. Marijoną Kavaliaus
kienę ir Jo. vyrą. Martiną, ir 
Petronėlę oribauaklenę lr jo. 
vyrą , Antaną ir ..Ją Sei maa, 2 
Svogiertus Joną Grigalavičių lr 
Jo moterj .Oną ir jų šeimą, lr 
Izidorių Grigalavičių; ir daug 
kitą giminių, draugų lr paka
lamų. Lietuvoje paliko brolj 
ir seserį ir kitas gimine.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 2318 So. Lltuanica 
Avė. Lidotuvča jvyks šeštadie
nį, vasario 19 d., 1944 m. Iš 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėta. j gv. Jungto parapi
jos bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldas už velionio 
sielą, i’o pmaldų bus nulydštas 
j dv. Kaslmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine., draugu. Ir pažįstamu, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris Nūnai, 
MarėkiB, Anūkė, ūvnsrrtras, švo- 
geriai lr kitos Giminės.

iuktdot. dirokterlal: Mažeika 
Ir Kvanauakas, — tel. YARda 
1188—1139.

MODERNI HvidlnS PARODA: REZIDENCIJA
4535 W. VVashington Blvd. 5819 Soath Troy 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubUe - 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šeštad. k Sekm. I

Kilo iš 
lr parapl-

blend of medicinai ingredients, blendedivUh 
prescriptioa cara And tkey srffl cost only 5# a

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj
1117 ROOSEVELT STREET NARIAI '

diicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ašodacijoa.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
Mes Turime 

Koplyčias
YMtrst Miesto 

Dalyse

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. PLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮMRUOtm A Mm Mbade Whfp does work wonden 
with salad.! A unigae combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonmrise, Miracle Whip ia 
by far America’, favorite salad dressing. •
*♦♦♦*♦♦****♦**0**0

05-07 S. Hermitage 

Averae
Yards 1741-2

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

STATYBAI —REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
P GAM NUOŠIMČIO RATOMS ’

4330-34 S. California 
Avenne 

Lafayette 0727
LACHAWICZ IR SUNAI

9314 WEST 23rd PLACE Pkoneo: CANAL 2515
10736 8. MICHIGAN AVB. COMMODORE 3760

PULLMAN 1270
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūsų indėliai rū petingai globo > 
mi- ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Ia- 
sųrance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVI V FINANSINE (STAIGA R9BfifcUidUfilfi^B — 47 Metai Sėkmingo Pntaraavtme! —

"KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, S«c'y. 3236 SO. HALSTED ST.

L BUKAUSKAS• • ' . v » .
19621 80. MICHIGAN AVB. Phone PULLMAN 9661Radio Programai 

(1390 k.)
Pirmadieniais far Kt 

8 vai. vak. ANTANAS M. PHILLIPS
rUAMIOA AVĖ. Phone YABDS 4808

I
V



DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš karo frontų

Trys pranešimai apie Jungtiniu Ame
rikos Valstybių kareivius

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C.— Lai

vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pranešama, kad 43 
jūrininkai mirė, 78 buvo su
žeisti ir 65 dingę.

* * *

Dingę frontuose

ko, Europos, Viduržemio ir 
Pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 16 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, 4 iš 
Indiana, 2 iš Michigan, 4 iš 
Wisconsin.

Nelaisvėje
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą
VVashington, D. C. — Ka- trečiadienį paskelbė 232 

1 Jungtinių Amerikos Valsty-ro departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė 248 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Centro Pacifi-

bių kareivių pavardes, kurie 
yra priešo rankose kaipo 
karo belaisviai; aštuoni yra

JAPONAI NEGAUNA PROGOS NET ATSIDUSTI MARSHALL SALYNE

Žymūs Lietuviški . 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

WCFL 100A K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip
U HFf 1450 K. ^Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M. 
............................ »

Dėl gerų Rakandų, Pečių. Lo
vų, Mdeeamo Kambario Setų, 
Parlor Setų, Dinettes. Dinine; 
Room Sėti,. Karpetų, Kliiankiu, 
Matrasų, .lūs nepadarvste klai
dos atsilankę i Budriko Krau

tuve. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

' «snn PAPTOR SETU. 
pas’”’,1r’*w”i. kaino, nuo

$39.50 ir auk.
250 pmPDOM RF'i’U 
no $49.50 ir auk.

375 PTTTTYrn rOTTCWES 
no $22.95 ir auk. 

SPRTATn<!TTCTTAT >» A TRASAI 
TR BOX «st>ptnGS 

no $22.00 
GELĖ*TN*S TOVOS 

no $7.00 
con. R^TKTGSAI 

no $7.00
VATTNT4T ’»ATRASAI 

no $7.00
VATKTT tnr^TMEblAI 

no $14.50 
BABV p-rmoT T.ERS 

no $5.95
MOORES PEČIAI

$49.50
GASTMTAT PLATAI

no $59.50
PECTAT C?TT rsu’OTT TW ANGLI

MIS RTTWAT OWS

no $99.50
COOT vp * Tr'D nfnnvpNIS-

KOS TPn»MNtS
. $09.50

5000 REKORnTT ANGLIŠKU 
no 15c

RANKTNTAT t atv-poDELIAI
no $8.95

ATTK<5VMOq PAŠOMOS 
PT.TTNVcjnor

no $1.95
DETMO^vrrKTTAT ffTROAI

po $9.95 ir auk.
.Tpnrplrv Kn«”*»i”ė no Vienu 

Sfnm, au Rakandu
Kmutuve. Afdam ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antena va
landos nn pietų, antradieniais, 
ketvertais, ir SeSt«dienials iki

9:30 vai. vakare.

DS1 i’mnlnvmo sr n^rdirwnno 
jūsų Rakandu patelefonuokite

BUDRIKIU
Calumet 7237

Žemių ir griūvėsiu stulpai, iškilę į padanges, nuo amerikiečių numestų bombų ant 
japonų karo aerodromo Engebi saloje, Anivetok atolyje. Vienas japonų bomberis ma- 

bulgarų ir 224 Vie'čh ne" jtomas sadaužytas ant viet08- < Acme-Draugas teiephoto) -
laisvėje, šešiolika vyrų yra 
priešo nelaisvėje iš Illinois 
valstijos, įskaitant du iš 
Chicagos.

Bonu pirkime pavieniai 
Chicagoj pasilikę

Dešimts dienų beliko iki 
nuskirta laiko baigti Ketvir
tąją Karo Paskolą, o Chica
go pavienių kvota dar 45 
nuoš. pasilikus užpakaly. Pa
vienių kvota iki vasario 26 
d. yra $251,959,800, o iki šiol 
sukelta $139,787,000. Korpo
racijos eavo kvotą jau yra 
išpildžiusios su dideFu kau
pu. Joms buvo nustatyta 
$721,818,400, o sukėlė $738,- 
254,000.

Vajus pavienių tarpe šio
mis dienomis intensyvina
mas kad iki vasario 26 d. 
ir pavieniai išpildytų savo 
kvotą. Į vajų įtraukti ir vi
sų pradžios ir vidurinių mo
kyklų mokiniai.

Tarpe šimto WAC ir 
viena japonė '

Iš Chicago vakar išvyko 
į Fort Oglethorpe, Ga., pa
grindiniam apmokymui 100 
moterų ir merginų, WACs. 
Jų tarpe buvo ir Fumi Shi- 
moyanna, japonė, gyvenusi 
Chicagoj. Jos brolis Ameri
kos kariuomenėj yra seržan
tu.

Kapitonė Elizabeth Gra- 
ham, WAC rekrutavimo vir
šininkė, sako, kad įsirašiu
sios į WAC didžiumoje yra 
vedusios moterys, net ir mo
tinos, kurių vyrai, sūnūs tar
nauja kariuomenėje.

$100 už nedašildymį 
ir nešvarą

Mrs. Julia Potters,, gyv. 
6239 S. Kenwood Avė., savi
ninkė vieno apartamentinio 
namo, šiomis'dienomis teis
me nubausta $100. Nuomi
ninkai ją patraukė į teismą 
už nedavimą užtektinai šilu
mos, kiek ir kokiomis valan
domis yra miesto nustatyta, 
ir nesutvarkytą ifietą išma
toms.

Nežiūrint moters nusi
skundimo,, kad jinai turinti 
tiek išmokėti įvairių bilų, 
jog negalinti visUo atlikti, 
tačiau tas nepakeitė teisėjo 
nuosprendžio.

Raud. Kryžiaus vajus
Chicago prasidėjo Raud. 

Kryžiaus vajus, kad sukelti 
paskirtą 1944 kvctą — 12 
milięnų dolerių. Pirmininku 
visos kampanijos yra pa
skirtas Otto C. Doering, bu
vęs vice prezidentas Sears, 
Roebuck & Co.

Visai Amerikai kvota 1944 
metams nustatyta 200 mi- 
lionų dolerių.

Daug pasiutusią šunų
■ Lake apskrities, Indiana 
I valstijoj, komieionierius įsa
kė policijai sugaudyti visus

, palaidus šunis, kurie tiktai 
, neturės ant kaklo cUrželio.
. Pastaruoju laiku toje ap-
■ skrityje labai paplito pasiu 
tusių šunų, kurie yra apkan 
džioję daugelį žmonių. Vie
nas pasiutęs šuo net įbčgo į 
Irving vardo mokyklą, Ham- 
mond'e, ir įkando mokytoją

(ir vieną vaiką.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=T^= už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis kur tai pietų Pacifike
Leonas J. Baranauskas gi-' joje Gvinėjoje. Priklauso

mė 1922 metais, birželio 19 
dieną, Chicagoje, DI. Krikš
tytas Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Baigė Nekal
to Prasidėjimo šv. Panelės 
Marijos lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, Brighton 
Parke, tarnaudavo prie šv. 
mišių. Leonas baigė Kelly 
high schoąj- Buvo žymus 
goalie soccer tyme.

Leonas J. Baranauskas

Leonas priklausė prie 
Švento Vardo draugijos ir 
žaidė baseball eu CYO. Prieš 
išeinant į kariuomenę dirbo 
Spiegels ofise.

Leonas išvyko į Dėdės Sa-

Kas girdėti 
Chicagoje?

Važiavo į laidotuves, 
palys vos nežuvo

f
šeši asmenys automobiliu 

užvakar važiavo į laidotuves 
Kenosha, Wis., Maywood’e, 
prie lst Avė., jų automobi
lius sustojo ant pat Chica
go, Aurora & Elgin. geležin
kelio bėgių, nes toj vietoje 
buvo kalnelis ir slidu. Tuo 
tarpu atėjo traukinys ir ke
turi važiavę automobiliuje 
buvo sužeisti.

Neužilgo po to atsitikimo 
toje pat vietoje užvažiavęs 
sustojo miestelio išmatų rin
kimo trokas, ant kurio užva
žiavo kitas palengva einąs 
traukinys.

Įdomu, kad tokiose vieto
se, kur galimos didelės ne
laimės, neprašalinama slidu
mas.

Penktadienis, vas. 18, 1944

/ mus
V

prie priešlėktuvinių jėgų ba
talijom). •

Pastaruoju laiku Leonas 
buvo išsikėlęs iš Brighton 
Parko gyventi į savo naujai 
pastatytą namą, Mount 
Greenwood Parke. Jo tėve
liai, Marijona ir Jonas Bara
nauskai, dabar gyvena 10805 
So. Albany avė. Priklauso 
prie Šv. Kristinos parapijos, 
Mount Greenwood Parke.

Baranauskų vaikai, Mari
jona ir Antanas, išnešiodavo 

1 dienraštį “Draugą”. Jie atsi- 
, keldavo anksčiau prieš ei
nant į mokyklą Brighton 
Parke, ir išnešiodavo “Drau
gą”, kad skaitytojai pusry
čio metu turėtų laikraštį.

Marijona yra ištekėjusi 
už Kasto Čepulio ir gyvena 
Marųuette Park, o Antanas 
yra vedęs Marijoną Petrai
tytę ir gyvena North Sidėje.

Vaikas žuvo po 
garvežiu

Robert ■ Schaaf, 10 metų 
berniukas, 7523 S. Morgan 
St., pateko po garvežiu Chi
cago Beit Line geležinkelio 
prie 57 ir S. Morgan gatvių. 
Berniukas žaidė ant bėgių 
ir nepamatė ateinančio trau
kinio.

Gembleriai nubausti 
po $3

Chicagos priemiesty — 
Norwood Park’e policija 
dviejose vietose užtiko 
gemblernes, kuriose suimta 
virš 29 asmenys. Visi buvo 
nugabenti į policijos stotį ir 
kiekvienas, išlošęs ar ne, tu
rėjo užsimokėti po $3. Gi 
gemblernių savininkai nu
bausti po $25 kiekvienas.

Už svogūnus į teismą
OPA Chicago regiono ofi

sas patraukė į federalį teis
mą Produce Buying Service,
Ine., firmą už $3,287. Firma
pardavinėjug svogūnus aukš- i mo kariuomenę 1943 metais, 
čiau lubų kainos (ceiling' sausio 5 dieną. Dabar ran- 
price).. Idasi užjūryje, kur tai Nau-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Laukia gražiausio 
metą laiko

Howey-ln-the Hills, Fla.— 
šioje apylinkėje orandžių 
medžiai pradeda žydėti apie 
kovo mėnesio pradžią ir žy
di iki balandžio vidurio. Tuo 
metu per tūkstančius akerių 
nieko daugiau nematyti, 
kaip tik žiedai ir žiedai. Gy
ventojai kasmet laukia to 
metų laiko.

Dantistą suvažiavimas
Ateinantį šeštadienį, Pal- 

mer House bus American 
Dental Association suvažia
vimas, kuriame dalyvaus 
tiek civiliai, tiek karo tarny
boje dantistai. Kaip medikai, 
taip ir dantistai yra begalo 
reikalingi ir karo ir namų 
fronte.

Tik vienas milijonas ame
rikiečių gyveno vakaruose 
nuo Ąppalachian kalnų 1800 
metais.

- ■ -........

Japoną nelaisvėje
Washington, D. C. — Iš 

trisdešimt Jungtinių Ameri
kos Valstybių kariuomenės 
kapelionų, apie kuriuos pra
nešta, kad yra laikomi japo
nų rankose, devyniolika iš 
jų yra katalikų kunigai. Tos 
žinios paimtos pagal prane
šimus iš kapelionų viršinin
ko ofiso. (Apie tąi sako 
laikraštis “The Register”, 
vasario 13 d., 1944 metų). 
Du iš kunigų buvo apdova- i 
noti U. S. Service Cross už 
heroizmą. Jie vadinasi: ku
nigas Joseph V. Lafleur, 
Lafayette vyskupijos, ir ku
nigas John L. Curran, O. P., 
Savannah-Atlanta vyskupi
jos.

X Bronius Enčeris, 19 me 
tų lietuvis jaunuolis, turės 
mirti, jei neatsiras gerašir
džių. Jis guli Illinois 'Re
search ligoninėj jau ketvir
tas mėnuo. Geraširdžiai žmo 
nės jau suaukojo 24 pantea 
kraujo, bet dar reikia dau-> 
giau, kad išgelbėjus jaunuo
lio gyvybę. Kas norėtų tą 
gailestingą darbą savo arti
mui padaryti, prašomas pa
šaukti telefonu Laf. 2973. 
Visų kraujo aukotojų var
dai bus paskelbti spaudoje. 
Ligonio tėvas J. Enčeris y- 
r.a žinomas Brighton Parky 
veikėjas, didelis patriotas ir 
išauginęs skaitlingą šeimą.
- X Juozapina Razbadaus- 

kaite, buvusi Town of Lake 
veikėja ir “Draugo” kores
pondentė, yra ištekėjus už 
Alekso Evasko ir dabar gy 
vena Spring Valley, UI. Au 
gina sūnų Richard-Charles 
Evaskienės sesuo Helena y 
ra baigus Šv. Kazimiero a 
kademiją. Jauniausia sesuo 
Onutė šįmet baigs pradžios 
mokyklą ir taip pat žada 
lankyti Šv. Kazimiero aka
demiją. Razbadauskai gyve
na adresu 4609 S. Wood St.

X Chicago Vyčiai stropiai 
ruošias prie savo dienos, ko- T 
vo 5 d., organizacijos glo
bėjo šv. Kazimiero garbei. 
Iškilmingos pamaldos bus 
Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, 9 vai. Mišiose visi ben
drai eis prie šv. Komunijos.
Tą dieną bus pravestas ir 
naujų narių bei “Vyties” f 

prenumeratorių vajus. Visi 
gaus Chicagai skirtą “Vy
ties” numerį, kuris išleistas✓
tikrai gražus.

X Ona Nemunas, savinin
kė valgomųjų daiktų krau
tuvės adresu 4511 S. Wood 
St., vasario 14 d, gedulu pa
maldomis minėjo savo vyro ** 
trijų metų mirimo sukaktį.
Po pamaldų giminės buvo 
susirinkę į jos butą pusry
čiams.

X Emilija Kačka, po tė
vais Juodgalvytė, gyvenan
ti Marąuette Park, vasario 
20 d. vyksta aplankyti sa
vo vyrą Joną Kačką, tar- 
nau jantį kariuomenėj ir šiuo 
metu esantį Texas stovyk
loj.

Julijona Makarattč,

>•

Papuošia gėlėmis
Neapolis, Italija. — Ako- 

paia Airola ir Paolis rųiestų 
pakraščiuose yra trisdešimt 
šešių Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių kapai. 
Italų civiliai gyventojai 
kiekvieną kapą papuošia 
šviežiomis gėlėmis ir užpra
šo šv. mišias už žuvusių 
amerikiečių kareivių sielas.

X
2522 West 45* St., vasario 
16 d. minėdama vardadienį, 
sulaukė daug sveikinimų ir 
dovanų nuo eavo draugių. 
Ji yra pavyzdinga šv. Kry
žiaus parapijos choro narė.

X Mykolas Paukštis, 4026 
Brighton Plaoe, vasario 13 
šventė gimimo dieną. Ta 
proga jo žmona Julė iškėlė 
puotą, kurioje buvo pakvie
sta daug svečių. Mykolo ma- 
mytė yra žinoma veikėja E- 
milija Malinauskienė.

X Lietuviškos Užgavėnės 
su lietuviškais blynais, lie
tuviška muzika, šposinin- 
kais-žydeliais bus šv. Jur
gio parapijos salėj, vasario 
20 d., 6:30 valanda. 
PIRKITE KARO BONUS!

________

r>




