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U . lakūnai atakavo Neapoli
Prieplaukoje eilė laivu sunaikinta, 
o uoste krantinės išgriautos

Du U. S. bombonešiai numušta;
priešas neteko vieno lėktuvo

1

CAIRO, Egiptas, saus. 12.. Labiausia kliuvo Neapolio 
—Čia pranešta, kad U. SJ prieplaukai ir uostui. Prie- 
keturių inžinų bombonešiai plaukoje eilė įvairiausių lai- 
Liberators vakar dienos me-Į vų suskaldyta, o uoste iš- 

tu atakavo Neapolį, Italijo- į griautos krantinės ir sandė
liai.

Spėjama,. Neapolis neper
gyveno tokių baisybių, kaip 
kad vakar dieną.

Prieš bombonešius pakilo 
veikti priešo lėktuvai. At
suktos priešlėktuvinės pat
rankos.

Negrįžo du bombonešiai, 
jie numušti- Be kitko nu-

je.

Rumunija sudaro 
naujas armijos 
divizijas

ANKARA, Turkija, saus.
12.—Žiniomis iš Bukarešto, 
rumunų vyriausybė ėmėsi 
organizuoti keturias naujas' muštas ir vienas italų kovi-
rjmunų armijos divizijas. į nis lėktuvas.

Sakoma, naujos divizijos

DIDŽIAUSIAS BIUDŽETAS ISTORIJOJE

$35,000,000,000
$16,000,000,000
$58,000,000.000

RECEIPTS
PROPOSED NEW TAXES 
DEFICIT (Adds to Public Dėbt)

t Druuriur Aciue leiepDot*

reikalingos, kadangi šaly 
ima kilti nerimas ir sąjūdis 
prieš nacius.

U. S. lakūnai sugriovė 
tiltų Burmoje

NEW DELHI. Indija, 
sausio 12.—Sunkiaisiais ir 
vidutinio didumo U. S. bom
bonešiais sunaikintas arti 
Mandalay Mytinge tiltas 
per Irrawaddy upę. Tuo bū
du japonams pakirstas iš 
šiaurinės Burmos susisieki
mas su pietine dalimi. Tuo 
tiltu japonai turėjo didelį 
transportą.

(Iš Italijos per radiją pha 
nešimais, nuostoliai. esą, 
maži. Sugriauta kai kurie 
civiliniai namai. Sako, civi
liniai gyventojai nukentėję. 
Jų 23 užmušta ir 75 sužeis
ta. Anot italų, keturi ameri
kiečių bombonešiai numuš
ti).

Baltuosiuose Rūmuose 
sviesto vartojimas 
taip pat varžomas

Keturi japonų 
lėktuvai numušti

WASHINGTON, saus. 12.
i— Laivyno departamentas ___________________________

paskelbė, kad centralinėse i ■ ■
Solomon salose amerikiečiai i JUpOHfll nUSKdlld!nO 
lakūnai turėjo smarkias knu |ėktUYlieŠį Homef

Pacifike U. S torpediniai lėktuvai 
smogė japonų karo laivui

tynęs su japonais lakūnais.
Kautynių pasėkos: keturi 

japonų Zero koviniai lėktu
vai numušta, o amerikiečiai
neteko vieno lėktuvo.

Kovos prasidėjo kai japo
nai Lakūnai užpuolė ameri-

WASHINGTON, saus. 12. 
— Laivyno departamentas 
tik dabar iškėlė aikštėn, kad 
Solomons kovose prieš tris 
mėnesius japonai nuskandi
no Amerikos lėktuvnešį Hor

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, sausio 12. 
— Paskelbta, kad sąjungi
ninkų torpediniai lėktuvai 
torpedavo ir gal nuskandino 
japonų lengvą kruizerį Gas- 
mata pakrantėse, New Bri
tain.

Čia kalbama, kad, rasi, 
bus vienas japonų laivų, ku
rie sudarė konvojų ir kurs 
per 72 valandų kovas išblaš
kytas Lae bazės pakrantėse, 
N. Gvinėjoj.

KARO EIGA HITLERIS SUSIVAIDĖ 
SU GEN. VON BOCK

LONDONAS, sausio 12.—

Įrašymas 109 bilijonų dolerių į biudžeto sąrašą išlaidų , tą šiaurvakariniam Kauko-
dėl fiskalinių 1944 metų pasiųsta prezidento Roosevelto į 
kongresą.

kiečių nardančiuosius bom- į net.
bonešius, skridusius atakuo- Į Trijose su japonais įvyku- 
ti japonų bazes. siose ten pat kovose Ameri

ka neteko kitų 10 karo lai
vų, trijų greitųjų kruizerių 
ir 7 naikintuvų.

Į Nuskandinti: kruizeriai
Maskva praneša, kad ru- Į Juneau Atlanta ir North-! 

sai atsiėmė Georgievsk, h.3mpton. naikintuvai Cush-1
strateginį geležinkelių mies-, ing Preston Benitam. Wal-I Papildomomis žiniomis iš 

ke, Monssen, Laffey ir Bar- Stokholmo, Hitleris susibarė 
ton. su fįeld maršalu Fedor von

Japonai per tas kovas piet Bock, vokiečių armijos vadu 
vakariniam Pacifike prara-1 pietiniam Rusijos fronte.

ze, ir dar keletu* kitų svar

bių sodybų. Be to, atsiimta 
Piatigorsk ir Mineralnije 
Vody.

Šiaurinės Afrikos fronte j Vų įr 255 laivų nuskandin- 
sąjungininkų lakūnai nuo- Į tais. arba sugadintais, 
lat atakuoja ašies bezes Tu- į

Misijos pakraščiais, kurių n kamkAHafb! ilgis yra apie 600 mailių DNTŲ bOmDOVieSiai

Prancūzų kariuomenėn kolo- atdklJOid Vokieti ja 
na iš Tunisijos įsiveržė Tri-, J viuvnW

politanijon už 300 mailių į LONDONAS, sausio 12.— 
iš biudžetu numatytų 100; milžiniška karo išlaidoms Į šiaurius nuo Tripolio uosto, j Britų bombonešiai vakar 

bilijonų dolerių išlaidų vie- suma. Jie sako, kad įteiktas Kita prancūzų armija iš ek- dienos metu ir praeitą naktį

Viena pusė karo išlaidų - 50 nuoš., 
turės būt surinkta taksais

WASHINGTON, saus. 12. 
— Prez. Rooseveitas prane
šimu kongresui nurodė, kad 
1943-44 fiskaliniais metais

na pusė (50 nuošimčių) tu
ri būti surinkta taksais, ne
įskaitant savanoriai karo 
bonų pirkimo.

Naujiems taksams prezi
dentas siūlo pripažinti va
dinamąjį “pay-as-you-go” 
taksų planą, šis planas yra 
tas, kad paskirti taksai ati
traukiami iš išmokamų al
gų ir atlyginimų ir nurody
tais laikotarpiais grąžinami 
vyriausybės iždui. Tuo bū
du vyriausybei palengvėtų, 
nes nereikėtų kolektuoti 
taksų už pajamas taip, kaip 
iki šioliai daroma. Be to, 
būtų parankiau ir patiems

srity, N. Gvinėjoj. ‘ 1125 milijonus dol. fondą. taks4 mokėtojams, nes tak-
Curtin sako, tik gen. Mac-j Kampanija įvyks kovo mė- s&i »§ JV dalimis būtų išrink-

Arthur dėka tenai japonai' nesį 1 ti ir nereikėtų vienu žygiu
išnaikinti ir australų oku- ____________________________________________________________________
puotas Port Moresby apsau- ■> ■ ■ ■ ■ ■ t ■■feous. Kubaniaus kazokai atsiima iŠ

Buvusi japonų Būna bazė 
yra Papuan srityje.

Curtin sveikina 
gen. MacArttoiry

WASHINGTON, saus. 12. 
— Prezidento Roosevelto 
žmona spaudos konferenci
joje pranešė, kad Baltuosiuo 
se Rūmuose sviesto vartoji
mas taip pat suvaržytas.

Anot jos, sviestas varto
jamas tik pusryčiams, o per

MELBOURNE, Australija, visą dieną nepaduodamas 
sausio 12.—Australijos mi-,stalan nė sviesto substitu- 
nistnas pirmininkas John tas.
Curtin pasiuntė sveikinimui Kavos taip pat mažai var- 
sąjungininkų jėgų vadui į tojama. 

pietvakariniam Pacifike gen. |
MacArthur, kurio pastango-; WASHINGTON. — Ame- 
mis sėkmingai pravesta kam rikos Raudonasis Kryžius 
panija prieš japonus Papuan nusprendė šiemet surinkti

Gal pripažins
"sales" taksus

WASHINGTON, saus. 12 
— Kongreso abiejų rūmu 
komitetai jau pasitvarko 
svarstyti, iš kokių šaltiniu 
gauti naujų taksų padengt1 
būsimas karo išlaidas

Daug kas spėja, kad, rasi 
bus pripažinti “sales” tak^a 
už kiekvieną perkamą daik 
tą. Be to. rasi, bus padidint 
“vietory” taksai.

do daugiau kaip 1,000 lėk tū

didelių sumų sumokėti. 
Kongreso atstovai, kaip

respublikonai, taip ir de
mokratai, nustebinti tokia

biudžetas bus nuodugniai 
perkratytas, nes vieneriais 
metais 50 bilijonų dolerių 
sukelti taksais nėra juokai.

Mrs. Roosevelt pasisa
kė padarius klaida 
vartodama automobilį

WASHINGTON. saus. 12.
— Spaudos konferencijoje 
prezidento žmona, Mrs. Roo
sevelt, prisipažino, kad ji 
nesąmoningai peržengė au
tomobilių vartojimo pramo
goms draudimo taisykles.

Yra uždrausta automobi

liais važiuoti į kokius nors 

pasilinksminimus penkiose
rytinėse valstybėse ir Colum Paramos daigiau kariuo- 

• ■
bia distrikte. Už tą nusižen

gimą iš autoisto atimama 

gazolino racijonavimo kny

gelė.

vatorinės prancūzų Afrikos atakavo prancūzijos pakraš-I
per Tripolitaniją žygiuoja cius ir Vokietijos karo pra- 
iš šiaurių šono Tripolio kry monės centrus. Vienas britų 
ptimi. Iš rytinio šono Tripo- bombonešis negrįžo, 
litanijoje prieš ašį veikia
britų aštuntoji armija, kuri WASHINGTON. — Kainų 
gen. Rommelio jėgas sutriuš administracija nustatė kor- 
kino. Kaip tik pagerės oras, nams aukščiausias kainas, 
sąjungininkų jėgos Tunisi
joje pasirengusios sukelti, 
ofensyvą prieš ašies bazes 
Tunis ir Bizerte.

U. S. laivyno departamen

tas išvardino 11 karo laivų, 

kurių netekta kovose su ja

ponais Solomons. Siame skai 

čiuje yra lėktuvnešis Hor- 

net. Kiti yra kruizeriai ir 

naikintuvai.

Guadalcanal saloje, Solo

mons, amerikiečiai sulaukė

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BONO DAY

svarbų miestą, Mineralnije 

Vody, Buddennovsk, Kara- 

ir kitus

vokiečių savo nuteriotas tėviškes
MASKVA, sausio 12. — Vakariniam Kaukaze rusų 

Sovietų vadovybės praneši- armijos pažan&iuoja visu 
mais, vakariniam Kaukaze frontu. Atsiėmė Georgievsk 
Kubaniaus kazokai ir vėl
turi vadovaujamą ten vaid
menį vokiečius pliekti.

Praeitą vasarą kazokai m*k’ Kislovodsk 

ten taip pat daug veikė, bet miestelius ir sodybas. Rusų 

negalėjo atsilaikyti prieš
smarkų vokiečių spaudimą, 
šiandien jie pirmieji smogia 
vokiečiams rusų ofensyvoje.
Jie atsiima »avo sunaikin
tas tėviškes ir eina priekyn.

armijos veržiasi išilgai Groz 

ny Rostov geležinkelio Ros

tovo ir Novorosaiisko kryp

timis. Viena rusrų ko’ona 

kyliu smogia stačiai į Tuap- 

se

menės ir karo medžiagos. 

Dabar iškelta ofensyvą prieš 

japonų jėgas.

Burma fronte, Inidjoje, 

amerikiečiai lakūnai daug 

Prezidento žmona pareiš-| kuo padeda ten įsiveržusiai 

kė, kad ji retai kada skaito' britų armijai Netoli Manda 

laikraščius ir nežinojus toslay amerikiečiai lakūnai šu

Motery keleiviu baimė 
pašalino mergaitę 
nuo darbo

Misa Elsie Smith, 22 me
tų amžiaus, pirmoji mergai
tė Pittsburgh’e vairavo au
tobusą. Kadangi moterys ke
leivės nepasitikėjo mergai
tės vairavimu, jos bijojo, 
todėl Elsie Smith buvo at
leista nuo autobuso vairavi-l WASHINGTON, saus. 12. 

mo ir ji vėl grįžo dirbti į —Harold L. Ickes, petrolie- 
grosernę. jaus administratorius, Rus-

Gėorge Supan, Oriole Mo

Tas įvyko Hitlerio karo 
stovykloje gruodžio 15 d., 
kai von Bock spyrėsi, kad 
vokiečių armija iš pietinio 
fronto būtų ištraukta.

Hitleris jam atšovė: “Aš 
vienas esu atsakomingas, 0 
tamstos visa pareiga tik 
įsakymus vykdyti.”

Po to von Bock grįžo Ber
lynan. Nuo to laiko fieldmar 
šąląs niekur nematomas. Jo 
nėra nė karo fronte.

New Yorke nušautas 
fašistu priešas italas

NEW YORK, sausio 12.— 
Nežinomas įr ieškomas žmo 
gžudis praeitą naktį čia nu
šovė Carlo Tresca, žinomą 
radikalą ir politinį triukš
madarį, taip pat atkaklų fa
šizmo ir Mussolinio priešą.

Tresca. buvo žinomas kai
po anarchistas, daug kartų 
buvo areštuotas ir kalėjimu 
baustas. Paskutiniais lai
kais jis leido laikraštį var
du II Mortello.

Policija ir federaliniai 
agentai ieško žudiko. Įsigi
linama į Tresca praeitį, gal 
tuo būdu bus susekta nužu
dymo priežastis.

SOVIETAI PIRMIAUSIA 
BUS REMIAMI

naujos taisyklės. Tad praei
tą sekmadienį Baltųjų Rū
mų automobiliu nuvykusi 
čia į vieną koncertą. Tai ma
no klaida, sakė jinai.

Paklausta, ar iš jos atim
ta gazolino knygelė, ji atsa
kė, kad ji turi gazolino ra
cijonavimo knygelę nuosa
vam automobiliui, kurs jau 
seniai nevartojamas.

griovė japonams svarbų til

tą skersai lrrawaddy upės.

Amerika ir Britanija pa

sirašė sutartis su Kinija. Su 

tartimis panaikinamos Kini

joj turėtos vadinamos eks- 

trateritorijallnės teisės. Da

bar Kinija yra lygiomis su 

kitomis valstybėmis^

REMKITE “DRAUGĄ’

tor Coach company vice 
president. pasakė, kad Elsie

sian War Relief direktoriui 
pranešė, kad prez Roosevei
tas įsakė paramą duoti pir-

Smith autobusą vairuoja miausia Sovietų Rusijai ir 
kaip vyras; kada moterys tik paskiau kitoms valsty- 
vairuotojos bus būtinai rfei- bėms Sako, Sov. Rusija turi 
kalingos, tai mes ją vėl pa- turėti pirmenybę Ji turi 
šauksime prie autobuso vai- gauti viską, kas tik jai rei- 
ravimo. kalinga.
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LIETUVIS PASAKOJA APIE JAPONŲ KLASTA

Netikėk japonu baltai vėliavai. - Bombos 
gyvas smiltyse palaidotas. - Daug lietuviu 
kariuomenėj. - Mr. Six by Six.
Omaha, Nebr. — šiomis nulionis, Robertas Macaitis, 

dienomis mėnesį pas savo Zigmontas Butkus, Viktoras 
motiną viešėjo lietuvis ka Laurynovvicz, Jonas Lukas, 
reivis Julius Milleris. Jis ke-i Vincas Bovikas, Edvardas 
lis syk yra dalyvavęs žiau- Poškus, Edvardas Shukis, 
riose kovose su japonais Pa- Jonas Petkus, Petras BLi- 
cifiko salose. Pasakoja šiur- vas ir Petras Milleris, ku- 
pulingų dalykų. Pasakojo, ris jau atidavė savo gyvybę 
kaip kartą japonai ant vie- už mūsų laisvę. Ričardas 
nos salo3 iškėlė baltą vėlia-; Akromas sveiia 319 svarų, 
vą, kai tik mūsiškiai išėjo: Jis yra 6 pėdų aukščio. Pa
juos paimti, japonai atida- prastai tokių riebių žmonių 
rė ugnį ir visus užmušė. Ju- ,r.eima į kariuomenę, bet jo 
liūs ėjo paskutinis. Kai tik1 riebumas taip padalintas po

; , , J* .>

PASKUTINES V ALANDOS LfcKTUVNE&iO “HORNET”

«* '.S

ginus savo, kaip anglai va
dina good name.

žingeid wlis

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lAegsanilnuotl Jum ruodernlAklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslą*

gali sutelkti
86 METAI PATYRIMO 

prlrliikluie akinių, kurie pašalina
vi*J» aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.4>

one >»1 ET 1U ŠTAI 
1801 So. Ashland Avenm

Kampas 18-toa
l'elefouap: C AM AL 0538, OhJcagt 

OFISO VAEAJ8DOK:
<aadlen 9:15 a. m. Iki (:S9 p, m 

Trečiad. lr teAtad 9:10 a. m.
'kl 7:09 p m.

Tuo laiku kai buvo paskelbta vienuolikos karo laivų var dai, kurie buvo nuskandinti Solomons apylinkėje, Navy 

pamatė kitus kareivius krin-i visą kūną. kad gydytojai i Department išleido oficialią nuotrauką, the U. S. S. Horn et, kuris pakrypęs į šoną pp to, kai keletą kartų buvo ja- 
padarė išimtį ir jis išvyko Pon4 sužalotas iš oro laike kovų prie Santa Cruz salų, pereLą spalių mėnesį. Lėktuvnešis taip buvo sužalotas, kad 
ginti mūsų laisvę Gydyto -į neįmanoma buvo pataisyti, jis vėliau buvo nuskandintas U. S. laivų, du laivai matosi stovint šalia lėktuvnešio.

Kitą kartą kai bomba kri-i jai davė jam kitą vardą “Mr. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
to, tai jį gyvą palaidojo smilj Six by Six". Vietinis « kurio dalinama šv. Ko-; nauja bažnyčia tai nauja

tyse. Po truputį išsikasė. Pa i
šakojo, kelis syk buvęs arti 
mirties, bet, sako, “mes su- 
mušėme džiapsus“.

Pabuvęs vieną mėnesį pas 
motiną vėl grįžo į savo vie-J 
tą — kautis su japonais.

DR. G. SERNER
LUSTU VIS AKIŲ G KŲYTOJ AŽ.j-

25 Metų Patyrimo

tant, pasislėpė į krūmus ir 
pabėgo

Šv. Pranciškaus 
seserys vyksta į 
Los Angeles, Calif.

manija, kainuoja $20.00. 
Stacijos — $50.00. 
Klauptukai — $25.00. 
Žvakydės — $20.00. 
Patena — $5.00.
Amžinoji lempa — $25.00. 
Jei atsirastų geradarių.

Dievo Karalystė žemėje, o 
jos ieškodami lietuviai su
silauks viso kito gero. Los 
Angeles lietuviai nepasigai
lėjo pastangų įsikurti diev- 
namį savo dvasios reikalams 
ir yra pasiryžę tą brangų

Pittsburgh, Pa. — ^avu i kurie norėtų savo ypatingu turtą, Kaipo paveldėjimą a- 
Nors Omaha lietuvių ko-' s’os Piffs^urgho vys- intencija paaukoti minė-' teinančiom kartom palaikyti,

louija nėra didelė, tačiau kupo leidimą priimti pakvie-; tįems tikslams, arba sutik-j Apie seserų kelionę į to- 
daug lietuvių tarnauja ka- veikimo centrą dalimis išmokėti, seserys limus vakarus ir apie lietu-
riuomenėj. Pavyzdžiui, Juo- Preljato MaciejausKO nau- dėkingai priimtų ir aukoto- vių veiklą naujame centre 

1 jai sukurtoj parapijoj, Mo-. jus maldoje atsimintų. Esą- j kiek vėliau bus daugiau ži
lina. M. Dovydą skiria tris. momis aplinkybėmis para- nių. M. M. A.
seseris pradėti kafekizaci- , pįjos bažnyčia yra tolokai
jos, apaštalavimo ir jauni-1 nUo seserų namo, tat pūsi
mo organizavimo darbą lic-leįna rūpintis koplytėlės į-

zas, Petras ir Steponas Po
litikai. Trys broliai. Petras 
ir Vincas Uždaviniai. Vin
cas yra dantistas ir turi lei
tenanto laipsnį. Juozas ir 
Bernardas Wasgiui, Petras 
ir Jokūbas Kirdeikiai, Jo
nas ir Antanas Papikai, Jo
nas ir Pranas Baziai, Juozas 
Novakas, Jonas Bazar, Juo
zas ir Aleksas Alukoniai, 
Barney Didelis, Pranas Pa 
kenas, Vladas Vaškelis, Juo
zas Balkus, Juozas ir Jonas 
Balkai, Mykolas ir Petras 
Borisai, Barney Jesonis, Jo
nas ir Pranas Kušleikai, Jur
gis ir Kazimieras Zakarai, 
Barney Matulaitis. Barney 
Mukonas. Jonas Labauskas,! 
Vincas Rūkas, Jurgis Kap- 
leris, Barney šarpatis, Ber
nard Tishek, K. Zaleckis, 
Leonardas ir Povilas Šim- 
kai, M. Maslauskas, Pranas 
ir Jurgis Bazar. Juozas Je-

tuvių tarpe Pacifiko pakran- 
i tėse. Pasitikėdamos Dievo 
malone ir įsitikinusios kle
bono bei parapijonų nuošir
dumu, seserys drąsiai žen

rengimu, kurioj seserys, pil
dydamos savo pašaukimo pa 
reigas, turi pirma atlikti 
“Marijos dalį” prie Jėzaus 
kojų, o laisvus nuo maldos

gia į naująjį lietuvių pašau- j laikotarpius pašvęsti, kaip 
lį dalintis mažųjų vaikelių Morta, Jėzui patarnauti ar- 
meile, suaugusiųjų vargais timo asmenyje.
ir rūpesčiais, jaunimo vii-

Lietuviai

Viešas paklausimas?

timis ir džiaugsmais — dar-i ~ Yra pasižymėję , gį paįįame laikrašty tik ant
bais irodvti ta. ka lūcomiu Jolumu bažnyčioms ir kop-, kito pusiapj0 tiipo atvaiz- 

lycioms statyti ir puošti. Te- I dag p€nkių vyrų _ y Poš.

Philadelphia, Pa. — Kaip tik valdyba to komiteto, tai 
tai yra: “Dirvoje iš dienos <įar juos galima būtų ir iš- 
8-to sausio, korespondentas teisinti. Bet kad jie save 
Z. Jankauskas, kalbėdamas vadina vien tik “straight“ 
apie ruošėjus viešnagės An
tanui Smetonai Philadelphi- 
joje, išvardina jų net šešio
lika ir dar su sakiniu: “Tai 
šitie ir dar kiti“. Bet tame

šų: “Philadelphijos Komite- komitetu, tai jau jie privalo 
tas Lietuvos prezidentui An-1 pasiteisinti viešai, kad ap- 
tanui Smetonai priimti”. Že
miau paminėtas yra dar ir 
Juozas Gus tis.

Ištikrųjų, kiek gi tame 
komitete buvo narių: šeši 
ar šešiolika su “ir dar kiti ’?

j
Ar kartais tame dalyke 

nesislepia tik uzurpacija, tai 
reiškia: neteisingas pasisa-į 
vinimas vien tik sau to vis
ko, kas ir kitiems dar pri
guli,... Ar tai nėra moralis' 
skriaudimas savųjų vienmin
čių?

Sakyčiau, jei tie penki, ar 
šeši vyrai pasivadintų vien

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN

association

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%

<©•
Tel.: YARda 1839
Pritaiko Akiniu?. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

01 įsas Ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

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

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas;
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 75612

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So.

bais įrodyti tą, ką lūpom 
taip dažnai ir karštai gie 
dame: “Tegul dirba tave 
naudai ir žmonių gėrybei...’

Skirtosios seserys yra: 
Motina M. Aloyza, sesuo M 
Gloria ir sesuo M. Asizija 
išvyks iš Pittsburgh saiusic 
18 d. Los Angeles bus mė
nesio pabaigoj.

Prelato J. Maciejausko ir i
Viktorijos M. rūpesčiu, se- į
serims vienuolynas jau au-1
pirktas ir parapijos žmogių Į

pastangomis įrengiąs, iši- j
mant keletą reikmenų Uop-

' lyčiai, būtent:
I . •

Puška — auksinis indelis,

gul jie nenustoja steigę šioj 
nykioj žemelėj tūkstančių 
altorių, tegul uždega nesu
skaitomą daugybę altorinių 
lempelių nušviesti kitiems 
takus į Dievą. Kiekviena

kos. J. Kavaliausko, K. Že
maičio, K. žadeikos ir P. Pū
ko su tokiu apačioje para-

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIŲ UŽ

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste, 

828 W. 35th PLACE 

Phone YAJrtds 2223 
24 vai. patarnavimas

1751 W. 47th Street

Dearborn Streel

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. , 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

i . iki 8 vai. vakare, 
i Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel. Alberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

Didele Krautuve

RAKANDŲ, RADIO.

JEUELKY

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

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

OF DEMOCRACY 

AND CTTIZENSHIP”

| ši knygutė tinkuotai pritaikinta leng- 
‘ va m Mupratlniul gnaugusieniH žmo- 

nflms. Ir yra ne
vien napllleėlniOR 
reikalinga prtalrcn- 
ginml pili piliety.
I»/h kvotimu. bei Ir 
pillei’innia ib'l pla- 
leanio žintojinio li
pte Suvienyti, Vnl- 
rtl.ii, viiliV.ii,. Joje 
yru :i2 k Ih imtini.t 
eu n tau kyliui Ii, lie
tu' Iii Ir auglį, knl-
boKo, kurie yru Charles P. Kai 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo Knygutes kaina yra #5r.

Adv. Charles P. Kai
6232 SO. VVESTERN AVE. 

Chicago, Illinois

BE JOKIO VARGO
Mokam už padėtus pinigus.
TIRTAS VIRs $6,000,000.00 
Atsargus Fondas virš $700,000
Chartered and aupcrviscd by U. 
Š. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

L1ETUYTS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
krautuvėje

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
URL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

Būnant namie ar darbe galite 
gaull gydymo patarnavimų, lank
ant niūtn, ligoninėb klinikų. Kll- 
nlko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.

Pilnai įrengta* Mediko* Devart- 
mentaa gydymui rt*oklq ilgų - 
■markiu lr llglalfclnlą.
Pilnai Įrengta* Chirurgljo* De- 
partmentaa. kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mingl Chlrurgal-DuktaraL

PUnai įrengta Pliyslothenijij bc- 
liartineiitas prlskaitąnt Dluther- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitus modernišku* metodu* 
gydymo.

PUnai įrengtas X-ltay Depart- 
mentas daktarams lr pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčiu, suskursime, 
kad būtu Jums ko paleiriaiida.
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 3 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapect 1930

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

Valandos; 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 

WCI''U 1000 k nedėlioti 'ak. 0 vai. 
WHE(' 1450 k. ketvergal. 7 v. v.

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.; BEVerly 8241

- DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

STANDARD, 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICH.
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIKgiuia 1141

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valando*: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisaf uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66 th Place 

Tel. REPublic 7868

Nedažnai pasitaiko proga 

dideliems darbams, nuolatos 

— mažiems. (P. Chaignou).

Vieuas reikalingas antro, 
kiekvienas reikalingas visy 

kitų. (Heilo).

TeL OANal 0267
Rez. tel-: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Artesian Ave.i
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th .Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Ponktudieniais
Valandos: 40-12 ryte, 2-6, 7-9 I’. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tai YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 17th Street

vul.: uito 9 vul. i to iki 8 vul. vuk 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. YVestera Ave.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Ofiao Tel. LAF'ayette 3210 
Rez. Tel. LAJFayctte 0094 

Jeigu Neatsiliępama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirui., Antr., Kętvlr., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

BekmadieniaiB pagal susitaruną

Ofiso Tel...................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ToL MIDway 2880 Chicago, IIL
Ol-’ISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryto, nuo 2 iki 6 
vnl. Įiopiet ir nno 7 iki b:',0 vnl. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni!

DR. A. JENKINS
(Uetuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vukure

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas: PROspeet 6787 
Namų telefonaa: VTRglnla 2421

Kas laisvo brangina, bas 

perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 

kriziuose pirmutinis dalykas 

— nenusimink. (Hilty).

"Darbai parodo meilės ]ė-V 

gą” (Goethej.
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PIRMAS KUNIGAS TRAPISTAS LIETUVIU 
TAUTOS ISTORIJOJE VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Mahanoy City, Pa. — Ber 
•7 bardas Čerkauskas, sūnus 

Igno ir Paulinos čerkauskų, 
gimęs rugsėjo 2 d., 1912 m., 
Mahanoy City, Pa., gruodžio 

• 19 d. 1942 m., tapo įšven- 
; tintas į kunigus-vienuolius 
: — trapistus Gethsemani, 

Kentucky. Kunigystės šven- 
tinimus suteikė Louisville, 
Kentucky, arkivyskupas J. 

‘ A. Floresh, D.D. Pirmas šv. 
Mišias atlaikė gruodžio 20, 
1942 m., vienuolių trapistų 
bažnyčioje, Gethsemani, Ke
ntucky. Tai pirmas įvykis 
lietuvių tautos istorijoje, 

y kad josios sūnus tapo kuni- 
gu-vienuoliu trapistų.

Bernardas čerkauskas, ku 
ris trapistų vienuolyne yra 
žinomas kaipo kun. M. Si
monas, O.C.S.O., yra baigęs 
Mahanoy City miesto pra
džios mokyklą ir High 
School. Būdamas High 

7 School atsižymėjo kaipo vie
nas geriausių atletų, kad net 
dar ir šiandien atletikos mo
kytojas juomi didžiuojasi.

Bernardo Čerkausko troš
kimas buvo tėpti vienuoliu 
ir įstoti į tokį vienuolyną, 
kurio regula ir įstatymai y- 
ra griežčiausi ir sunkiausi. 

1^ Jo norams ir troškimams a- 
tatiko vienuolių trapistų re-

I

' •

gula, gyvenimas ir įstaty
mai. Trapistų vienuolių o- 
balsis yra: malda ir darbas. 
Trapistai keliasi 2 vai. ry
to, gula 7 vai. vakare. Mie
ga savb- abituose ant šiau
dinių šienikų. Trapistai ne
valgo nei mėsos, nei žuvies: 
maitinasi daržovėmis ir pie
nišku valgiu. Trapistai tar
pe savęs nekalba. Reikalui 
prisiėjus vartoja rankų ženk 
lūs. Laiškus giminėms, vir
šininkui leidžiant, gali rašy
ti keturis kartus metuose, 
būtent: Kalėdose, Velykose, 
Žolinėje ir Visų Šventėje.

Apie trapistus vienuolius 
teisingai yra pasakyta: Gal 
sunku yra trapistui gyventi, 
bet saldu yra jam mirti.

Šventinimo apeigose ir 
pirmose šv. Mišiose kun. M. 
Simono, O.C.S.O., Gethsema
ni, Ky., dalyvavo jo tėvas,

JUOZAPAS MAŽUNAITIS

Jau sukako 1 metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Juozapą, 
kurio netekome jo krikšto dienoj. Saus. 14, d. 1942.

Nors laikas tęsiasi, me3 jo niekados Tegalėsime 
užmiršti. Lai Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias ,už jo sie
lą sekančiai: šv. Antano par. bažnyčioje, Ciceroje, 
egzekvijos ir 3 šv. Mišias — Sausio 14 d., visos 7:30 

,val. ryte; St. Adrian’o par. bažnyčioj,.7000 S. Wash- 
tenavv Ave., Sausio 14 d., 8:45 vai. ryte. Kitos bus 
atlaikytos Katedroje, Sausio 13 ir 14 dd. Gregorinės 
šv. Mišios prasidėjo Sausio 4 d. ir tęsis iki Vas. 2 d. 
TT. Marijonai atlaikys gedulingas šv. Mišias Chica
goje, Sausio 14 d., 6 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir paž'stamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kariu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo sielą.

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Tetos, Dėdės, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

misijos vyriausia atstovė
x, Cicero kolonijoje ir tvarkys 

Ignas Čerkauskas. brolis Pet; , .. .
_ . . . | bilietų platinimą Cicero a-

ras čerkauskas ir teta Al. 
Aleksandravičienė, visi iš 
Mahanoy City, Pa. Taip pat 
dalyvavo ir jo sesuo: Sr. M. 
Germain, Jėzaus Nukryžiuo
to vienuolė, kuri mokyto
jauja Šv. Vincento parapijos 
mokykloje, Girardville, Pa.

Ilgiausių metų kun. M. 
Simone, O.C.S.O.’

Kun. P. čėsna, -klebonas

KUR JAU GALIMA NUSIPIRKTI BILIETU LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMO

Parengimui Orchestra Hali, sekmadienį, 
vasario 14 d., 1943 m.
Nepriklausomybės minėji- galima susisiekti erų Ridiku,

mo komiteto finansų komi
sija, vadovaujant pirminin
kui Povihti Ridikui, pradėjo 
platinti bilietus po visas Chi 
cago ir apylinkės kolonijas. 
Artimoj ateityj bus galima 
jų gauti visur. Tuo tarpu 
jau galima bilietų nusipirk
ti šiose vietose (Kainos — 
ložai-boxes: 6 sėdynės): $10; 
Main Floor $1.10; Balcony| 
(A to E) $1.10; Ręst of Bal- 
cony 83c. (Tuo tarpu galle- 
ry bilietai po 55c neparduo
dami): pas —

Paul J. Ridiką, 3354 So. 
Halsted St. Tel. Yards 1419 
(Bridgeport). (Visais bilie- 

. tų klausimais ar užsakymais

Lietuvis karininkas 
žuvo mūšy virš

komisijos pirmininku).

Stellą Bružas, 1320 S. 48 
Ct., Cicero, III., tel. Cicero 
5282R. (S. Bružaitė yra ko-

pylinkėj).

Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonijoj, 717 W. 18th 
St.

“Drauge”, 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, III. (West 
Side).

Eduardą J. Kubaitį, 4401 
So. Mozart St. (Brighton 
Pirk).

Dan Kuraitį, Milda Auto 
Sales, 907 W. 35th Street 
(Bridgeport).

Metropolitan State Bank, 
2201 W. Cermak Rd. (lVest 
Side).

“Naujienose”, 1739 South 
Halsted St. (18th St.).

Nekalto Prasidėjimo para
pijos klebonijoj. 2745 VVest 
44th St. (Brighton Park).

August Salduką, Midland

Savings and Loan, 4038 So. 
Archer Ave. (Brighton Pk.).

John Shulmistrą, Realty 
Agency, 4016 So. Archer Av. 
(Brighton Park).

Šv. Jurgio para (rijos kle
bonijoj, 3230 So. Lituanica 
Ave. (Bridgeport).

Tai tiktai pradžia. Greitu 
laiku komisija praneš Chi
cago ir apylinkės lietuviškai 
visuomenei apie kitus bilie
tų pardavinėjimo punktus.

Valdyba

COUGHS
Due Te Coldt or Bronchial Irritatlon

Here’s good news for the people of tbe U. S. A. 
Canada’s greatest cough medicme is now being 
made and aold right here, and if you have any 
doubt about what to take this wmter for the com
mon cough or bronchial trritation get a bottle of 
Buckley’s CANAOIOL Mixture. You won’t be disap- 
pomted -its different from anything else you ever 
used one little sip and you get instant action. Only 
45c all druggists. Satisfaction or money back.

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:30 iltį 3

UŽKANDIS 
85c ir aukščiau

fij Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

—Spagettl Ir Ravtoll Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnua. vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

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

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

Vokietijos
(LKFSB). — Queens Uni

versiteto Ko n g ston studen
tas, tik ką užbaigęs karinin
kų kursą, pilotas Arturas 
D. Vilkaitis jau pereitų me
tų pradžioje buvo išsiųstas 
iš Kanados į užjūrį. Daly
vaudamas oro atakose per
eitų metų pabaigoje buvo už 
muštas mūšy virš Vokieti
joj Tai pirmutinis lietuvis 
Kanados aviacijos karinin
kas žuvęs mūšyje.

Kor neįeina saulės švie
sa, ten dažnai lankosi gy
dytojas. (Prancūzų priežo
dis).

r 8KBLBKITES “DRAUGE”

NULIŪDIMO 2 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - RADOF-S

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Vajaus vakarienė su 
gražiu programų

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 skyrius ir 
rengimo komisija šią savai
tę paskendę darbe, nes atei
nantį sekmadienį, sausio 17 
d. parapijos salėj įvyks va
jaus vakarienė su puikiau
siu programų. Ciceriečiai tu
rės progos ne vien praleisti 
gražiai keletą valandų lai
ko, bet ta pačia proga kai
po geri ir uolūs katalikai at
liks katalikišką darbą, pa
remdami Tėvų Marijonų Ber. 
dradarbių rengiamą vakarą, 
kurio visas pelnas skiriamas 
kaipo sveikinimo dovana va
sario 7 dieną įvykstančiam 
seime, būtent Tėvų Marijo 
nų vienuolijai.

abejonės, ciceriečiams 
Tėvai Marijonai labai gerai 
žinomi, nes jie šią parapiją 
lanko ^u dvasine pagalba. 
Bet Tėvų Marijonų vienuo
lijos darbai ciceriečiams dar 
geriau žinomi, nes jų dar
buotė yra begalo plati ir di
delė. reikalauja intensyvaus 
įsitempimo, užtat, jiems į 
talką eina jų bendradarbiai 
su geros valios žmonėmis, 
rengdami įvairius vakarus, 
ragindami katalikišką visuo
menę dėtis prie tų vakarų, 
kad gautas pelnas paleng
vintų jiems sunkią naštą vi
suomeniniuose reikaluose.

Taigi, Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 21 skyrius ir ren 
gimo komisija šią savaitę 
lanko savo parapijos malo
nius geraširdžius platinda
mi jų tarpe tikietus ir pra
šydami jų talkos, nes gerai 
žino, kad bendradarbių sun
kus darbas be visuomeniškos 
paramos, paliks tuščias. Už
tat, ateinantį sekmadienį į- 
vertinkime rengėjų pastan
gas atsilankydami kuo gau
siausiai į jų rengiamą vajaus 

; vakarienę su turiningiausia 
programa, priduokime ūpo 
skyriui ir komisijai, kad ir 
ateityj pasitikėtų ir sureng-
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“DRAUGAS” HFLP M’ANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 
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TH. RANilolph 0488-0489

TIELP VVANTED — VYRAI

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS

72V2C į valandą
rnininuim.

GERI
DRESSING RMS„ CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE i 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Ave.

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

NAKTTMIS SARGAS reikalingas — 
nuolatinis darbas negirtuokliui vyrui 
mažiau 60 metu amžiaus. lengvo 
svorio. 6 0 valandų I savaitę. $25.20 
j savaitę. Kreipkitės ) ROOM 212 

209 W. JACKSON BT.VD.

VYRAI 18 IKI 50
SAUGUMAS — PER DP.M METUS 
DARBAS — GERA MOKESTIS — 
ATOSTOGOS SU T’ZMOK ESČIŲ.
Mes didinam skaičių darbininku prie 
mūši; nuolatinio štabo pagaminime 
ir pakavime maisto produktų. Paty
rimas nereikalinga, tik geras rekor
das kaipo pastovus darbininkas už
teks. Nepaprasta proga apsaugumo 
ir nuolatinis darbas kasdieną —kas 
savaitę.

THE KEITJNG NUT CO.
395 E. Illinois St.

Nuo 10 iki Ii ryte ir nuo 2 iki 3 
popiet. 3 aukštas, septinti 3. Imkite 
Grand Ave. gatvekari iki MeCIurg 
Court. ir nuo ten paeikite vieną blo- 
ką j pietus skersai tuščia totą.

LABORERS
VYRAI SC DEFERRED KLASIFI
KACIJOMIS KURIE IEŠKO PAS
TOVU DARBU. UKIIA I /MOKES
TIS, JSIDIRRI.MAK IR REGI'LIA- 
,RIS ALGOS PAKĖLIMAM PRIE 
GERAI ĮSTEIGTO CHICAGOJE 
BIZNIO NUTOLIMO.! l’IET-VAKA- 
RINĖJ MIIXTO DALY. JEIGU E- 
SAT GEROS SVEIKATOS ATLIK
TI lllltliTI VES LABOR DARBUS 
III SIEKIATE GERESNIO DARBO 
IR ATEITIES APSAUGUMO KREI
PKITĖS PRIE

WM VVRIGLEY JR CO. 
3527 S. Ashland Ave.

REIKALINGI VYRAI — operuoti 
60-inch Cameron • paper press maši
ną. Nuolatiniai darbai. Kreipkitės j:

KIRCHHEIMER BROS. ('O.
429 AV. Ohio Street

tų panašių pramogų. 
Vakarienės pradžia 6:30

valandą vakare, o įžanga la
bai maža, tik 55 centai. J.K.

T.ATHE, MIELINO MACHINE IR 
BENCH HANDS rolkulfngl. Pirmo 
kle«o. Kreipkitės | —

I.AM.MF.RT & MANN 
Wood aini \Valimt Sts.

AKTYVI VYRAI
Reikalingi aktyvi vyrai suvirš 38 m. 
senumo prie lengvi; dirbtuvės dar
iu;. Geros darbo sąlygos. Gera mo
kestis laike mokinimo. $22.00 iki 
$25.00 į savaitę po 30 dieni;.

( ORY GLASS COFFEE BRIAVER 
COMPANY, 325 No. Wclls Street.

Dirbtuvės Darbininkai — 16 iki 60 
iii. senumo. Patyrimas nereikalinga.

VYRAI IR MOTERYS 
Prie lengvi; pieture frame darbi). 
Taipgi priimame darbininkus su ma
žais fiziškais trūkumais ir dalinio- 
latko darbininkus. Gera iViokest's. su 
proga Įsidirbimo ir overiline. Nuo
latini. patogūs darbai.

ARI' PUBLISHING COMPANV
2511 W. Cermak Road

VYRAI — MOTERYS 
MEROINOS

LAUNDRY WORKERS 
TEL. AUSTIN 1900 IR PRAŠY

KIT KALBĖTI SU MR. KING.
BROOKS LAUNDRY 

fiOO North Blvd. Oak Purk. III.

TOOL IR DIE MAKERS

Prie mažų stampings darbų. A Al 
air craft dalių. 60 vai savaitėj. 
Nuolatiniai darbai karo laike.

540 W. 35TII ST.

HELP VVANTED — MOTERYS

MEROINOS

Karo Darbininkės Reikalingos, 
Assemblers, Solderers, Coil Win- 
ders, Radio Chassis Wirers ir 
Solderers.

1500 N. HALSTED

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastie binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. laibai (domus darbas. 
Dieną ir naktį shiftai, greitas jsidir- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. SlK'rman St.

AKTYVIOS MOTERYS
Reikalingos aktyvios moterys prie 
lengvų dirbtuvės darbi;. Geros darbo 
sąlygos, gera mokestis laike moki
nimo. $20.00 iki $241.00 j savaitę po 
30 dienų.

CORY GLASS COFFEE BRFAVEB 
COMPANY, 325 No. VVells St.

Tarnaitės
Kreipkitės asmeniškai prie 

Housekeeper
1260 N. DEARBORN FKWY.

MERGINOS ir MOTERYS, patyru
sios prie covering, gluing ir turnlng- 
in darbų — išdirbant gražius bak- 
sus, photo frėmus ir novelties. Leng
vi darbai, 5 diemos, 40-vaIandt; sa
vaitė. Kreipkitės ; —
325 N. \VELIjS ST., 8-tamo aukšte, 
Tel. SLP.-rlor (107(1.

MERGINOS. 16 metų n r senesnės — 
prie dirbtuvės darbi). Patyrimas ne
reikalinga. Kreipkitės J —

HOVLER ENVELOPE CO.
501 So. Jefferson St. '

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
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PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET.

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. I.AFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS
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Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

RADIO PROGRAMAS — 8 :00 vai. Plrmad ir Ketvirtad. vak. 
IA stoties WGES (1300), au Povilu Saltimieru.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
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Entered as second-Class Matter Ma ch 31. 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Jis buvo ateistas, bet,..
Chicago Tribūne vakar pradėjo spausdinti lt. James 

C. Whittakerio įspūdžius, patirtus kelionėje lėktuvu su 
garsiuoju lakūnu kapitonu Eddie Rickenbacker. Jis pa
sakoja, kaip jų lėktuvas sudužo Pacifiko vandenyne, 
kaip per 21 dieną mažyčiuose guminiuose Laiveliuose, 
milžiniškų bangų daužomi, aštuoni vyrai plūduriavo o- 
keano platybėse; kaip visi meldėsi prašydami Dievo 
išsigelbėjimo.

Pirmame savo rašinyje leitenantas Whittaker rašo, 
kad septyni vyrai iš aštuonių išsigelbėjo nuo mirties 
tik Dievo Apvaizdos dėka. Šis leitenantas atlieka viešą 
išpažintį, sakydamas, kad

ligšiol Jis buvęs agnotikas — ateistas (bedievis). Bet 
nuo savo draugų jis išmokęs melstis. Jis matęs at
sakymą maldai. Kaip negali būti bedievių lapių duo
bėse (foxhoies) Gūadalcanale, taip negali jų būti gu
miniuose laiveliuose tarp bangų ir ryjiklių (sharks). 
Jo visas gyvenimas pasikeitęs. Tos pasikeitimo die
nos jis niekuomet neužmirsiąs.

Prieš keletą savaičių puikiai savo įspūdžius atpa
sakojo kap. Rickenbackeris, išpažinęs pasauliai, kad 
malda ir stebuklas jo ir jo draugų gyvybę išgelbėjo. 
Puikiai savo įspūdžius pasakoja ir kap. Rickenbackerio 
bendrakeleivis lt. Whittaker. Mes nuoširdžiai pataria
me savo skaitytojams tuos įspūdžius skaityti. Jie yra 
ir eensacingi, ir jaudinanti, ir, kas svarbiausia, pamo
kinanti.

Lietuvoje plinta proklamacijos
Rugsėjo gale ir spalių pradžioje Lietuvon grįžo vad. 

vokiečių repatrijantai, t. y. vokiečiai prieš sovietų, oku
paciją iš Lietuvos išgabenti į Vokietiją. Jų grįžimą 
organizuoja ir praveda vokiečių kolonizacijos štabas 
“Ansiedlungsstab”. Nuo bolševikų pabėgusių lietuvių 
sugrįžimu daugiau rūpinasi lietuviškas kolonizacijos 
štabas. Lietuviai gyvenę repatrijantų vokiečių turėtuo
se namuose ar ūkiuose trumpu perspėjimu gavo įsaky
mą iš ten išsikraustyti, kad pargrįžę vokiečiai tuoj gai
lėtų perimti tą turtą. Ryšium su tuo, matyt, Lietuvoje 
plinta daug gandų ir net prieš vokiečių nutarimus nu
kreiptų proklamacijų. Tas matyt iš vokiškojo “Ansied- 
lungs” štabo viršininko kalbos, kurioje jisai suminėjo 
apie vokiečiams nepageidaujamus reiškinius Tauragės, 
Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės apskrityse. Perke
liant ūkininką lietuvį iš repatrijanto ūkio, į kurį kitą 
būsią ištirta, ar jis “sugebėjo" tvarkyti didesnį ūkį; 
negu anksčiau turėtąjį. Kokios yra Lietuvoje dabar gy
venimo sąlygos matyti kad ir iš to, jog kai kurie iš 
pargrįžusių vokiečių, nors jie čia yra okupacinės vo
kiečių valdžios globojami, vėl viską pametę bėga į Vo
kietiją.

Mūsų veikimo centro reikalai
Sausio 7 d. New Yorke įvyko Labai svarbus A. L. R. 

K. Federacijos centro valdybos suvažiavimas, apie ku
rį, esant laiko ir turint laikrašty vietos, reiktų smulk
meniškai ir plačiai aprašyti. Deja, to neturint, tenka pa
sitenkinti keliomis pastabomis.

Iš devynių centro valdybos narių rusirinkime daly
vavo septyni: kun. Jonas švagždys. kun. Pr. Juras, kun. 
J. Balkūnas, J. Laučka. A. Aleksis, M. Zujus, L. Šimu
tis. Be jų, buvo daug žymių svečių — Kunigų Vieny
bės centro valdybos nariai ir kiti. Išklausius raportų, 
nuodugniai aptarta visa eilė svarbių klausimų: Lietu
vai Gelbėti Fondo reikalai; Liet. Kultūrinis Institutas; 
Spaudo? Biuras; Federacija ir pastangos Lietuvos val
stybę atstatyti; santykiai su Amerikos Lietuvių Tary
ba; karių motinų peticija; mūsų darbai Amerikos karo 
pastangoms remti; Lietuvos Nepriklausomybės subak-
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ties minėjimas; mūsų organizacijų auginimas, spaudos 
stiprinimas ir kiti reikalai.

Kokie nutarimai pravesti šiais klausimais, paaiškės 
iš priimtųjų rezoliucijų, kurias mes savo skiltyse pa
skelbsime ir kurias ir kiti mūsų laikraščiai atspausdins. 

MĖSŲ PASTANGOS AMERIKOS PERGALEI

Šiuo svarbiu reikalu A. L. R. K. Federacijos centro 
valdybos suvažiavimas priėmė tokį nutarimą:

Federacijos centro valdyba džiaugiasi Amerikos
lietuvių katalikų pastangomis Amerikos pergalei. Su 
dideliu pasitenkinimu konstatuodama, kad Lietuvių 
R. K. Susivienymas Amerikos už kelis šimtus tūks
tančių dolerių U. S. Karo bonų yra nupirkęs, kad A.
L. R. K. Moterų Sąjunga yra įsigijusi tų bonų už 
kelias dešimtis tūkstančių dolerių, kad parapijos, lo
kalinės draugijos ir paskiri asmenys už dideles pi
nigų sumas perka bonus, kad lietuvaičių katalikių 
vienetai prie Amerikos Raudonojo Kryžiaus daug ir 

. gražiai darbuojasi, kad gausiai aukojama Amerikos 
Raudonajam Kryžiai, tačiau Federacijos valdyba rū
pinsis raginti, organizuoti ir vienyti, kad visi darbai 
Amerikos pergalei būtų dirbami dar didesniu įsitem
pimu, dar daugiau perkami U. S. Karo bonai ir dar 
duosniau aukojama ir Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir ŪSO ir kitiems karo tikslams.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Šis reikalas yra svarbus ir rimtas. Dėl to mūsų vei
kimo centro vadovybė į jį visu rimtumu ir atsižvelgė. 
Tai matysite iš šios suvažiavimo rezoliucijos:

Turint galvoj, kad 1943 m. vasario 16 d. sueina ly
giai 25 metai nuo Lietuvoj Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo, Federacijos centro valdyba energingai 
ragina Amerikos lietuvių katalikų visuomenę š i ą 
reikšmingą sukaktį minėti ypatingu prisirengimu ir 
iškilmingumu, kad iškilmių atgarsiai pasiektų didžią
ją Amerikos spaudą ir radijo stotis, taip pat šio kraš
to valdžios pareigūnus. Turint galvoj ir tai, kad šiuo 
momentu ypač reikia demonstruoti visų lietuvių vie
ningumas ir griežtas stovėjimas už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, Federacija užgiria susidariusius 
ir susidarančius bendrus Liet. Nepr. minėti lietuvių 
komitetus ir skatina pelną paskirti Lietuvos valsty
bei atstatyti.

KITI VIETOS REIKALAI

Visiems aišku, kad visa mūsų veikla ir Amerikos 
pergalei ir Lietuvai išlaisvinti Labai daug pareina nuo 
organizacijų gausumo ir stiprumo. Dėl to negalima bu
vo į jas neatsižvelgti. Aptarta visų mūsų organizacijų 
reikalai, bet šiuo tarpu ypatingo dėmesio atkreipta į 
LRKSA, Moterų Sąjungą ir spaudą:

Einant šiuo metu Lietuvių R. K. Susivienymo Ame
rikoj ir Moterų Sąjungos narių prirašinėjimo vajams, 
Federacijos valdyba nuoširdžiai skatina lietuvius ka
talikus rašytis prie šių garbingų ir šaunių organi
zacijų, kurios savo veikla ir praeities nuopelnais taip 
aiškiai įrodo savo naudingumą ir reikalingumą. Atsi
mindami tai kad juo gausingesnės jos bus, juo bus 
stipresnės ir savo darbais vaisingesnės, labiau ir rim
čiau rūpinkimės jų auginimu.

Atsižvelgiant į naujus mūsų spaudai šiuo metu už
dedamus medžiaginius apsunkinimus ir begalinę lie
tuvių katalikų laikraščių reikšmę, iškyla didelis rei
kalas organizuotai ir vieningai juos platinti ir remti. 
Todėl centro valdyba siūlo Federacijos apskričiams 
ir skyriams šiemet suorganizuoti kolonijose spaudos 
savaitę, kurių programą paruošti ir darbą pravesti 
padė3 laikraščių redakcijos ir administracijos.

Apie kitus Federacijos valdybos nutarimus para
šysime kitą kartą.

Diktatūroms vielos nebus
Neseniai Stalinas savo kalboje yra padaręs labai ka- 

rakteringą ir įsidėmėtiną pareiškimą. Jis pasakė, kad 
po karo Vokietija nebus skaldoma* Dabar, girdi, ka
riaujama ne prieš Vokietiją, bet prieš Hitlerį, šį Sta
lino pareiškimą analizuodami kai kurie politikai mano, 
kad komunistų vadai taip kalba dėl to, nes tikisi, kad 
po šio karo Vokietija taip pat bus komunistiška ir dėl 
to j oš skaldyti nereikės.

Tiesą pasakyti, komunistai, taip kaip ir naciai, nė 
vienos valstybės nenori skaldyti. Jie čielybėje jas nori 
pasiimti. Juk ne pasi apt ir, kad komunistai visą pasaulį 
siekia aukomunistinti. Naciai savo pagoniškojo naciz
mą jungą visoms tautoms nori užkrauti.

Bet, atsižvelgiant į tai, kad kariaujama už demokra
tiją ir visų tautų laisvę, jokioms diktatūroms pasau
lyje neturės būti vietos. Visos tautos bus laisvos ir 
nuo nacizmo ir nuo komunizmo.

Kalbėti apie Vokietijos neskaldomumą yra didelė 
klaida. Jei norima pasiekti taikos Europoje, turės būti 
pažabotas vokiečių imperializmas, sutriuškintas jų mi
litarizmas, atimtos iš jų tos teritorijos, kurias jie turi 
pasigrobę ir kurios jiems jokiu būdu nepriklauso.

Trečiadienis, sausio 13, 1943

kumpai

The Lithuanian Situation, 
Lietuvos Pasiuntinybės pas
kutinysis 1942 metų biulete
nis, duoda daug žinių iš Lie
tuvos ir apie Lietuvą.

Įdomus ir svarbus yra pa
ties ministro žodis baigiant 
senuosius metus ir prade
dant naujuosius; skaudžių 
žinių paduodama iš nacių o- 
kupuotosios Lietuvos; gana 
daug ištraukų iš kitataučių 
laikraščių ir žurnalų įdėta; 
randame ir lietuvių spaudos 
apžvalgą.

Pasiuntinybės biuletenis 
yra reikalingas ir naudin
gas.

Jame duodama tiek daug 
vertingos medžiagos, kad ji 
visai tiktų mėnesiniam žur
nalėliui.

Vieną, kitą straipsnį pri
dėjus, šį mimiografuotą biu
letenį būtų galima paversti 
žurnalu anglų kalba.

Kad toks žurnalas yra rei 
kalingas, apie tai ir rašyti 
nereikia.

Bet ne mūsų reikalas Pa
siuntinybei sugestijas dary
ti-

Tarybos tokio žurnalo lei
dimu galėtų rūpintis.

Tam reikalinga lėšų.
Kur jų gauti?
Į tai mūsų visuomenė turi 

atsakyti. ,
Jei ji pritars Amerikos 

Lietuvių Tarybos programai, 
priimtai praėjusią savaitę 
New Yorko suvažiavime, ir 
ją parems, turėsime ir anglų 
kalba žurnalą ir net dažnai 
leidžiamą biuletenį.

Amerikos Lietuvių Taryba 
turės jungti visas mūsų jė
gas, kad ir Lietuvos vardas 
būtų plačiai garsinamas ir 
Lietuvos išlaisvinimo darbai 
vieningai dirbami.

•
Studentų žodžio paskuti

nysis 1942 metų numeris iš
ėjo, tiesa, pavėluotai, tačiau 
skaitytojai gal labai nepyks, 
nes tas numeris yra ypatin
gai gražus ir turiningas.

Šiais metais šis vieninte
lis lietuvių žurnalas žada 
būti dar geresnis. Jis žada 
visus geruosius lietuvių ra
šytojus prie savęs sutrauk
ti

Pirmąjį šių metų ‘ ‘ Studen
tų Žodžio ’’ numerį Federa-

Po svietą pasidairius
Šnekasi du vokiečiai.
— Žinai ką, Fncai, — sa

ko vienas. — Mes be užsie
nio jokiu būdu neapseisime. 
Duoną kepame iš šiaudų, 
rūbus pasigaminame iš žo
lės, skūrą pasidarome iš žie
vės.:. A

— Tai ko dar mums už
sienis turi duoti? — nutrau
kdamas paklausė kitas.

— Apsidairykime, ar nie
kas negirdi, — pašnabždo
mis pastebėjo vienas. — Už
sienis mums turi pagaminti 
kartuves... Hitleriui.

Apie Lietuvą dabar šneka 
ir figerius daro visi, kaip 
kas išmano. Geriausiai paš
nekėjo pastaram laisvama
nių “Dirvos" numery, Z. 
Jankauskas iš Filadelfijos. 
Jis sako, kad “Lietuvos rei
kalai eina gana paraleliai", 
girdi, tiktai reikalinga yra 
ją išvaduot iš priešų paver
gimo.

Kokie tie Lietuvos reika
lai eina paraleliai, jei svar
biausias reikalas — nepri
klausomybė — reikia vaduo
ti.

Yra, tavorščiai, žmonių, 
kurie savo ilgomis šnekomis 
tik gazietų poperą gadina.

— Gi moters kūno anato
miją. Dreses pasikaso j usios 
jos duoda progos vyrams pa> 
studijuoti jų kūno ypatybes, 
tai yra odos baltumą, gys
lų mėlynumą, kaulų išsikiši
mą ir taip toliau. Dėl to mo
kslo, kaip matai, jos nepaiBo 
net didžiausio šalčio. Tvo
ros pyška, o jos eina nuo
gom, pamėlynavusiom bla^ų 
zdom.

— Tai kodėl jos neina į 
universitetus, ten kur medi
cinos studentai medicina 
studijuoja? Kam joms savo 
kojas demonstruoti ten, kur 
visai nėra kam jų anatomiją 
studijuoti?

— Matai, moterys yra la
bai paklusnios ir turi didelė 
meilę mokslui. Kai tik ma
da pasako, kaip turi rėdytis, 
jos nepaiso nei laiko, nei 
vietos, nei aplinkybių. Kas 
gali daugiau pasiaukoti mo
kslui?

T

Važiuoja aną dien stryt- 
kariu. Priešais mane visą 
eilė merginų ir moterų nuo
gom aukščiau kelių blauz
dom. Šalę manęs sėdi du se
nyvo amžiaus žmonės. Vie
nas jų sako garsiai:

— Pasakyk man, tamsta, 
dėl ko dabar visos moterys 
vaikšto savo dreses pakėlu- 
sio8 aukščiau kelių? Juk tai 
baisiai nepadoru.

— Gal tai nepadoru, bet 
jos kelią mokslą, — atsakė 
šalę sėdįs.

— Kokį mokslą?
------------ 1
cijos centro valdybos susi
rinkime nutarta išleisti Fe
deracijos lėšomis.

Iš to galima suprasti, kaip 
rimtai žiūri į šį žurnalą mū
sų veikimo centras.

Kaip senovėj būta
Cambridge, Mass. Per upę 

nuo Bostono šitame mieste 
gyveną lietuviai nieku nepa
sižymėjo, negu tik tuomi, 
kad čia buvo visokių socia
listu ir tikėjimo priešų tvir«^ 
tovę? Dabar bet, jau sudru- 
tėjus parapijai, po atsisky
rimui nuo Bostono, statoma 
nauja bažnyčia. Pasi dėko
jant klebono drąsiai kovai 
su visokiais istais, Cam
bridge visur katalikiška 
tvarka viršų paėmė. Cicilie- 
tai. jei yra kokie, turi užr^ 
pečkiuose kur tūnoti. Drau
gysčių sueigose ir taip žmo
nių suėjimuose jiems nei iš
sižioti neduoda, nes mūsų 
miestelio lietuviai gerai pa
tyrė. kur nuveda susidėji
mas su taip vadinamais tau
tiečiais ir socialistais. (2vai 
gždė 1010).

1

BE 100% 

WITH YOUR

IBY IIS
DIDZIUStAS ORDAI VIK PASILEIDŽIANT ANT ŽEMfcN PARUOSTAS IŠBANDYMUI ---------------------

Vaizde matosi “Conatellation”, didžiausias, greičiausias ir stipriausias ant žemča pasileidžiantis or
laivis. kuris bus vartojamas nešioti prekes ir suteikti kitas transportaoijoa pagel bas. Šia milžiniškas 
orlaivis buvo pirmą sykį išmėginamas Lockheed terminai Burbaak, Cal. Prie šio milžino yra LooV 
klieed P—38, kuris Išrodo labai mažas, nors yra taipgi milžinas.

■
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Lietuvių piešėjų
Rėmėjų satvažiavimas- 
seimelis

Nors suvėlinta, nes tikė
tasi, kad viena iš centro na
rių, kaip visuomet, aprašys 
šį skaitlingą priešmetinį su
sirinkimą, vadinamą seime
liu, tačiau nesulaukta. Su
važiavo virš šimtas rėmėjų, 
kurios peržvelgė praeitų me 
tų darbus, svarstė visą eilę 
šių metų parengimų.

Metinė vakarienė bus va
sario 28 d., šv. Kazimiero 
akademijoj. Skyriai žadėjo 
prisidėti, su dovanomis, au-, 
komis, o per vakarienę pra-i 
sidės vajus — vajinės va
karienės visuose skyriuose. 
Beveik visi skyriai turi pa
lišky rę dienas ir rėmėjos, it 
bitelės, ruošiasi, kad šiais į 
metais, kuomet viskas taip, 
pabrango, vajus atneštų di- ( 
dėsnių vaisių. Rėmėjos tiki-j 
si žymios paramos iš gera
darių pusės, nes atjaučia se
selių darbuotę ir pasišventi
mą

Po apsvarstymo visų rei
kalų, eita prie rinkimo val
dybos. Gausiu delnų ploji
mu susirinkimas prašė pa
silikti tą pačią valdybą dar
buotis ir toliau, būtent dva
sios vadas kapelionas kun. 
B. Urba, pirm. A. Nausėdie
nė, vice pirm. O. Reikaus-

kienė ir Z. Bartkaitė, nut. 
lašt. V. Galnaitė, fin. rašt. 
K. Garuckaitė, ižd. viena iš 
seselių, iždo glob. B. Bytau
tienė ir A. Nedvarienė, ko- 
respondentės S. Jurgaitė ir
E. Andreliūnienė ir pirm. A.•
Nausėdienė.

Baigiant susirinkimą pir
mininkė A. Nausėdienė tarė 
nuoširdų ačiū kapelionui, 
Motinai Juozefai ir sesutėms 
bei viešnioms rėmėjoms už 
parodytą užuojautą ir pas
kutinį patarnavimą mirų-, 
šiam j os brangiam vyrui I- 
zidoriui Nausėdai. I

Motina Juozefa sus-mą 
sveikino Kalėdų ir Naujų, 
Metų proga.' Paskui seselių 
pakviestos visos susirinko į 
valgomąjį, kur stalai buvo 
apdėti įvairiais gardumy
nais. Seselės pavaišino šilta 
ir gai džia vakariene, nes ta 
pačia proga paminėta ir si
dabrinis kunigystės jubilie
jus kapeliono kun. B. Ur
bos. Skyrių pirmininkės svet 
kino jubiliatą ir įteikė do
vanų. Pirm. A. Nausėdienė 
savo kalboje, apibudinus jur 
biliato nuopelnus, nuo cent
ro suteikė dovaną. Kun. B. 
Urba dėkojo nuoširdžiai vi
soms ir pareiškė džiaugsmo 
galįs pasidarbuoti su rėmė
jomis taip kilniai ir bran
giai įstaigai. S.J.

dėmesiui
Eduardas J. Kubaitis, re

daktorius Mariannhill misi- 
jonierių (Detroit), leidžiamo 
žurnalo “Leaves of St Ber- 
nard,” norėtų susisiekti su! 
piešėjais-jomis Chicagos lie
tuvių katalikų tarpe. Kadan-J 
gi jam reguliariai prisieina 
užsisakyti specialių piešinių 
pailiustruoti žurnalą “Lea
ves”, p. Kubaitis norėtų gau 
ti pavyzdžių (samples), nuo S 
tokių asmenų. Jei stilius bus 
tinkamas, užsakyti piešiniai 
bus gerai apmokėti. ‘Leaves’ 
išeina kas du mėnesiai ir tu-, 
ri 55 000 fopijų tiražo po vi
są Ameriką, Kanadą, ir Pie-! 
tų Ameriką, p. Kubaitis ti-į 
kiši, kad lietuvių katalikų, 
ypatingai jaunimo, tarpe 
yra gabių artistų-čių, ir jis 
norėtų duoti jiems-joms pro-j 
gos ne tiktai išvystyti savo 
talentą, matyti savo kūri
nius plačiai paskleistus, bet 
ir sykiu gauti užmokestį už 
savo darbą. Suinteresuoti 
yra prašomi prisiųsti savo 
piešimo keletą payyzdžių, 
šiuo adresu: Eduard J. Ku-j 
baitis, 401 So. Mozart St.,i 
Chicago, III. Koresp

Dievo Apvaizdos 
parapijos žinutės

Parapijos mętinis susirin-į 
kimas įvyko sausio 10 d., I 

popiet, parapijos svetainėje. 
Klebonas kun. Martinkus i 
džiaugiasi parapijos nuveik 
tais darbais 1942 metais ir 
dėkoja visiems parapijonams 
už pasidarbavimą, Atmokėta 
daug skolos ir daug pagerin
ta parapijos nuosavybių.

Iown of Lake žinutės'
ARD 1 akyr. “pantry par 

ty” sausio 10 d. seselių na- 
į muose pavyko, Suuešta įvai- 
I rių valgomųjų dalykų. Sese
lės iš savo pusės visus vai
šino. J. Čepulienei vadovau
jant pasakyta kalbų. Rėmė
jos laiką gražiai praleido. 
Išlydėdamos seselės, ir vir
šininkė sesuo Alfreda, nuo
širdžiai visoms dėkojo už dc 
vanas

veną pasimelsti už greitą 
karo laimėjimą ir pastovią 
taiką

Po novenos bus susirinki 
mas “smoker” parapijos sa
lėj.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir 
tuos, kurie jį persuktoje. 
(Marcus Aurelius).

JOOOCCO

■DRAUGOH METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

Uetuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais “DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

L I E T U V A IT E S” MUZIKU PARAŠĖ

ŽODŽIUS PARAŠĖ
VEIKALO VADĖJAS

VEIKALO REŽISIERIUS

ŽILEVIČIŲ &
STEPONAITIS

PROF. A. POCIUS

IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDĖJA ....................................... L. P1LIPONYTĖ-ZA1KIKNĖ
“ELENUTĖS” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENĖ 

“IGNO” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .... AĮMĮ* Į^AMJNSRAK

Chorines dalis atliks ....................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus puiki muzika šokiams - Daly vaus žymūs artistai ir dainininkai

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

gražiąją "LIETUVAITE".

Sokol 
Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

Sekmad., Vasario (Feb.)21 d., W
> 4.

Chicago, Illinois

Parengimas Tėvų Marijo
nų Bendradiarbių 26 skyrius 
jau pilnai prisirengęs prie 
parengimo, kuris įvyks sau
sio 17 dieną, parapijos sve
tainėj. Pradžia 6 vai. vaka; 
re. Pasižadėjo dalyvauti kle
bonas krun. Martinkus, o var 
karo vedėju bus kun. Urba. 
Žadėjo dalyvauti ir daug sve 
čių iš kitų kolonijų. Žadėjo 
dalyvauti ir Tėvų Marijonų: 
kun. Sandys ir, jei gerai jau
sis, dvasios vadas, kun. J. 
Dambrauskas ir kiti. O ką 
kalbėt apie 18-či.ue gerašir
džius. Visi perka tikietus iš 
anksto. Vakaro komisija rū 
pinasi, kad viskas būtų kuo 
geriausia. Visi kareiviai, ku
rie tuo laiku bus sugrįžę a- 
tostogų, bus veltui priima
mi bankiete. J. Aukškalnn 
iš Gary, Indiana, atvyks ir 
psu-odys judamus paveikslus. 
Taigi, sausio 17 d., 6 vai. va
kare, į parapijos svetainę 
susirinks daug svečių, o dar 
daugiau vietinių.

Aštuonioliktos, kolonijos 
moterys rengia, “pantry” ir 
“linen shower” vietos sese
lėms, sausio 21 d., 7 vai. vą

škare, knygyn-cf kambaryje. Į- 
eiti nuo 18-tos gatvės. Ma- 
lpnėkite susirinkti kuo skait
lingiausiai. Visoms užtikrin
ta “good time”.

Apaštalystės Maldos Dr- 
gija rengia “bunco party” 
24 d. sausio 3 vai. popiet pa
rapijos svetainėje. Pelnas pa 
rapijos naudai. Nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti.

Amžiną atilsį, sausio 7-tą 
dieną mirė Veronika Liepie- 
nė, ilgai gyvenus Dievo Ap
vaizdos parapijoj.. Velionė 
sirgo ilgą Laiką. Buvo pa
vyzdinga katalikė. Priklap 
sė prie visų katalikiškų drau 
gijų. Paliko liūdintį vyrą 
Petrą ir daug giminių ir 
draugų.

Teresė ip Juozas Kikai iš
kėlė šaunią vakarienę kalėd- 
ninkams sausio 6 dieną. Be 
klebono ir vikaro dalyvavo 
artimi Kikų draugai. Buvo 
atsilapkęs ir Vetackų sūnus, 
kuris sausio 7 dieną išvyko 
į kariuomenę. Juozas Kikas 
yra dirmavonės tėvelis jau* 
no kareivio. Koreap

Šv Vardo Draugija šau
niai pasirodė sausio 10 d. 
dvasinėj puotoj. Po šv. Mi
šių parapijos svetainėj bu
vo pusryčiai ir susirinkimas 
Kun. S. Adominas darbuo
jasi, kad visi vyrai šios pa
rapijos taptų mariais Sv. 
Vardo Dr-jos.

Sausio 16 d. 7 vai. vak. 
visi nariai susirinks į no

Susirinkimai
Bridgeport. — Moterų Są 

gos 1 kp. metinis susirinki
mas įvyks sausio 13 d., tre
čiadienio vakare, 7:30 vai., 
Šv. Jurgio parap. svet., ant 
2-rų lubų. Visas 1 kps. na
res prašom ateit susirinki
man ir užsimokėt duokles 
už 1943 metus. Valdyba

šv. Pranciškaus Tretinin
kų 3 ordino sus-mas įvyko 
sausio 8 d., parap. svetainėj. 
Valdybon įėjo: dvasios va
das kleb. kun. Linkus, pirm. 

j M. Sudeikienė, vice pirm. E. 
Gedvilienė, rašt. Landienė, 
ižd. U. Panavienė. Nutarta 
rengti vakarą parapijos nau 
dai. Tam darbui išrinkta ko
misija. Kun. Linkus davė dr- 
jai gražių patarimų. Koresp

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

WHOLESALE

i'!
y Žį£

(JQUOB
ĮSTAIGA

Uvejjoja<ne 
po visą 
diliąja

REMKITE 
8ENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTER, aav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

£

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Palaimintos Lietuvos Dr- 
gijos metinis susirinkimas 
jvyks trečiadienį, sausio 13 
d. 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Bus iš
duota nariams metinė finan
sinė atskaita. Visi prašomi 
atsilankyti.

Lucille S. Dagis, rašt.

Sausio 13 d. 8 vai. vakare 
įvyks metinis susirinkimas 
LRKSA “Feminine Fancies 
pirmininkės Ievos Lukošiū
tės namuose, 7011 So. Arte
sian Avė. Prašoma narių su
sirinkti, nes bus daug kas 
svarstoma reikale šių metų 
kuopos veiklos. Rast.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MfSŲ 
MILŽINIŠKO SrAKO MUZIKA-

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASI NAUDO K IT PROGA DABAR
KOL DAR NEMPARDUOtl.

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES. ELI TES 
mu "cascM" — $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75.00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENGAI.AS — $12.00. ŠMUGE
LIAI SMI IROMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.60. $3.00. $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visi) virS- 
minėti) instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$1 8.50. $23.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOL8, I r DRUM 
HEAIJS pataisom) jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass tr "reed” lmft.ru men tams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlpe- 
tams. TriObotns, Saxaphones ir 
taipgi Smuikoiua i* Guitarams,

GOLDKTKIN'S
9|4 Maiacll

MUŠIU SHOP 
St., Glilragn

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabą/tinis stakas dar neišparduo- 
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

AHONTAS,
run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai

GENUINE POCAHONTAS, . $9 2Q
*8.65

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.
BLACK RAND LUMP anglys, labai geri S irt rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.0U

Mom kalno- iierkant 4 Ūmui m ar »mlr4
6882 SO. LONG

1o<m perkant 4 Um
AVE. TEL. PORTSMOUTH 0022

J

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Ragą 
— Radios — Refrigerators—* 
Wasbers — Mangela — and 

. Stovea

Nationally advertised itema

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

r-r iki

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rūAIrs moterų kailiniai, kailiukais papuoAtats arba 
eloth kotai parsldukla nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

.NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINfiJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYUNK18 LIETUVIJA K AMD IEN SU ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! —

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

Pilone: GROtehlll 22U

WHFC-l450kil.

lmft.ru
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

laika suprato 
savo klaidą

DINGUS GENEROLAS

LIETUVIS KUR TAI PIETŲ PACIFIKE
sario 23 d., jis buvo reservp 
oficeris, dabar yra kur tai 
pietų Pacifike. Seniau gyve
no Lake Charles, Louisiana. 
Tėvas ir motina, Aleksan
dras ir Ona Rukai, gyvena 
Gary, Ind.

Justin Rūkas yra vedęs'ir 
jo žmonos vardas yra Laure 
Elise Rūkas.

Omaha, Neb., pereitą pen
ktadienį, buvo teisiamas J. 
A. Nelson už trafiką. John 
Nelson įėjęs į teismą pasvei
kino “Heil Hitler”. Teisėjas 
už teismo įžeidimą nubaudė 
šimtu doleriu.

John A. Nelson suprato 
savo klaidą ir viešai apgai
lėjo savo išsišokimą ir paža
dėjo daugiau niekad tų žo
džių nevartoti.

Teisėjas džiaugės, kad J. 
Nelson suprato savo klaidą 
ir viešai ją apgailėjo.

Šautuvo gaidukas po didžiuoju kojos
pirštu, o vambzdys prie smakro

*
ŽMOGUS, KURIS GĄSDINĄ KITUS, KAD JIS NU
TRAUKS GYVYBES SICLĄ.

HZ
•* į į
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Plėšikas pateko policijai į rankasJustin M. Rūkas 
First Liuetenant

First Liuetenant Justin 
M. Rūkas gimė 1910, vasa 
rio 24 dieną, Westville; III.

First Liuetenant Justin 
M. Rūkas baigė Holy 
Angels pradžios mokyklą 
Gary, Ind., ir Central High 
school Hamond’e, Ind. Baigė 
Louisiana State University, 
kur gavo Loctors Degree 

E ,(Ph. D.) Geologijoje.
Justin M. Rūkas yra pasi

žymėjęs football sporte, 
Louisiana State, jis buvo 
ttamed All Southern — 
tackle in mentioned for All- 
American in 1934. Paskui 
gyveno vienerius metus su 
Brooklyn Dodgers Football 
Professionai team. Justinas 
dirbo su United Oil Compa- 
nies of California, dirbo 
Louisiana aliejaus laukuose 
kaipo geologistas.

Justin Rūkas į Dėdės Ša
mo armiją išėjo 1941 m., va-

Vakar rašėm, kad pereitą 
šeštadienį koks tai banditas 
apiplėšė The United Parcel 
Service, 2301 Federal str ir 
nušovė James Masopust, 56 
metų. I
Sučiuptas banditas

Chicagos policija, pereitą 
pirmadienį, banditą sučiupo. 
Jo vardas — Leo Zajac, 39 
metų amžiaus.

Liudininkai parodo, kad

ta policijai. Policija atvyko 
į viešbutį ir plėšikas neįsi
leido į kambarį tol, kol ne
buvo pagrasinta, kad durys 
bus'išlaužtos ir į jį bus ša.u-
nafna.

i

Leo Zajac yra sėdėjęs ka
lėjime už plėšikavimus, jis 
du kartus buvo gavęs paro- 
lę, paskutinį kartą iš kalė
jimo buvo išleistas 1941 
rų., gegužės 19 dieną.

. Pereitą šeštadienį iš the 
Leo Zajac yra tas pats as-ĮUnited Parcel buvOi
muo, kuris apiplėšė the
United Parcel Service ir nu
šovė Masopust, 2403 South 
Lombard ave.> Cicero. Maso
pust buvo nušautas kada: 

i jis bandė sulaikyti plėšiką 
prie durų. Plėšikas susižei
dė į durų stiklus ranką ir 
veidą ir pametė brauningą.

pagrobta $840.

Jr

Plėšikas nenorėjo 
atidaryti durų

Apie plėšiką buvo praneš-

Skaityk ir platink
Įdomiausias dienraštis yra 

“Draugas”. Visų nuoširdžių 
lietuvių didžiausias troški
mas, kad koplačiausiai bus 
skaitomas “Draugas”. Todėl 
paragink savo kaimynus ir 
pažįstamus, kad jie užsisa
kytų laikraštį “Draugas”

("Drau <as" Acme telephoto)

Pranešama, kad brig. gen. 
Kenneth N. W.alĮcer, iš Glen- 
dale, Calif., dingo po daly
vavimo sąjungininkų oro 
skridimo į Rabaul, »New Bri
tam.

F.B.I. suėmė 5 vokie
čius svetimšalius

Dar penki vokiečiai sve
timšaliai Chicagoje savaitės 
gale buvo suimta, jų tarpe 
trys vyrai ir dvi moterys. 
Nuo Pearl Harbor užpuoli
mo Chicagoje buvo paimta į 
apsaugą 219 svetimšalių. Iš 
219 suimtųjų yra 205 vo
kiečiai, 8 japonai ir 6 italai.

Iš penkių suimtųjų vokie
čių buvo paimta šautuvas ir 
trumpų bangų radijas.
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Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimą

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

» z
Turime dalelės garbės* kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 

TfiVU MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kurisjVyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2327 W. 23rd Plaee, Chidago, III., Va
sario 7 d., 1943 m. It

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis parapijos baž
nyčioje 10:00 vai. ryte. Šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų 
Bendradarbių, Geradarių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus 
pritaikintas prie šios dienos iškilmių.

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo efedyvianra.
2.00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.
Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 

Kiekvienam iš jūsų gerai žinoma kokiems kilniems tikslams Fon
das buvo įsteigtas. XV-ame TT. Marijonu Bendradarbių Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chicagoj kaip .tik gimė ši kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikymą bei kunigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje/ Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (bent 5 dole
rius vadinasi Fondor Rėmėjai. Nariai gauna a. a. Kun. J. Navic
ko atvaizdą; jų vardai bus Seminarijos prieangyje iškalti; kas
met rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko laidojimo dienoje, šv. Mi
šios bus laikomos už gyvus ir mirusius Fondo narius.

Fondo Rengėjai dalyvauja bendrose Seminaristų maldose 
lr gauna paveiksluotą a. a. kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą.

Baigkime tą kilnų pradėtą darbą tapdami to Fondo Na
riais arba rėmėjais.

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. L C., , 
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

Slėptis po 4 
lova pavojinga

New Britain, Conn., ketu- 
risdešimt devynerių metų 
vyras grįžo iš darbo namo. 
Kada vyras įėjo į namus, tai 
jo. žmona, 45 metų, stovėjo 
netoli miegamojo kambario 
durų. Grįžęs vyras išgirdo, 
kad kas tai sušlamėjo po lo
va. Vyras pabadė po lovą ir 
iš po palovės išlindo vyras, 
35 metų amžiaus. Grįžęs vy 
ras iš darbo čiupo šautuvą 
ir nušovė svetį kuris buvo 
palindęs po lova.

Vyras nušovęs palindusį 
po lova vyrą pašaukė polici
ją. Vyras nušovęs kitą vyrą 
kaltinamas žmogžudystėje.

Visokių keistuolių pasi
taiko gyvenime. Iš Hillsdale, 
III., pranešama ape vieną 
farmerį, kuris gyvena ketu
rios mailės į rytus nuo Rock 
Island kauntės bendruome
nės. Farmeris turi 48 me
tus amžiaus ir jis sausio 11 
dieną laikė šautuvo gaiduką 
po didžiuoju kojos pirštu ir 
ketino sau gyvybes siūlą nu 
traukti. Šis farmeris nuo; 
pat ryto, sausio 11’ dieną, 
laikė šautuvo gaiduką po di- 
džiouju pirštu, o vambzdys 
buvo įbestas į smakrą. 

Bandė prieiti

Šerifas Joe Schneideris 
bandė prie jo prieiti, bet 
farmeris neprisileidžia, gąs
diną. kad tuojau paspaus ( 
gaiduką, šerifas kuris yra 
farmerio draugas, bandė 
prikąjbėti, kad jis testamen
tą pasirašytų, kad tuo galė
tų paimti į savo rankas, bet1 
farmeris Ferkel neprisilei
džia prie tos minties, 

i -
Įpuolė į nusiminimą.

J Sakoma, kad farmeris 
Ferkęl įpuolė į nusiminimą 

inuo 1942 m., kovo mėnesio, I
kai jo 12 metų amžiaus dūk-; 

į te mirė, viena iš dvylikos jo j 
1 vaikų.

Farmerio žmona ir devyni ; 
vaikai gyvena farmoje, bet

Rimtas įspėjimas
Michael F. Mulcahy, Chi

cago director of the Office 
of Price , Administration, 
pereitą pirmadienį, pareiškė,1 
kad asmenys dar neturį pir
mosios karo racionavimo 
knygutės turi first War Ra-1 
tion Book įsigyti iki sausio

sausio 10 dieną apleido na
mus ir nuėjo pas kaimynus, 
po šeimos ginčų. Sausio 11 
dieną farmerio sūnus Ru- 
ssell, 25 m., grįžo iš Rock 
Island į namus. Sūnus įėjęs 
į kamabarį pajuto parako 
kvapą, manė, kad tėvas nu
sišovė, bet tik buvo peršu- 
tos lubos.

Tėvas sūnui liepė išeiti iš 
namų,, jis tvirtino, kad no
rįs nusišauti.
Visą dieną keistoj 

pozicijoje

Šerifas Schneider ir chief 
Deputy VVilliam Coleman at 
vyko vėl į farmą, apie 9 vai. 
prieš piet, sausio 11 dieną, ir 
farmerį rado gyvenamo 
kambario kampe su šautu
vu, kurio gaidukas buvo po 
didžiuoju pirštu. Farmeris 
tokioj pozicijoje išbuvo visą 
dieną.

Po trijų vaalandų kalbos 
farmeris sutiko padaryti te
stamentą, bet liepė paprašy
ti, kad atvyktų jo draugas 
F. M. Whiteside. Oficeriai 
atvyko su farmerio draugu, 
bet ir tada farmeris atsisa
kė pasirašyti testamentą. 
Taip oficeriai per visą 
dieną negalėjo prikalbėti 
prie testamento pasirašymo, 
kad galėtų farmerį išgelbėti 
iš mirties nasrų.

Šunys užuodžia japonų kvapą
Marinas Sgt. C. F. Corri- 

gan, išbuvęs 58 dienas Solo
mon salose, grįžo į namus. 
Sgt. Corrigan pasakė, kad 
Guadacanal’e sargybos vie
tose reikalinga bulldogs 
(tam tikros rūšies šunys). 

Reikalingi šunys

Sgt. C. F. Carrigah parei
škė, kad džiunglių sargybos 
stotyse reikia turėti stip
riais žandais šunų, kurie už
uodžia japonų kvapą.

Japonai išsimaudę varto
ja pauderį, kuris vadinasi 
Sandalwood. Šunys tą kva
pą užuodžia ir praneša apie 
japonų artėjimą per džiung
les.

15 dienos. Knygutė galima 
gauti vietos racionavimo 
boarduose. Jei kas neturės 
First War Ration Book, tai 
nęgalės gauti antros, — pa
sakė Mulcahy.

Marinas perskėlė 

japonui* galvą

Sgt. Carrigan pasakojo tokį 
įvykį. Kartą 18 m., amerikie 
tis marinas džiunglėse ruo 
šė sargybai vietą, iš džiun
glių išlindo japonų oficie- 
ris ir jis kardu kitro mari- 
niui į pečius. Staiga mari
nas atsisuko ir drožė kirviu 
japonui į galvą ir japono gal 
va buvo perkirsta pusiau. 
Jei būtų prie marino geras 
“bulldogs (šuo), tai jam 
šiandien nereiktų gulėti ligo 
ninėje, — baigė savo pasa
kojimą sgt. marinas Carri
gan.

(LKFSB). - Ne tik
USA. bet ir Kanados kariuo
menėje yra savu noru įsto
jusių lietuvaičių. Taip nese
niai į moterų kariuomenės 
eiles įstojo Toronte pirmu o 
nė lietuvaitė J. Krisiūnaitė.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI• r »

ant Lengvų Mėnesinių’ Išmokėjimų I
□2ED

_______ i1 A
P/uJ Llfi ERAI i ARMINO S

PANAUDOKITE PRO0A DABARTINftMR ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir lfgi $5.000.00 apdrausti per Federal' Savings and Loan In- 

KSurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai įmoka
mi ant pareikalavimo.

’ SENIAUSIA IR ZYMIAU8IA IJETTTVTŲ FINANSINI {STAIGA 
r- 4S Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION .
TEL. CALUMET <118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED 8T.

X Šv. Antano parapija, 
Cicero, be skolos. Praeitą 
sekmadienį parapijos susi
rinkime parapijonai nudžiu
go klebono kun. Ig. Albavi- 
čiaus pranešimu, kad para
pija atmokėjo visą buvusią 
skolą. 1942 metais pajamų 
parapija turėjo virš $40,000.

X šiandie Federacijos Chi 
cago apskrities susirinkimas 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj 8 vai. vakare. Įdomu bus 
išgirsti pranešimas iš šio
mis dienomis buvusio Am. 
Liet. Tarybos suvažiavimo 
New Yorke. Dalyvaukite vi
si.

X Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų ju
biliejui minėti susirinkimas 
bus penktadienį, sausio 15 

’d., 8 vai. vakare Darius-Gi
rėnas salėj. Organizacijų ir 
draugijų veikėjai būtinai da
lyvaukite. Susirinkimas la
bai svarbus.

X Ag. Naudžiuvienė su 
dukterim Stella ir žentu Ali
šausku iš Grand Rapids, 
Mich., šiomis dienomis vie
ši Ciceroje pas Adolfą ir An
tanina, Mondeikus. Viešnios 
atlankė ir “Draugo” redak
ciją. Naudžiai yra susipra
tę lietuviai, seni “Draugo” 
skaitytojai ir veikėjai vie- 

' tos parapijos ir draugijų.

X J. Martinkienė, žino
mos Town of Lake veikėjos 
Onos Viskantienės, mamytė, 
mirė. Buvo sena šios koloni
jos gyventoja ir pasižymėjo 
gražiais darbais.

X Br. Vladas Cibulskis 
šiuo metu “Draugo” ir ‘Lai
vo’ vajuje sėkmingai dar
buojasi Town of Lake kolo
nijoj. Kasdien gauna naujų 
prenumeratoriui. “Draugas” 
dabar tikrai įdomius, sako 
skaitytojai.

X Elz. Valaitienė, Šv. My
kolo parapijos ir draugijų 
veikėja, po sunkios operaci
jos vis dar serga. Vyras Ka
zimieras labai susirūpinęs 
žmonos sveikata ir laukia, 
kad greit pasveiktų.

X Petras Kamar-Kama- 
rauskas, 6418 S. California 
Avė., jau 30 metų kaip tar
nauja gatvėkarių kondukto
rium, tai yra gatvėkariais 
vežioja žmones. Augina skait 
lingą šeimą: 1 sūnų ir pen
kias dukteris, kurių viena, 
Agnietė, lanko Visitation 
High School. o jauniausia, 
Genovaitė, Šv. Ritos pradžios 
mokyklą.

X M. Aitutlenė, 2202 W. 
Cermak Rd., West Side vei
kėja, praeitą sekmadienį sa
vo gimtadienio ir vardadie
nio proga susilaukė būrio 
viešnių. Tai buvo Panevėžio 
choro narės, kurios, su savo 
vedėju varg. J. Briząačiu, 
atsilankė ją pasveikinti. Ai- 
tutienė viešnioms iškėlė šau
nias vaišes, per kurias susi
rinkusios ją apdovanojo. 
Paskui repetavo dainas
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