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frcm the earth.”
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M Japonai Pacifike vėl supliekti
Išviso nuskandinta trys japonų 
transportai; ketvirtasis sugadintas

Buna bazė, Naujojoj Gvinėjoj, laimėta; 
r kitose bazėse japonai atakuojami

* I GEIį. MacARTHUR ŠTA- 
j BAS, Australija, saus. 10.— 

Sąjungininkų lakūnai, iš
blaškę japonų konvojų, va
kar smarkiai atakavo Lae 
bazės, N. Gvinėjoj, pakran
tes, nes, rasi, tenai kur pa- 
sialėpė japonų vienas suga
dintas transportas ir šešir

•*

F*

Lakūnai per tris paras 
kovojo su japonų konvojum 
netoli Lae bazės pakrančių. 
Tris transportus nuskandi
no ir vieną sugadino. Kon
vojuje buvo dar ir 6 karo 
laivai — 2 kruizeriai ir 4 
naikintuvai, šie laivai su 
sugadintu transportu pas
pruko ir, regis, rado prie
glaudą kažkur pakrantėse 
ties Lae.

Trijų parų kovose, be to, 
73 japonų lėktuvai numuš
ta. Kiti 48 sugadinta, o gal 
ir sunaikinta.

Gen. MacArthur grįžo iš 
N. Gvinėjos išnaikinus japo
nus Buna bazėje. Jis pats 
ten vadovavo australų ir a- 
merikiečių kariuomenėms. 
Grįžęs vadas pareiškė:

‘‘Bataane’ mirusieji šią
nakt gali ramiau ilsėtis.”

nedaug ką padarę. Norve- Už nepaprastus pasižy- 
gijos visos pakrantės ižkar- mėjimus kovose su priešu

karo laivai. Atakų rezultatai 
nežinomi.

NACIAMS NORVEGIJOJ 
TRUMPA APSAUGOS

LONDONAS, saus. 10. — 
Naciai visą laiką giriasi, 

. kad Norvegijos pakraščiai 
tiek įstiprinti, kad priešui 
įsiveržimas nieku būdu neį
manomas.

Londone gauta informaci
jų, kad taip nėra. Naciai ten

pytos įlankėlėmis ir f jord&is 
ir pakrančių ilgis apie 12,-

pietvakariniam Pacifike jis 
pripažino kryžius dvylikai

000 mailių sudaro. Tokį ilgį aukštųjų karininkų — 6 a-
įSr, įstiprinti reikia keliolikos 

metų ir dar gyventojų pa
lankumo.

K Argentina sveikina 
prez. Roosevlto kalba

merikiečiams
lams.

ir 6 austra

is,-H*'

BUENOS AIRES, Argen-
tina, saus. 10. — Prodemo-*
kritiškieji Argentinos laik- 
raščiai sveikina prezidento 
Roosevelto kalbą, sakytą 
kongrese sausio 7 dieną.

Laikraščiai pažymi, kad 
•prez. Rooseveltd kalba yra 
gyvybingas pranešimas ne 
•vien tiems, kurie susibūrę 
{kariauja prieš ašį, bet ir 
tierins, kurie nuošaliai stovi.

Britų armija už 
20 mailių nuo Akyab

LONDONAS, saus. 10. — 
Gen. Wavell vadovaujama 
britų armija, kuri įsiveržė 
japonų okupuojamon Burma

g

TRANSPORTAS SUDEG E — PREKES IŠGELBĖTOS

Numatomas ilgas ir sunkus karas 
pareiškia U. S. admirolas Stark

Bus laimėta, kai Hitlerio ir japonų
karo mašina bus visiškai sumalta

WASHINGTON, sa,us. 10. į Adm. Stark sako, kac 
— Admirolas Harold R. šiemet sąjunginių valstybių 
Stark, U. S. laivyno Euro- • stiprumas didės, o priešo 
pos vandenyse vyriausias mažės. O 1944 metais 
vadas, pareiškia jis jaučią- jungininkai bus tiek stįpi 
sis, kad karas bus ilgas ir kad priešą galės visur triu- 
sunkus. Anot jo, sakyti, ksd škinti.
karas greit baigsis, būtų ! Klausiamas ką jis maį 
neteisinga. Nes ašies grei- kada karas baigsis, admiro-
tesnis suklupimas nenuma
tomas.

Flynn paskirtas
CVraugurf' ,kvuie loiepuuv. . ■■■ ■

Amerikos transportas dega kur nors Pacijfiko jūroje, o tuo tarpu įgula sėkmingai iš-į atstovu Australijai 
ima vistas prekes. Iškeltos prekės buvo nugabentos į artimą salą alijantams.

L— .. , -

Rusų armijos arti Georgievsko miesto; Ąmerika vos pradeda
. . . . . . . . . . . .  , , , , „ kariauti; ne laikas

vokiečiu kontratakos atmušamos
MASKVA, saus. 10. — . Iš Kaukazo fronto aptu-

Kaukazo fronte besiveržian- rimomis žiniomis, Vokiečiai 
čios rusų jėgos artinasi prie, vietomis atkakliai ginasi. 
Georgievsko miesto. Šis ne-; Bet jų kontratakos visur 
didelis miestas yra geležin- palaužiamos. Vėliausia pra- 
kelių mazgas ir javų cent- nešta, kad rusų priešakinės
ras, už 50 mailių šiaurva
karų link nuo Nalčiko. Ru
sų veržimosi žygis pasiekti 
ir atsiimti Rostovą.

PATARIA HITLERIUI 
APLEISTI KAUKAZA

STOKHOLMAS, saus. 10. 
— Gauta žinių, kad vokie-

provincijon, yra tik už 20 čiU fieldmaršalas Fedor von 
mailių nuo Akyab uosto, į Bock numato pavojų vokie- 
Priešakinės sargybos kovo- čiams Kaukazo fronte ir jis
ja su japonais.

AMERIKOS ORINES JĖ
GOS Kinijoje, saus. 10. — 
U. S. lakūnai bombonešiais 
atakavo japonų bazes Bur-

_ . , moj. Priešui sukelti dideli
Sako, ryskus prezidento at- , „ ...

. ’ . f . . nuostoliai. Sugriauti sande-
liai, sunaikinta eilė dides-.vaizdavimas karo eigos ir 

pokarinio pasitvarkymo pa
sauly visus džiugina. Taip 
pat džiugina ir prezidento

• pareikštas griežtas nusista
tymas prieš ašį ir laimėji
mo viltis.

Išbandytas naujas 
krovinis lėktuvas

BURBANK, Cal., saus. 10. 
— Vakar čia išbandytas 
naujas milžiniškas trans
portinis lėktuvas Constella- 
tion. Viskas puikiai pavyko 
Juo bus galima vežti ka 
riuomenė, kroviniai ir vie
nas lengvas tankas. Jo skri 
dimo greitis bus greitesnis, 
negu japonų Zero lėktuvas 
Galės iškilti j aukščiausias 
dausas

las momentą 
atsakė:

padvejojo ir

nių ir mažesnių laivų. Dau
giausia kliuvo Bhamo bazei.

pataria Hitleriui, kad vo
kiečių armija iš ten būtų 
ištraukta.

Sakoma, von Bock buvo 
vadas Stalingrado fronte, 
bet Hitleris jį pašalino.

OTTAWA. — Kanados 
vyriausybė planuoja įvesti 
mėsos racijonavimą. Studi
juoja U S. planą.

U.S. lakūnai skaldo Bizerte, Tunisijoj; 
prancūzu armija žygiuoja per Libija

LONDONAS, saus. 10. — nijos tyrynais 
žiniomis iš Tunisijos, ame-Į- U. S. lakūnai Bizerte ba- 
rikiečiai lakūnai praeitą
penktadienį net trimis atve
jais atakavo ašį Bizerte ba
zėje ir apylinkėse, o britų 
lakūnai smogė atsimetan
čioms Tripoli link gen. Ro
mmelio liekanoms. Taip pat 
pranešta, kad žygiuojanti iš 
ekvatorinės Afrikos pran
cūzų armija yra jau tik už 
400 mailių nuo Tripolio. Si 
armija žygiuoja Tripolita-

zės atakoms vartojo did
žiuosius bombonešius (ori
nes tvirtoves). Dideli nuos
toliai ašiai sukelti. 8 ašies 
lėktuvai sunaikinta ir 5 a- 
merikiečių lėktuvai kažkur 
dingę.

Sąjungininkų lakūnai, be 
to, atakavo rytinius Tunisi- 
joa pakraščius, kuriuose a- 
šia įsistiprinusi, ir Tunis 
bazę.

kalbėti apie taikų
PORT BRAGG, N. C, 

saus. 10. —r- Amerikos Legi- 
jono nacionalinis koman- 
dierius Roane Waring vakar 
šioj karo stovykloj kalbėjo.

NEW YORK, saus. 10. — 
Edvvard Flynn, nacionalinio 
demokratų partijos komite
to pirmininkas, pranešė, 
kad jis atsistatydina iš pir
mininko vietos. Prezidentas 
Rooseveltas jį paskyrė am
basadorium ir ministru ple
nipotentu Australijai.

“Mes laimėsime tik kai 
Hitleris ir jo gauja ir japo
nų karinė mašina bus visiš
kai sutriuškinta — ir sakau, 
visiškai.’’

Admirolas sako, kad šian
die didžiausias sąjunginin
kų priešas yra submarinai. 
Pakankamai jie naikinami. 
Bet būtų geistina, kad jų 
naikinimas padidėtų.

Kas link japonų adm. 
Stark sako, juos nugalėti

Apie 80,000 kareivių klau- 
sargybos jau tik už 10 mai-1 sėsi j0 kalbos, 
lių nuo Georgievsko.

Ši rusų armija Georgiev-
ske tikisi susijungti su ki
ta rusų armija, kuri Rosto
vo link veržiasi kalmukų 
stepėmis. Dviejų armijų su
sijungimas dvigubai padi
dins rusų jėgas prieš vokie
čius, kurių atsparumas kas
kart menkėja.

„ Toliau šiaurių link Dono 
upės fronte rusų armijos 
taip pat pažangiuoja Rosto
vo kryptimi. Atsiimta dau
giau sodybų.

Velikije Lūki fronte ru
sai atmuša pašėlusias vo
kiečių kontratakas.

Naciai nuteisė 
prancūzu generolą

LONDONAS, saus. 10. — 
Iš Vichy per radiją praneš
ta, kad nacių specialus teis
mas nuteisė 10 metų kalėti 
prancūzų gen. de Lattre Ta- 
ssigny, kurs praeitą lapkri-* 
tį naciams priešinosi, kai 
šie susimetė okupuoti liku
sią Prancūzijos dalį.

10,000 GYDYTOJU 
PASAUKS TARNYBON

WASHINGTON, saus. 10. 
— Karo vyrų jėgos komisi
ja iškelia aikštėn, kad šiais 
1943 metais karo tarnybon 
bus pašaukta dar 10,000 gy
dytojų. Apskaičiuojama, 
kad daugiau kaip 80,000 gy 
dytojų liks civiliniams.

Jis pareiškė, kad šiandie, 
kalbėti ir planuoti apie tai- bus pasiųflta8 atgal Kini jon, 
ką, kai karas dar nelaimė- jej Australijai skiriamas al
tas, yra daugiau niekas,
kaip tik ašiai gelbėti.

Amerika vos tik pradeda 
kariauti, sakė jis. Priešas ■ * ■ pa/s a

galingas. Hitleris dominuo K AlrĮl rlĮlA 
ja Europoje, o japonai —
Tol. Rytuose. Ims laiko vie
ną ir kitus nugalėti. Ne lai
kas kalbėti apie taiką ir 
džiūgauti.

Prieš autoistus imsis 
griežty priemonių

NEVY YORK, saus' 8. — 
Penkiose rytinėse valstybė
se ir Columbia distrikte už
drausta autoistams vartoti 
automobilius dėl malonumų 
pasivažinė  j imama.

Pranešta, kad uždraudi
mas bus griežtai vykdomas. 
Kainų administracijos ins
pektoriai įpareigoti stačiai 
atimti iš autoistų gazolino 
racijonavimo knygeles, jei 
autoistai, ypač šventomis 
dienomis, be reikalo vartos 
automobilius.

Paskirtas kainu 
administratorius

WASHINGTON, saus. 10. 
— Vietoj atsistatydinusio 
kainų administratoriaus 
Hendersono prez. Roosevel
tas administratorium pas
kyrė buvusį senatorių Pren- 
tiss M. Brown iš Michigano.

yra ilga propozicija. Sako, 
U. S. neturėjo ambasada-, jei norj japonus nugalėti, 

riaus Australijoje. Turi tik turi juos užmušti 
paprastą pasiuntinį, kuriuo
yra Nelson T. Johnson, bu-L. ... .
vęs ministras Kinijai. Gali-1 ItdlljS ŲO K9T0 
mas daiktas, kad Johnson bijo bausmės

BERNAS, Šveicarija, sau
sio 10. — Vokiečiai arogan
tiškai atsiliepia į prez. Roo
sevelto kalbą kongrese. Sa
ko, prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo apie sovietų pasi
sekimus žieminėj karo kam-

Naujosios Gvinėjos pak- panij0]; bet nutyl5jo apie 
rantėse japonai negalėti po|vokiečių pasisekįmU8 Rusi- 
feijv parą atkaklios kovos, joje praeitą vasarą ir apie

stovas
ranga.

su ambasadoriaus

Sąjungininkų lakūnai sus
kaldė japonų konvojų. Prie
šas neteko keturių trans
portų. Karo laivai pasislė
pė. Jie bus surasti.

Dėl Buna bazės kampani

ašies submarinų sėkmingus 
žygius.

Italų spauda reiškia bai
mės, kad po karo italai tu
rės daug nukentėti, jei są
jungininkams pasiseks viršų
gauti.s O prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad ašis bus nu
galėta ir pareiškė vilties, 
kad tas 1944 metais bus at
siekta.

ja, N. Gvinėjoj, uždaryta, 

ten japonai išnaikinti. Są

jungininkai persimes kitur 

iš japonų atimti bazes.

Amerikiečių lakūnai sus

kaldė Bizerte, ašies bazę Tu

nisijoje. Pranešta, sukelti 84 herojams
i" įteikta medaliaimilžiniški nuostoliai, 

sausžemy kampanija 
dar neprasidėjus.

vi

VYASHINGTON, saus. 10. 
Pranešta, japonai darbuo _ departamentas

jasi didinti savo jėgas So

lomons karo zonoje. Ameri

kiečiai budi.

Maskva praneša, kad ru- 
sų armijos nesulaikomai 
hiiarJjasi Rostovo miesto 
link. Vis daugiau sodybų ir 
miestelių atsiimama iš vo
kiečių.

Indijos britų armija, kuri 
įsiveržė Burmon, yra už 20 
mailių nuo japonų okupuo
jamo Akyab uosto, Rurmo-

paskelbė, kad dviejų m&ry- 
nų korpusu 84 skridikama 
ir šovikams įteikti medaliai 
už jų didelius pasižymėji
mus buvusiose Midway ko
vose su japonais. Kaip žino
ma, ten japonai buvo nuga
lėti.

TOKIJO (per radiją), 
saus. 10. — Japonų kontro
liuojama Nankingo (Kini
joj) vyriausybė paskelbė 
karą Amerikai ir Britanijai.



MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Hartford, Conn.,
žinios

Kalėdos buvo gražios. Per 
šventes buvo parvažiavę ; 
svečius šie kareiviai: Kaži 
mieras Karolis (iš Vermont), 
Antanas Manikas (iš Okla 
hotna), Stasys Plikaitis, An
tanas Mašiotas, Edvardas 
Krapas 4 iš S. CaroJina), Juo 
zas Laurynaitis (iš S. Ca 
rolina). Gal buvo ir dau 
giau, b^t neteko sužinoti. Vi
si gerai atrodo ir visi džiau
giamės juos pamatę.

Sekmadienį prieš Kalėdas 
parapijos mokyklos salėje 
mokyklos vaikučiai atliko 
labai gražią programą. Į 
pramogą atsilankė pralotas 
Ambotas, kun. Kripas, SCSG - 
lės Pranciškietės ir daug 
mokyklos vaikų prietelių. 
Lietuviškuoju Santa Claus 
buvo Stasys Šimkus.

Tą patį vakarą turėjo sa
vo metinį kalėdinį vakarą 
vietinė Vyčių 6-oji kuopa. 
Vakare taip pat dalyvavo 
pralotas Ambotas, kunigai 
Vilčiauskas ir Kripas, dr. 
(dantistas Krikščiūnas su 
žmona), kareivis Julius Vil
čiauskas iš Waterbury ir 
gausingas vyčių ir jų prie- 
teiių būrelis. Kalėdų diedu
ku buvo Stasys Jpkubąus- 
kas.

Moterų Gildąs turėjo ka
lėdinį vakarą Eond Hotel. 
Dalyvavo arti 80 Gildos na
rių ir draugų. Santa Claus 
buvo Petras Jesmentas. Gil- 
das šįmet, kaip ir kasmet, 
apdovanojo 9 vargingesnes 
lietuvių šeimynas valgiais, 
dovanomis ir t.t. Taipgi ne
pamiršo ir parapijos lig© 
nių.

Po Kalėdų į kunigo dak
taro Starkaus 25 metų ku
nigystės sukaktuves buvo 
nuvykęs pralotas Ambotas.

Naujų Metų išvakarėse 
Moterų Sąjungos 17 kuopa 
Salėje surengė vakarienę su 
lokiais. Susirinko gražus bū-

Didele Krautuvė ‘

kakandC radio,
4EYVELKY

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROORAMAI 

\VCEL, 1000 k. uvd'-lioH vak. 9 vai 
WHFC 1450 k. Ri (vergais 7 v. v

relis lietuvių. Buvo atsilan
kę ir kunigai Vilčiauskas ir 
Kripas. Lietuviai savo pas
togėje labai gražuti ir links

mai sulaukė Naujuosius Me
tus palydėję senuosius.

Hartfordo lietuviai ruo 
šiasi prie Lietuvos Nepri
klausomybės (Vasario 16) 
paminėjimo, kuris bus para

pijos mokyklos salėje anks 
čiau, ar vėliau, vas. 16 die
nos. Lietuviai! Mūsų yra 
pareiga dalyvauti.

Neužilgo, rodos vasario 6. 
įvyks vakaras, kurį rengia 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
vienetas. Pelnas skiriamas 
lietuviams kareiviams ir ki
tiems geriems tikslams. Vi
si remkime tą vakarą.

Moterys ir mergaitės dar
buojasi Raudonojo Kryžiaus 
reikalais. Giedraičių namuo
se kartą į savaitę susirenka, 
siuva ir t.t. Kitos eina sykį 
į savaitę į seną State Hali 
miesto centre ir dirba ban
dažus.

Pranas Kazlauskas šiomis 
dienomis išvyko į U. S. Mer- i 

chant Marines. Tai gana pa
vojinga vieta. Linkime nar-1 
šiam Pranui geriausios kio-' 

ties.

Pranciška Pugzliūtė prisi 
rašė prie WAACS. Teko gir
dėti, kad neužilgo išvyks į 
paskirtą vietą pareigoms. 
Jos brolis Antanas jau ran
dasi toli nuo Amerikos.

Parapijos Šv. Cecilijos cho 
ras, vadovystėj vargonirtin- 
ko Justo Balsio, Užgavėnių 
sekmadienį rengiasi prie ko 
ncerto ir vaidinimo parapi
jos naudai.

Sausio 22 d. pralotui su
eina 74 metai. Sveikinam ir 
linkim ilgiausių metų. Pra
lotas Hartforde klebonu iš
buvo virš 30 metų. Tai gra
žus rekordas ir Hartfordo 
lietuviai turi būti jam labai 
dėkingi už ilgametinius dva- 

j sinius, tėviškus ir lietuviš
kus patarnavimus. Kiek ji
sai daug gero yra padaręs 
lietuviams katalikams ir 
bendrai lietuviams, tik vie
nas dangus žino. Hartforde 
lietuvių maldos bus gausiai 
siunčiamos į Dievą už jc 
sveikatą.

Norime padėkoti visiems 
1 už kalėdines korteles, o ra- 

porteris ypatingai dėkoja už 
cigaras, kurių jirai šimtais 
gavo ir dabar įsikandęs ra- 

i so. Raporteris turėtų būti 
dėkingas taipgi už žinutes, 
kurios ateina tai iš pavie- 

: nių, tai iš draugijų. Tikimės, 
j kad ir šiais metais Hartfor

de nestigs žinnčių. Tas ži
nutes lietuviškam pasauliui 
perduosim.
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BE MĖSOS DIENOS NEDŽIUGINA SAN FltANCtSUO GYVENTOJUS

Vaizue matuai, nai ligos enes muioa pirą u mėsos prie bucernių s>an rra-uciscu mies
te, nes patys bučeriai turi laukti kol jie gauna mėsą. Paprastai San Francisco gyvento
jai gaudavo 419,000 svarus mėsos, bet šiuo laiku gauna tik penktą dalį.

Linkime visiems kuo links 
miausių 1943 metų! Šiais 
metais darbuokimės dar dau 
giau Amerikai ir nepamirš
kim vargšės Lietuvos. Mes 
galime daug jai padėti, jei 
tiktai norėsime. Kaip anglų 
kalboj sakoma ‘ ‘Where 
there’s a will, ther's a way”. 
Kas nori, tas gali. Visi ga
lime nors maldele remti tė
vynės reikalus. Pas Dievą 
malda daugiau reiškia, ne
gu kulkos.

Kreipkimės į dangų 
'""Uz mūšų kraštą brangų,

O Jis tikrai mums bus
Malonus, paklusnus.

Duosni kalėdine 
auka seserims

Pittsburgh. Pa. — Kalėdų 
švenčių proga Šv. Pranciš
kaus seserys susilaukė daug 
linkėjimų bei aukų. Stam
biausios aukos atėjo iš šv. 
Jurgio parapijos, Chicago, 
III., ir iš Šv. Trejybės para
pijos, Hartford, Conn.

Šv. Jurgio parapijoj buvo 
suruošta šv. Pranciškaus 
Vien. Rėmėjų vajaus vaka
ras, kuris atnešė $234.00 pel

Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DUODAM ANT MORGIČIU' UŽ

41%
BE JOKIO VARGO

Mokam už padėtus pinigus.
TI RTAS VIRŠ SMMMMMMKI.OO 
Atsargos l endąs viri $700.000
Chartcred and superviaed by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., tVashington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOUIA1TON 
OF (-KRAGO

JUSTIN MACK1EWIOH.
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
TH. VIR«Ula 1141

DIENRAŠTIS DRAUGAb

no. Šiam vakarui vadovavo 
kilnios ir darbščios parapi
jos veikėjos: Leščinskienė, 
Pukelienė, Ambutienė, Sta
nevičienė, Staražinskaitė ir 
Auksutienė, nuoširdžiai pri
tariant prel. M. L. Kručui. 
Jos savo gražiais darbais 
įamžins savo vardą ne tik 

parapijos ir katalikiškųjų į- 
staigų istorijoj, bet svar
biausia amžinybės knygoje 
Dangaus Karalystėje. Lai 
Dievas joms užmoka šimte
riopai už jų kilnų pasišven-l 

timą!
I

Šv. Trejybės parapijos Šv. Į 
Pran. Vien. Rėmėjos suren
gė arbatėlę ir tai atnešė 
$100.00 seserų kultūriniams i

Dlt VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mas* f praktika'

Optometrically Akių SpedallatM 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

priežastimi galvot skaodčjima, 
(vaigiipo, akių aptemimo, nervuo- 
tomo, skaudamą akių karštį, atitat- 
m> trumparegystę ir toliregystg.
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

: m a tai tikimuose egzaminavimas da- 
: romas au elektra parodančia ma- 
, Kausies klaidaa Spedalė atyda aA- 
I kreipiama 1 mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atiUIsemoa.
VALANDOS: nua 10 ryto Ud « v, 
vak. Seredomis nuo. pietų, a Na- 

dėlioj pagal sutartį.
Oaagaly atsitiktinų akys atMaiaa- 
aaas ka akinių. Kalnas pigina kaip

<712 South Ashland At.
l’hone: YARDS 1373

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

'S3®sšf?sj3iS5e3e«atSA

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rozidencijoe tel.: BEVerly 8214

Ofl. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso v ui.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehlll 0617 
Office teL HEMIock 4843

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
ketvirtad. ir Nedelirauia ausi tarus

' 2423 YVest Maruuette Rd.

ToL YARda 6921.
Res.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: uuo l-Jų nuo 6:36-8:30
756 YVest 35th Street

darbams remti. Prel. J. Am- 
bot.ui priklauso didelė pa 
garba už palaikymą įvairių 
organizacijų savo parapijoj 
kilniems tikslams remti. Jis 
pats rodo gražų pavyzdį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUV&IE

3241 So. Halsted St.
t

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL KALIO PATAISYMO — 

Šaukite YABDS 3088.

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant niuHų ligoninėn kliniką. Kll- 
niko valandOH nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai Jrengtas Mediko* Devart- 
mentaa gydymui visokių ligų — 
smarkių lr liglaikinlų.
minai įrengtas Chirurgija* De- 
partnientaM, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chlrurgal-Daktaral.
Pilnai įrengta PliybloUirnųiy Do- 
pnrtiitentas priskaitant lUather- 
iuy, Ultra Violet Ray, Sinusoldal 
tr kitus modornižkus metodu* 
gydymo.
Pilnai Įrengtai X-Ray Di-part- 
ntcnlas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligonini ne
bus atetiuiita, dčl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, nusitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 Wwt Mth 

Tel. REPubMr 7MB

Tel. OAHal 0257
Res. tel.: PROapect 6659

DR, P. Z. ZALATOKS
GYDYTOJAS IR GHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
6 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI"

, duosniai aukodamas visiems 
kilniems tikslams. Dievo pa
laima tegu lydi kiekvieną, 
kuris daro gero Kristaus 
vardu!

Dėkinga Vadovybė

SKAITYKITE "DRAUGĄ

SODEIKA, O. D. 
DOCTOR SELMA

AKIS IŠTIKINtJA 
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS: 
i Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 

Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 7681

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINfi 
DI VI DENIU 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pauktadionjais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., CMcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tat YARda 2216

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Btrect

vaL: nuo 9 vul. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telcffma<* HEMlmk 3849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Se. Hestern Avc.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3'val.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4Jh> Archer Aveauv
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayettc 0094 

Jeigu Ncalailiepuma — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.;
Penkt., šeštad. 8:80 iki 8:30 vak, 

SftlurauUFinlaii pagal auailartuią-

Pirmadienis, sausio Ii, I94i>
■ ■ ... — ... ..Z'ZT ĮĮ»

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Camegie).

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik Tlsns pora aklų Visam gy
venimui. Saugokit* Jas, leisdami 
ISegasmlnuotl Ju* modernttklauBl* 
metodą. kurta regėjimo mokslas 

sali sutelkti.
85 MKTAI FATYRIMo 

prtrliUUme akinių, kurie pašaliu*

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

O PTOftlKT RISTAI
1801 So. Ashland Avennr

Kampas 18-1**OMom*: l'ASAI, S6». GtKoagi 
OFIRO VALANDOS: 

Kasdien »:!• a. m. Iki »:»• p. sa. 
Trečiad. -ir luta d. 1:*S a. m.

Iki T: O* p m 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARtls 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaisot

Otmas Ir Akinių Dbrbtavė * 
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad.- ir Sekmad. pagal sutartį,

ADVOKATAS

VYHITNCY E. TARUTIS:
ADVOKATAS

«. i • * 4
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) ’

Valandos: nno 1-mos iki- 8-toe 
valandos vakare.

Telefonas: C AL u met 6877
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 TH. STAėe 75Q2

A* A. SLAKIS
ADVOKATAS ,

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 * ’• 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.- 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel. Alberdeen <774

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel....................VIRgtnla 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfl *•

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va, 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu ,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Okicago, IlL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryto, nuo 2 du 6 
vul. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nųdūliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(lietuvio)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25IM) YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Tuipgi pngel sutartį.
Ofiao telefonas: PROspeet 6737 
Namų telefonas: VlItgMa

Kaa laisve brangina, teg 
perka War Bonds. X

Didžiansinose gyvenimo 
krtztaose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

‘‘Darbai parodo meiles j4- 
gą” (Goethe).
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Pittsburgho "Nezaliežninkų”
parapija galutinai bankrutavo

BANKAS UŽ SKOLAS PERftME VISAS “NEZA
LIEŽNINKŲ” NUOSAVYBES, BAŽNYČIĄ UŽDARE
IR JŲ “PRYČERĮ” BRIG MANĄ IŠKRAUSTĖ.

Taip liūdnai pabaigė savo žinoeite, kokie jie laimingi 
dienas Visuotinos Bažnyčios1 dabar jaučiasi. Ta pati 
atskala, vadinama nepri-[laimė ir sielos ramybė lau- 

klausomų katalikių “šv. Jur-į kia ir visų tų, kurie dar su- 
gio vardo” parapija Pitts-igrjž.
burghe.

Savo laiku, prieš 20 metų 
toji atskala buvo sukė'usi 
didelj triukšmą Pittsburgho 
katalikų tarpe ir buvo pat- 

rauskusi į savo eiles gani 
dideli skaičių mažiau susi
pratusių katąlikų. Bet kaip 
ilgai nepalieka gyva a Įkirs
ta, nuo medžio kamieno, ša
ka, taip sunyko ir tikrosios

“Nezaliežninkai” Pitts
burghe turėjo dailią, gerai 
įrengtą murinę bažnytukę 
ir kleboniją ir skolos neper- 
daugiausiai, bet kadangi jų 
kreivo darbo Dievas nelai
mino, tai palyginti už nedi
delę skolą, porą dienų prieš 
naujus Metus, bankas per 
“sheriff sale” atėmė jų vi-

A. “Į" A.
ONA CIVIENE

(po tėvais čeką lėlutė)

Gyveno 92 3 W. SSrd Rt. 
Mirė Sausio 9. 1943. 1:05 vai. 
p. p., sulaukus pusės amžiaus.

Kilo IS Raseinių apskr. Ši
linės parap., Vienaslaviškią 
kaimo.

Amerikoje ISgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, dvi dukteris — 
Konstancija ir l,enora. sūnų 
Steponą. lT. S. kariuomenėj Ir 
kitas gimines Amerikoje. Lie
tuvoje seserj Elzbietą, brolj 
Petrą ir kitas gimines.

Kūnas paftarvotas Antano 
M Phillips koplyčioje, 3307 R. 
I.ltuanlea Avė.

laidotuvės Ivvks trečiadieni, 
sausio 13 d. ift koplyčios k vai. 
ryto bus atlydyta j Sv. Jurgio 
pa ra n. bažnyčia, kurioje ivvks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sie’ą Po pamaldų bus nu
lydėta j ,šv Kazimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiaąpe visus 
gimines, draugus-ges lr pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras. Sūnu«. l>uk- 
terys, Sesuo, Krolis ir Giminės.

Laldotuviu direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

Dviejų Metų Mirties 

Sukaktuvės
L A S S I F I ADS

Katalikų Bažnyčios atskala Įsas nuosavy^es, su visais
•— taip vadinama “nezalc-f: 
ninku” parapija

bažnyčiais daiktais, kurių 
tarpe brangūs ir geri vargo-

Ki«ik per tuoi 20 su vi'.'-'na^- bažnyčią uždą

žum metų toji atskala pra
žudė mūsų lietuvių žmone
lių sielų, kiek ;ų turto išei
kvota ir nusinešė įvairus 
svieto perėjūnai, apsimetę 
“nezaliežninkų” dvasios va 
daiSu Gaila,, oi gaila, kad 
taip neatsakomingai leidžias 
mūsų broliai lietuviai už no- 
sies vedžiojami netikrųjų 
pranašų, apie kuriuos pats 
Kristus taip aiškiai kalbėjo

>

A.
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTF.D — MOTERYS

garbės pirmininku vietinis, 
klebonas J. J. Valantiejus.

Vasario 16 minėjimas vyk i 
niąs liūdesio nuotaikoje, nes [ 
Lietuva yra laikinai neteku
si nepriklausomybės, bet šis 
minėjimas taip pat būsiąs į 

panaudotas prisidėjimui prie j 
Amerikos karo pastangų ra-

rė ir jų paskutinįjį “pryče- 
rį”, buvusį katalikų bažny
čios vienuolį, Brigmaną iš
kraustė. Bankas dabar pra
dėjo derybas su Šv. Kazi
miero parapija, kuriai siūlo
pirkti visas buvusias “neza- .

, Tz- ' ginant pirkti bonus ir tau
liežninkų” nuosavybes. Kun. ° v , , .v.
„ „ _ . , i pymo ženklus, ir pasiruosi-
M. Kazėnas ir parapijos ko- ,_A. T . x ,

. , , mo padėti Lietuvai, kai ji
mitetas veda su banku de
rybas dėl tų nuosavybių pir-

vėl atgaus laisvę.
Nepriklausomybės minėji

mo komitetas taip pat nu-
kimo. Jei Šv. Kazimiero pa

savo Evangelijoje. Mes šiuo raPMa tas buvusias ta^_ užsisakyti 20 egzemp--
kart visai nenorime smerkti nezaiezru_ U nuošavy s, jįorjų “The Economic Re

tai ten galėtų įsteigti savo of Lithuania
High School jaunimui spor- aftgr 191g), padoya.
to sales ir dar atliktų pa-1 ... . , . v.___ ______________ ___ „ _____ . _ ... i nos Įvairiems miesto virsi-

netikriems pranašams, kų-1 Rankamai rūmo įvairioms nįnkams, senatoriams, kon- 
rių kreivi darbai, kaiku- 'k*toms katalikų kultūros įs- gresmenamg knygynams ir
riems tik dabar pradeda aiš- Ui^oms' Gal biit arthnu lai’ 
keti. Priešingai mes, šia pro- ku’ ant puvėsių “nezaliež- 
ga iš visos širdies norime nink^” atskal°8’ išau^8 tik‘

tų žmonelių, kurie per dau
gelį metų klaidoje gyveno, 
nes jie šventai tikėjo tiems

patarti ir paraginti mūsų 
brolius lietuvius, kad jie 
ben,t dabar, mestų tą pavo
jingą, savo sielos atžvilgiu, 
žaidimą ir glaustųsi prie ti
krosios savo Motinos Bažny
čios, kuri nei vieno nėra at
stūmusi. kuris tik jos glo
bos šaukiasi.

Visi žinote kiek daug jau 
yra mūsų brolių lietuvių 
grįžę prie tikrosios Bažny
čios, paklauskite jų ir su-

vietiniams laikraščiams.

Šia proga pažymėtina, kad 
rosios Katalikų Bažnyčios ir kitos lietuvių kolonijos 
įstaigos, kurios sėkmingai [ ruošiasi panašiu būdu pla- 
tarnaus Pittsburgho lietuvių čiai paskleisti aukščiau mi-

apšvietos ir kultūros reika
lams. , . Žmonių Draugas.

nimą knygą. Nash.ua, N. H. 
lietuvių kolonija tam reika
lui jara užsisakė dešimtį — 
egzempliorių “The Economic 
Reconstruction of Lithuania 
after 1918” ir dar ruošiasi 
papildomai užsisakyti.

New York, N. Y., sausio 
2 d. New Yorko dienraštis 
“The Daily Mirror”, komen
tuodamas Henry Wallace. 
vedamajame tarp kitko sa
ko:

‘‘Dėl to neturi būti jokios

ADOMAS ŠULSKIS

Mirė Sausio 9 <5.. 1 943, 1 0:00 
vui. vak . sulaukęs 80 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Kau
no apskr.

Amerikoje ISgyveno 50 m.

I’aliko dideliame nuliūdime 
dukterį Domicėlę, sūnų Domi
niką ir dukterj Antaniną l’ial- 
gauskienę ir gimines.

Kūnas paftarvotas Slmon M. 
Skudo koplyčioje. 718 \V. ISth 
St reet.

I-aldot ttvAs (vyks trečiadieni, 
sausio 13 d. iš koplyčios 8:00 
vai ryto Ims atlydėtas Į Die
vo Apvaizdos parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. I’o 
pama Idą bus nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines.

NuošlrdŽHrt kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-mas dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę Dukterys Sūnus ir 
Giminės.

I^iiilotuvtu Direktorius Si- 
mon M. Skudas, Tel. Monroe 
3377

BERNAS. — Iš Budapeš
to pranešta, kad Vengrijos 
armija turi 13,432 vyrų nuo
stolių nukautaisiais, sužeis
taisiais ir dingusiais nuo 
rugp. 20 d.

LONDONAS. — Reuters 
praneša, kad U. S. submari
nas nuskandino du japonų 
laitus netolies Šanghajaus.

valdymosi formą? Ar ji grą
žins nepriklausomybę Lietu
vai, Estijai ir Latvijai? Ar 
garantuos Suomijos? Kokia 
bus jos pažiūra į sumuštą 
Japoniją? Rusija nėra kare 
su Japonija. Ji gauna gumą 
iš japonų ir, gana ironiška, 
parūpina iš Sovietų šaltinių 
Sahalino salose apie 10 nuo
šimčių Japonijos alyvos rei
kalavimų.”

BUSINESS SERVICE

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 \V. MADISON ST.

RAN. 2385
ELAGS - BAN NERS - IIADGF.S

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

ANTANAS TOMON'IS

,Tnn sukliko du metui, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė ift 
mūsų tarpo invlimą vyrų ir 
tėvelį Antaną Tnmonį.

Netekome savo mylimo Sau
sio 12 d.. 1941 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
1 ji i gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą ios liūd
ną praslftalinliną ift mūsn tar
po. užprašėme 3 gedulingas 
šv. Mišias vienas su egzekvi
jomis Sausio 11 ir 12 <1.. 1943 
m. Visu šventą parap. bažny
čioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir paž.ista- 
tnus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antano Tutnonio sie
lą. Jau tu mylimas vvre ir tė
veli pas mus nebesugrifti. liet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisim. Ičiuk mūsą atei
nant !

Moteris
Žentas.

Sūnai. Dukterys lr

JOZEFINA M ARTIN Iii ENK
(po tėvais ftimkaitė)

Mirė Sausio 10, 1 943, 9 vai.
ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Tau
ragės apskr.. Skodvilio parap., 
I’avarties kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
(lukteri Oną ir žentą Joną 
Viseount. sūnų Kazimierą ir 
marčią Oną Martinkus. sūnų 
Stanislovą, anūkę Aleksandrą, 
seseri Aleksandrą šepulienę Ir 
jos Seimą ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

-Kūnas paftarvotas 4623 So. 
Paulina St.

Laidotuvės jvyks trečiadienį. 
Sausio 13 d 1 943 ift namų 8:30 
vai. ryto bus, atlydėta j ftv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
Ims nulydėta į ftv. Kazimiero 
kailines.

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

Nuliūdę Duktė. Kūnai. Žen
tas. Marti, Ausikė, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius L .1. 
Zolp, Tel. Yards 0781.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

“DRAI'GAK” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolub 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS

72%c j valandą 
minimum.

GERI
DRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE j 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. VVestern Avė.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

NAKTIMIS SARGAS reikalingas — 
nuolatinis darbas neglrtuokliui vyrui 
mažiau 60 metų amžiaus. lengvo 
svorio. 60 valandų i savaitę. $25.20 
į savaitę. Kreipkitės į ROOM 212 

209 W JACKSON BT.VD

VYRAI 18 IKI 50
SACGCMAS — PER DEM METUS 
DARBAS — GERA MOKESTIS — 
ATOSTOGOS SU UŽMOK ESl’M U.
Mes didlnam skaičių darbininkų prie 
mūsų nuolatinio fttabo pagaminime 
ir pakavime maisto produktų. Paty
rimas nereikalinga, lik geras rekor
das kaipo pastovus darbininkas už
teks. Nepaprastą progą apsaugumo 
ir nuolatinis darbas kasdieną —kas 
savaitę.

THE KI.I.LINC. NUT CO.
365 F.. Illinois St.

Nuo 10 iki 11 ryte ir nuo 2 iki 3 
popiet. 3 aukštas, section 3. Imkite 
Grand Avė. gatvėkarį iki Met’lurg 
Court. ir nuo ten paeikite vieną blo
ką j pietus skersai tuftčią lotą.

LABORERS
VYRAI SU DEFERRED KLASIFI
KACIJOMIS. KURIE IEŠKO PAS
TOVU DARBI GERA UŽMOKES
TIS. įsIDIRBIMAS IK REGULIA- 
.RIS .ALGOS PAKĖLIMAS PRIE 
GERAI ĮSTEIGTO CHICAGOJE 
BIZNIO NETOLIMOJ PI E I -V AK A- 
RINEJ MIE-STO DALY. JEIGI E- 
SAT GEBOS SVEIKATOS ATLIK
TI DIB BTI VES I.ABOK DARIUS 
IR SIEKIATE GERESNIO DARBO 
IR ATEITIES APSAUGUMO K.RF.I- 
PKITES PRIE

WM WRIGLEY JR CO 
3527 S. Ashland Avė.

PRINTING INK 
kalingi. Patyrę 
darbai.

CUNEO PRESS INK DIVISION 
465 W. Permali Rd.

JMILL HANDS rei- 
ar ne. Nuolatiniai

Kas gerai gyvena — ilgai 
gyvena. (Du Bartos).

FACTORY MOTERIS nr MERGINA 
reikalinga atlikti rankomis siuvimo 
darbą. Atsišaukite j Ruoni 1 594,

J. B. CMIROI.I. HAT CO.
65 F. South Wuter St.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbą Be patyrimo 45 lentai į 
Valandą, pradedant

KROLI. BROS. CO.
1801 S. Michigan

TARNAITES ir VALYTOJOS reika
lingos. Nuolatiniai naktimis dailiai. 
Matykite Housekeeper

CHICAGO ATHI.FTIC ASSN.
12 S. Michigan

MOTERIS ar MERGINA reikalingą 
prie nbelno namą darbo. Vienas tik 
Šeimoje. Valandos nuo 11 rito iki 
3 popiet.—SI'PERIOR 0933

LAUNDRY HELP
PRESS OPERATORES — E 1, A T 
WORK PROSYMIT MERGINOS. 
MACHINE MARKERS SORTERS. 
PILNO AR TRUMPOMS VALAN
DOMS DARBAS. PATYRIMAS NE
REIKALINGA I’NI.TOS MOKESTIS 
— 5 DIENOS J SAVAITE.

KF.NNF.DY LAUNDRY CO. 
11236 Fnrrestville Avė. IMI, 2929

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės j —

STANDARD COIL r.RODPCTS CO. 
4910 Blooiningtlale Avė.

SCRUBWOMEN
Naktimis darbai, lt vai. vakaro iki 
7 vai. rytais. Gera mokestis ir val
gis.

TRIANGLE RESTAURANT 
225 S. M'aliasli Avenue

LAUNDRY DARRJNINKKRfl 
Finish Markers. Shirt Einishers. 
Press Operatorės, ir Elat work O- 
peratorės. Patyrimas pageidaujama, 
liet ne svarbu.

ADVANCE LAUNDRY CO. 
59tli St. A Daliam Avė.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastie binding amata. Patyrimas 
nereikalinga. laibai idom"s darbas. 
Dieną ir naktį shlftai. greitas įsiilir- 
ldmas B

PLASTIC BINDING CO11P.
732 S. Slierntan St.

TARNAITES
Kreipkitės asmeniškai prie 

Housekeepe r
1260 N. DEARBORN PK\VV.

OPERATORES
Patyrusios prie serging. zig-zag Ir 
single needle mašiną. Naujausios tr 
greičiausios mašinos. Išlikas ir pusė 
mokama už šeštadienius iki 5 vai. 
popiet. Pirmos klasės operatorės 
gali užsidirbti nuo 60 iki 75 eentij j 
valandą, ekstra bonai mokama.

AMERICAN MAID CO.
847 W. Jaek.son Blvd.

REIKALINGAS 
DŽIANITORIUS 

ŠV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės j Šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVĖ.

SKELBKITES “DRAUGE’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VERONIKA LIFPIFNfc
(po tėvais Rertii'ukV j

Gyveno 667 W 18th Rt.
Tel. Panai 4571

Mirė Sausio 8 d. 1 943. 5:39
vai. vak sulaukus nusės amž.

Gimė Lietuvoie Kito ift Ra
seinių anskr., Jurbarko par. 
Južų kaimo.

Amerikoje tftgvveno 30 m
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Petre, ovl seseris Atmieš
ta Ludgaltlėne Ir los šeima. 
Marijoną Lekavičiene Ir los 
Kelmą. hrolt--> dukter) Eleną 
Bružiene Ir les šeima, brolie
ne Agotą White. kurt gyvena 
Lockport. III . brolio sūnus 
Pranclftkų ir Juozapą Ir jų šei
mas, taipgi Ir tris pus
brolius Antano. Zidorių Ir 
Pranclftkų Andriuškevičius Ir 
daug kitų giminiu, draugu Ir 
paiistamu'. IJetuvoie paliko 
broli Vincenta lr kitas gimines.

Kūnas paftarvotas fl. M Rkn- 
<10 konlvčloie. 718 W 18»hRt.

Laidotuvės Įvyks antradieni. 
Sausio 12 d Ift konlvėlos 8:39 
vai. ryto bus atlydėta I Dievo 
Apvaizdos paran. bažnyčia, ko
aloje įvyks gedulingos namal- 
dos už velionės siela Po na- 
maldų bus nulydėta į ftv Kn- 
Btmlsrn kartines.

Nuoširdžiai kviečiame vl«us 
gimines, draugus-ges lr nažls- 
tatnus-mas dalyvauti laidotu
vėse ir sutelkti paskutini pa
tarnavimą Ir bitalevelklntmn

Nuliūdę Vyras Seserys. Hm- 
Mevtė Brolio Duktė, Brolio Rū- 
M*i tr Giminės

Laidotuvių Direktorius P M 
Skudas Telefonas Monroe 3 377.

Ruošiasi Vasario 16 
minėjimui

Waterbury, Conn. gruo
džio 30 d. Du vietiniai dien
raščiai “Waterbury Evening 
Democrat” ir ‘‘Waterbury 
Republican” plačiai apraše 
vietos lietuvių pasiruošimą 
minėti Vasario 16. Tam rei
kalui sutvertas vietos komi- klaidos: Rusija bus jėga prie 
tetas iš 16 draugijų atsto- taikos stalo. Ir mes vis tik 
vų. Komiteto pirmininku iš- į nežinome, kur Rusija stovi, 
rinktas žinomas veikėjas ir Kokia jos pažiūra į mažųjų 
kompozitorius A. Aleksis, o tautų teises pasirinkti savo

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8KOS KOPLYCIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

'NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tnrime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PU1.LMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
S807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

L LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8.171

P. I. RIDIKAS
8334 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1410

I. J. ZOLP
1640 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonen YARDS 1188-39

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081h ST. 
2314 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2518

Nash.ua
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kai elgiasi su visais žmonėmis, o ypač su katalikais^ 
Mat naciai prikėlė iš dulkių akmens dievus ir pradėjo 
kovą su kryžiumi ir su žmoniškumu.
KAIP SUVALDYTI VOKIŠKĄ SIAUTIMĄ

Dr. Hambro savo knygoje nurodo vienintelę priemonę 
kaip suvaldyti vokišką siautimą. Toji priemonė yra 
vokiečių auklėjimas krikščioniškoj civilizacijoje. Pirmo
ji krikščioniškojo auklėjimo dalis, tai yra teisingas ka
ro kriminalistų nubaudimas, pradedant Hitleriu, Mus
solini, japonų karo vadais ir baigiant žemyn.

Sekantis žingsnis būtų turėti laikiną valdžią “ašies“ 
kraštuose, kol įsigalės taika, galima paskirti, pasak 
Hambro, penkiolika metų. Hambro įsitikinęs, kad kartos 
praeis kol bus iš Vokietijos išvarytos pagoniškos kri- 
minališkos tendencijos (palinkimai) ir ji pati galės val
dytis.

Hambro yra praktiškas idealistas ir savo knygoje 
puikiai nustato dalykų diagnozą. Hambro taip 'liai 
rašo, kad galima pasakyti “Hambro is cookin’ with gas’’.

Hambro knygą turėtų perskaityti kiekvienas, kuris 
domisi taikos klausimais.

Ta pačia proga tenka pasakyti, kad dr. Hambro kal
bės Lietuvos nepriklausomybės minėjime, Chicagoje, 
1943 m. vasario 14 dieną.
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Žymaus asmens nepaprastos mintys
a

Dr. C. J. Hambro, president of the League of Nation 
ir of the Norwegian Parlament, parašė veikalą, kuris 
pavadintas; “How to Win the Peace” (J. B. Lippincott, 
New York). Toji knyga pilna faktų, teisingų istoriškų 
principų (dėsnių) ir puikiai išriša pasaulio skaudžius 
klausimus. Tą knygą galima pavadinti vardu: “Mein 
Kampf“ (Mano Kova). Tai iš mūsų pusės parašyta 
“Mein Kampf’’ ir prieš ją nublanksta, popiergaliu lie
ka Hitlerio “Mein Kampf”, kuri šalia kardo gali prie 
nacių altoriaus.

MAŽŲ TAUTŲ REIKŠME
Dr. C. J. Hambro rašo, kad mažų tautų vyrai ir mo

terys yra reikalingi tarptautiniam santykiavimui. Ne
žinojimas yra didelių kraštų privilegija. Mažosios tau
tos yra išauklėtos ne vienoj, bet daugelyje kalbų. Jos 
studijavo didžiųjų tautų istoriją, literatūrą ir galvoji
mą. Mažosios tautos taip elgiasi todėl, kad neturi ap
saugai didelės armijos, didelio laivyno, jos aavo apsau
gą mato kolektyviniame bendradarbiavime.

Dr. Hambro savo veikale pabrėžia, kad Europoje į- 
steigta Tautų Sąjunga Ženevoje ar kitos organizacijos 
Briuselyje ar Arbitražinis Teismas Hagoje turėjo tai
kos tikslą. |

NURODO KARO PRIEŽASTĮ

Hambro žingsnis po žingsnio ateina iš prieškrikščio
niškų laikų ir nurodo kaip nacizmas atgaivino pago- 
niškumą tame pasaulyje, kuriame buvo daug gero.

Niekas taip gražiai neprideda piršto prie karo prie
žasties, kaip dr. Hambro, kada jis cituoja Heine. The 
"Revue dės deux Mondes”, 1834 m. Heine rašė;

‘‘Revoliucija ateis, ir tai nebus pieno ir vandens klau
simas. Tai matys vokiečių filosofų mokyklos — Kanto 
pasekėjai, Fichtes pasekėjai ir “natūralūs filosofai”. 
Jų doktrinos padidins revoliucionierių jėgas ir jie lau
kia dienos, kada pasaulį galės paskandinti terorizme ir 
nustebime. Kanto pasekėjai niekam neturi pagarbos, 
taip pat ir Fichtes pasekėjai, kurie fanatiškai nusiteikę 
ir jie atliks šį darbą.

“Krikščionybė apmalšins šiek tiek vokišką siautimą, 
bet jo nenuramins, ir kada kryžius, išsigelbėjimo prie
monė, sutrupės į gabalus, tada vėl pakils šiaurės poetų 
dainos... Iš užmiršties dulkių pakils akmens dievai ir 
Thor su dideliu plaktuku sudaužys gotiškas katedras... 
Prancūzų revoliucija paliks tik švelnia idilija, palygi
nus su vokiečių drama. Dabar visur ramu”, bet “ateis 
valanda”.
KAI KAS JUOKĖS TŲ ŽODŽIŲ

Kai kas juokės iš Heines žodžių ir laikė nesąmone. 
Bet pažiūrėkime tiesai į akis.

1942 m., sausio 1 dieną, Alfred Rosenberg paskelbė 
vokiečių bažnyčios trisdešimt punktų.

“1. Nacionalinė Reicho bažnyčia įsako tuojau atiduoti 
nuosavybes visų bažnyčių ir koplyčių, kad būtų valsty
bės bažnyčiomis.

“3. Nacionalinė Reicho bažnyčia pasistato sau tikslu: 
sunaikinti krikščionybę, kuri Vokietijoje buvo nelai
mingai 800 metais paskelbta, ji yra konflikte su vo
kiečių protu ir širdimi.”
SIELOS HITLERIUI

Gregor Ziemer aprašo: ‘Education for Deat“ vieną 
aceną Hitlerio “jungmadel” name, kur mergaičių dva
sios vadovė kalba vakarinę maldą. ™

Toje maldoje mergaičių dvasios vadove pavedė visų Skaudžios žinios 
mergaičių kunus ir sielas Hitleriui. Taip] Hitleriui. Va

karinėje maldoje žmogus laikomas Vokietijos išgelbė
toju. Tai yra savęs pažeminimas.

Naciai, kurie visą žmogų pavergia. *>au tikslu yra 
pasistatę visame pasauly viešpatauti. Naciai gyvuliš

Berlynas, Roma ir Tokyo dreba
Prezidento Roosevelto ketvirtadienį pasakytoji kalba 

Berlyne, Romoj ir Tokyo sukėlė nerimą.
Pereitą penktadienį Berlynas, Roma ir Tokyo bandė 

prezidento kalbą “sumalti” ir į ją atsakyti.
ŽODŽIŲ KOVA

Per visą dieną ėjo žodžių kova tarp “ašies“ radijo 
stočių iš vienos pusės ir iš kitos pusės britų radijo sto
ties. Britai norėjo įkalti “ašies“ tautoms ir toms ta.u-* 
toms, kurios yra po nacių kulniu, kad prezidentas pa
žadėjo į Europą invaziją.

Nacių, italų ir japonų radijas replikavo’ į prezidento 
kalbą ir toji replika buvo siunčiama saviems ir kaimy
niniams kraštams ir trumpomis bangomis ir Morzės 
kodu į šią šalį.
KĄ KALBĖJO “AŠIS”

Italų radi ja pasakė savo tautai, kad prezidentas da
vė perdaug džiuginantį ateities vaizdą, kalbėdamas a- 
pie Afrikos padėtį ir invaziją Europon.

Iš Romos radijo buvo pasakyta, kad prezidento Roose
velto kalba buvo išdidi, atrodo, kad Amerika visą pa
saulį valdo. Ir Romos radijo pastebėjo, kad Amerika 
svajoja apie viešpatavimą visame pasaulyje.

Nacių Paryžiaus radijo pasakė prancūzų tautai, jog 
prezidentas Rooseveltas pareiškęs intencijas, kad atė
jus taikai pasauliui bus uždėtas kitas Versailles.

The Stavanger (Norvegijoje) transmiteris vokiečių 
kareiviams pareiškė, kad prezidentas žaidžia astrano- 
miškais skaičiais ir kad tai yra bliofas.

Tokyo radijas savo tautai paskelbė, kad prezidento 
kalba yra pasigyrimas ir propaganda. Dėl prezidento 
pasakymo, kad bus žygiuota į Tokyo, Berlyną ir Romą 
japonų propagandistas savo klausytojams pasakė, kad 
tai svajonė.

PRIEŠ METUS

Prieš metus “ašies” radijas sakė:
Berlynas: Dvidešimt šešių Jungtinių Tautų dokumen

tas Washingtone yra kvailių cirkas.
Tokyo: Amerikos viltys yra perdaug juokingos.
Roma; Praeis metai kol Amerikos laivynas galės su

sikibti su japonų laivynu.
O DABAR •

Aukščiau paminėti pareiškimai buvo pasakyti prieš 
metus ir jie dabar yra priešingi paskutiniems ašies 
pareiškimams apie karą. Vienas pareiškimas yra Goeb
belso, o kitas Koshiro Chiba, japonų industrialisto.

Goebbelsas “Das Reich”, savaitiniame lklkraštyje, vė
liausiame straipsnyje sako, kad “mea nežinome kaip 
ilgas bus karas, mes pernešime visus sunkumus, kad 
pasiekti tikslą. Anglai nežino kokį dalyką mes jiems 
galime iškirsti. Jei anglai bandytų eiti į mūsų žemę, tai 
jie nesitiki ką mes jiems padarysime”.

Japonai sako: “Karas gal bus 100 ar 1000 metų”. 
Japonai turi įsisąmoninti, kad “karas bus ilgas” ir pri
dėjo. kad reikia daug sunkiai! dirbti, kad padidinus 
produkciją keturis kartus.

Kaip ten “ašis“ bemulkintų žmones, bet blaivus žmo
gus žino, kad Amerikos produkcija ir žmonių vienin
gumas drebina Berlyną, Tokyo ir Romą.

Iš Stockholm pranešama, kad telegramų agentūra 
“ONA" praneša gavusi žinių iš Rygos, kad naciai pa
skelbė visuotiną mobilizaciją Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje ir Baltgudijoje. Lietuviai, latviai, estai, lenkai ir

P.P.Č,
Kareivio džiaugsmas

Kiekvienam kareiviui, ne
paisant kur jis bebus, laiš
kai yra didžiausias džiaugs
mas ir malonumas. Ir gali
ma pasakyti, kad laiškai daž 
nai sulaiko jaunąjį karei
vį nuo kokios nors despera
tiškos šelmystės. Laiškai y- 
ra tas saulės spindulėlis, ku
ris jam primena, kad kas 
nors laukia jojo ir kad bū
tinai turi sugrįžti toks pat 
sveikas morališkai.

e
Kapeliono žodis

Vienas jaunas karo kape
lionas, kunigas, aną dieną 
rašydamas laišką priminė, 
jog jis žino keletą kareivių, 
kurie aiškiai įsitraukė į gir
tuokliavimą, kadangi jie ma
nė, jog savieji visiškai j.uos 
užmiršo, ir išsipildė posakis, 
“Out of sight, out of mind“. 
Vis malonu, žinoti, kad ar
timieji prisimena ir rūpina 
si supažindinti juos su vi
sais naujesniaisiais namų į- 
vykiais.

•
Kareivio gyvenimas

•
Kiekvienam jaunam karei

viui gyvenimas kariuomenė
je yra toks skirtingas nuo 
paprasto namų gyvenimo, 
kad jiems begalo sunku pri
sitaikinti prie jojo ir labai 
dažnai neprisitaiko. Tie, ku
rie yra ragavę, bendrąjį gy
venimą greičiau prigyvena,

& .^ncibc'š;
Po svietą pasidairius

Urbana, III., apylinkėje 
farmerys YVilliam Reinhold 
mirtinai suspardė savo kai
myną, irgi farmerį Frank 
Clark, susikivirčijus už viš-

tą- ^*1
Suspardymas kaimyno per 

kaimyną, tavorščiai, nėra 
juokas. Bet vienas Čikagos 
balšavikų iš to įvykio išve
dė rokundą ir ją gražiai pri
taikė savo tavorščiams, Jis 
sako, kad gali siausti vaina, 
gali sviete dėtis dideliau3i 
dalykai, ale kai kurie žmo-

bet kiti tikrai sunkiai imasi 
naujųjų papročių.

Mūsų pareiga

Kiekvieno gero žmogaus
ir visų nuoširdžių tėveilių 
būtina pareiga yra dažnai 
tarti širdingą maldos žodį 
už savo pažįstamus ar arti
mus kareivius. Reik mels
tis ne tik kad jie sveiki grįž
tų, bet kad jie sugrįstų to
kie patys kaip išvažiavo — 
morališkai. Kad pasaulis daž 
nai ištvirksta daugiau po 
karo ir karo metu, tai yra 
dėl to, kad tie jaunieji tau
tos sargai yra gerokai pa
keitę savo gyvenimą ar pa
pročius.

RYTINIŲ VALST. TRANSPORTACIJOS VAIZDAS
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nės vistiek toliau už savo 
vištininko neįžiūri.

Taigi, taigi, gali siausti 
vaina, sviete dėtis dideliau- 
si dalykai, ale balšavikai to
liau savo vištininko-mark- 
sizmo neįžiūri.

Saules redystė savo gazie
toj rašo:

“Navatna, jog kada jauni 
kis insimyli ir mergas, tai 
fundina joms aiskryma ir 
pirkinėją visokes dovaneles. 
Kada po tam apsipačiuoja, 
tai už keliu metu boba pai
ma szluota ant Džianuko, 
kad jis jai neatiduoda visos 
pėdės! Dem rait, boys!” 
Tikrai įdomu.

Lietuviški bedieviai labai 
dažnai gązdina svietą popie
žium. Esą, popiežius varinė- 
jąs nacišką politiką. Jei jis 
įsakytų visiems vyskupams 
ir kunigams tokią politiką 
varinėti, tai visi turėtų klau 
syti.

Iš kur tokios mjslėą^ pas 
bedievius? O gi jie visa tai 
sprendžia pagal savęs. Jie 
sakosi pasirengę net galvo
mis vaikščiot, be kelnių ir 
be andarokų bėgioti, arba 
dar ką nors juokingesnio 
daryti, jei tokia politika bū
tų įsakyta jiems Stalino, ar
ba aukščiausio masonų vi- 
zardo.

r’

<"Draugai” Acine telepboto)

Štai vaizdas kas atsitinka, kai automobiliai liuoslaikiui 
ir abelnicms užsiėmimams būna sulaikomi dėl stokos ga
zolino. Automobilių mažiau ir gatvėkariai prikimšti ir 
ilgomis eilėmis sustoję.

baltgudžiai būsią imami į reguliarinę kariuomėnę.
Ta pati agentūra praneša, kad vokiečiai “Ostlande“

paskelbė moterų mobilizaciją, kurios tikslas yra užpil
dyti moterimis pramonėje ir kituose užsiėmimuose vie
tas, kurias turėję vyrai dabar imami kariuomenėn.

Tai yra skaudi žinia.
Mes esame tikri, kad lietuviai kovos ne už nacius, 

bet už savo nepriklausomybę.

Ką reiškia laiškas
kareiviui

Philadelphia, Pa. — Sau- 
šio 3 d. lankėsi pas savuo
sius Sag. Peter M. Burokas,
Co. O. O. O. c. S. Aberden 
Proving, Graund, Md. Štai, 
ką jis pasakė: “Niekas ne
nuramina kareivio ir niekas 
taip nepasotina, kad galė
tum viską pamiršt. Būda
mas nuvargęs, ištroškęs ger
ti, ar būdamas ant “beiso“, Ą 
sargyboje, tik vienas karei
vio džiaugsmas, kada gauna 
laišką iš namiškių, ar gimi
nių, bei draugų. Neiškenti 
kelis sykius neperskaitęs to 
paties laiško. Laiškas taip 
kareivį sustiprina, kad drą
siai eitum i priešakines ei
les, kuo greičiausiai sumušt 
priešą ir grįžti namo prie 
savųjų. Jauties , tokiu, kad 'V 
tavęs niekas nenugalės. Tai ~ 
tokį kareiviui sudaro ūpą 
gavus laišką“.

Tad nesigailėkim pašvęs
ti laiko parašymui karei
viams laiško.

švenčių proga pasiųsta 
dovana našlaičiui kareiviui,
P. F. C. Peter Gedvilai, Head 
ąuarters Battery, 3rd Regt.
F. A. R. C., Fort Bragg, N.
C. Tai padarė šv. Vincento 
Labdarybės draugija. Susi
rinkime paskyfė iš iždo do
vanėlę.

Visi kviečiami priklausy
ti prie tos draugijos. Ji gy
vuoja šv. Kazimiero para-

nijoį. . K U, V
■« » ųsai

X
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Driiininanti voilrla ! Tai^ii valio mūs šauniamUZIUginanil VMKId j biznieriui P Zajauskui. Ki-

Cicero. — Šv. Antano dr-, tas biznierius P. Putrimas 
gijos metiniam susirinkime,i taipgi daug prisidėjo valgo- 
ssusio 3 d., valdyba priėmė majaiaig produktais. Nuo jų 
priesaiką ištikimai eiti savoi neatsilįko Anglickas, Berna- 
pareigas per ištisus metus: į (jį§įus įr Riti. Mūs pramo- 
pirmininkas A. Zakaras, vicei gO9e taipgi dalyvauja ir pro- 
pirm. L. Žukauskis, nutar. fesįonalai, kaip dr. P. Atko-

PRANEŠIMAS

rašt. Ed. Mikutis, fin. rašt. 
J. Zaura, kontrolės rašt. J. 
Liaugaudas, ižd. J. Gutaus
kas, iždo globėjai J. Teko
rius, J. Kasiulaitis, maršal-

Čiūnas, adv. Kakanauskas, 
laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Visi jie yra draugi
jos nariai.

Iš Federacijos 12 skyriaus

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 13 d., 6 
vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. Susirinkimas svarbus 
Bus renkame, valdyba. Vi
st atstovai prašomi atvykti 
į susirinkimą: išrinkti nau
ją valdybą ir pasvarstyti 
pLanus šių metų veikimui.

GARY, IND.. LIETUVIU ŽINIOS
Raupy liga

kos J. Mikolainis ir L. Mar- pranešta, kad skyriaus va 
rinkus, prie vėliavos Lauri-Į karag taipgi nusi8ekė. Se- 
naitis ir Prialgaraskis, teisė- dantis didelis darbas — tai 
jas V. Grigaliūnas, rašt. A. j ruošimasis Lietuvos Nepri- 

Gerdžiūnas. j klausomybės sukaktį minė-

Valdybai priėmus priešai-’ti. Tai bus vasario 14 d. 
ką, prasidėjo susirinkimas. Iš Labd. Sąjungos praneš- 
Pirmiausiai džiugu buvo iš-1 ta. kad toji kilni draugija 
girsti pranešimas iš ligonių auga narių skaičiumi ir de- 
lankytojų, kad šiuo tarpu da pastangų baigti įrengimą 
narių tarpe niekas neserga. I senelių prieglaudos.

, Kitas malonus pranešimas Knygų revizijos komisija 
buvo komisijos, kuri rūpi- pranešė, kad praeitais me- 
nos suruošimu draugijos ban tais draugija pajamų turė- 
kieto. Pranešta, kad pelno jo $1,520.05. Per metus drau- 
liko $133.33. Pirmininkas gijos turtas paaugo trimis 
draugijos vardu dėkojo ko- šimtais dolerių. Viso drau- 
misijai už šaunų pasidarba-' gija turto turi $3,859.58.

Draugija neužmiršta ir 
parapijos reikalų. Nutarta

vimą, visiems atsilankiu
siems, ypatingai mūs biznie
riams. Pav., Pranas Zajaus- 
kas yra senas draugijos na
rys ir visuomet gausiai pa
remia draugijos parengimus. 
Šįmet per bankietą pavaiši
nimas svepių jam atsėjo $60.

vasario 27 d. suruošti vaka
rą parapijos naudai. Tiki
mos, kad draugijos gražų 
užmanymą parems ir visi 
parapijonai ir vakaras bus 
sėkmingas.

Pirmosios veikėjos
Cicero. — ARD 9 skyrius 

gražiai gyvuoja,. nes narės 
darbuojasi. Bet toji veikimo 
dirva yra nuo seniau gerai 
išdirbta. Man atėjo į mintį 
pažymėti pirmutinės narės,

; kurios įdėjo daug darbo, 
i daug aukų ir sveikatos, kad 
, ši draugija būtų sėkminga. 
Jos yra: Ona Reikauskienė. 
Agota Dainelienė, mamytė 
Laurinaitienė ir Valerija Pe
trošienė. Još ir dabar dirba, 
kurios gali. <1. J.

Ant galo kalbėta apie tuos 
narius, kurie iš draugijos bra
vo pasiskolinę. Jiems buvo 
malonu paskola gauti, bet 
kai reikia grąžinti, tai ne
kaip į tai žiūri ir kaltina 
valdybą, kam ji reikalauja 
paskolos grąžinimo. Būkime 

■ teisingi. Kas priklauso grą- 
j žinkime be murmėjimo. Sko- 
i la, kaip sakoma, ne rona, 
I neužgis. A. Valančius

Gary ir apylinkėje pasi
reiškė raupų liga vaikuose. 
Sakoma, kad viena motina 
atėjus į vieną vietos ligoni
nę su ta liga ją perdavė sa
vo kūdikiui, o kūdikis pa
dėtas į kitų kūdikių tarpą, 
užkrėtė kitus. Liga pasireiš
kia ir privačiuose namuose. 
Miestas išleido įsakymą — 
visus čiepyti. Ciepijami ne 
tik vaikai, bet ir augę. Pas
taromis dienomis vis tik dc.r 
užrekorduota penki nauji fu 
sirgimai. 'į ligonines nelai- 
džiami vaikai.

Sąjungiečių veikla

Moterų Sąjungos 6i kp. 
metinis susirinkimas buvo 
sausio 3 d. Išrinkta valdy
ba ta pati: pirm. Mary Rai- 
dis, vice pirm. Antanina Ne- 
nienė, finansų raštininkė Zo
fija Kaminskienė, protokolų 
rašt. Mary Lipskis, maršal
ka Mališauskienė, ižd. Ona 
Rūkas. Kuopa turi 27 nares. 
1942 m. mirė narė A. Mažo

nienė. Iš centro gautas mi
rusios šeimai čekis $165.00 
Narių mokesčių per metus 

centrą pasiųsta $219.15. 
Surengti du piknikai — vie
nas parapijos naudai, o ki
tas pusiau su kuopa. $10.00 
pąsiųsta centro lėšoms. $1 
Katalikų Federacijos seimui, 
$3.00 paaukota Raudonajam 
Kryžiui, sergančioms na 
rems — raujoms motinoms 
pasiųsta kuopos vardu svei
kinimo atvirutės, sudaryta 

i vietos seserims Kalėdų pro- 
| ga asmenė dovanėlė; surinK- 
! ta $45.00. Tame pasidarba 
! vo sąjungietės Klimaitienė,

' Šimkienė ir Kaminskienė.
Motinų Dienoje praeitais 

I metais visa kuopa dalyva 
i vo “in corpore” ir užprašė 
savo intencija šv. Mišias. 
Motinų dieną apvaikščiota 
bendrai su šv. Vardo drau
gija.

Šiuo metu kuopa ižde tu 
ri pinigų $46.00.

Kuopos korespondentė,
Antanina Nenienė

ragink savo draugus ir pa- SKELBKITES “DRAUGE” 
žįstamus užsisakyti dienraš

tį “Draugas”. “Draugas”
*

duoda pačius įdomiausius 

aprašymus iš Amerikos ir 

viso pasauliu.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

RED — ITCH Y- SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 

Promptly Relieves Tortu re!

First applications of wonderful uooth- 
ing medicated Žemo—a doctor’s formuia 
—promptly relievo the intense iteh- 
ing soreness and start at once to help 
heal the red, scaly skin. Amazingly sue- 
cessful for over 30 yeara! First trial of 
marvelous clean, staiuless liųuid Žemo 
convinces! AU drug _ 
storea. Only 35<.

WHOLESALE
LIQUOB 

ĮSTAIGA

l&\ržlnjame 
p«» vl~a 
Chicago.

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

iinD A11T nn metiniamellIlAUUU KONCERTE

- Bus perstatoma -

O P E R E T Ė —

^Lietuvaitė'’
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

‘L I E T C V A IT Ė S” MUZIKĄ PARAŠE ............................................ŽILEVIČTI S

ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAVIČIUS

VEIKALO VADEJAS
PROF. A- POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS ....................................................................................................... IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDEJA L. PIL1PONYTE-ZAIKIENE

“ELENUTES” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . ONA PIEMENE

“IGNO” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA  ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks ........................ Cbic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus puiki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 
"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiaja "LIETUVAITE".

Iš ARD 6 skyr.
veikimo

Brighton Park. — Susi
rinkime 3 d. sausio perbėg
ta praeitų metų darbuotė, i 
Pasirodė, visos narės nuo
širdžiai darbavos, tad ir sek- j 

mes džiuginančios. Tas ro
do, kad, bendrai veikiant 
daug galima padaryti. Nors 
narės daug veikė, tačiau ne
sijaučia pavargusios. Jos ir 
Šiais metais daro planus nau 
jam veikimui.

Štai, 31 d. sausio ruošia 
pirmą šių metų pramogą 
Rimkų namuose. Kaip visa 
dos, ir šį kartą nuoširdžiai 
kviečiam visus atsilankyti 
Daug nereikia sakyt. Tų pra 
magų rėmėjai žino, kad jos 
esti jaukios, smagiai valan 
dą. kitą praleidi, o dovanų 
visiems užtikrinta. Dar ii 
pavaišina. Taigi tą sekma 
dienį iš anksto nutarkit su 
rėmėjomis praleisti.

Pranešta, kad serga šios 
skyriaus narės: Alekna vičie 
nė, 4358 So. Rockvvell St 
Ji randas ligoninėj po sun- 
kios operacijos.

Sekreckienė, 4320 S. Ma- 
plewood Avė. Ji gydoma na
mie.

Pocieitė, 2424 V/. 45 St 
Ji tik ką grįžo iš ligoninės.

Gatelienė, 4406 S. Maple 
wood Avė. Ji irgi gydoma 
namie. Dvi narės nuo seniau 
jau sergančios: Makarienė 
ir Ziobrienė. Visoms linknr. 
greit pasveikt i. Vienntė

Tik patvara veda į tikslą 

(Schiller).

Paragink užsisakyti 
"Draugą”

Geriausias Amerikoje lai
kraštis yra “Draugas”. Pa-

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

JJ. KANTEK, sa..
MUTUAL LIQl'OK CO. 

4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOOGEVAHD 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Pirkite Švenčiu 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
Jeuelry Kraut u\ ė j

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus! 
sieninis laikrodis, (perkamoji) 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 VVst 254 h Street, Cieeroj 
Phone: Cicero 4617

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Seto — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radlos — Refrigerators— 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally adv erti sėd ltema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas _ REPUBLIC 6051

---- K >7
DIOF.L1S IŠPARDAVIMAS MTSŲ | 
MILŽINIŠKO STKO M III KA

LINIŲ INSlRIAn:NTT.

PAŠINAI DOKIT PROGA DABAR
KOL D.Ul NElšPARDI JOTI. |

TŪBOS. (LAKINĖTAI. TIKIM I 
BONAI. SAXAPIiONES. 11.1 TĘS j 
su "cuhcs" — $35.00. $37.50. J
$45.00 ir $75.00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SI’A- 
NIŠKI MANDOLINAI. RANJOS. 
SMUIKOS. TENOR RANJOS 
$6 50. $8.50. $12.50 iki $35 00.
8TRTUNTNIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.50. BASO UŽ- 
DENGAI.AS — $12 00 SMUK
LIAI SMITKOMS. STRB KINI
AMS BARAMS. VIOLAS Iii <'EE- 
LO — $1.50. $3 00. $5 0u. $10JiO 
Ir $15.0(1. Striūnos (bl eisi) virš- 
minetū instrumento, BAS- ir 
ŠNARE liRUMS $18 50. $23 50. 
$35 0n ir- $50.00. UEDAI.S. III 
BOYS. CYMBOIS, ir Dl£l M 
HEADS paldiHOini jums p.ilau- 
kinnt. MOUTH PIECE visii-uiK 
h rusa ir "recd” inst runientains 
pritaikomi jūroj lūpoms.

EKKUE.RTYVAS VŲThlt IR 
kiti, PHONOGRAPH pataisymas.

Atstutymas visi, daliij darinė
toms. TrlOlroms, Saxaplion«-s ir 
taipgi Smuikoms ir Guitaiams. j

(.OLDSTEINS MESK SHOP }
911 Mnxwcll St.. Uliicago I

J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

a Sokol 
Salėje Sekmad., Vasario (Feb.) 1\ d., 194]

2345 So. Kedzie Avė. Chicago, IHinois

6^1 

J C C.X

PILNAS PASIRINKIMAS 
^SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAIIJŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

I Ji Imi geros rflštr.s moterų kailiniai, kailiukais |>ap,io5tal3 arha 
eloth kotai parsldtiida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2a88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

•L

--------« |W

CRANE COAL CO.
WE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS

Kol dab&.tinia s takas dar neišparduo 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, ’ft AR
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 

GENUINE POCAHONTAS,

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $irv r/n
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU

Alna kainoa parluuit 4 tono. ar mnlr*
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

%

*9.20

x22*’*22£,^22*:,22‘.,3Sh‘32*.*22’.<2^2^,22,*‘22h^22**,22,*‘« 

NEŽIŪRINT KUR BCNA — N AMUOSE — SVEČIUOSE — 
AK V.AŽ1NEJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

I APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
į RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programai! 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Pilone: GROvehlll 2212

WHFC-l450kil.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

ŽYMUS LIETUVIS GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS ĮSTOJO Į NAVY

Dr. Evardas A. Abott 

(Abračinskas) 

Liuetenant Senior G radę

£,Dr. Edvardas A. Abbot 
(Abračinskas), gimęs ir pra 
džios mokslą baigė Brockto- 
ne (Montelo), Mass. Jo tė
vai Mr. ir Mrs. Mykolas 
Abračinskas gyvena Brock- 
tone, Mass., 148 Ames str.

Dr. Edvardas A. Abbot, 
žymus akių, ausų ir nosies 
specialistas, šiomis dieno
mis įstojo į Navy, jis gavo 
liuetenant senior grade.

Didelio mokslo vyras

Edvardas A. Abbot (Ab
račinskas) 1931 metais Bos
tono universitete gavo A. B. 
laipsnį. Edvardas tame pa
čiame Bostone universitete 
1935 metais gavo medicinos 
daktaro laipsnį. Baigęs mo-

SENATO VADAI DUODA NURODYMUS NAUJIEMS SENATORIAMS

setts General ligoninėje 
Bostone 1934 ir 1935 metais, 
o 1935 ir 1936 m. dirbo Mer
cy ligoninėje (Springfield,
Mass.).
Specialiai tyrė akiui, ausy, 
nosies ir gerklės ligas 

Dr. E. Abbot nepasitenki
no tuo ką jis įgijo universi
tete ir ligoninėse, jis per 2 (“Drau<aa*' Acme teieptiot*,

metus Bostono miesto ligo- Senatorius McNary, rep., (viduryje ir toliausiai atsistojęs) tariasi su naujais senato 
ninėje specialiai tyrinėjo au-^ nariais ir duoda nurodymus apsiėjime senate, 
sų, akių, nosies ir gerklės li
gas.

Dr. Edvardas Abbot (Ab
račinskas), išvykus Dr. Rey
nolds (Rimgailai), jo švoge- 
riui į Šveicariją, Lozanos 
universitete specializuotis 
chirurgijoje, patarnavo paci
entams Athol, Mass. Sugrį
žus Dr. Reynoldui, Dr. Abbot 
(Abračinskas) atidarė gydy
tojo ofisą Holoyoke, Mass.

Vedė lietuvaitę

Dr. Edvvardas A. Abbot 
(Abračinskas) yra vedęs lie
tuvaitę iš Bridgewater, ji 
būdama mergaitė vadinos 
Helen Frances Domin, ji 
taip pat yra baigus aukštus 
mokslus Bostono universite- 

; te.

Sučiupo turtuoliu Armour 
šeimos nariu baugintoja!

PRAŠĖ PINIGŲ UŽ IŠGELBĖJIMĄ GYVYBĖS!’

Buvęs realestatininkas, 
Abe Brown' pereitą šeštadie 
nį buvo suimtas ir pavestas 
Lake Forest III. policijai, 
kai Mrs. A. Watson Armour 
III, apkaltino minėtąjį už 
grasinimą išgauti $23,120,00. 

Buvo gavęs pinigų

rėjęs įeiti į Armour šeimos 
rezidenciją Lake Forest III., 
ir pasakojama, kad jis daž
nai norėjo įeiti į Schweppe 
rezidenciją, tam 
mieste.

Reikalavimas pinigų pra
sidėjo labai senai. Sakoma, 
kad Mrs. Armour tėvas, C. 
Schvveppe kurį, laiką gyveno

Už Amerikos pergalę ir 
Lietuvos išlaisvinimą

Chicagos valdžia 
mano praleisti virš 
161 milijoną 
per 1943 metus

Kūdikis gulėjo
penkias dienas
negyvas!
Tėvai ginčijosi, kas turi 
pušuukti Graborių!

Cleveiande, 5 mėnesių kū
dikio lavonas gulėjo negy
vas per penkias dienas, ka
dangi tėvai, ponas ir ponia 
Krashecev, negalėjo išspręs
ti kas privalo pašaukti gra
borių. Toks buvo ponios liu
dijimas, kai ji buvo suareš
tuota.

Abu Krashacev buvo išvy
kę į Naujų Metų lauktuves 
ir kai sugrįžo rado kūdikį 
numirusi lovelėje. Tada abu 
tėvai pradėjo ginčytis, kurio 
yra pareiga pašaukti grabo
rių. Po ginčų vyras pabėgo 
iš namų ir vis nesuranda
mas.

Aną dieną, namo savinin
kas sustojo kolektuoti ren- 
dą ir jis pranešė policijai. 
Po investigacijos to miesto 
Coroner Dr. S. Gerber nus
prendė, kad kūdikis 
nuo bado ir apleidimo

mu
X “Draugo’’ vajuje Brigh 

ton Parke praeitą savaitę 
pirmenybę turėjo California 
gatvė. Gauta penki nauji 
skaitytojai.

X E. ir A Skrebiai, bri
dgeportiečiai, džiaugias gar
nio dovana — sveiku sūnum 
Motina randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Linksmi ir jų tė
vas ir motinos tėvas Sabo- 
naitis susilaukę anūko.

X Bruno Šatas, Ateitinin
kų draugovės ir Keistučio 
choro narys ateinantį ket
virtadienį išvažiuoja į ka
riuomenę. Vakar Lucille Da
gis namuose 2901 W. Persh- 
ing Rd., jam huvo suruoštas 
surprizas- išleistuvės.

X Adeline Zach, lietuvai
tė, mezzo-soprano daininin-

mirė kė, penktadienį, sausio 15 
! d., Kimball Hali turės “song 
recital”. Programoj bus žy
mių kompozitorių kūriniai, 
taip pat ir lietuviškos liau
dies dainos.

Chicagos miesto valdžia 
šiuo laiku pramato, kad bus 
praleidžiama apie 161 milijo
nas ir toji suma yra 8 mili-

paciame | jonaį mažįau kaįp buvo pra- 
matoma praleisti per praei
tus metus.

Šiais metais bus pralei
džiama 4 milijonai dolerių 
daugiau algoms negu praei-

Meilė duoda šviesos 

bui. (Anon).

dar-

X J. ir V. Katauskai, 4423 
S. Honore St., sausio 11 d. 
turės šeimyniškas vaišes sū
naus Juozuko gimtadienio 
proga. Veikėja V. Bučnienė 
yra Juozuko “granma”, ku
ri savo anūkėlį gražiai ap
dovanojo.

X Ona Cepulevičiūtė, duk
tė Rbs e 1 a n d o gyventojų, 
10807 Indiana Avė., Išvyko 
atostogų į Los Angeles, Cal. 
P. ir E. Cepulevičiai yra se
ni Roselando gyventojai, vei 
kėjai ir uolūs rėmėjai katal. 
spaudos, čepulevičius, be to, 

j yra nuoširdus “Draugo” pra 
i mogų darbininkas.

X Aplink Monee, IH. (kai
mynystėj su Chicago Hgts.) 
randasi keletas lietuvių ū- 
kininkų: Stugiai, Martinkė
nai, Teklė Phillips su sū
num Ciprijonu ir marčia So
fija, po tėvais Dainauskaite, 
ir k. Visų ūkiai pavyzdingi. 
Visi yra “Draugo” skaity
to jai.

X Fabijonas Gudas, sū
nus žinomų veikėjų ir spau
dos darbininkų, iš vietos 
bordo pradėjo gauti laiškus 
reikale kariuomenės. Jis bu
vo gavęs pratęsimą, kad ga
lėtų baigti Chicago univer
sitete kursą anglų literatū
roj doktorato laipsniui gau
ti. Tikisi, kad tas pratęsi
mas galios ir toliau, kad ne
nutraukus aukštojo mokslo.

-==Ę,

Žmogus gali išvengti Dan

gaus siunčiamųjų ntfaimių, 

bet negali išvengti tų, ku

rias pats sau pasidaro. (Ry

tų patarlė).

Abe Brovvn buvo prisipa
žinęs, kad nuo 1924 metų
iki 1941 m., jis gaudavo pi-1 ................. . .

,r , i kompanijai kur jam pasitai-nigų nuo Mr. Chas. Schvve-1, . . . .
, . |ke pinigais nusikalsti savoppe, ponios Watson Armour i, . z. .............

/- , . • - bosui. Tuo pačiu laiku AbeIII. tėvo, kuris mirė 1941 „ .
metais.

Abe Brown reiškė, kad jis 
manė jog ponia Watson Ar-

Bostone ir ten dirbo vienai tais metais, nes visų algos 
beveik 10% buvo pakeltos.

Paprastai Chicagos Alder- 
manai gaudavo $47.00 ‘kas 

elvaitoriaus mėnesį už savo automobiliųBrovvn buvo
darbininkas ir jis išgelbėjo vartojimą bet šiuo laiku tąsi Tėvynės meilė — tai įsa- 
poną Schweppe nuo areštavi paskyrimas buvo atmestas, kymas.

,mo. Kai Schweppe atvyko į -_ __ ■ —.................. -
raiinskai, yra pasižymėję X X ".„‘Z C00l( COUIlty !Sf0’(JOS ĘSUS 35 RUOŠ.

1924 metų kas rugsėjo piė-

Gydytojo Edvardo tėve
liai, Mykolas ir Uršulė Ab-

veikėjai, Edwardo brolis Al
bertas yra kunigu ir dirba

ryta praeityje.
Šis bauginto  jas Brown

kslus praktikavo Massachu-j kunigo darbą Bostone, lietu- bu£} Rytojų egzaminuoja-
vių parapijoje. Imas ir paskui bus apkaltini- Taip, Abe Brown nuo

Dr. Edwarda8 A. Abbot maa forTnaiįaį 1941 metų jau nebegauna pi-
(Abračinskas) įstojo į Na- j nigų ir dabar mano, kad jo-
vy, kad savo specialybe ga- Kreipėsi prie Armour šeimos duktė turtingai ištekėjusi 
lėtų daugiau prisidėti prie j^ai gpovvn buvo su-Į yra jam skolinga tokių su-
Amerikos pergalės ir Lietu-1 areštuotas, tai jis buvo no- mų už praeitas malones.
vos išlaisvinimo iš okupaci-___________________ ________________________________
jos jungo.

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 
“THE BASIC PRINCIPLES 

OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

Vaisius. (Pop. Pijus X).
» __________

Kristus šiandie katalikų 
visuomenėje, kad ir mūsiš
kėje, dažnai pasigenda, kad 
kas jį išpažintų prieš žmo
nes. (Kun. K. C.)

ši knygutė tinkamai pritaikinta leng 
vam aupratimui suaugusiems žmo 
nirnu, ir yra ne
vien nepllieėiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žinlojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje > 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių tr anglų kal
bose, kurte yra Charles P. Kai 
pritaikinti prie dabartinio tautos.rei
kalingumo. Knygutės kaina yra SJVc.

Adv. Charles P. Kai
6232 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

nesį gaudavo po $1,020,00. jg{Į jjJl{|jenOS 51 aVICHOS P6F

ateinančias mėnesius!

Bijoma,, kad buvo sabotažas lankoms;
Kokią sėklą pasėsim savo _ ■ a s < I 1 JIkadiwo P^«e, tok» bu, ir fi pristatytos be antspauou!

GAL BUS GENGĖS PIKTADARYSTĖ!

Oakland Kalifornijoje, ne- aiškių asmenų ir kai kurie 
mažiau kaip 35 tankos buvo gyventojai prie traukinio

Juo daugiau žmogus sa
vęs atsižada, tuo jis daugiau

J. Donahue, Cook County gyvulių augina ir prieauglis 
viešų įstaigų pirkėjas, pra- juos aprūpins 
neša, kad bus duodama 35%
mažiau jautienos ir avienos 
tų įstaigų gyventojams. misijonoriŲ 

jėzuitu uždaviniaiTokių įstaigų viršininkai, 
kaip Oak Forest County 
Hospital ir t. t buvo susi
rinkę ir stengiasi kaip gali-i Visame pasaulyje 
ma geriau apsieit be tos mė-!to^ dalis pagonų 168,-
sos rūšes ir praneša, kad tų 000-000 iš 1.351,000,000 
įstaigų maistų ir valgių ren-'^yvena misUų srityse,

aštun-

kur
pristatytos kariuomenei be stoties tuojaus pašaukė po-j gėjait kaip tik mokės prisi- dirl5a tėvai jėzuitai. Jėzuitai 
oficialių antspaudų ir visos liciją ir kol ji atvažiavo, taikinti naujų suvaržymų. su 5,198 misijonoriais ban
tankos yra dabar tyrinėji- gauja jau buvo prasiašlinu- 
mos ar tai nebus sabotažuo- 
tos. Kai traukinys su tan

ai iš apylinkės.

FBI investigacija 

Kai kariuomenę tik

Supt. Veneck, Oak Forest 
Senelių prieglaudos viršinin-

do 168,000,000 pagonų at
vesti į katalikų Bažnyčią.

kas, sako, kad seneliams Jėzuitai- pasauly turi dau- 
nėr toks didelis pavojus, ka-J &*auaia misijonorių. 

dangi jie ten daug visokių į Amerikoj jėzuitų provin
cijos turi 733 vyrus misijo-

komis prisiartino prie Oak- tilt auži-
gauna iš dangaus. (Hora- į land miesto pereitą šeštadie n0jo apie ka, kurių tankų 

inį, buvo matyta gauja ne-j antspaudų nebuvimą, tai mi- 
litarinė policija apsupę visą 
traukinį su tankomis.

FBI departamentas inves- 
tiguoja kodėl traukinys su 
tankomis nebuvo visa laika 
saugojamas kelionės metu. 
Kariuomenė nesako kur ir iš 
kur tankos yra siunčiamos.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS * 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūHų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų' pinigai greitai išmoka
mi ant paraikalavimo.,
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— M Metei Hekmlago Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

______ i1 k. 1
Pluu neiERAL EARMIMGS

Aukok
Paaukok savo kraują, per 

A. R, Kryžių, karo reika
lams.

Pirk
Pirk karo bonus ir štam

pas.

M. J. Spiegei• %
šiandien
laidojamas

Modie Spiegei, pirm. Spie
gei Ine., šiandien yra laido
jamas Rosehill kapinėse.

Spiegei mirė praeitą penk 
tadienį Sausio 8 d., 1943 m. 
Jia per ilgus ipetus buvo pir 
mininkas kompanijos, kuri 
parduoda savo prekes per 
paštą. Reik paminėti, kad 
jojo krautuvėje ir ofisuose, 
kurie randasi Bridgeporte, 
Chicagoje, yra daug lietuvių 
ir lietuvaičių dirbančių įvai
rius darbus.

se.

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:30 lkl 8

UŽKANDIS 
85c. Ir aukščiau

ft| Vakarą ... CHILETTUS 
RESTARANE... Ir Gėrė- 
kitėa VVest Sidės Skaniau
siu Valgia.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE
—Spagctti Ir Ravlnll Mflsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jį į pulkų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti' s Restaurant
2435 S. VVESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.


