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RUOŠIAMASI INVAZIJAI - CHURCHILL
Puolė Vokietiją iš Anglijos, Italijos

Trečia didele ataka per tris dienas
LONDONAS, vas. 22. —' Nacių DNB agentūros 

Šiandien įvyko pirma koor-' pranešimu, sąjung i n i n k ų 
dinuota ataka ant Vokieti- bomberiai atakavę taikinius
jos iš Anglijos ir Italijos 
bazių, kuomet Amerikos 
lėktuvai iš pietų, ir vakarų 
puolė lėktuvų fabrikus ir 
kitus taikinius.

Štabo pranešimas sakė tą 
ataką išnešė Amerikos avi
acijos aštuntasis ir penkio
liktasis daliniai, ir ataka 
buvo “trečia didelė dieninė 
ataka per tris dienas;” ku
riomis norima sunaikinti 
Vokieti j os lėktuvų « gamybų.

Pirmieji pranešimai neiš
vardino atakos taikinių.

Anksčiau šiandien Ameri
kos ir Anglijos vidutinieji 
ir lengvieji bomberiai ata
kavo priešo taikinius Olan
dijoje ir šiaurinėje Prancū
zijoje.

pietinėj Vokietijoj ir Duno
jaus ir Alpių apylinkėse.

Amerikos Marauder lėk
tuvai numetė bombų ant 
strateginio nacių Gilze-Ri- 
jen aerodromo Olandijoje.

Nakties metu britų Moą- 
quito bomberiai puolė vaka
rinę Vokietijų, atakavo du 
priešo E laivus kanale ir 
numetė minų priešo vande
nyse. Pranešta, jog naktinė
se operacijose dingo trys 
britų lėktuvai.

Vokiečių ataka ant Angli
jos vakar naktį tepadarė 
“mažus nuostolius.” Tik 
keli nacių lėktuvai perskri
do per kanalą, ir numetė ke
lias bombas pietinėj Angli
joj.

PAGARBA TAiKOS KARALIUI DAR NEGIRDETO DIDUMO ATAKOS 
ATEITY SUTRIUSKINS VOKIETIJA

Sąjungininkų santykiai su Rusija geri
LONDONAS, vas. 22. — 

Ministrų Pirmininkas Chur-
vienodo didumo, bet jeigu 
karas užsitęstų ilgiau, tai

chill šiandien pareiškė pa- nuolatinis atvykimas dau- 
sauliui, jog sąjungininkų giau ĮUnerikiečių padarytų 
atakos, kokių ‘ ‘dar nei bu- Į jų armijų didesne negu bri- 
vo, nei įsivaizduota/’ teks J tų.
visom Vokietijos dalim pirm1 
negu “beveik vienodo dy- Jis taipgi sakė vokiečiai 

Prancūzijos krante r ošia 
kokias norint jJriem.Pf'S 
naujoms atakoms ant Argli 
jos, bet sųjungininkai lagū
nai atakuoja visus nacių
pasirodymus.

«
Kalbėdamas apie savo 

“simpatijų Rusijos nusista-

Naciu ofensyva Anzio 
fronte jau išdegė

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 22.—Anzio fron 
te, žemiau Romos, vykstant 
patrolių susirėmimams ir 
artilerijos apsišaudymams, 
naci!) didžioji ofensyva iš
degė. Jie ta ofensyva norė
jo pavaryti sąjungininkus 
iš Anzio pozicijos atgal į 
jūrą.

Naciai sekmadienio naktį 
trim “E” laivais bandė pra
silaužti mer sajunerininku 
jūros linijas prie Anzio. bet 
Amerikos patrolės laivai 
viena jų išsprogdino ir ki
tus du pavarė.

Gen. Wil8on štabo prane
šimas sakė visuose Italijos 
frontuose— Anzio. Cassino 
ir aštuntos armijos sektorv 
prie Adrii atiko—šiuo laiku 
beveik ramu. nors per visa 
diena Amerikos ir Vokieti
jos sunkioj artilerija šaudė 
viena t kitų.

Nežinoma ar Gen. von 
Msckenzen bandvs perorga
nizuoti gavo naciu kariuo
menes nau isl ofensvvai. ka
dangi pirmoji nenusisekė.

Keli šimtai suomių 
sugauti slėptuvėje

STOKHOLMAS, vas. 22. 
—Pranešimas iš Helsinkio 
sakė “keli šimtai” asmenų 
buvo sugauti didžiausioj 
viešoj slėptuvėje Oulu (Ule- 
aborg) mieste, kuomet rusų 
lėktuvai vakar naktj ataka
vo tų uostų Bothnijos jjtan- 
koje.

Anot pranešimo, bomba 
pataikė į viešbučio restora
nų miesto viduryje, ir tuo 
uždarė slėptuvę. Suomiai

Ši Kristaus statula yra pastatyta šaJe Rio de Janeiro, Brazilijoje, ant aukšto kal
no viršūnės ir naktį) būna apšviesta. Karo lėktuvai, skrisdami atlikti jiems įsakytas 
užduotis, užuot skridus virš kalno, praskrenda pro šalį reikšdami pagarbą Taikos Ka
raliuj, kuriam kažin ar bus vietos būsimoj toikos konferencijoj. (NCWC-Draugas ph.)

Suomiai, naciai ruošia NACIAI IŠBĖGO IS KRIVOI ROGO
ŠmakmIs S B Si Pripažįsta didelį spaudimą ant Pskovo
STOKHOLMAS, vas. 22 

—Sakoma' Helsinky dabar' LONDONĄ^, vas. 22. — j Vokiečių kontroliuojamas 
eina pasitarimai dėl naujos Berlyno radio šiandien pra- Vichy radio pranešė, jog 

nešė, kad vokiečiai evakua- nacių aukštos komandos na 
vo Krivoj Rogų, geležies rys pripažinęs, kad iš apy- 
rūdos centrų žemutiniam linkės tarpe Ilmen ir Peipus 
Dniepro užlenkime. ežerų vyksta didelis pasi

traukimas dėlto, kad “rusų 
spaudimas ant Pskovo didė
ja.”

prekybos sutarties tarpe Vo 
kietijos ir Suomijos. Mano
ma, jog šie pasikalbėjimai 
turės reikšmės suomių veda 
mom taikos derybom su Ru
sija, kadangi Vokietija pra
eity pristatė Suomijai daug 
visokio maisto ir medžiagų. 

Stokholmo laikraštis Pa
dirbo per visų naktį, bet kol, gens Byheter vakar vakarų 
kas negalėjo tos slėptuvės pranešė, kad Juku K. Paa- 
atįdaryti. ' sikivi, suomių diplomatas,

Ki+i raportai sakė ataka kuris čia lankosi, gavęs Ru- 
sukėkusi gaisrus, kurie ma- sijos taikos sųlygas, bet vė
lėsi Hanaranda, Švedijoje, liau tų pranešimų atšaukė 
už 70 mylių. be jokio paaiškinimo.

NUSKANDINO 9 JAPONU LAIVUS 
PASPRUKUSIUS IS RABAULO

MASKVA, vas. 22. — Po 
aršių kovų Krivoj Rogo 
miesto gatvėse, rusai išva
rė visus ten esančius na
cius. Naciai iki galo prieši- 
ųosi rusams, bet negalėjo 
atsilaikyti prieš didelį rusų 
puolimų.

šiaurėje, kur du rusų da
liniai artinasi prie paskuti
nio nacių pabėgimo korido
riaus iš Leningrado fronto, 
rusai užėmė Kholmų, 60 my
lių į pietus nuo Ilmen ežero.

Susimušus autobusams 
trys vyrai žuvo

COOK, Ind., vas. 22. — 
Trys vyrai buvo užmušti, 14 
kritiškai sužeisti ir 20 leng
viau sužeisti šiandien, kuo
met dėl didelės miglos du 
autobusai, vežu kariuome
nėn imamus vyrus, susimu
šė prie Cook, 17 mylių į pie

Paaimdė 4 kūdikius
DECATUR, Ala., vas. 22. 

—Mrs. Spencer Hutto šian
dien pagimdė ketvirtinukus, 
tris mergaites ir berniukų. 
Tėvas yra kariuomenėje.

KALENDORIUS
Vasario 23 d.: Pelenų 

Diena, Šv. Petras Damijo
nas: senovės: Varsruolė

Vasario 24 d.: Sv. Motfe- 
kang Vlrlliia: senovės: Ne 
mūra ir Ziedūna.

ORAS .
Dalinai ūkanota. Truputi 

šalčiau.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, vas. 
22.—Dar devyni japonų lai
vai, kurie pabėgo iš apdau
žyto Rabaul uosto, buvo 
mūsų lėktuvų išieškoti ir nu 
skandinti prie Naujos Ire- 
landijos krantą Tad per vie
nų savaitę Bismarck salyne 
nuskandinta 44 japonų lai
vai.

Maždaug savaitę anks
čiau, armijos ir laivyno lėk 
tavai nuskandino ar sužalo
jo 15 laivų iš priešo konvo
jaus. Mūsų karo laivų ir 
lėktuvų bombardavimas nu 
skandino kitus jatoonų lai
vus Rabaul ir Kavieng uos
tuose. ’

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė anie naujas 
orines atakas ant aerodro 
mų aplink Rabaulų, kurių 
metu dar 26 japonų lėktu-

dienio ryte, o kiti trys virš 
Tobera aerodromo.

Kariai žygiuodami pagal 
Ini upę prie Arawe, Naujos 
Britanijos ipdetvakmrin i a m 
krante, suėmė japonų šar
vuota laivų, Z11 išlipdinimo 
laivelių ir didelius kiekius 
japonų reikmenų.

Armijos kariai bando su
sijungti su mariųais, kurie 
Įsteigė savo pozicijas Bor- 
gan įlankoje, ir išvaryti 
priešų iš vakarinės Naujos 
Britanijos.

Naujoj Gvinėjoj, austra
liečiai rado dar 220 japonų 
lavonus prie Saidor.

Wewake. šiauiTvtinėl Nau 
joj Gvinėjoj, lėktuvai nu
skandino 6.000 tonų priešo

čia taip pat (prisėjo kautis. ĮUa nuo Hammond. Trečio 
iš namo į namų, iš gatvės į autobuso vairuotojas susto 
gatvę. jo laiku, kad išvengti dar

Dviem rusų < daliniams
skubant i pietvakarius iš 
L/uga ir Ilmen ežero, jie už
ėmė suvirš 100 apgyventų 
vietų. Vienas \lalinv8, anot 
raportų, randasi 25 mvlias 
į, šiaurvakarius nuo Dkno, 
o kitas 30 myliu i šiaurry
čius nuo to miesto.

jo laiku, kad išvengti 
didesnės nelaimės.

Tie autobusai vežė vyras į 
kariuomenės indukcijos cen
trų patikrinimui sveikatos, 
karų iki galo.”

PIRKITE KARO BONUS!

žio’ ’ amerikiečių ir britų in
vazijos armijos įvykdys Vo
kietijos puolimą.

Savo karo apžvalgoj par- 
liamentui, Churchill sakė 
trys didieji sąjungininkai te 
bėra “absoliučiai susijun
gę,” ir nežiūrint rusų skau
dos aliarmų, Maskvos ir Te-, tymui” dėl Lenkijos, Chur- 
herano konferencijose pada-, chill sakė Rusija turinti tei- 
ryti nutarimai nenukentėjo. 8? užsitikrinti saugumą hųo

Churchill sakė jis negalįs atakų iš vakarų ir “mes ed- 
ųžtikrinti, kad Europos ka- sime visą kelių su ja pri- 
ras bus baigtas šiais me- žiūrėti, kad ji jį gautų.” 
tais, ar kad jis užsitęs iki j Churchill manymu, Rusijos
1945 metų, ir sakė Hitleris 
turi pilnų kontrolę Vokieti
joje, ir turi 300 divizijų, sa
vo armijoje.

Tarpe kitko, Churchill sa
kė britų ir amerikiečių ka
riuomenės pradžioje Euro
pos invazijos bus maždaug

reikalavimas užtikr i n i m ų 
dėl jos vakarinės sienos yra 
žmoniškas ir teisingas.

Jis sakėsi kalbėjęs su Sta
linu ir jiedu sutikę Lenkijai 
duoti atlyginimų iš Vokie
tijos teritorijų šiaurėje ir 
vakaruose.

Užgina Morgenthau Naciai reikalauja 
sirgimą, rezignacija daugiau Serbijos vyru

WASHINGTON, vas. 22. 
—Iždo departamentas užgy
nė raportus, būk iždo sekre
torius Morgenthau turėjęs 
širdies atakų ir dėlto rezig
nuosiąs iš einamų pareigų.

Raportai t sakė Morgen
thau atsistatydins, jo vieton 
bus paskirtas Prekybos Sek
retorius Jesse Jonės, o, i 
Jonės vietų būtų (paskirtos 
Joseph P. Kennedy, buvęs 
U.S. ambasadorius Anglijai.

NEW YORKAS, vas. 22. 
—Japonijos Premjeras Hi- 
deki Tojo šiandien aiškino 
savo kabinetui kam jis at
leido armijos ir laivyno vir
šininkus ir pareiškė savo 
“tvirtą pasiryžimą vesti šį 
karą iki galo.” Čia girdimas

BERNAS, vas. 22.—Atsi
lyginimui už visas nacių 
“malones,” Serbijos Jcvis- 
lingas Premjeras Milan Ne- 
ditch gavo įsakymų sumobi
lizuoti visas Serbijos jėgas, 
ir turi užtikrinti tvarkų 
Serbijoje, Montenegre ir 
šiaurinėj Albanijoj. Prie to, 
jis turi išgauti Gen. Mihai- 
lovičiaus sutikimų šiai vo- 
kiečių-serbų sutarčiai. Mi- 
hailovič yra Jugos^vijoe 
vyriausybės karo ministeris.

Vf! 1AU.SI0S ŽINIOS
IŠ BERNO — Vatikano 

radio sakė šventasis Tėvas, 
minėdamas, kad Cairo ir 
Atėnai buvo išgelbėti nuo 
sunaikinimo kariaujančiųjų 
susitarimu, sakė Romos 
miestas turėtų būti tuo pa
čiu būdu išsaugotas.

Iš WASHINGTONO —

PUOLA PASKUTINE ENIINETOK SALA
PEARL HARBOR, vas.1 bombavo japonų įrengimus. 

22.—Amerikiečiai kariai kon Tai pirmų kartų pranešimas 
soliduoja savo pozicijas ant apie atakas šiauriniam Pa- 
Eniwetok salos. Jie šiuo lai- cif ike buvo daromas ne Wa- 
ku beveik visiškai kontro- shingtone.

.liuoįa strateginį Eniwetok Penki tonai bombų buvo 
atolį. numesta ant Shumushu ir

Adm. Chester W. Nimitz, Paramushiro salų. Svarbiau 
Pacifiko laivyno virŠinin- sias taikinys buvo Paramu- 
kas, pranešė, kad paskutinė shiro laivų bazė, kun/ lėktu- 
to atolio sala, Parry, dabar, vai rado didelii šaudymų iš 
atakuojama karo laivų ir priešlėktuvinių patrankų.

laivų. Mūsų lėktuvai dar RepubHkonal beveik vien-
lėktuvų.

Pranešimas apie Parry
karia nuolė 1 a ponu pozlci-i baisiai nutarė perviršyti salos puolimų sekė rapor
tas nederiandu rvtu Tndiioi.! Prez. Roosevelto veto ant tus apie* laivyno lėktuvų
kur numetė 34 tonus bombų naujo taksų byliau*. Tuo atakas ant Paramushiro ir

reikalu bus balsuojama ket- Shumushu salų, Kuriliuose,
virtadleny. lį šiaurę nuo Japonijos, kur

vai buvo numušti, 23 jų virš. ant Laha aerodromo prie 
Lakūnai aerodromo šešta- Ambon, Ambonia saloje.

Visi mūsų lėktuvai saugiai 
grįžo

Adm. Nimitz pranešimas 
sakė iki sekmadienio nak
ties 150 amerikiečių žuvo 
Eniaretok invazijoj, ir 350 
buvo sužeisti.

Mirė indėnų vado 
M. Gandhi žmona

LONDONAS, vas. 22. — 
New Delhi radio šiandien 
pranešė, jog Mrs. Mohan- 
da» K. Gandhi, indėnų vado 
žmona, mirė. Ji buvo 74 me
tų amžiaus ir senai si-go 
širdies atakomis.

Ji buvo padėta ipo nami
niu areštu Aga Khan pt’o 
cruje Poonoje tik kelias va
landas po vyro arešto 1943 
m. rugpiūčio 9 d.

Naciai liepia evakuoti 
Cherbourgo apylinkę
NEW YORKAS vas. 22 —\

Nacių kontroliuojamas Cher 
bourgo radio perspėjo Cher 
bourgo apylinkės gyvento
jus Prancūzijos invazijos 
krante keltis toliau į vidų, 
jeigu jie nėra būtinai ten 
reikalingi.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
$500.00 karo Karalius $100.00, kun. K. 

Batutis $25.00, kun. Jonas 
Lukšys $25.00. Kitus sudė
jo draugijos ir pavieniai 
žmonės.
$531,468.75 karo bonų

Shenandoah lietuviai psr 
pastaruosius du metu išpir
ko J. V. karo bonųi už $531,-
468.75 ir karo ženklų už $6,-• ’ _
872.10. Tuos davinius patie
kė kunigai, kurie, lankyda
mi parapiją, bonus suregis
travo. Karo bonai ir ženk-

nukentėjusiems
Shenandoah, Pa. — Vasa

rio 13 d. Shenandoah lietu
viai apvaikščiojo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį bažnytinėmis 
pamaldomis ir rinkliava. Šv.
Jurgio lietuvių gražioje baž
nyčioje buvo atlaikytos šv.
Mišios už gyvus kentančius 
Lietuvos žmones, ,uŽ miru
sius Lietuvos kankinius ir 
pjž Lietuvos laisvę. Kunigai uj yra pardavinėjami sek- 
per visas penkias Mišias sa-1 madieniai8 bažnyčios prie- Į 
ke tai dienai pritaikintus Taipogi karo ženk-
pamokslus, ragino tikinčiuo, pardavinėjami ir į
aius prie maldos už Lietu- mokykloje Mokykioje karo I 
v», joa laisvę, jos kentan- vaikai 1Sperka už duĮ
čius ir jau nukankintus žmo|šimtug dolerių , m5nesj Ket

virtam kero bonų pardavi
nėjimo vajuje Šv. Jurgio lie
tuvių pąrapijos bonų komi
tetas pardavė už $26,818.75; 
ženklų $782.10.

PASITAIKO IR TOKIŲ 
KAREIVIŲ Apdovanojo bažnyčia i (spėjimas phila- 

“ Nebr -P4medi- doiphiečiams.tienė nupirko visą setą juo
dos spalvos bažnytinius dra
bužius dėl mūsų bažnyčios. 
Ji nupirko arnotą, dvi dal
matikas, kepą ir mokėjo 
$144.00. Kun. Jonas Kidy

Broliai ir sesės! Daboki
tės, kad kartais, kaip judo- 
šius kad Kristų pardavė, ne- 
parduotumėt jūs savo tėvy
nės — Lietuvos ir švento

kas, S.J., prieš misijas va-Į tikėjimo už oerką šnapso. 
sario 13, pašventino. Tai1 Dalykas ve kame: girdėjau, 
graži dovana. ir nuo žmogaus verto

pasitikėjimo, kad dabar Phi- 
At važiavo ir gavo šimtinę ladelphijoje komunistų laik- 

Kun. Jurgis Jonaitis grįž- raščio agentai, kurie žmo

nes.

Sušelpimui karo nukentė
jusių lietuvių šenandoriečiai 
suaukojo $500.00. . Stambes
nes aukas davė: kun. J. A.

damas iš ligoninės, Roches- 
, ter, Minn., sustojo Omaho
je. Pirmo karo veteranai su
rengė jam puotą, o vietos 
laikraštis įdėj<o jo fotogra
fiją ir aprašymą. Puotos 
metu atbėgo pas jį advoka
tas ir tarė: “Mrs. Tom Kel-

Pvt. Dale Maple iš San iy iš Blair, Nebr., pasimirė 
Diego, Calif., kariuomenės 1935 metais ir paliko Tama- 
stovykloj Albuųuergue, N. tai $100.00. Tamstos antra- 
M., federaliųi agentų sulai- šas man nebuvo žinomas ir 
kyląs ir uždarytas į jcalėji- negalėjau įteikti palikimo.” 
mą po $100,000 užstato. Kai

gaus nebegali blaivo prikal
bėti prie to, kad jis užsi
rašytų jų šlamštą, veda į 
karčiamą ir girdo taip ilgai, 
kol tas visiškai, nebesupras
damas gerai jau nieko, už
sirašo. Čia skverbias klau
simas, iš kur jie gauna pi
nigų žmonėms girdyti?

Persergėto jas

WHOLESALE | 

FURNITURE 
BROKER '

Everythlng ln the line crf 
Furniture

“ ALEX 
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representattve

SHOWROOMS OI 
MERCHANIHSE MAKT
For appufatmeat caU — 

REPUBUC 6051

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

WCFL 1900 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip
WHFC 1450 K. ^Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.-

Ketvirtos paskolos mūsų 
miestelio kvota buvo $865,- 
000.00 — parduota už $987,- 
475.00, reiškia $122,475.00 
daugiau negu mūsų mieste
liui skirtoji kvota.
715 lietuvių karo tarnyboje

Mūsų miestelis turi arti 
15 tūkstančių gyventojų. 
Kariuomenėje tarnauja iš vi 
eo 3,100. Lietuvių 715. She
nandoah, inimant priemies
čius, lietuvių gyventojų ran
dasi apie 5 tūkstančiai. 
Įdomūs daviniai

Pereitą savaitę Philadel- 
phijos diecezijos laikraštis 
“The Catholic Standard and 
Times” paskelbė, kiek kata-

'tinamas padėjęs bandymui 
pabėgti dviems karo belais
viams iš Camp Hale, Colo.. 
stovyklos. Jis yra baigęs 
Harvardą universitetą.

(Acme-Draugas telephoto)

Lietuvių iš 16 parapijų 3,- 
674; žuvusių 40.

Shenandoah yra 6 kata
likiškos parapijos. Bendras 
skaičius karo tarnyboje ka
talikų iš šešių parapijų su
daro 2,335. Atėmus iš ben
dro karo tarnyboje esančių 
Shenandonečių 3,100 lieka 
765. Reiškia, katalikų iš 
Shenandoah kariuomenėje 
yra tris kartus daugiau, ne
gu visų kitų tikybų kartu.

Parapijos parengimas 
kovo 12 d. *

Kad galėtume žiemos me
tu tinkamai aprūpinti para
pijos reikalus, turėsime ko
vo 12 pramogą. Laimėto- 
jams bus dalinamos vištps.

V - * į
Didelis motinai surprizas

(LKFSB) Nuo pereitų me
tų pabaigos Lietuvoje įves
ti asmeniniai mokesčiai, ku
riuos turi mokėti kiekvie
nas gyventojas nuo 18 me
tų amžiaus.

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

pasirinkimui, kainos nuo 
500 PARLOR SETŲ,

$39.50 ir auk.
250 BEDROOM SETŲ 
po $49.50 ir auk.

37o ŠAUDAU COUCHES 
po $22.95 ir auk.

SPRaiNCSAMIAI MATRASAl 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 
GELEŽINES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAl 

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROLLERS

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50

GASINIAI PEČIAI
po $59.50

PEČIAI SU GESU IR ANGLI
MIS BUNGALOWS

po $99.50
COOLERATOR MODERNIŠ

KOS LEDAUNES
$69.50

5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ 
po 15c

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI
po $8.95

AUKSINES RAŠOMOS 
PLUNKSNOS

po $1.95
DEIMONTINIAI ŽIEDAI 

po $9.95 lr auk.
Jewelry Krautuvė po Vienu 

Stogu au Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir Šeštadieniais Iki

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI 
Calumet 7237

likų Philadelphijos diecszi- Negalima sakyti, kad kafca- 
joje yra karo. tarnyboje iš- ^ų Shenandoryje yra daug, 
vardinant visas parapijas,
kiek tarnauja ir kiek jau
žuvo. Bendros skaitlinės y- i _________________ .
ra sekančios: karo tarnybo- .1 .. ir n je yra 112,996, žuvusių 702. Karo BonUS

daugiau negu kitų tikybų.
Reporteris

Ed. Paulikas (Polleck) pa 
baiga Creighton universite
tą ir buvorpaimtas į kariuo
menę. Sūnus niekados nesi
gyrė, o motina manė, kad 
jis buvo paprastu jūrininku.

Buvęs omahietis Antanas 
Poskus gyvena dabar San 
Francisco. Atplaukė Edvar
do laivas ir Antanas su duk
terimi buvo užkviestas pie
tums į laivą. Antanas nusi
stebėjo, kai pamatė, kad 
Edvardukas yra laivo “bo
sas” ir tik išdavinėja įsa
kymus jūrininkams. >

-

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PELNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

Ree. 6958 So. Talman Avė. 
Ree. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. j.I SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vietinis i j$423 West Marąuette Koad
1

.1
DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolų Už Dar žemomis Kainomis! 
-Atvykite | mūsų Jardą lr apžiūrėkite sta
lių lr aukštų rūšį LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vUUcų, skiepų ir lietų. 
PA8ITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

t
APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

J

E3CTRAI EXTRA!
Permainyta. 

▼aršMp

UetuvlIMa.žyduko

REMKITB 
8SN4

LIETUVIŲ 
naauoA

-H. BARTER,
MONARCH UQU0B
S529 So Halsted 

Phone VAROS SOM
ssasui's s

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114

PerkMė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Ineome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
UOTU ADŲ gydytoja* 
H metų patyrimas

M.I Yards 1826
Pritaiko Akinius.

IAIGIUJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - lėlį kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiao adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartj , 
Office TeL YABds 4787 
Namų Tel. PROspect 1980 

Tel. YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj

TeL YARds 5921
Res.: KENreood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1:3; nuo 6:30-8:30 
756 West 85th Stree'

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
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 VVest 66th Place 
Tel. REPubUe 7868 /

Tel. CANaI 0257
Rez. Tei.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t
Rezidencija: 6000 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto ild 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-6:30 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS . 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewefry Krautuvė

------- A-------
, \ , ‘.t ’ * . *1

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

Ir Akinių Dirbtnvi 
,8461 «O. HALSTED IX.

~ Kampas Mth Itmt

ji i
Būkit Malonūs 

, SAVO AKIMS!

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2824

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
' OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį. >

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonaa: Y A Rds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 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.

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, MuziknUškų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUMC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

mat. feurokiu >e Įriedami Mufe
•M,

įlanou tu mod.rnllkla

5P&-R*

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetona, Jr.
U01 fe. AaUand Avenne 

-V* Domi ll-toa
VaUkMDOSi

Ofiso Tel..........................VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2.00 iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOCIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St, Chieage
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

/ ir šeštadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayettc' 8210
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— fjr
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.
Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimų.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą kad jo nehraa-
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* CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING
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“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

“draugas” nrur wanted 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolpb 94HH-94K9

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpotrer Oaarrml«don nn- 
atatymal rvikalauln luul <Uiiiini- 
miu darbininku turi Įsigyti Pa- 
lluosavlmo įtaptų (’latcmint of 
avallahllity) nuo dabartinės dar* 
bo |stnlims — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palluosa- 
rlmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
lr dariai įstaigoms daug laiko.

HEUP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
AtslSauklt J Colonnade KambarJ. 
F.DGEVVATER BEACH HOTEL, 

5349 Sheridan Rd.

DIE SETTERS
AR VYRŲ

Mekaniškai Palinkusių
Kurie nori išsilavinti prie

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Tuojaus 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit j Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

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

_______ AUSTIN 6180_________

TROKAMS.
TIRE VYRU

REIKALINGI DIDELĖJE 
TRUCKING KOMPANIJOJ

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

pusė už viršlaikf.

SVARBI PRAMONE

The Willett Company 
700 S. Desplaines St.
100% Karo Darbai

SET-UP VYRŲ PRIE LATHES 
VISUOSE SIFTUOSE 

*
SET UP VYRŲ PRIE 

GRIDLEY SINpLE SPINDLE
VISUOSE SIFTUOSE■ė-

SET-UP VYRŲ DEL 
GRINDERS 

VISUOSE LIFTUOSE 
★

48 vai. į savaite minimum. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

Eąuilable Bearing Co.
4631 Cottage Grove Avė.

PAŠAUKIT — ATLANTIC 5700

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
%

3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTED — VYRAI
VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE ' 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT I

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

Central 

Steel & Wir© Co.

Admiral Radio 
Reikia 

VYRŲ

• Inspektorių

• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBOS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė.
—Ir—

4150 N. Knox Avė.

SARGO 
DAUNIAM 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.

VYRAI IR MOTERYS HF.I.P WANTED — MOTERYS • HETP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — VYRAI HEIJ1 WANTED — VYRAI

VYRŲ
IR MOTERŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
DYKAI BUSAIS 

TRANSPORTACIJA 
(87th lr Ked«le. 79th Ir Western) 

Atsišaukit tuojaus 

RHEEM
MANUFACTURING CO. 

7600 S. Kedzie

KARO DARBININKŲ
Vyrų

1. —PAPRASTU DARBININKŲ
2. —TROKERIŲ
S.—COUNTERS IR CHECKERS
4. —AUTOMATIC SCREW

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

VAIKINŲ — VYRŲ
Pastoviems darbams; svarbioje 
nramonėie. nrie darbu optical la
boratorijoj ir mail kambaryje.

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 Kast Wasli Ington Rt.

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

(visokių)

GERAS

{ Užmokestis 
Darbo sąlygos 
Valgis Canteene 
ligoninės tr 
Apdraudos Pienas

Matykit Mr. Danicek 
EMPDOYMF.NT OFISAS

ATDARAS
Pirmad. ifttisai šefttad.
» 8 ryto Iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DUBŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

TARNAIČIŲ
Dirbti pri va t Intui kliflbe 

Gera mokestis
UNION I.F.AGUE CT,UB 

OF CHICAGO 
AtslSankite darbo dienoje 

SU S. Federal St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senamo

VALANDOMS:
5:30 vak. iltį 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.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 ryto na i pp.

AR
1 PP. KI 5 VAK.

AB
PILNAM LAKUI 

7:80 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltui gyvasties, sveikatos Ir 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

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

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

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

UHLEMANN OPTICAL CO.
55 East Waslilngton St.

AMERICAN GEAR & MFG. 
COMPANY

I.INDAHT, FOVNDRT DTVTSTON 
5900 OGOEV RT,VD.

. PASTOVI ATEITIS 
SEKANČIUOSE AMATUOSE:

Ta the
Plancr 
Drlll Tfantte 
Ooremakers 
Floor Molderlų 
Darbininkų

Rortng Mlll 
Milling MaeK 
Inspektorių 
Maeh. Molderlų 
Pagelbininkų 
Dienltorlų

MODERNIŠKA DIRBTUVE 
GERIAUSIOS SĄLYGOS 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

KARPETŲ VALYTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

REIKIA
GERA MOKESTIS 

Atsišaukit 
218 E. 71st St.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja* •»

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRĄMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Laikas ir pusč mokama virš 
8 vai. ir nž Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia/

ATSISAUKTT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

Admiral Radio
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

IŠMOKTI
Radio Darbų Amatų

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikaAjos įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo Kaipo:

ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORCS 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė.
—in—

4150 N. Knox Avė.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50 
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šefttad.Pirm
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

HKLP VTANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR, MOTERŲ
Precision Inspektorių

m
Mašinų Operatorių

prie
Mažų Metalinių Dailų

Atsišaukit 8:80 ryto iki 6 pp. 
kasdien tr Antrad Ir Ketvirtad. 

nuo 8:30 ryto Iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWEIL

4737 W. DIVISION ST.

MERGINŲ - MOTERŲ 
The WALLACE 

SUPPLIES MFG. CO.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 387.60 | mėnes] 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kreipkite* prls Houaekeeper.

KDOEWATKR BEACH HOTEL 
Sheridan Rd.

VYRŲ IR VAIKINŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 
100% KARO DARBAI

Uždirbsit iki $65 j savaite po 2 
savaičių pamokos. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.

GRUNWALD PLATINO CO. 
4800 W. Lake St.
Tel. Ksterbeook 0482

BEEF BONERS
ATSIŠAUKIT J

WTMP PACKING OO. 
1127 W. 47tb Plaee

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dirbti kaipo

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

Pirmos klasės darbo sąlygos.
GERA TRANSPORTACIJA

Mitchell Mfg. Co.
2525 Clybourn Avė. Lincoln 2800

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

CRANE PACKING CO.
GAMINTOJAI MECHANICAL PACKING 

VISOKIEMS MOTIVE ĮRENGIMAMS
VARTOJAMŲ MUSŲ LAIVYNŲ 

KONVOJINIUOSE. LAIVUOSE

MUMS REIKIA VYRŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

- BENCH HANDS - >HXERS
ENTRUDERS DŽENITORIŲ

TAIPGI MOTERŲ KAIPO
MAŠINŲ OPERATORIŲ PAKUOTOJŲ

Jokio patyrimo nereikia. Dieną ir naktį šiftat 
Dykai grupės apdrauda.

Jūs gėrėsttės dirbdami mūsų puikioje organizacijoje.
S 2VAIGD2IŲ LAIVYNO “E” DIRBTUVE.

Atsišaukite

1801 Belle Plaine Tel. Buckingham 1800
(Ravenswood Distrikte)

Piktadariai liet. 
mokykloj Argentinoje

(LKFSB) Buenos Aires, 
Avellanedos priemiestyje, 
lietuvaitėms seselėms kazi- 
mierietėms esant užimtoms 
pamokomis, drąsūs vagys, į- 
sibrovę j mokyklos raštinę 
pagrobė naują rašomąją, ma
šinėlę, laikrodį, vaidybinius 
drabužius ir kit. Seselėms, 
kurioms ir šiaip jau darbo 
aąlygos čia sunkios, ta va
gystė padarė stambių nuos
tolių.

CABINET MAKERS 
MEDŽIO DIRBĖJAI

48 vai. j savaitę.
Laikas ir pusė už viršlaikį. 

Gera mokestis.
Darbas per ištisus metus.

FLORENCE WOOD 
WORKING CO.

2048 W. Grand Avė.

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą

VYRU — PIOVRJV 
Prie lengvo ap«krlta.ua plflklo darbų. 

Gera mokestis. Atsiftaukit 
314 R. FRANKIJN ST.

MEKANIKŲ — VYRU
Pastovūs darbai dabar Ir po karo. 
lengvi bench darbai prie coln ma
šinų. Galite uždirbti nuo IRO Iki |«0 
kaa aavaltę dirbant nuo 52 Iki Kt 
vai. Mokiniai pradeda nuo 80c Iki 
31.00 J vai. Patyrualema mekanl- 
kama mokama daug daugiau.

THE PACE MFO. CO.
2909 S. Indiana Avė.

Vienas kitą raglnkfm už
sisakyti "Drangą”. Jei Jis 
tan patinka, patiks ir kitam 
ir bus nž tai dėkingas.

MERGINŲ
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Sn sr be patyrimo.

Gera Mokestis

Pastovūs Darbai 
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Moterų - Merginų
SENŲ IR JAUNU _

DIRBTUVES DARBAMS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE

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

CHICAGO CAR SEAL CO.
684 N. Westen Avė.

Reikalauja

Abelnų Dirbtuvės 

Darbininkių
PRIE

SVARBIŲ AIRCRAFT DALIŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

GEROS PRADINES RATOS 

SAVAIME PAKĖLIMAS
Atslšauldt | *

Employment Ofisą

WALLACE 
SUPPLIES MFG. CO.

3028 Lincoln Avė.
Matykit Mr. Longley

Miss Grabam

i
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Spaudos mėnuo
(LKFSB) Vasario mėnuo 

yra paskelbtas kaip katali
kiškos spaudos platinimo 
mėnuo. Ir USA lietuviams 
katalikams ta proga vasa
rio mėnesyje laikas patik
rinti, ar kiekviena lietuvių 
katalikų šeima gauna lietu
višką katalikišką laikraštį. 
Būkime spaudos apaštalais. 
Paskatinkime ir kitus gerą
ją spaudą skaityti. Radę ką 
gero lietuviškame katalikų 
laikraštyje, papasakokime ir 
kitiems, pažymėdami iš kur 
sužinojome. Perskaitę savo 
laikraštį nenumeskime, bet 
perduokime šeimai, kuri dar 
nėra įpratusi pati užsisaky
ti aau lietuvišką laikraštį. į

Jautriai prisimena 
Lietuvos kančias

(LKFSB) Neseniai išėjo 
iš spaudos plačiai Ameriko
je paplitęs "The National 
Catholic Almanac'’. Jame 
Lietuvai paskirtas specia
lus skirsnelis (78 p.), kuria
me nupasakojama lietuvių 
katalikų kančios nacių ir 
sovietų okupacijoje. Ir dar 
poroje vietų prisimenama 
Lietuva. Almanachas, turin
tis net 800 puslapių ir te
kainuojantis (popierio apda
rais) tik 1 dolerį, verta tu
rėti kiekvienoj inteligentiš
koj šeimoj.

D8DEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MERGINŲ I 
MOTERŲ I
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
MES IŠMOKINSIM JUS 

PASTOVUS DARBAI

SUNSET, INC.
128 N. RACINE AVĖ.

OPERATORIŲ%
Patyrusių prla power siuvimo 

maftlnų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKIJN ST.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBINTNKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cta rasite tok} darbą, kur} 
norite ir pajėgsite dirbti.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

INCOME TAKSŲ REIKALU
Iki VASARIO 26 d. “DRAUGO” Raštinėje randasi 

U. S. Valdžios Atstovas — ANTANAS VALŪNAS 
(Walom), liečiant 1943 m. INCOME TAKSŲ reikale

-------- *--------
Iš priežasties komplikuotų taisyklių ir ilgumo 

laiko reikalinga pildyme taksų atskaitų, NEDAU
GIAU kaip 30 minučių yra skiriama vienam asmenui.

-------A-------
Tad, kad suteikus kiekvienam patarnavimą, Jis 

paruošia klausymų formatą, Iš kurios tikra Taksų 
Atskaita yra gaminama mūsų ofise.

J.

krlta.ua


-=i

draugas
; THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chieago, IlUaat:
Published Daily, exccpt Sundaya, v

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association 

56.00 per year okside of Chicago; 57.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams *...............................................................................  57-00 v
Pusei metų ...................................................-............. .. 4.00
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Dviem mėnesiams ............................................   1.50
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Metams ................................................................................... $6.00
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nefraCiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisl>ia«»ma tam tikslui palto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig- savo omažtūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir pilkiai (Jei gulina^ rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
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korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Claaa Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879.

vinimui. ,

Darant išvadą, kodėl šiemet gausingiau lankėmės į 
tautos šventės iškilmes ir gyviau reagavom į kalbas 
ir pranešimus, reikia pasakyti, kad taip buvo dėl to, 
kad Lietuva yra dideliame pavojuje. Mūsų tautiečiai 
nori, kad naciai kuo greičiausiai būtų išvyti iš Lietu
vos ir, žinodami, kad Sovietų Rusija vis dar tebesiekia 
ją pasiglemžti, gausiai rinkosi, kad pasakyti aiškiai 
ir griežtai, jog lietuvių tauta nereikalauja nei nacių 
nei komunistų globos, bet turi būti laisva ir nepriklau
soma. Tai yra geriausias atsakymas į lietuviškųjų ko
munistų skelbiamas melagystes, būk ir Lietuvos žmo
nės “nubalsavę” “prisidėti” prie Rusijos ir net Ame
rikos lietuviai tam “pritaria”. Vienu žodžiu, po vasario 
16 dienos iškilmių dar labiau paaiškėjo, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė lyg mūras stovi už Lietuvos žmo
nių teises ir atmeta bolševikui smurtiškus planus pa
vergti mūsų tėvų kraštą.

Gatvėkario reikalu

vėkaryje. Tas dažnai pasitaiko Western Avė.

' Darbininkai nieko nesigaili savo krašto gerovei, rei
kėtų kad Chicagos miestas ar kaa kitas pasirūpintų, 
kad darbininkai keliaujantieji į darbą, kiekvienu atveju 
galėtų rasti vietos gatvėkaryje, ir kad jie gatvėkariuo- 
se nebūtų sugrūsti kaip silkės į bačką. Juo daugiau bus tyti ir platinti * Draugą”,
patogumų kelionėje, tuo bus našesnis darbas nuvykus * 
į įmonę ar fabriką.

Pirkdami karo bonus prisidėsite prie Amerikos karo 

i X gastangij ir sutaupysite ginigiį ateičiai.

Dienraštis “Draugas” gina Amerikos ir Lietuvos rei
kalus, todėl kiekvienas amerikietis lietuvis turi skai*

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Prez. Rooseveltas ir mažosios tautos
z

Važiuojant per Buffalo, N. Y., pateko į rankas to 
miesto dienraštis “Gourier Express”, kuriame yra re
dakcinis straipsnis apie Lenkijos politinę padėtį.

Kongresmanas Joseph Mruk (respublikonas, tur būt 
lenkas) pasiuntęs Prezidentui Rooseveltui reikalavimą 
aiškiai pasisakyti ir griežtai stovėti už Lenkijos nepri
klausomybę. Be to, jis prašė ir toliau tarpininkauti, kad 
Sovietų Rusija atnaujintų diplomatinius santykius su 
Lenkijos vyriausybe užsieny (Londone).

Prezidentas Rooseveltas, atsakydamas į kongr. Mruk 
paklausimą, pažymėjo, kad Jungtinių Valstybių vyriau
sybė jau yra dariusi tuo reikalu atitinkamų žygių. Nors 
ligšiol teigiamų rezultatų dar nesą, tačiau Prezidentas 
savo laiške štai ką pasakė:

"I can šešure you that our government Is keeping 
constantly in mind the considerations which you ex- 
pressed in your letter, and Svill not ręst in its efforts 
to free all vietinis of aggression and to establish a 
(just and enduring peace based on the sovereign equa- 
lity of all peaee-loving statės, large and mąsli.”

Taigi, Prezidentas aiškiai pasisako ne tik už Len
kijos, bet visų tautų, ar jos didelės ar mažos, laisvę ir 
nepriklausomybę. Tą savo nusistatymą rems ne tuš
čiais žodžiais, bet darbais. Tą £aktą au pasitenkinimu 
konstatuoja ir “Cc-urier Express” redaktorius. Anot

. jo, tikrai esą džiugu, kad mūsų vyriausybė nepasitrau-
įimti,mmi nueicinfvmnc kift “vo Uksl0 ir UŽ8im°jim’° išlaisvinti ne vien

AlHClInOS HrljVIŲ liujljlaiyillflj tik Lenkiją, bet ir visas kitas .‘tautas. Visi remiantieji
Šiuos žodžius rašantis aktyviai dalyvavo penkiose Atlanto Čarterio principus sutiks su Prezidento Roose-

iškilmėse, surengtose Lietuvos Nepriklausomybės pa- velto nusistatymu.
''skelbimo sukakčiai paminėti. Jos visos buvo skirtingo- Nėra, abejonės, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė 
se vietose. Džiugu yra konstatuoti faktą, kad visur sa- stovės ir už Lietuvos žmonių šventas teises į laisvą ir 
lės buvo pripildytos, visur lietuviai domėjosi praneši- nepriklausomą gyvenimą.
mais apie šiandieninę Lietuvos padėtį ir ryžosi, kiek 
galėdami ir kuo galėdami, padėti jai išsilaisvinti.

Ir ne tik ten, kur šiuos žodžius rašančiam teko būti 
patriotiškuose parengimuose, bet visur surengti Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimai šauniai praėjo. Ka
dangi jų dauguma buvo sujungti su U. S. karo bonų
pardavinėjimu, todėl ir Dėdė Šamas H ang pelnė. Pelnė Invazijos užkulisiuose” ir “Švedai apie Lietuvą”. Įdo- 
ir Lietuva, nes jos laisvinimui parinkta aukų. mesnis įžanginis. Ten randame: “Saugodami žmones

nepriklausomai Lietuvai, atmetėme ir antrąją — 1912-
Labai svarbu, kad į iškilmes buvo pakviesta aukštų 1918 Įr j 925 m. gim. — mobilizaciją. Todėl turime ruoš- 

U. S. valdžios pareigūnų' — senatorių, kongresmanų, tis atlaikyti ir antrąjį civilfervaltungo smūgį. Pirmąjį 
miestų mayorų, teisėjų etc. Jų kalbos buvo Lietuvai jaunimas garbingai atlaikė. Į rytus vokiečiams tepa- 
prielankios, griežtai pabrėžiant, kad ji, Lietuvą turi vyko išsiųsti 4 statybos bataLijonus ir kelias mažes- 
būti atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe. Mums nes grupes, viso apie 2,500 vyrų, arba 4-5 procentai 
tai davė daugiau vilčių ir akstino stipriau ir vienin- tais metais gimusių. Tačiau ketvirtas mėnuo vedama 
giau darbuotis ir Amerikos pergalei ir Lietuvos išlais- kova pareikalavo aukų. Iš kovo mėn. išvežtų inteli-

Ką rašo slaptieji Lietuvos laikraščiai
“Į Laisvę” Nr. 12, pašvęstas informacijai, kas da

rosi viduje ir užsienyje. Visi keturi puslapiai užimti 
straipsniais: “Kovojanti tauta turi ruoštis”, “Europos

gentų Stutthofo kone. lageryje jau nukankinti: Baubą, 
Budrys, Grigas, Januševičius, Kerpė, Macaitis, Puo
džius, A. ir V. Tumėnai. Sąrašas gali dar keliais padi
dėti. Už ką mirė jie subrendę atsakingam kultūriniam 
ir valstybiniam darbui ir dar nespėję pilnai pasireikšti? 
Kieno dėka jų artimieji neteko tėvų, vyrų, mylimųjų, 
o tėvynė — darbščių rankų ir pasiaukojimo kupinų 
širdžių? Ar jų auka prasminga? Taip. Tą matom jau 
dabar: Rentelno įsakymu jie buvo be pagrindo suimti 
ir išvežti Rentelnas jų krauju gelbėjo susikompromi
tavusį civilfervaltungą ir vokiečių politinį aklumą. Sa
vo mirtimi jie pašventino jaunimo nusistatymą mobili
zuotis vien nepriklausomai Lietuvai ginti. Ir kada klau
siame, už ką vargsta ir žūsta fronte transportininkai 
ir statybininkai, o Vokietijos fabrikuose lietuviai dar
bininkai, už ką savisaugos daliniai neteko vieno penk
tadalio vyrų (10 proc. užmuštais ir sužeistais, o kita 
10 proc. — be žinios dingusiais) — jau dabar matome 
Stutthofo kankinių aukos reikšmę: Lietu\Aoje savo krau
ju jie išgelbėjo keliasdešimts tūkstančių jaunuolių nuo 
beprasmės mirties ir vargų fronte, o pasaulio opini
joje — lietuvių kova dėl laisvės susilaukė nuoširdžių

Darbininkai turi didelę svarbą krašto gyvenime, ypač simpatijų. Mes gerbiame savisaugiečių pralietą kraują 
dabar kai vyksta smarki karo produkcija. Darbininkai ir didžiuojamės jų narsiais žygiais. Tačiau žvelgdami 
pasišvenčia ir aukoja geriausias savo gyvenimo jėgas i tautos likimą, mes privalome sau pasakyti, kad už jų 
krašto gynimo reikalams. Tai gražus reiškinys. vargą ir kraują Lietuva ligi šiolei nieko negava Visa

Bet kartais darbininkai Chicagoje nusiskundžia su- civilfervaltungo politika prikišamai rodo, kad nuolai- 
ai šie kimo priemonėmis. Čia turime galvoje gatvėkarius, domis nieko nelaimėsime, o į Rytus ar į Reichą siųs- 
jie esti rytais (apie 8 valandą) perpildyti, prigrūsti darni žmones, už vokiečių interesus juos paaukosime, 
darbininkų, keliaujančių į darbą, o kartais tenka dar- Mes kalbame atvirai, nes kovojanti tauta privalo ži
bininkui laukti 15 minučių ar net ilgiau stovint šalį- noti, kad lietuvių vokiečių santykių įtempimas vėl au- 
galvyje, ir dar šaltyje, kol esti proga-gauti vietos gat- gA ir kad jį didina civilfervaltungas ne tik žmonių me-

NAUJAS LAIVYNO 
VIRŠININKAS

džioklėmis, plėšimais, bet ir savo priemonėmis, kurių 
pagalba mano pravesti antrąją mobilizaciją.”

Admirolas Shigetaro Shi- 
mado, kurį japonų , dievas, 
imperatorius Hirohito, pa
skyrė karo laivyno viršinin
ku, vietoj adm. Osami Na
gane. šis pašalintas iš sa
vo vietos po Amerikos ne
tikėto užpuolimo ant Japo
nijos “Pearl Harbor” -- 
Truk salų. (Acme-Draugas 
telephoto)

Trečiadienis, vas. 23, 1944

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
VALANDĖLEI NEPRIKLAUSOMA'

RIMTIES

Pelenų Diena
Vysk. Petras Būčys, MIC.

Šiandien bažnyčioje mal
dingi žmonės nulenkia gal
vas, o kunigas ant jų bars
to pelenus. Pripuolamai už
klydęs žiopsotojas, tą apei
gą matydamas, išdidžiai šy
psosi ir save skaito aukš
tesniu už minią. Tačiau jam 
atsimuša į ausis žodžiai: 
“Mihėk, žmogau, kad dulkė
esi ir dulke pavirsi”.

Kol sveiki ir stiprūs esa
me, laiko bėgimo nepaiso
me, o bet gi šiandien senes
ni esame, negu buvome va
kar, ir rytoji būsime senes
ni, negu esame šiandien. Tik 
pasijusime, kad jau serga
me. Mūs giminės žinos iš 
gydytojo, kad ta liga mums 
paskutinė, bet ir jie ir jis 
mums meluos guosdami... 
Betikėdami tuo mums ma
loniu melu, mirsime ir mūs 
kūnas virs dulkių sauja.

Protingi tie žmonės, ku
rie žino savo ateitį ir ren
giasi neišvengiamai dienai. 
Šiandien jie lenkia savo gal
vas po pelenais, kad anai 
rūsčiai dienai atėjus, liktų 
žymiai viršaus už dulkių 
saują. Tas “žymiai viršaus’ 
tai žmogaus siela. Ji ne
virsta dulkėmis. Ji gali bū
ti aprūpinta ir gali liktis 
neaprūpinta aniems nepri
klausomo nuo kūno gyveni
mo reikalams. Lenkdami 
galvą, kad čunigas užbertų 
pelenų ant jos, mes pasi
rūpinkime savo sielos būsi
mais ir esamais reikalais. 
Išmintingas yra tas susirū
pinimas.

Gavėnios laikas — sielos 
aprūpinimo laikas. Nora jo 
ilgis mažu kuo didesnis už 
aštuntąją metų dalį, bet jo 
reikšmė svarbi. Jei mes ge
rai jį sunaudosime, tai am
žinai būsime daug daugiau 
už dulkių krūvą, nes mūs 
siela bus ten, kur jai skirta 
būti. Jei mes tą laiką sugai
šinsime, tai sugaiš visas 
mūs gyvenimas ir mums 
teks būti daug blogiau negu 
dulkių krūvai, nes mūs sie-

Rašo PROF. K. PAKŠTASe
(Tęsinys)♦ •

Per šimtą metų atskirti nuo Vakarų Europos, Baltijos 
Valstybių ūkininkai dar nespėjo susilyginti su Danijos, 
Vokietijos ar Olandijos ūkininkais. Bet jie toli jąu pra
lenkė savo Rytų ir Pietų kaimynus. Britų patyrę žinovai 
tvirtina, kad Lietuvos ūkininkai gerai valgo. Galima jų 
dietą kritikuoti dėl stokos žalių daržovių žiemos metu, 
bet niekas negali sakyti, kad jos žmonės taip prastai val
go ir rėdosi, kaip Rusijos žmonės. Bet rusai prie prasto 
gyvenimo yra puikiai pripratę ir geresno nėra matę. Tad 
je rusas turi du svari duonos į dieną, keletą bulvių, ko
pūstų ir žiemai raugintų agurkų, truputį žuvies ar sil
kės, tai jis mano net labai normaliai gyvenąs. Bet lietu
viui ruso dieta atrodo tik apsigynimu nuo Staigios mir
ties. Tad nesistebėkite, kad Baltijos gyventojai labai bi
jo rusiškos pilietybės su jų bado dieta.

Gal sakysite, iš kur paprastas Lietuvos ūkininkas taip 
daug žino apie Rusijos gyvenimą? Iki 1918 m. jis pri
verstinai tarnaudavo Rusijos kariuomenėje ir visuomet^ 
būdavo išgabenamas tarnauti į tolimus Rusijos kraštus. 
1914-20 m. apie 200,000 lietuvių prievarta buvo išgaben
ti į Rusiją nuo ateinančios vokiečių kariuomenės. Lietu
voje yra 2’zt rusų kaimiečių ir lietuviai gauna progos ma
tyti jų gyvenimą ir biedną dietą bei atsilikimą kultūro
je. 1926 m. dar buvo Rusijoj įstrigusių apie 75,000 lietu
vių ir nuo jų net pei cenzūrą prasiskverbdavo pas gimi
nes vienas kitas žodelis apie Sovietų piliečio neišpasaky
tą skurdą. 1940 m. biržely patys rusai su didžiausia ar
mija įžengė Lietuvon. Per. vienus metus jų viešpatavimo > 
kaž kur “išnyko” apie 20 nuoš. Lietuvos karvių, papras
tai geresnės veislės. Ūkio ir pramonės gamyba per tą 
laiką Lietuvoje nukrito apie 50 nuoš. Bet policijos padi
dėjo apie tuziną kartų. Prekės iš krautuvių išnyko. Ir 
visa tai atsitiko taikos metu, dar nekariaujant. Tad Lie
tuvos paprastas kaimietis žino apie Sovietų tvarką daug 
daugiau, negu užsienių radio komentatoriai ir rašytojai.
Ir jis daug {įdomių dalykų ir labai naudingų viso pasau
lio ūkininkams papasakotų, jeigu jo paklaustų.

Apie Lietuvos žmonių valgio substancialumą ir įvairu- 
mą gavau pilnoką vaizdą, kai 1925-31 m. periode Lietu
vos universitete antropogeografijos (human geography) 
studentėms daviau apie 20 temų aprašyti, kaip kiekvie
name apskrity gaminami valgiai darbo dienoms, šven
tėms, metų dalims. Referatų tikslas buvo bandyti nusta- * 
tyti kai kurių Lietuvos valgių isophagas, valgių, ribas. Iš 
paprastų ūkininkų kilusios studentės kiekviena turėjo 
aprašyti savo apskričio valgį, jo sudėtį, jo vartojimo daž- / 
numą. Perskaitęs ir sugretinęs tuos 20 referatų aš pali
kau nustebintas mūsų kaimiečių fantazija duodant savo 

dalgiams orginalius vardus ir tų valgių dideliu įvairu
mu, turtingumu. Teisingai man vienas prancūzų diplo
matas, ilgiau Lietuvoj gyvenęs (Padovani) pasakė: “Lie
tuvos ūkininkai sočiai valgo, padoriai i^sigeria ir iš vi
sų juokias”, *

(Bus daugiau)

la pateks ten, kur neskirta 
jai būti.

Nėra trečios galimybės, o 
yra tik dvi: arba rimtai pa
lenkus galvą po pelenais tin
kamai pradėti Gavėnią ir

aprūpinti savo sielą, arba, 
j os nepaisant išdidžiai šyp
sotis iš tų, kurie neužmiršta 
būsimos mirties. Klausyto
jau, pasiklausk savęs, su 
katrais ketini būti.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprl nosiniai 
Matracai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir j 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn.

XStudlo CoiK-h

r

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROO8EVELT BOAD *

•t i«r
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS S

CHICAGO IR APYLINKĖSE
ARTĖJANTIS TĖVŲ MARIJONŲ KUORAM 
SEIMAS

svetainėj begalima eutaipin- SUSIRINKIMAI 
ti svečių. Be to, kiekvienas
skyrius nusistatęs gaut 25 Marąuette Park. — 
naujus narius prieš jubilie- dariV Sąjungos 23 
jų. Taigi skyriai savo kvotą susirinkimą ke1
baigia pildyti. dienk vasario 24 d., p

Šiuomi pranešame visuo-.J08 svetainėje 7:30 vi 
menei, kad įžangos bilietai kare v»> k
nebus pardavinėjami prie ir labdarybės darbu 
svetainės durų. Juos reikia kviečiami laiku susu 
įsigyti iš anksto. s tymui. Vi

Svetainės durys bus atda- Brighton _ &
ros tik 5 vai., o vakarienė u 
(vyks punktualiai 6 vai.. iy Komunijog 8 „j

Jei kas turi bilietų pasiė- vaaarfo d Narįa 
męs ir neturi jų dar parda
vęs, lai grąžina savo sky- 
riaus pirmininkei, kad tie, B 
kurie jų dar neturi, o nori ■ 
dalyvauti puotoj, galėtų jai- B 
gyti iš anksto. Įžanga $2.00 fl j

NULIŪDIMO VALANDOJE

Ateitis atneša vis naujų 
darbų,, siekimų. H visuome
nės vadų ir pačių žmonių 
tie darbai reikalauja naujų 
pajėgu, taip moralinių, taip 
medžiaginių. Sis, antras, Pa
sauliais Karas pareikalavo, 
ir dar pareikalaus, daug 
žmonių gyvybių. Kai kurie 
kraštai jau patyrė beveik 
visišką ekonominio ir ūkinio 
gyvenimo sunaikinimą.

Lietuvai teko daug nuken
tėti, ir ji dar tebekenčia.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.Iš labdarių 1 kuopos ™' 

veikimo 'Xb
Tovvn of Lake. — Labda- tų g 

rių Sąjungos 1 kuopos mė- Ki 
nesinis susirinkimas įvyko naua 
vasario 13* d. Pirm. Elena me(j; 
Gedvilienė pranešė apie ren- tingi 
giamą vakarą ir kad prie main 
vakarienės prisidėjo dar O. ge 
Pocaitė, Juotkienė ir Mas- 2 va 
lauskienė. para

Iš centro raportavo K. 
Plekaitė. ir\r

Pirm. E. Gedvilienė x pra- AKI 
nešė, kad Kotrina Plekaitė 
įteikė $100.00 (antrą kartą “ 
tapo amžina narė). V«

Nutarta dalyvauti TT. meti 
Marijonų Bendradarbių Dr- ARI 
jos seime, kovo 5 d. Atsto- prog 
vais išrinkti E. Gedvilienė, dem 
K. Plekaitė ir O. Pooaitė. Ji 
Aukų paskirta $5.00. nešt

Raštininkei B. Cicienienei telii 
neatsilankius į susirinkimą sigj 
dėl ligos raštininkavo K. puo 
Turskis. raP'

Labdarių 1 kuopa gerai A 
gyvuoja. Labdarys įvyl

JUOZAS BALSEVIČIUS
Gyveno 2325 S. Hoyne Avė.

Mirė Vasario 19 d., 1044, 6:45 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

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

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Joaefą (po tėvais 
Shemaitytė), du sūnus St. Sgt. J e rome (U. S. Army) ir mar
čią Charlotte ir Aviation Mach. 20. Lawrence (U.S.Navy) 
ir marčią Pauliną, pusbrolius Jurgį ir Antaną Balsevičius ir 
jų šeimas, artimas gimines Domionienę ir jos šeimą, Ada- 
maičių šeimą ir Račiūnų šeimą ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

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

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

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

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

Nubudę: Moteris, Sanai, Marčios, Pusbroliai ir artimieji 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

Dviejų Metų Mirties 
r Sukaktuvės

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertiny —-'■■■■;—-—------
PAMINKLAI •

KAZIMIERA GILVIDIENE
Ja.u sukako 2 metai, kai ne

gailestinga mirtis atekyyrė iš 
mūsų tarpo ‘ mylimą, moterį, 
seserį tr tetą, Kazimierą Gll- 
vidienę. •

Netekom® savo mylimos va
sario 25 d., 1942 m. »r Ji tapo 
palaidota vasario 28 d., Šv.
Kazlmireo kapinėse. Velionė pa
ėjo IS bletuvoš, Telšių apskri
čio, Eglrdžlų fllijos, JJuikstie- 
nių kaimo.

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsim® užmiršti, 
bai gailestingasis Dievas su
teikia Jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą Jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
eelunavas Mišias už Jos sielą, 
vasario 24 d., 1944 m. Švento 
Antano parap. bažnyčioj, 7:45 
vai. ryto. Antros šv. celuna- 
vos Mišios įvyks vasario 26 
d., 1944 m., 8:00 vai. ryto Gi
mimo ŠV. Panelės Marijos baž
nyčioje, Marąuette Parke.

Kviečiame visus gimines lr 
draugus, kaimynus ir pažįrta- 
tnus dalyvauti šiose pamaldose, 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimieros Gilvidienės 
sielą. »

Nuliūdę: broliai Antanas lr 
Mykolas Saucnal, sesuo Zofija 
Ir švogeris Julijonas Šiauliai, 
sesers duktė Kastancija Venc
kienė ir Jos šutina, lr vyras 
Stanisloavs GUvidas.

Užprašymas paduotas per 
Zofiją Šiaulienę.

Mumis

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

PEKBONAbJZKD MJEMORIAbCi AT NO AMMTIONAb COSTI 
PARTICUIAR PEOPbK PREFEB PACHANKIS PBODUOTIONS 

DIBTRIBUTORS OF THBS FAMOUS MONTKbbO GRANITE 
Moat BeMtlful—Moat tMdurlng Bttoageet—Beat ta Tha ffortd. 

BUY U, S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKTTfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKISMūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam! 
klientams pilną patenkinimą.Negyvas ant kelio

Thomas Mitchell, gyvenęs 
adresu 1035 Wright SL, Ga
ry, Ind., rastas negyvas ant 
U. S. 12 kelio. Jis dirbo In- 
land Steel Co., Indiana Har
bor. Policija tiki, kad tai bu
vo hitand-run automobilisto 
auka.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of CommarceDidyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO,

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 5819 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-« vaL

DIDYSIS Oflaaa Ar Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(NetoU Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

ANTANAS RUDAITISALFONSAS PANAVAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIGyveno Waukegan, Illinois. 

Mirė vas. 19 d., 1944 m..
10-tą vai. vak., sulaukęs 51 
metų amžiaus..

Gimęs bietuvoje. Kilo iš 
Raseinių parap., Glrdalčlų vien
kiemio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį Stella Skiria ir Jos vyrą 
Juozapą: brolienę Petronėlę, po 
antru vyro Andrijauskienę, lr 
Jos vyrą Pranciškų: broiio duk
terį Alberta Rudaitis; lr taip
gi kitas gimines, bietuvoje pa
liko broiį Zenoną, seserį Ma
rijoną Mažintas ir Jų šeima* 
ir kitas gimines

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3318 8. bituanica 
Avenue. bidotuvės Įvyks ket
virtadienį, vasario 24 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sesuo, Svogcrls, 
Brolienė, Brolio Būklė ir visus 
kitos Giminės.

baidot, direktoriai; Mažeika 
ir Evanauskas, Y A lt. 1138-39.

Mirė vas. 20 d., 1944 m.,
1:46 vUl. popiet, sulaukęs pu
sk amžiaus.

Gimęs bietuvoje.
Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Agniešką (po tėvais 
Abromaitė); sūnų Elm,er; pus
brolį Mykolą Misiūną lr Jo šei
mą: draugą Mykolą Panavą ir 
Jo šeimą: ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

bietuvoje paliKo brolį lr 2 
seseris.

Kūnas pašarvotas namuose: 
7257 So. Artesian Avė., telefo
nas GKOviahlll 4259.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
vasario 24 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
šv. Panelės Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pmaldos už velionio sle- 
lš: Po pamaldų bus nulydėtas 
į Grand Rapids, Mich. laldotu- 
yėms.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moterį*, Sūnus, 
Puitbivlž*. Brang*.* ir Giminės.

bald. direktorius John F. 
Eudelkla tel. YARds 1741.

Pereitą pirmadienį įvyko 
nelaimė, vienas automobilis
tas sutrenkė ir sunkiai su
žeidė dešimt metų amžiaus 
vaiką, Diversey pkwy ir 
Lakewood avė. Automobilio 
vairuotojas yra buvęs kali
nys, jis yra įtartaa holdapo 
žmogžudystėje.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gerlaoalae patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktjNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
Henry Du Charme, 9954 

May et., tikietų pardavėjas 
elevatorių stotyje, 6318 So. 
Racine avė., pranešė polici
jai pereito pirmadienio va
kare, kad negras jį sulaikė ir 
pagrobė stotyje $17.

P. J. RIDIKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Teiephone YARDS 1419

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—88

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVĖ. OOMMODORE 576S

PULLMAN 1270

REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 L. BUKAUSKAS
10621 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9061

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suranoe Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.—IBL. mW1E SEMAIS,A ,K žemiausia lietuviu finansine įstaiga ■HIRBiliffiižfl — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse . ANTANAS M. PHILLIPS

3367 LITUANICA AVĖ. Phone VAR

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad, 
S vai. vak.

J. LIULEVICIUS
4348 80. CAI.IFOKMA AVB. V

1:1]
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=*=*= už U.S. LAISVE ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis gydytojas išvyksta į Dėdės 

Šamo kariuomenę

Dr. Petras J. Brazis, jau
nas, bet plačią praktiką tu
rįs gydytojas, rytoj išvyks
ta į kariuomenę Dėdei Ša
mui tarnauti. Paskutiniais 
keleriais metais jo ofisas vi
suomet būdavo pilnas pa
cientų ir todėl jam tekdavo 
dirbti ilgiausias valandas. 
Nestigo pacientų ligoninėj, 
nespėdavo aplankyti namų, 
į kuriuos būdavo šaukiamas 
prie ligonių. Jis yra mėgia
mas gydytojas, nes maloniai, 
gerai ir nuoširdžiai patar-

nauja, Neabejojame, kad jis 
ir kariuomenei puikiai pa
tarnaus, besirūpindamas ka
rių sveika^ngumu. Viai jo 
pacientai lauks, kad Ameri
ka greit nugalėtų priešus ir 
kad jų mylimas gydytojas 
laimingai grįžtų namo į savo 
gražios šeimos židinį.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, IEEINOIS

Pasižvalgius Chicagoje

Va kokie dalykai pasitaiko

Laivyno nuostoliai

VVashington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (n&vy, n.arine ccips, 
ooast guard y sąrašą, kūri
me pažymėta, kad 47 jūri
ninkai mirė, 90 buvo sužeis
ta ir 71 dingęs.

310 amerikiečiu su
žeista 5-iuose 

frontuose
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė 310 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
kąrių skaičiuje 20 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 5 iš In
diana, 5 iš Michigan, ir 4 iš 
Wisconsin.

Pirmojo marinų bomberio, kurie buvo pasiųsti atakuoti 
Truk japonų jūrų bazę. vadai: marinų Majoras James R. 

'Chrisiensen (kairėj) iš Salt Lake City, Utah, bomberio 
vairuotojas ir LU Richard Starnes iš Chicago — naviga
torius. (Acme-Draugas telephoto)• •

Reikšmingas laikotarpis

Ko iš mūsų reikalauja Gavėnia

r

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
BEITAS IB MANDAGUS 

PAIABNAVIVAS 
KRBSPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius lr Iidinlnkss
DABARTINI 
DIVIDKNTV 
RATA............. 4%

295 kariai dingę karo 
frontuose

Washington, D. C. —p Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 295 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 13 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 8 iš In
diana, 9 iš Michigan ir 12 Iš 
Wisconsin.

1751W. 47th Sbeet

Nuėjo nuo bėgiu
Bloomington, III. — Dvi

dešimt trys prekiniai vago
nai, prikrauti su prekėmis, 
nuvažiavo nuo bėgių Illinois 
Central geležinkelyje pereitą 
pirmadienį, netoli Farmer 
City.

NATURALE IŠVAIZDA
Naują VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAM TLASTIO MA-
TBKIOIA8 NATUKAIJM UUM 
HPAI.VON DANTŲ PLMITUMS.

NAUJOS 
K U Al KM Velvatone DANTŲPIRITUS

Nauji liudininkai
Policija pereitą pirmadie

nį pareiškė, kad atsirado du 
nauji Iždininkai, kurie gali 
atpažinti moterį, kuri nužu
dė Mrs. Frank Star Wil- 
liams, Drake viešbutyje, 
daugiau kaip prieš mėnesį.

Šiandien yra Pelenų die-j 
na. Tai yra vartai į gavė
nios laikotarpį, į mūsų Išga
nytojo Kančios laikotarpį.

Gavėnia daug ką mus pa
mokina. Ji pamokina, kad 
mes labiau pažintumėm Jėzų 
Kristų, Kuris mirė ir kėlės 
iš mirties, kad mea amžinai 
gyventumėm, kad mes būtu
mėm geresni ir šventesni.

Jėzus Kristus kentėjo ir 
mirė ir kėlės iš mirties tre
čią dieną, kad mes turėtu
mėm jėgos paskelbti karą 
nuodėmei, kad mes laimėtu- 
mėm gerumo ir šventumo 
kovą.

SVARBUS LAIŠKAS»
Chicagos arkivyskupas 

Samuel Stritch išleido gra
žų ir turiningą laišką, ku
riame ragina, kad mes Ga
vėnios metu daugiau atgai- 
lotumėm, daugiau melstu
mės, dažniau eitumėm prie 
Dievo stalo — prie šv. Ko
munijos ir giliai apmąsty- 
tumėm Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiaus kelią, kad 
dažnai aavo mintimis nuei- 
tumėm į Kalvarijos kalną, 
kur viešpatauja tiesa ir mei
lė. Ir jei mes gyvai persiim- 
sime Kristaus tiesa ir meile, 
tada mes būsime geresni,
bus geresnis ir pasaulis./ *

/Gavėnios metu kreipkime 
dėmesį ypač į sielos reika
lus, kad galėtumėm Velykas 
sutikti su gražia ir kilnia 
nuotaika. Gavėnia tepaskati- 
na kiekvieną asmenį , kuris 
yra mirtinoje nuodėmėje, iš
sivaduoti iš nuodėmės kapo

ir prisikelti nau jarh gyveni
mui, kūribingam gyvenimui.
DAUGIAU SKAITYKIME,
DAUGIAU DIRBKIME

•
Gavėnios metu mes suma

žinkime vizitus į tavernus ir 
teatrus. Daugiau duokime 
džiaugsmo sielai, skaityda
mi geras knygas ir gerus 
laikraščius. Gavėnios metu 
atsisakykime ir nuo tų da-. 
lykų, kurie nėra ūždrausti. 
Tokiu būdu mes stiprinsime 
savo valią, kuri mums, ben
draujant su Dievo malone, 
duos jėgos sunkiausius gy
venimo smūgius pakelti; 
duos jėgos būti geresniais 
ir kilnesniais.

Gavėnios metu

Vienas doleris
Keturi balti vyrai sulaikė 

John Pierro jo grosernėje, 
2734 W. 38th st., pereitą pir
madienį ir paėmė vieną do
lerį. Nukentėjęs pranešė po
licijai. fl MM

e e •

Mirė
Miss Florence Saunders, 

50 metų amžiaus, 4006 
Prairie avė., mirė pereito 
pirmadienio vakare Provi- 
dent ligoninėje nuo pakau
šio sužalojimo, kurį gavo 
sekmadienį vakare, kai ji 
buvo sutrenkta taxicabo 41 
gatvėje ir Indianą avė.

» » * ’

Gaisras
Salyersville, Ky. — Ugnis 

pereitą pirmadienį nušlavė 
pusę biznio bloko ir paliko 
keturias šeimas be namų, 
Salyersville. Sakoma, kad 
gaisras sukėlė tarp $100,000 
ir $150,000 nuostolių.

Bandito darbas
Negras banditas sulaikė 

Mrs. Mary Murtaugh, tikie
tų pardavėją eleveitorių sto
tyje, 6319 Loomis blvd., ir 
paėmė $20. Jinai pranešė po
licijai. ,

e e •

Sužeisti

Arthur Jackson, 46 metų, 
64 W. Huron str., ir jo žmo
na Bertha, 32 metų, buvo 
lengvai sužeisti, kai jie bu
vo sutrenkti nubėgančio mo
toristo. Minimi asmenys ėjo 
skersai Wacker dr., Clark
gatvėje, kai įvyko nelaimė.

♦ • ♦

Įsilaužė

Joseph Ross pranešė poli
cijai pereitą pirmadienį, kad 
plėšikai įsilaužė į jo kaba
retą, 6725 So. Ashland avė., 
atidarė seifą ir pavogė $2,- 
100 ir už $200 vertės degti
nės.

Trečiadienis, vas. 23, 1944
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Naatulrinoria. B« ukaala. NatnralAa apal. 
▼aa. Nublunka. VlaoJ *aly tlnomo, dantų 
plaltoa Pormotntnoo eryotal oloar ploltoo.

Pltinkanoa aunkiimo, aanltarOa. I*«tfo- 
klnlmaa uarantaoteo. Matarloloa labai pa- 
aaAua I ramtlal. Vloaoo rtlrnna talurmų 
palarnavlmao. ApakoMtavlosai

Darome pieltas lepaostae ir I 
gautae tik Iš lAiarriiiotti denttotg Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 fl. Aahland tari PI. Mon. MU

Įkando į ausį
Chicagoje viena moteris, 

25 metų amžiaus, buvo pa
traukta į teismą, kad jinai 
taverne įkando vienam dar
bininkui į ausį.

Atd k aaa n Iki A AoAtaS. aaa • IM ■
KAI.BAMB I.IKTIIVIAKAI

«»4B W 2<lth fl«. and n Ijhw a»OA 
•O N. Dearborn R.n. AM, Hia M4S 

▼tdarmlaaeio vai. »—t. AairadivaJ Ir 
katvtrtadlaal aua t Iki f.

Išmušė langą
Harry Simon, vavlgymo 

įstaigos savininkas, 130 N. 
Cicero, pranešė policijia pe
reitą pirmadienį, kad vagys 
išmušė langą ir pavogė kai
linius ir rūbų už $750 vertės.

Meilės tragedija

Žuvo gatvėje gydytojas
• Washingtone, D. C., įvyko 

praeitą pirmadienį po pietų 
skaudi tragedija. Buvo nu
šautas Dr. John E. Lind, 47 
metų amžiaus, Washington 
gydytojas, kai jis važiavo 
automobilyje su sostinės ad

Gydytojas Lind buvo naš
lys ir turėjo tris užaugusius 
vaikus.

Advokatas Miller prisipa
žino, kad jis šovė į gydyto
ją Lind, bet pareiškė, kad 
tai daręs apsigynimo tikslu.

vokato žmona. Šūvį paleido 
.. augiau į a(ĮV0jjaįas Robert Miller.- 67

dirbkime kultūrinėje, ir or
ganizacijų srityje. Gavėnia
tepadidina musų veiklumą 
visose gyvenimo srityse, ne3 
to nori Kristus, to nori Baž
nyčia, to nori išvargęs pa
saulis.

Sniegas nuo stogo už
krito ant jaunuolio
Nuo Best Brewing kompa

nijos stogo, 1317 Flechter 
str., krito 400 svarų sniegas 
ir. ledas. Sniegas užkrito ant 
Le RayzHaske, 14 metų am
žiaus jaunuolio, gyvenančio 
1319 Belmont avė. Pereitą 
pirmadienį kauntės ligoni
nės gydytojai pasakė, kad 
jaunuolis gali savo gyveni
me palikti raišas.

metų amžiaus, kai gydytojas 
.sėdėjo prie automobilio vai
ro.

Dr.. Lind tuojau mirė nuo 
dviejų kulkų žaizdų: viena 
buvo galvoje, kita krūtinėje.

Advokatas Miller pareiš
kė, kad jis buvo įspėjęs gy
dytoją Lind, kad jis toliau 
laikytųsi nuo žmonos. Advo
kato žmona turi 42 metus 
amžiaus.

Prisipažino
Pereitą pirmadienį Racine 

policija areštavo Chicagoje 
vieną vyruką, kuris turi 23 
metus amžiaus. Jis prisipa
žino, kad sekmadienį įvykdė 
šešias vagystes. Vyrukas bu
vo areštuotas taverne, jis 
buvo pirmiau paroliuotas iš 
Pontiac kalėjimo.

Pavogta padanga
George W. Clemons, 4010 

Vincenneg avė., pranešė Wa- 
bash avė. policijai, kad bu
vo pavogta iš jo automobilio 
užpakalio atsarginė padan
ga. Automobilis buvo pasta
tytas priešakyje jo namų.

Kunigas atgavo praras
tą balsą

Oglesby, UI.— Pereitą pir
madienį kunigas Theodore 
Wujek, Sacred Heart bažny
čios klebonas, giedojo šv. 
mišias šiurkščiu ir vos gir-

Taverno basmente, 2401 dimu balsu, kuris turėjo tą 
Belmont avė., kilo gaisras ir vienintelį toną, kai bronchi- 
sukėlė $300 nuostolių perei- to liga suardė jo balsą prieš
tą pirmadienį.

Šiuomi laiku jau galima 

PILDYTI INCOME TAX BLANKAS 

Dienraščio "Draugo" Ofise 1
e »■

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

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

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

3. ) Kopiją (nuorąšą) 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!

dešimt metų. Kunigas netu
rėjo normalaus balso per 
dešimt metų, kai jį ištiko 
bronchito liga.

Staiga kunigas pajuto 
krūtinėje spaudimą, ir jo 
gerklėje atsirado palengvėji
mas, grynumas. Kunigas šv. 
mišias baigė giedoti balsiai, 
aiškiu baritonu. Gydytojai 
pasakė, kad jo balsas visai 
pasveikęs.

‘Tai yra stebuklas”, 
sakė kunigas Wujek.

pa-

Nori žinių
Sakoma, kad amerikiečiai 

kariai frontuose labai nori 
išgirsti žinių apie savo na
mus, šeimas, baseball, foot
ball ir kitus žaidimus.

Universitetas
Meksikos universitetas bu

vo įkurtas 1553 metais.
~ y*: ~' y" "y/

PUIK U S
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March)»,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj.
3916 Archer Avė.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

X Florence Kaminskaitė, 

cicerietė, buvusi Sodalicijos 
pirmininkė ir pavyzdinga 
veikėja kitose jaunimo drau 
gijose, įstojo į šv. Kazimie
ro Seserų Kongregaciją.

X Jonas Paulius, sūnus 
žinomos draugijų veikėjos 
Paulienės, 4322 S. Artesian 
Avė., praleidęs 15 dienų po
ilsio pas tėvus vasario 22 
d. grįžta į savo stovyklą.
Jis tarnauja marinų korpu
se.

X Kun. A. Sandžio, MIC, 
brolis Jurgis vasario 17 d. 
baigė laivyno submarinų 
mokyklą ir priskirtas prie 
Pacifiko submarinų įgulos.
Jis lankė Battery ir Gyro 
kursus.

X Pranas Maskolaitis, ži
nomas veikėjas ir didelis 
scenos mėgėjas, vėl atsigu- 
lė į Wesley Memorial ligo- ■ 
ninę. Už poros ' dienų bua 
sužinota, ar reiks daryti ant 
roji operacija. Maskolaičiai 
dabar gyvena Marųuette 
Park adresu 7029 S. Cali- 
fornia Avė.

X Povilo ir Adelės Gap. 
šių namuose, 2141 W. 23rd 
PI., džiaugsmas: garnys at> 
nešė įpėdinį. Povilas Gap. 
šys yra patyręs plumberia 
ir uolus parapijos komiteto 
narys. Pažįstamieji dabar 
rūko gerus jo cigarus. Gap- 
šiai jau augina dvi dukteris.

X Florence Jurevičiūtė, 
cicerietė, L. Vyčių 14 kp. * 
narė, pasirodo gabi piešėja.
Ji nupiešė gražų šv. Kazi
miero paveikslą laiškams, 
kuriais bus kviečiamas Chi
cago lietuvių jaunimas dar 
lyvauti organizuotoj dvasi
nėj puotoj, šv. Kazimiero 
garbei, kovo 5 d. Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero. Manoma, 
kad 9 vai. Mišiose bažnyčią \ 
užtvindys vien jaunimas. Mi 
šias" šv. laikys pats klebo
nas kun. I. Albavičius.

X Town of Lake šiuo me
tu* eina specialus “Draugo^ 
vajus. Užgavėnių sekmadie
nį kun. A. Deksnis sakyda
mas gražų pamokslą ragino 
tikinčiuosius gavėnios me
tu atsisakyti malonumų ir 
daryti atgailą, nes kitaip 
pražūsime. Kai kurie kata, 
likai jaučia “malonumo" 
skaityti bedieviškus laikraš
čius. Gavėnios proga reiktų 
ir atsisakyti ir to “malonu
mo”. “Draugas” turėtų lan- 
kyti kiekvieno kataliko na
mą. "9

X Mykolas Lelingifl, žino 
mas vestsaidietis, tarnaująs 
karo laivyne ir priskirtas 
prie konvojų, gavo mėnesį 
atostogų ir šiandie parvyko 
namo. Jei ne karas, sako, 
dieną naktį galėčiau pasako
ti įvairius pergyvenimus 
Sako, mažai yra pasauly 
kraštų, kur jis nebuvo n 
Amerikos konvojais. LelLn- 
gio motina Ona, gyvenanti 
4329 S. Francisco Avė., be
galo džiaugiasi sulaukusi 
brangaus svečio.
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