
DRAUGAS
The Ltthiuuikui Daily Friend

PUHIJSHED BT THE LITHTJANLLN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.

Telephone Canal 8010—8011
The moet Influentlal 

Lithuanian Daily ln America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 19 Price 3c Chicago, 111., Šeštadienis, Sausio (January) 23 d., 1943 m. Kaina 3c Vol. XXVII

Britu armija paėmė Tripoli
Apie tai per radiją praneša
iš Šveicarijos; ašis išdūmusi

Vyriausioji gen. Rommelio afmijos
dalis nešdinasi stačiai Tunisijon

LONDONAS, saus. 22. — LONDONAS, saus. 22. — 
Iš Šveicarijos per radiją pa- žiniomis iš Afrikos, ašies jė 
skelbta, kad britų kariuome gos skubotai apleidžia Try
nė šiandien įėjo Tripoli mie- poli miestą ir uostą. Mies- 
stan — paskutinėn ašies ba- tas, sakoma, liepsnoja, Ten 
zėn Tripolitanijoj. • i gaisrus sukėlė sąjungininkų

Neutralinė Šveicarija Tri- lak“nai- 

poly turi diplomatinę lr kon-! Turima žini>»' kad Tripolio | 

sularinę reprezentaciją. Są-! PaSmimas kaa valanda lau-1 

jungininkams okupuojant kiamas> Britų aštuntosios, 

Tripoli Šveicarija tenai sau- armiJos Priešakinės mechani

gos ašies interesus. ”“s ^gybos yra netoli

> bazės.
Kariaujančios pusės pri- Ašies kariuomenė bėga iš 

pažįsta ten Šveicarijai dip- Tripolį įvairių rūšių laivais 
lomatines privilegijas. ! jr valtimis, kuriuos sąjungi-

SUŽEISTI NEŠAMI J SAUGIĄ VIETĄ

tei e p not*

Rusai atsiėmė Vorošilovsk, svarbų 
pramonės centrą Kaukaze

Vokiečiai stumiami atgal Rostovo
ir Charkovo kryptimis

MASKVA, saus. 22. — So- Iš Vorošilov3ko rusų ar- 
vietų vadovybės praneši- mija dabar išilgai geiežinke- 
mais, rusų armija Kaukazo lio veržiasi į Kropotkin mie- 
fronte iš vokiečių atsiėmė stą, kur yra svarbus gele- 
Vorošilovsk, pramonini ir žinkelių mazgas. Iš Kropot- 
žemės ūkio centrą, už 135 kino geležinkeliai išsišakoja 
mailių pietuose nuo Uosto- į keturias dalis: Voroši- 
vo. Sakoma, Vcrošilovske lovsk, Armavir, Krasnodar 
vokiečių garnizonas atkak- ir Tichoreck. Iš Tichoreckc 
liai gynėsi, bet buvo su- viena geležinkelio šaka eina

T

Italijoje iki 60 m. amž. 
moterys šaukiamos 
darbo tarnybai

MADRIDAS, Ispanija,

ninku lakūnai nuolat ata- Sužeisti U. S. kareiviai neštuvais nešami iš Būna mūšio lauko j saugesnę vietą. Iš 
kuoja. čia gabenami į ligoninę. Amerikiečiai japonus iššlavė iš Būna ir paėmė Sananonda.

Gen. Rommelio pagrindinė----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
armijos dalis drožia pajūriu
Tunisijos link. Ši armija Sąjunginių valstybių vadai daro
taip pat be atotydžio sąjun-j
gininkų lakūną .Ūkuojama „3^5 pĮgpyj Jgjjpglj

, ir jos eilės retinamos.
saus. 22. — Vietos laikraš- j
tis ABC padavė depešą i£| Žiniomis per radiją iš Ro-j LONDONAS, saus. 22. —, Pagaliau bus pasidarbuo- 
Romos, kad Italijos vyriau- mos pripažįstama, kad ašis Spėjama, kad sąjunginių ta, kad kuo veikiau sukelti

BELGAI NUDĖJO 
NACIU LYDERI

LONDONAS, saus. 22. —
Belgų vyriausybė ištrėmime 
skelbia, kad be’gai patrijotai j 
Briusely nušovė Wilhelm i

sybė išleido dekretą, kuriuo, Tripoli turi sunkumų vilkda-, valstybių vadai dirba 1943 ofensyvą prieš ašį. , Haag vokiečių karinėg ad_

triuškintas.

?ENSE

UNITED 

STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAM PS

į Salską. o iš ten stačiai į 
Rostovą.

Dono ir Doneco upių fron
te rusų armijos taip pat 
veržiasi Rostovo link. Ir kai 
kurios armijų kolonos yra 
vos tik už 80 mailių nuo 
Rostovo.

Dar toliau šiaurių link ki 
ta rusų armija žygiuoja į 
Ukrainos svarbų miestą 
Charkovą.

remiantis visos moterys nuo 
14 iki 60 metų ir vyrai nuc 
14 iki 70 m. amžiaus šaukia
mi į valstybinius darbui

Ickes apgaili 
aliejaus eikvojimą

ma nuostolius dėl nuolati- metų pasaulinės strategijos Kai bus vieningiau veikia-' 
nių orinių atakų. Bet pažy- planus tikslu veikiau karą ma, laimėjimas veikiau bus 
mima, kad nėra taip bloga, laimėti ir taiką pasauliui užtikrintas.
kaip Londone ir kitur skel-į grąžinti 
biama. Sakoma, bus sudaryta tik Hoover peikia 

roji ir pastovi sąjungininkų 
karo taryba, kurioje bus J.

'L* i* L i *' • L A- Valstybių, Britanijos, Ru- ndlKintl SduOldZininKlIS sijos ir Kinijos atstovai. Iki

Gestapo įsakyta U. S. maisto planus

MILWAUKEE., Wis„ saus.l 
22. — Wisconsin Petroleum' LONDONAS, saus. 22 — 
Association susirinkime kai- Okupuotuose nacių Europos 
bedamas Harold L. Ickes šalyse patrijotai atkak’iai 
petroliejaus administrato- kovoja prieš nacius.
rius, pareiškė, kad aliejaus, Gautomis žiniomis, Hitlc- 
kiekio kurui didinimas nenu- rig įaakė ge8tapo be mažiau- 
matomas. Anot jo, ir dabar- gį0 pasigailėjimo naikinti
tinis kiekis, rasi, dar dau- sabotažininkus 
giau bus siaurinamas, ne? būtų nutverti. 
aliejus reikalingas karui. J Anot Hitlerio, tie sabo-

Nurodė, kad aliejaus iš da- tažininkai didelius nuosto- 
lies trumpa dėl nepaprasto liūs sukelia vokiečių pramo
jo eikvojimo šaltinių lau- nėms ir karo medžiagai, 

-kuose, ypač lllinoise, kur Nacių pavergti kitų šaiių

kur tik jie

šioliai karo taryboje Rusija 
ir Kinija nebuvo reprezen
tuojamos.

Bus pasidarbuota veikiau 
uždaryti prancūzų politinius 
nesusipratimus Š. Afrikoje 
ir tenai konsoliduoti britų 
ir amerikiečių karo vadovy-

NEW YORK, saus. 22. — 
Buvęs prezidentas Herbert 
Hoover, kalbėdamas čia Na
tional Industrial conference 
Board susirinkime peikė U. 
S. vyriausybės maisto gamy
bos planus.

Kad padidinti maisto ga-

bę, kad paskiau neįvyktų bet 
kokių negeistinų nesusipra
timų, ypač kaip bus įsiverž
ta Europon.

Bus koordinuotos visų są-' "tfk«kie«U8 darbininkus

ministracijos Belgijoj ir 
šiaurinėj Prancūzijoj narį.

Haas pasižymėjo žiaurybė 
mis su belgais, * nenorinčiais 
susidėti su naciais.
Ašies jėgos nešdinasi iš Tri

Mokyklos vaiky 
suku skaičius 
padidėjo iki 50

LONDONAS, saus. 22.

Šveicarija atnaujina 
pašto tarnyba

Sniego pūgos, 
blizardas trukdo 
karo darbus

BERNAS, saus. 22.

i SEATTLE, Wash., saus. 
i 22. — Blizardas ir nepapras
tos sniego pūgos užklupo šį 

— miestą ir apylinkes ir supa- 
Šveicarijos pašto tarnyba raližiavo visokį normalinį
vakar atnaujinta su J. A. I judėjimą ir karo darbus. 
Valstybėmis, D. Britanija, Į Boeing lėktuvų fabrikai 
Ispanija, Portugalija ir Airi- kokį įaįką nutraukė gamybą, 
Ja- nes daugumas darbininkų

neįstęngė nuvykti į darbą.Pašto autoritetai skelbia.
kad iš Šveicarijos pašta3 į Tas pat buvo ir su Laivų dir 
Ispaniją, Portugaliją ir Ai-, btuvėmis.

Vokiečių lakūnų bombomis riJ4 bua suinčiamas per lis-j Vakar visos departamen- 
sugriautos čia mokyklos žu-'mą’ arba Stuttgardą, "Vokie-tinės krautuvės ir mokyk- 

mybą jis siūlo tuojau nu- vusiųjų vaikų skaičius va-'^’’°j- Pažymima, kad nur.ia,įoa buvo uždarytos. Visi bu- 
traukti žemės ūkio darbinin kar padidėjo iki 50. itomi užtrukimai, nes yra vi- vo užimti šaligatvių ir gat-
kus imti karo tarnybon ir Mokyklos griuvėsiai atka- s°k'0 kliūčių, 
dalį karo pramonių darbi- sami. Tuose griuvėsiuose,!
ninku pasiųsti į farmas. Be kaip spėjama, dar gali būti' 4 JdDOllU IdlVdlTIS 
to, į farmas Laikinai priimti g žuvę asmenys. Juos gyvus 

rasti nėra nė kokios vilties.
junginių valstybių sausže- Jis sako, kad mūsų vy-j

valstybės vadai, lygiai res- Vokietijoj dirbą darbiniu-imio, jūros ir oro jėgos tiks- riausybė pasiryžusi karo me! Indija reikalinga 
publikai ir demokratai, Ae- kai kiekvienam žingsny sc-jlu dar šiais metais, o gal tu ir po karo maitinti pašau 
sidarbuoja eikvojimus šutu- kami, Žiūrima, kad jie neuž- 1944 m., su ašimi visiškai lio gyventojus, bet nesirūpi- 
rėti. siimtų sabotažu. apsidirbti.

Jis sako. kad šios valsty-_________________________________ ____ _____,____
bės lyderiai iš Washingtono V^^KIECI AI RUSŲ
veltui raginami imtis prie
monių prieš eikvojimus.

vių valymu.

ANKARA, Turkija. — Ru
munija Rusijos frontan ki
tados buvo pasiuntusi savo 
300,000 vyrų armiją. Dabar 
Bukarešte jau kilę aimanų, 
kad ta armija ten žlugpisi.

BRITŲ LAKŪNAI
SMOGIA VOKIETIJAI

LONDONAS, saus. 22. —
Britų bombonešiai praeitą 
naktį iš naujo atakavo pra
monės centrus vakarinėj Vo 
kietijoj.

Vokietijos radijo pranešė, 
kad šeši britų bombonešiai 
numušta. Pripažįsta, kad 
vienur ir kitur bombomis

vęs Suomijos premjeras WASHINGTON, saus. 22. padaryta nuostolių, kurių di

maisto iš Amerikos
NEW DELHI, Indija, saus. 

22. — Prezidento Roosevel-
na, kad žemės ūkis turėtų 
pakankamai darbininkų. Be 
darbininkų farmose nebus to pasiuntinys Indijai Wi- 
atsiekta jokia produkcija. , lliam Phillips studijuoja

bombomis pataikyta
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Australijoje, saus. 22. —
Sąjungininkų bombonešiai 
Pacifike atakavo japonų lai
vus. Bombomis pataikyta 
vienam priešo kruizeriui ir 
trms prekiniams laivams.

Sanananda srity, N. Gvi
nėjoj, apie 150 daugiau nu-_ , maisto situaciją Indijoje ir

ag au j s sa o, a rand kad jn(jams tikrai kauta ir priešo liekanos to- 
farmose maisto produktų . , L . .

x .... , . trumpa maisto. kiu budu ten baigiamos nai-
kaina turėtų būti kontro- „ , I, .' ..

Iš patikimų neoficialių šal-' Dėl to naciai ię pačiam' liuojama Indijos vyriausybe planuo kinti.
I I ja kreiptis į Ameriką gauti I

INVAZIJOS NORVEGIJON
LONDONAS, saus. 22. — ten stumtis toliau pietų link.Dominijos atlygina

U 5 llŽ "lend-leaSe" tinių Švedijoje apturima 2i— §įauriniam Norvegijos gale i . , ,,, ., „ , į m ... n 1U. J. Ui ICIHI IC«C ' nių kad naciai Norvegijoje igitvirtinimu. ir tenl WILKES-BARRE, Pa. - maiato lend-leaae keliu. NumUStl 8 japOllU
WASHINGTON, saus. 22. bijo rusų įsveržimo iš ledi-'- Anglių kasyklose darbai at-' , OTK~T_ ... - , IzLt ' f I

_ Dvi britu dnminiio. _ nuotoio šono larktikoi ,daugiau kariuomenes siun-j Ti .,m HELSINKIS. - M,re bu-Į lėktuvai Solomonsnuotojo šono (arktiko). I», - - — | naujinti.. Iš 23.000 anglia-
Sakoma, tas rusų įsiverži *’ 8Ur ”ac*Y ^arniz°"a‘ kasių kol kas apie 2,500 dar

----------------- -'įnčiami ginklai

ir manucija.

Dvi britų dominijos
Australija ir Naujoji Zelan- _______ ,__ ____ _ _______ , .......................... .... ....... ..... .
dija, nenori pasilikti skolin- mas galimas. Rusų šiaurinė .___ .. streikuoja.
gos Amerikai už “lend- armija iš Murmansko sričrų
lease” keliu teikiamą joms gali smogti stačiai per Šuo- Švedijoje pasakojama, kad RICHMOND, Va. — Vir- MASKVA. — Rusai įsi-
pagalbą. Atmoka dalimis, mijos šiaurinį galą ir grei- naciai Norvegijoje bijo la- ginia valstybėje nutarta laužė į apsiaustų šalia Sta-
Sakoma, kad pasibaigtus ka- tai atsidurti į snieguotas biau rusų, negu britų ir ame svaigiuosius gėrimus racijo- lingtrado vokiečių divizijų po
rui jos nebus skolingos. Norvegijos pakrantes ir iš rikiečių įsiveržimo. nuoti. ! zicijas.

Aimo Kaarlo 

m. amž.

Cajander, 63 — Laivyno departamęntas dūmas, kaipo paprastai, nu- 
vakar paskelbė, kad Solo- tylimas, 
mona karo zonoje U. S. lakū Be to, vakar britų lakū
nai numušė 8 japonų lėktų- nai bombardavo nacių įsi- 
vus ir bomba pataikė vie tvirtinimus Prancūzijoj ir 
nam japonų naikintuvu1. Vokietijoj.



DiCNRASTIS DRAUGAS šeštadienis, sausio 23, 1943

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Laiškas kareivio 
iš, Afrikos

Rašytas gruodžio 25 (Ka
lėdų dieną), gautas nuo Ka
zimiero Venslausko, kuria 
dabar randasi kažkur Pietį, 
Afrikoj ir yra narys U. & 
Fhnt Range r Battalion. Jis 
yra sūnus vaukeganiečit. 
Venslauskų, gimęs, augęs ii 
baigęs- Baltramiejam
mokyklą.

“Kuomet mūs batalionas 
pradėjo priešo nugalėjimo 
kampaniją, tai yra nuo lap 
kričio 8 d., tai tiktai dabai 
gavau progos parašyti laiš
ką”, — rašo Venslauskas.

“Gyventojai čionai didžiu 
moję prancūzai ir arabai,

Draugija finansiniai per 
praeitus metus gerokai pa
kilo. Narių skaičiumi taip 
pat paaugo. Tvarka draugi: 
joj pavyzdinga. Viai nariai 
veikia išvien. Barnių, ginčų 
nėra. Jei ir pasitaiko kokie 
nesusipratimai, tai jie vi*

GARU
femčjiĮ veikia

Šv. Kazimiero Akademi-

Lairaagį vaikai
PENKIOLIKA VAIKU 
IŠTRAUKTA IŠ 
UGNIES LIEPSNŲ

Chicagoje, 7657 Cotlage jos Rėmėjų 22 skyrius pra- 
Grove, pereitą penktadienį, eitą mėnesį laikė metinį s<u- 
anksti rytą iš ugnies buvo airinkimą, kuris buvo skait- 
įšgelbėta 15 vaikų. ■ lingas Apsvarstyta daug

Vaikų išgelbėjime iš gaiš-’ naujų reikalų. Iš svarbesnių
toj likviduojami. Tokiai dr- ijenaaų daugiausia pasi-' reikia pažymėti sekantieji: 
gijai šviečia puiki ateitis.

Valdyba 1943 getams li
ko kone visa senoji, būtent: 
pirmininkas Vladas Skirius, 
vice pirm. Pranas Bukasis?

12,000 Parašų Remiant 
AM. Joseph Repų

Siekia Pet-Išrinkimo 
Į Miesto 'Parybą,
Cituoją Savo Rekordą

Nors tik 1,000 parašų bu
vo rekalinga pridavimui jo 
peticijos statant savo kan
didatūrą į Aldermanus dėl 
per-išninkimo 21-mo Wardo 
Aldermanų, buvo rasta 
12,000 piliečių parašų pasi
žadėdami balsuoti už jį kada 
buvo baigta jo rėmėjų vajus 
kurie rinko pasįžadėjimo 
kviteles tarp wardo piliečių.

Penktadienį, Sausio 15 d., 
jis su dauguma draugų nu
vyko į Board of Election 
Commisioners ofisą, kur 
pridavė savo peticijas ir ku
rias priėmė Klerkas Edward 
Rutkovvski. Aid. Ropa tada 
išdavė savo pareiškimą to
kiu būdu atidarydamas sa
vo kampaniją dėl perišrin- 
kimo Vasario 23 d

Aid. Ropa pareiškė: “Aš , 
niekados nepa s įraukiau nuo j 
nustatytos pirm s savo plat-‘ 
formos. ir nemanau mainy
ti ateityje. Aš visuomet sto-1 
vėjau Uz geriausi sanitaci- ;
los ir 2vvenimo salvių sto-! Palengvina ak>o įtempimą, kuris jo» ir gyvenimo sąlygų šuo esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vį savo warde; paruošiau svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
apsaugos dalykus kaip tai tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
u . i- u* >• • i • 1 so trumparegystę ir toliregystę.stop-lights prie kampų ir Prirengiap teisingai akinius. Visuo- 
policijos apsauga kur tik se atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1373

“Darbai parodo meilės jė- 
(Goethe)

Vas. 23 d. rinkimai yra a- 
bu, aldermanų rinkimai ir 
miesto primary. Jei kandida
tas į aldermanus gauna tą 
dieną "mujority” visų balsų 
jis tampa išrinktu ir nerei
kia jam stoti į “run-off” rin
kimus. Rinkimuose 4 metai 
atgal, Aid. Ropa gavo aiškų 
didumą ir jam nereikėjo sto
ti į kitus rinkimus. Patyrę 
politikos žinovai spėja, kad 
Aid. Ropa ir šį kartą bus iš
rinktas pirmuose rinkimuose 
— pamatuojant savo spėji
mą piliečių pasitikėjime jo 
rekordu ir asmenišku popu
liarumu jojo tvardė. (Sk.)

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik vien* pora aklų rlaam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Iftegsamlnuotl jae modernUklauxla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S6 MKTA4 PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paialtaa
visų aklų

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

OPTOMSTKISTAl 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CAJHAL 062S, CUoa*c 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:•« a m. Iki 8:SS p. m. 

Tredtad. ir tottad. S: 10 a. m. 
iki T p. m.

darbavo Richard Ryan, 39 Nutarta, kad visos narėt. 
m., karo darbininkas ir vai- sudėtų, po kiek kuri gali 
kų tėvas, jo žmona Marie,1 vietos seselių, reikalams, kai 
38 m., ir Richard. Jr., 19 E° Kajėdų dovaną, Sudary

ta. graži auka. Taip pat nu
tarta padaryti kolektą už

metų, vyriausias sūnus.raštininkas G. P. Bukantis, 
finansų rašt. Juozapas Būt-į 12 SAVO VAIKŲ 
kus, ižd. Pranas Bakšys, iž- IŠGELBĖJO
do globėjais: Jonas Miuckus 
ir Jonas Jakutis, Sr., mar 
šblkos Jonas Vardauskas ir 
Teodoras Staculie, teisėjas 
Kazimieras Burba, Sr., ko-

kurie Amerikos kareiviams respondentas Enrikas. Sve- 
labai draugingi. Mes fiuo jų t&inės komisijom Pranas 
perkame įvairius vaisius, vy Bakšys ir Juozas Bačkys. 
ną. Kai čia viešpatavo vo-

Falik.sas Burba.

Penkiolikos išgelbėtų vai
kų iš ugnies skaičiuje yra 

'12 vaikų Richard’,o Ryan’o, 
du gįminaičiai ir vienas 
Richard’o Ryan’o vaikų 
draugas.

Mrs. Riohard Ryan apie 3 
vftl. rytą; grįžo iš darbo grį
žęs skaitė laikraštį ir paju
to dūmų. kvapą. Tuojau iš 
viršaus nubėgo žemyn ir že
ria i, taverne, rado gaisrą.

kiečiai, tai nuo jų viską at
imdavo nieko nemokėdami, senas vietos gyventojas ir 

“Oras čionai, gruodžio mė kilnių reikalų rėmėjas, už- 
M*, gana šiltas. Ir šiandie, S aiprennmeravo dienr. - Drao. ~aa
KSH^e. kai kurie manoĮ^’. S^o: - Kad viai akai-, 
draugai maudosi, gi aš, gu- w» kodėl as negaliu . Už- j
lodamas ant smėlio, kepinuo- 
si prieš saulę.

“Vieno dalyko aš čia ne
kenčiu: gyvačių ir oktopų. 
Nors oktopai nedideli, bet, 
įsivaizduokit, mano draugai, 
žinodami, kad aš jais biau- 
rUįppi, nežinant, arba mi<>

tikrinu, kaip susipažinsi, tik
rai pamylėsi “Draugą”.<
Draugijų “bingo’' ,.,.

4 Šv. Juozapo , ir šv. Bal
tramiejaus draugijai „rengia 
didelį “bingo’’ sekmadienį, 
sausio 24 d:, Lietuvių Audi-
'7*^'’.* Vii- -- rr

nautoją. Ryan buvo išnuo
mavęs butą antrame aukšte.

Laimingai pasisekė išgel
bėti lfT vaikų iš gaisro lieps 
nų ir ištraukti dūmų aps
vaigintus du vyrus.

gint, įdeda į lovą. Ir koks Wj®j 3f vai. popiet; Komi
, 9

a ja — A. J. Sutkus, ir Via 
dįas Šiurius, praneša, jog 
bus daug gerų dalykų ir 
kviečia visus narius atsilan
kyti.

paskui kulka
Ala. Pnie- 
krautuveje

bilus jausmas, kuomet pa
budęs randi aplink ranką 
apsivyniojusį oktuputį. Nors 
jie nėra pavojingi, bet aė 
nekenčiu tų biaurybių.

“Mes, Amerikos kareiviai, viešą korespondento 
nemokam prancūziškai, °įpądėka 
vietos merginos nemoka an
gliškai. Tjįigi, ir esam taip 
sakant ‘stuck.’ ’ ’.

Kaz. Venslauskas yra na
rys Šv. Antano draugijos.

Birmlngham>
miesčio. gėlių
Comer Weaver, 33 m., pa
bučiavo savo žmoną Mrs. 
Margarefc Walker Weaver ir 
po- to paleido penkis šūvius
į žmoną iš automatiško pis-

Nesu koks profesionalia į taĮ^o jr jį Rrįto negyva. Tai 
rešėjas. nesu daug dalykų j įvyko ketvirtadieni,
žinovas, tik iš jūaų Pačiui sauaio a d ,
tąrpo kilęs darbininkas žmo

Ift metinio susirinkimo
gus, mylintis lietuvius, jų 
darbus ir pasišventęs dirbti

Metinis Sv. Juozapo drau-1 taUtai ir kat' 3Paudai- *i<’k 
gijos susirinkimas įvyko!®-1“- Si“omi reiSkiu 
uusio 17 d. Pirmininkavo! SlMžioa padėkos žodžius už 
Vladas Skirius. Susirinkimas mano darbuotės
baro skaitlingas ir nutari- 'Sv- BUtramie-
mals turiningas. B nutari- J** Sv Sv An‘
mų svarbiausi šie: palaiky- tan0- Nakalto Prasid. P. Sv, 

“Draugų” oficialiu drau- Onos> chorui- Vttrdo'

Comer Weaver buvo ve
dęs Margaret prieš du me
tus; gimines sako; kad tarp 
jų divorsas buvo įvykęs per 
eitą šeštadienį.

Tai šiurpu ir baisu. Tie- 
sidg sunku apsakyti kas 

įvyksta kai žmogus savęs 
nevaldo.

f jos organu, priklausyti 
federacijai, prisidėti prie 

lošimo- Lietuvių Dienos
Faukegane ir Lietuvos Ne- 
iklausomybės 25 m. šu

tu vi ų paminėjimo. Be 
liau jau pirktų tonų, šia-

susirinkime dar nutarta, 
pirkti karo bonų už $1000.

sveikinimus ir dovanas.

Laikas greitai bėga. Pa
vasarį sueis 25 metai, kaig 
rąžau laikraščiams. Aš ne 
sigailiu savo darbo lietuvių, 
Lietuvos ir, mano tėvynė* 
Amerikos labui, Enrikas

PfcAltNIUlE “BBAUGA”

Teiephone NornuU 2838 Patenkinimu* Užtikrinta*

EJ6PEB.T SUBG1CAL SUPPiY CCK
Not Ine.

Išdirbėjai ir Pritaikytojai Ueformity ibSurgieal Dengimų^ Truases, 
Ghuno Pančekų, Pilvo Paramų, Pi 
tem Padarom Pagal Užsakymą, 
takiom rr tt.

641 WXS® 6MD STRKKT
(Skersai nuo South Town Teatro i 

CHAS. STKANOVSKV. CHICAGO, ILLINOIS
RANDASI MODKR1S- PATARNAUTOJA

BLami.................. - - _ r-^ ------------------------

Sąnarių. Areh Suppor- 
tgiikus Instrumentus P&-

ltAUUKN Ui I.AJVNB.MJb 
NRStVftIA'OKITKI

MATYKIT JUOS

CKItMeMi. KO. MJTOL.I 
HAMI.IN AVĖ.

3 įtikėtu mūru reil d« ne i ju. 11» 
kamb. Naudojainijui kaipo rooinlng 
botum-.. Eurnaca ėlluiua. 4- kararna 
garadžius. Labai platua lotaa. Kal
no, greitam pardavimui tiktai >o.400i 
KBNNCTR. AVĖ. NKTOIJ 30TH HT. 

2- fialų ntOro. 4 Ir 4- kamb. Ap
dengti parčlal, 2 karams garadžius 
IX, tas 30x125. Kaina tiktai tfi.200. 
I^bal gera vertybė. Ž1.500 įneėtt. 
H»AILI>I.\G UH VMTO1.I 2STH

SKTREFT
t fletų mūro. 6 ir 6 kamb. Tal|>- 

,gt 2 kamb. atike. Vanetian blinds. 
Ufti-o garadžius. Kaina tiktai 1 0<i.

. O*ra ,transportai-JJa. Il.ltto jueėtl.
l,AWNa.«E HHHt'hM)

, Kampinė medžio, blanki nuosavybė. 
Relkiu pataisyt Ir šltoras Ir 5- karna 
užpakalyje. 2 i>o 4. kamb.. rjctal 
antram uiikfct*- 2 karatn garadžius
K«Jna tiktai S2.800. Kur galit pi. 
lenkti Sj bar ganų?

KJIUAKJ*; VKH.
0 kalnb. medžio rottage. 2 kamb. 

utlkr Taipgi 2. rietu luedžlu uė- 
pakalyje, 4 Ir 4 kt-.mb. Eurnaco 

lėtluma. Lotas 50x126. Kaina tiktai 
|t,900.
si\ umim vuu. vLToni

3 auk(tų mūro. ėtoros Ir 3 kamb 
užpakalyje. 5 fintai po 4i kamb. 
kiekvienas Kaina tiktai »».7oo. lat- 
bėl geras lliventmentas. jneėt.

Pomlioa Russiaa and Twrkish Bath»
ftsve Sveikatą Pagerinsite Atei’ankydaraJ 

j Aia Modernišką HetuvIfrĮAtalgal 
BLEkTRIKTNIAI TREATSteNTAI 

Ultra-Violet Sunahine ir Infra Red Light 
Radiationa, SwecUsb Mannagč ir Uovementa.

Moterims — Trečtadiienhlk.
Tslefonaa: VIBffiute 9493 

A. F. CZESNA. aaviAlSkM

1657 W. 45th St., . . K,tane. Paulina St

CH \ •

V KOP A
nSALTOit 

-Jin H. 68NO AVĖ.
PHONE — CT4.EJIO 163 

VMum OrgaidgMvIjii
Vkdovsmjam Gi-mHmoh RartbivlimHM

23 MHTAI lt«Al, FMTAffH 
BIZNYJE

Mokiniui. aUulara: 1 Iki & vai. pugijot

prašymui šv. Mišių už mūt 
centro pirmininkės A. Nau 
dėdienės mirusio vyro Izi
doriaus sielą. Aukų surink
ta, tiek, kad užprašyta gie 
dotinės Mišios šv. ir per sa
vaitę degė gyvoji lempa al
toriuje.

Naujon valdybon išrinkta 
sekančios: pirm. Elena Šerk- 
šnienė, vice pirm. Elzbieta 
Valenienė, sekr. Barbora Yu- 
raitienė, ižd. Ona Rukienė, 
maršalkos Marcelė Banzie 
nė ir Marijona Mikoiaitienė.

Naujosios valdybos pirmi
ninkė pasižadėjo nuo širdies 
darbuotis seselių ir parapi
jos naudai. Ji ir šiaip vi 
suomet daugiau už kitas vei
kia. Yra geras “booster’' 
tikietų platinimui.

Sausio 24 d. skyrius ren
gia pramogą — “bunco-card 
party” parapijos salėj, 7-tą 
Vai. vakare. Visas peniau eis 
mokyklos reikalams. Komi- 
sijon išrinkta naujoji pirm. 
E. šerkšnienė ir vice pirm.

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa
jamų. — Frost.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Speeialistas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

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

ADVOKATAS

buvo reikalinga. Dauguma 
gatvių tapo ištaisytos ir ki
tos pataisytos ir dabar be
veik kiekviena gatvė mano 
warde yra visiškai ištaisy
ta ar pagerinta.”

Pasitikėjimas tarp jo dau
gumos draugų ir rėmėjų kas 
link jo per-išrinkimo padidė
jo kada rezoliucijos daugu
mos vietinių draugijų ir or
ganizacijų priimtos endorsa-

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

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

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

Room 2014 Tel. STAte 7572

E. Valenienė. Tikimasi gerų vo jo rekordą ir pažadėjo jį 
aekmių. B, ¥. 1 remti rinkimuose.

Juo žmogus dorovinges
nis, tuo mažiau kitų nedo 
roviagumu tikės.

(CICERONAS).

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AJ4IB IŽTIK1NLIA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku- 
rlbms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS I
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. 
TMipgi Antrad.. ir Ketvir. vak.

137 N. MARIOM STREBT 
Oak Bark, Illinois

(prie kampo Lake 3t.) 
Teiephone: — EUCJLID 006

R£ZIDRN£UA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU.

Tel. Ciooro 7681

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygute

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES I*. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems 2mo- 
nSins, Ir yra ne
vien nepiliečlams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet Ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žlnlojlmo a-
ple Suvienytų Vai- | 
stljų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kal
boje, kurie yra UlIMrmM ž*. Kai 
pritaikinti prie dabartinio tautos rel- 
kajlnguino. Knygutės kaina yra 35c.

Adv. Charles P. Kai
6322 sa WESTKRN AVĖ. 

Chicago, Illinois

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiao UL VIRginia 0036 
Reaidencijos tel: BEVerly 8244

DR. K DUNMIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

t* YARde 5921.
BI*,: KBWwood 0107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS lfl CĘ1AUBGAS

Oli»u vaL: uuu 1-3} ubu 0:30-8:30
756- Wetd, 3fith Street

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

Vienas n* i kali ngas antro. 
Kiekvienas reikalingas visą 
kitą (Heilo).

Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos aky1, '• priežas
ties spalvų neregejiau — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

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 ^ek: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOl’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vul. vok. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL P&Ospect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autrudipniuis, Kctvirtudieniuis 

ir Pttikt&aiuniuis
Valandas: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniuis, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARds 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....................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

Tet CANal 6122

DR. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest fldth Blat e 

Tel. RSPubtic 7868

Tel. OANal 02fi7 \
Res. tel.: PROspect 6669

DR. P; Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
1 (

Rezidencija: 6600 So. Artesian Aro.

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

PLATINKITE “DRAUGI*

Tel. YARds 2246

BR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47Mx Street

vai.: nuo 0 vai. ryto iki 8 vul. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis (ingai sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tek LAFaystlc 0094 

Jeigu Ncahulicpuma — 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Keįvir., 6 iki 9 vak.; 
Penki., šcttad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal ausi tarimu

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, IIL

> OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikt 6 
vai, i*)j»ict ir nuo 7 iki s:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OFTOMJKTRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamų kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsled St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
URL RADIO PATAISYMO — 

Aaukite YARDS 3088.

8UPA2IND1NKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”
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"VILTIES IR PERGALES ŠVENTĖ” AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

10 valandą - iškilmingos šv. Mišios, vėliavos 
šventinimas ir iškėlmas; klebono pamokslas.
- 3 valanda viešos pamaldos už kariaujančius.
- 6 valanda - vakarienė, šventei pritaikinta 
scenoj programa, ir po viskam - šokiai-vaišės.
West Side. — Rytoj, sau

sio 24 d., Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje įvyks ne
paprastos ir retos iškilmės 
•— “Vilties ir Pergalės Šven

te”. Be abejonės, kad para
pijonai ir svečiai iš kitų ko
lonijų gausiai dalyvaus iš
kilmėse, nes norės pamaty
ti kaip bus šventinimą vė
liava, kurioj spindės apie 
šimtas mėlynų žvaigždučių, 
ir apačioj viena auksinė. Tai 
bus tikrai jaudinantis įvy
kis. Ta vėliava kiekvienam 
■— tėvui, motinai, broliui, se
seriai, giminei ir pažįsta
mam aiškiai kalbės ir liudys, 
kad ir paties širdį ir jaus
mus ragins kelti aukščiau 
prie Aukščiausiojo ir prašy
ti tos Dieviškos Vilties ir 
Pergalės, kad tas jaunuolis 
grįžtų sveikas ir gyvas. Tie
sa, gal, daugelis jų grįš, bet 
kiek jų negrįš, tik vienas 
Dievas težino.

Užtat, rytoj, brangūs pa
rapijonai ir svečiai, — visi, 
ką tik riša šios Aušros Var
tų bažnyčioje vėliavos pa
šventinimas ir iškėlimas, da
lyvaukime kuo skaitlingiau
siai ir pasimelskime karš
tai už kariaujančius.

Pamaldų tvarka bus se
kanti:

10 valandą — vėliavos pa
šventinimas ir iškėlimas, iš
kilmingos šv. Mišios ir kle
bono kun. J. Dambrausko 
pritaikintas iškilmei pamok
slas.

3 valandą — viešos mal
dos prie Švenčiausio Sakra
mento už kariaujančius.

6 valandą — bankietas ir 
šiai šventei pritaikinta be
galo graži scenoje progra
ma.

Taigi, sausio 24 diena te
būna Aušros Vartų parapi
jos katalikų diena. Reta, ku
ri šeima yra, kad neturėtų 
išleidus savo brangaus sū
naus į Dėdės Šamo kariuo
menę. Skaudu buvo skirtis, 
nes nežinom ar jis grįš ar

ne, užtat rytoj susirinkę į 
Aušros Vartų bažnyčią, siųs- 
kime maldas prie Aušros 
Vartų Panelės Švč. ir prašy
kime jos malonės, kad Jinai 
globotų ir saugotų kiekvie
name žingsnyje karo fran
tuose mūsų sūnus.

Dienos metu karštai pasi
meldę, vakare susirinksime 
į parapijos salę šias taip 
gražias dienos iškilmes ap
vainikuoti bankietų, kuria
me išgirsime vieną kitą kal
bą, pamatysime penkis pir
muosius Tėvų Marijonų se
minarijos auklėtinius-kuni- 
gus, kurie irgi bendrai da
lyvaus ir švęs keturių me
tų kunigystės sukaktį — 
klebonas kun. J. Dambraus
kas, kun. Mykolas Jodka, 
kun. Petras P. Cinikas, dnr. 
“Draugo” adm., kun. Petras 
Barauskas, kun. Antanas Ig
notas. šeštasis — kun. J. 
Kamandulis, randasi Pietų 
Amerikoje, kurį mes prisi
minsime savo maldoje, tik
tai negalės dalyvauti. Šie vi
si šeši kunigai — taip pir-

svečių.
O po programui, žinoma, 

nors kiek būsime ir susijau
dinę, bet visuomet liūdėti ne
galima, užtat po viskam bus 
pasilinksminimas-šokiai, vai
šės ir linksmios dainoš.

Tai tikrai bus graži ir ne
paprasta iškilmė, užtat te 
nė vienas nepalieka namuo
se sėdintis, bet prašomas ir 
kviečiamas bendrai ir gra
žiai praleisti sausio 24 die
ną, dienos metu bažnyčioje, 
o vakare — parapijos salėj.

J. K

Kongrese svarstomas 
taksu klausimas

WASHINQTON, saus. 21. 
— Kongreso vadai svarstc 
naują federalinių taksų už 
pajamas planą. Yra sumany 
mas iš visų tų, , kurie per 
metus uždirba iki 2,000 dol., 
imti 25 nuošimčius iš uždar
bių, panaikinus ‘‘victory’’ ir 
kitus taksus.

25 nuošimčių taksus ture 
tų atitraukti darbdaviai iš
mokant algas ir atlygini 
mus. Sako, tuo .budu būtų 
užtikrintas taksų gavimas 
iš dirbančiųjų minių. Prie 
šingai gi daugelis išsisuki
nėtų, arba neturėtų iš ko 
mokėti.

Minėtas planas ir būtų 
žinomas vardu “pay-as-you- 
go.”

Kas bus padaryta su tuo, 
ar kitais taksų planais, ne

moji didžiausia laida iš Tė- j ra žinoma. Dėl to, taksai už 
vų Marijonų seminarijos pa-' praeitus metus turi būti mo 

stogės, bus ir kitų kunigų kami nustatyta tvarka.

r
r

ANTANAS LUCKUS

Mirė Sausio 22, 1943, 3:30 vai. ryte, sulaukęs 36 metų amž.
Gimė Chica?o, Illinois.
Paliko dideliąme nuliūdime motina Magdalena (po tėvais 

Juškevičiūtė —paėjus iš Suvalkų gubernijos, Kiliniu kaimo), 
tėvą Juozana. — naeina iš Suvaiko guberniios, Skraudžių pa
rap., S'jmeikiu kaimo, 2 seseris: F.lena Mellas. švoeeri Joną 
ir ių dukteri Eleonorą, Josenhine Kačinskas (Katch’i ir švo- 
geri Benedict; bobutę Oną Juškevičienę, 2 tetas Eleną Ka- 
zakevič'ene, ios vvrą Jimmy ir Marijona Luckus ir ios sūnus, 
dėdę Jurgi Kuzmicką ir jo moterj, gimines Joną Petruškevi
čių ir Jievą Augaitienę, jos dukteris ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 6719 So. Rockwell St., telefo
nas Grovehill 4339.

Laidotuvės įvvks pirmadieni. Sausio 25 d. iš namų 8:30 
vai. rvto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Pan Mariios parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Tėvai, Seserys, švogeriai. Tetos, Bobutė, Dėdė ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Lachavvicz ir Sūnai. Telefonas Canal 
2515.

VYRAI

PRIE SV ARBI f K ARO PARRV
Mainanti shlftal. Dirbtuvės patyri
mas pageidaujama Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, puikios darbo są
lygos. Eigos pašei pu, atostogos su 
mokesčių. Pelno dalinimo pienas po 
vienų metų tarnystės. Pąsitariniams 
nuo pirmadienio ištisai šeštadienio 
8:30 ryto iki 5 vai popiet. Mūsų 
transpartacllos komisija pagelbės 
jums kas link t raurpoi tai i jo.s.

THE. VISKIVG (ORI’.

#733 \V. 05tli St.

DEFENSE DIRBTUVE
Reikalauja vieną asistentą machi- 
r.e shop formanui, gera Set-up 
vyrą ir 3 Lathe Mašinistus.
CONTINENTAL X RAY CORP.

1933 S. Halsted

WOOI)WOKKHRS — patyrę 
chine barnis dirbti naktimis, 
latinis dailias.

KROI.I, BROS. CO. 
1801 S. Micliignp

nia-
Nuo-

BUČE RIS reikalingas tuojau Gali 
būt vidutiniško patyrimo. Gera mo
kestis ir sąlygos. Atsišaukite sekan
čiai:

“DRAUGAS. Box 72.
2334 So. Oaklev Avr.

. PARDAVIMIT

TI'Rl BŪT PARDUOTA j 15 die
nų graži mūro cottage Pardavimo 
priežasUs -— senatvė. 2 fletų, 4 ir 
3 kambarių. Tiktai $500 Įnešus 
balansų galima išmoksti kaip ren-l 
dų. I,ibai grąž oj vietoj prie par-1 
ku. Geni transporteri ia. Atsišau-1 
bite kuogręičiausia Tokis bargenas 
ilgai miauks. Krepkitės sekančia:!

1848 \V. PERSU ING
(39tll St.)

RI>.

DIDELIS BARGENAS — Greitu 
laiku parsiduoda ūkė, 120 akerltj.1 

žemė su baltais herželia's.
cementinio kelio.' 
Ohicgos Apsiimu

Gera 
Prie bizniško 
5o mai'lų iuio

ant namo.mainyti 
kančiai:

DRAUGAS, Rox 71,
2334 So. Oakley Avė., Cbicago, III.

ATDARA PAMATYMII

Si-kmail. Nuo 1 iki 5 Vai. Popiet 
1924 S. SPRINGFIELD VE.

Dviejų f let u mūro. 6 ir 6 kamb. 
Karšto vandens šiluma su stokeriu. 
Moderniška cabinet virtuvė. Insu- 
luotas stogas. Įtaisytos maudyklės. 
2 karams garadžius. šoninis įva
žiavimas. Kaina tiktai *8 500 Tu
rite pamatyti, kad Įvertinti. Trans
portacija sekančiai: Cermak Rd.. 
Ogden Avė.. Pulaski Rd. ir Doug
las T’k. "I,”. $2.000 inešti.

Atsišaukite* se.

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A-

TYDA — I ’avesk-ite jūsų nuosavy
be nuims ir'gaukite greitų.’ manda
gų ir veiklu pardavimo patarnavi 
ma. Mes turim suvirš 2.000 mos- 
nektu. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kvkit pas mus kungreičls’islai.- 
JOHN O. SVKORA Realtor. 2 8 me
tai kairi Reni Estate birnvte. 2411 
R. 52ND AVĖ . Plione CICERO 453.

PINIGI S SKOLINAME
Pirmiems morgleinm-. Nuo $800 
ki *10.000 už. 4CU Gaukite mū

sų veltui apkn i įlavintų.

JOHN O. SYKOtRA 
2411 S. 52n<l Avė.

Plione: CICERO 453.

CLASSIFIED ADS
Warehouse Vyrai 
Ir Stock Handlers

Nuolatiniai Darbai 
40 Valandų Savaitėje 

Laikas ir Pusė Už Virš-laikį
PO IŠSIMOKIMO, ATOSTOGOS 
YRA DUODAMOS SU U2M0- 
KESNIU. GRUPES INSURAN
CE APDRAUDA IR KITI NAU
DINGI PATOGUMAI. DARBO 
VIETA RANDASI: 1030 VVEST
NORTH AVĖ. KREIPKITĖS 

FIRESTONE WAREHOUSE
49TH IR OAKLEY
ARBA ŠAUKITE: 
LAFAYETTE 3144

TROKAMS PAGELBININKAI
Vietiniama išvežiojimas. Patyri
mas nereikalinga. Atsišaukite as
meniškai į EMPLOYMENT OFISĄ

t NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby

EREIGHT HANDLERS
Gera mokestis. Patyrimas nereika
linga.

KRIK RAILROAD 
14tli Ir Clark Street*

Y A R D M E N

Dirbti anglių yarde. Nuolatinis 
darbas.

EREI) R. SIF.VERS COAL CO.
7161 S. Ixiwe

EREIGHT HANDLERS 
GERA MOKĘSTIS 

Kreipkitės prie Door 5. House 3. 
NATIONAL CARI.OADING CORP. 

13tli. ir Clark Streets

VYRAI ir VAIKINAI — dirbti veid
rodžiu dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalinga.

GARDEN CITY MI.RROR 
& SHOCK WOKKS

J980 S. Eairfield

DIESEL ENGINE OPERATORIAI 
IR MEKANIKAI. Dirbti experiinen- 
tal laboratorijoje. Atsišaukite tiktai 
laišku rašydami savo rankraščiu pa
žymint patyrimą. drafto stov) ir 
kiek algos likitles gauti

ARMOI B RESEARCH 
EOCNDATION

30 W. 33 rd Street

PLIENO EOI'NDRftS 
DARBININKAI REIKALINGI

Dirbti prie Kariuomenės ir I .ai vyno 
Defense darbų. Paprasti Darbininkai

| — Cbippers — Grinders — Core- 
makers — Aeetylene Toreh Casting 

j Burners — 3 Koundry Clerks —Vie- 
i nas Steel Meiter prie elektros fur- 
nicos, Acid Proeess su nemažiau 5

' metų patyrimu. Geri darbininkai tu- 
i rėš pastovu darbų ir gaus gerų. mo
kesti. Atsišaukite tuojau. 
ELECTROCAST STEEL EOENDRY

COMPANY
4701 W. 15(li Piure—Cicero

Kas laisvę brangina, tas 

perka War Bonds.

REIKALINGAS 
DŽIANITORIUS 

SV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės į Šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVĖ.

REMKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

iPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

‘DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HKI.P WANTFT) 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Di-arbom Street
Tel. RANdolpb 9488-9489

HKI.P WANTED — VYRAI

DIRBTUVES DARBAI
DftL

MATERIAL HANDLERS 
TVIRTIEMS DARBININKAMS 

PASTOVIS DIENOS D\RB\I
Atsišaukite tarp 7:30 ryto iki 4:30 

popiet.
Victor Mfg. (f Gasket Co.

5750 AV. ROOSEVELT

VAIKINAI — VYRAI
Vaikinai ar jauni vyrai, 17 metu ar 
suvirš reikalingi dirbti press rūme. 
Patyrimas nereikalingas. Nuolatini 
darbai. 40 valandų savaitė, ir klek 
tai virš-laikio. Atsišaukite prie Press 
Superintendent.

ALCO - GRAVURE 
2 436 W. I5th Street

HET.P WANTED — MOTERYS

MERGINOS

MOTERYS
Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIT. TRODECTS CO. 

4910 Bloomlngilale Avė.

MERGINA reikalinga prie rašomos 
mašinėlės ir atlikti abelnus ofiso 
darbus. Taipgi VYRAS reikalingas 
pagelbėti stock rūme ir nrie apva
lymo darini. Nereikia patyrimo. 
VYISCONKIN INDCSTRIAI, PARTS

COMPANY 
2440 S. Prairie Avė.

MOTERIS RENDCOJA KAMBARĮ 
PORELEI ar merginai. Virtuvės pa
togumai duobiama. Nėra kitų apsi
gyvenusių. Pašaukite telefonu —

REPUBLIC 7720

MERGINOS — MOTERYS 
PRIE SVARBIU KARO D.’.RBV

Automatic machine darbai. 40 va
landų savaitėje. Mes išmokinsimi. 
Darbas švarus ir malonus, pasto
vus. gera mokestis su tiesiogine va
landine rata ir 8 vai. diena. Paino
kų shiftai prasideda 4:25 popiet 
ir 12:25 vidurnaktį. Ligos pašelna. 
Atostogos su mokesčiu po 1 metų 
tarnystės. Pasitarimas nuo pirma
dienio ištisai šeštadienio 8:30 ryto 
iki 5 vai. popiet. Veltui bus pa
tarnavimas nuo 63rd ir Kedzie j 
dirbtuvę ir atgal naktimlems dar- 
bininkams. Atsišaukite j

THE VISKING (Y)RP.
(1733 \V. «5tli St.

MERGINOS

Kurios gali dirbti vyro darbą dirb
tuvėje dirbant pusiau-defense dar
bus. Nuolatiniai darbai, reguliarės 
valandos ir virš abentnai mokanti 
alga.

CONTAINER CORP. OE AMERICA 
1301 W. 35Hi. St.

MOTERYS — prie lengvu dirbtuvės 
darini priklijuoti antspaudas ir pa
kuoti

SPRAGĖK WVRNER. KF.NNY 
CORP.

2653 W. Artbip'Onn

APARTU ENT HOTEL/ TARNAITES 

Kreipkitės j Linen room.

1260 N. DEARBORN PKU'Y

MERGINOS -— prie lengvų dirbtu
vės darbų. Nuolatiniui darbas.

SAN FORD INK CO.
846 W. Congress Street

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plautie binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. I^abal (domus darbas. 
Dieną lr naktĮ shlftal, greitas Įsldlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slierman St.

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.

4600 Diversey 
Employment Dept.
MERGINOS

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrusios prie Drill Press ir Milling 
Machines.

100% DEFENCE DARBAI 
3231 W. LAKE ST.

MERGINOS DIRBTUVES DAR
BAMS. Patyrimas nereikalingas.

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohio St.

COVNTER MERGINOS 
FLOOR MERGINOS 

Aukšta pradinė alga. Naktimis ne
reikia dirbti. Nėra skaldytų shiftų. 
Uniformos. Apmokamos atostogos. 
Patogios darbo sąlygos. Pasitarimui 
atsišaukite tarp 9 ir 11 vai. ryto—-
antradienj ar ketvirtadienį.

MAROUIS CO.
2652 Montrose

SWITCHBOARD OPERATORES — 
viena su stenografės patyrimu pa
geidaujama.

RANEORD INK CO.
846 W. Congress SL

LAUNDRY MERGINOS ar MOTE
RYS. Nereikia patyrimo. Dirbti pil
ną laiką ar dalinai. Gera mokes
tis.

ANTISEPTIC I.OUNDRY 
1000 W. Grnee

VALYMUI MOTERYS ir dalinio lai
ko TARNAITES. Kreipkitės j Linen 
room.

1260 N. DEARBORN PKU'Y

RENDUOJASI

KAMBARYS RENDUOJASI. Apšil
domas karšto vandens šiluma. —“ 
Kreipkitės sekančiu adresu — 2522 
WEST 4 5TH STREET

VĖLIAVOS

IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2386
FI.AGS - BANNERS - BADGES

SKAITYKITE “DRAUGĄ’*

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 

DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI

Chicagos

Lietuvii;

Laidotu vii;

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Kas gerai gyvena — ilgai 

gyvena. (Du Bartos). II

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

iJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
*332-34 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFnyette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

II stoties WGES (1390). su Povilu ftaltlmieru.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

ANTANAS M.
8807 LITUANICA AVENUE

PHILLIPS 1

Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS į

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

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

Telephone TARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 4«th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2814 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 251fi

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661



DIENRAŠTIS DRAUGAS Šeštadienis, sausio 23, 1943

DRAUGAS
THE LITHCAMAN DAILY FRIEND 

<tS4 South Oaklry Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
• Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Eįurope — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

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 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma.'ch 31, 1916 at Chicago, IU 
Under the Act of March 3, 1879.

Sušlubavo lenkų-čeku konfederacija
Jau kelinti metai, kai girdime kalbas, skaitome spau

doje apie planuojamą Lenkijos-Čekoslovakijos konfe
deraciją. Ypač lenkų politikai šiam planui rodė ir tebe- 
rodo daug entuziazmo. Planuota sufederuoti ne tik čia 
suminėtas dvi tautas, bet veik visą centralinę Europą.

Šiuo reikalu jau nemažai darbų nudirbta. Dirbo ne 
bet kas, bet įvairūs specialistai, visą laiką tam pašvęs- 
dami. Lyg buvo jau manyta, kad tam planui visiškai 

'pritaria visa Jungtinių Tautų kombinacija.

Bet, paskutinėmis dienomis paaiškėjo, kad lenkų-čekų 
konfederacijos lipdymas nebeina taip sklandžiai.

Sovietų Rusija, kuri su nepasitenkinimu žiūrėjo į tai, 
kas darosi tarp -lenkų ir čekų, užsimojo pakišti koją 
konfederacijos planui, kuriam jau yra pritarusios ir 
Graikijos ir Jugoslavijos vyriausybės ištrėmime. 

RUSIJA IR LENKŲ-ČEKU KONFEDERACIJA
a

Kremliui konfederacija nepatinka dėl to, kad jis bijo, 
jog ji gali pastoti bolševikams kelią jų įtakai į Euro
pos reikalus. Maskva paveikė į čekus, kurie savotiškai 
vertina jos ••draugingumą". Todėl čekų entuziazmas 
prie konfederacijos “atvėso”. Ir tai lenkų politikuose 
kelia nemažo susirūpinimo.

Mat, lenkai nuo senų laikų kovoja su rusų taip vadi
nama pan-slavizmo politika. Prie bolševikiškos dikta
tūros, kaip ir prie carų valdžios, idėja vienyti visas 
slaviškąsias tautas tebėra gyva. Dėl to, išrodo, ir dabar
tiniai Rusijos vairuotojai negali suprasti, kodėl tokia 
gausinga (pati gausingiausia) slaviškoji rusų tauta ne
galėtų būti visų slavų vienytoji. Jie, matyt, negali su
prasti, kodėl lenkai turi “spardytis” ir kažkokiais kon
federacijas organizuoti. Jie gerai numano, kad tai da
roma ne tik tam, kad vokiečių ekspansijai užkirsti ke
li*, bet kad ir rusų įtaką sulaikyti.

LENKAI GALI LIKTI VIENI

Čekus paveikė ne vien Kremliaus politika, bet ir kai 
kurie kiti dalykai.

Lenkai vis tik yra susirūpinę ir tai ne be pagrindo. 
Jie jaučia, kad jiems vieniems teks susidurti su rusais 
sienų klausimu taikos konferencijoj. Numatoma, kad 
Lenkijos politikams susidarys didelių sunkumų atgauti 
prieškarines sienas rytuose. Kalba čia eina apie tą 
Lsnkijos dalį, kuri buvo rusų užimta 1939 m., kai Vo
kietija okupavo Lenkiją.

KREIPĖSI Į PREZ. KDOSEVELTJ

Tais reikalais premieras gen. Sikorskis lankėsi pas 
Prezidentą Rooseveltą. Buvo norima pakviesti čia ir 
Čekoslovakijos prezidentą Benešą. Tačiau nei Jungti
nis Valstybės nei Didžioji Britanija, išrodo, nenori, kad 
šiuo momentu būtų vedami ginčai dėl sienų. Kadangi 
visos kalbamu klausimu užintereauotos valstybės pri
klauso prie Jungtinių Tautų, dėl to nei anglai nei ame- 

r rikiečiai dabar nemato reikalo užstoti už vienus ar ki
tus. Esą po karo, laikantis Atlanto Čarterio dvasios
•ienų klausimai ir kiti dalykai būsią išspręsti.

MUSŲ LINKĖJIMAI .

Iš to vis tik spręsti galima, kad, kaip dabar reika
lai stovi, Lenkijos politinė padėtis nėra pavydėtina. 
Galima, tad, numanyti, kodėl jų diplomatai dideliu rū
pestingumu dirba, kodėl jų spaudos agentūros yra la
bai veiklios.

Lietuviai, be abejonės, linki savo kaimynui pasise
kimo atgauti tai, kas jam ištikrųjų priklauso. Reikia 
manyti, kad lenksi iš savo pusės linki Lietuvai atsi
statyti laisva, nepriklausoma valstybe su Vilniaus kraš 
tu ir Mažąja Lietuva.

Naciai demokratijos smaugėjai
Danija yra nacių okupuota. Dėl to ten, kaip ir visur 

kitur, vietos žmonės prie valdžios jokio balso neturi. 
Daniją šiandien valdo iš Berlyno atsiųstas nacių ko
misaras Werner Best.

Kadangi busimąjį pavasarį baigiasi Danijos seimo 
kadencija, dėl to danų parlamentarai darė mėginimų 
rengtis prie naujų rinkimų. Tačiau nacių komisaras 
griežčiausiai uždraudė daryti prie rinkimų bet kokius 
prisirengimus. Jis pareiškęs, kad “jo kraštas” jokiu 
būdu netoleruoja ir netoleruos demokratiškų rinkimų 
ne viename okupuotame krašte.

Ir aišku.
Nei danai, nei kiti nacių pavergtieji iš Hitlerio nega

li kitokio atsakymo susilaukti. Juk Hitleris tam ir ka
riauja, kad visur padaryti galą demokratijai, kad vi
sur žmones vergais padaryti.

Tačiau, mes esame tikri, kad ir Danija ir kitos val
stybės, jei ne kitą pavasarį, tai 1944 metais jau bus 
išlaisvintos iš Hitlerio priespaudos, galės atstatyti de
mokratinę santvarką ir išsirinkti sau tokią valdžią, 
kokios dauguma žmonių norės.

Mūsų priešu šėlimo priežastis
Amerikos Lietuvių Tarybos padidintos pastangos su

daryti visų patriotingų lietuvių bendrą frontą Ameri
kos karo pastangoms remti ir Lietuvai išlaisvinti, mū
sų tautos priešus lyg širšes pajudino. Jie užkinkė visas 
savo jėgas, paleido į darbą savo plačias gerkles ir vi
sus savo laikraščius, kad tik pakenkti tiems kilniems 
ALT darbams, kokius dirbti ji užsimojo.

Po New Yorke įvykusio ALT suvažiavimo lietuvių ko
munistų norai dar labiau išryškėjo. Jie norėtų, kad ne 
tik įvairios patri j oriškosios lietuvių grupės tarp savęs 
jokios bendros kalbos nebesurastų, bet ir išviso, kad 
lietuvis su lietuviu nebegalėtų susikalbėti. Jie norėtų 
mūsų jėgas taip suskaldyti, kad nieks daugiau nebepa 
jėgtų pasipriešinti lietuvių komunistų išdavikiškiems 
darbams.

Komunistai tiesiog siunta ant Amerikos Lietuvių Ta
rybos dėl to, kad ji stiprina lietuvių vienybę, kuri pa
stoja jų, bolševikų, kelią, kuriuo nekliudomai jie norėtų 
vesti mūsų tautą į pražūtį.

Bet kaip prieš 25 metus Kapsukų ir Angariečių pas
tangos Lietuvą pražudyti niekais nuėjo, taip nepavyks 
ir šiandieniniams tautos judoms. Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma! Lietuvių tauta nežus — ji amžinai gy
vuos!

Mūsų turto apsaugojimas, krašto gerovė ir demokra
tinės santvarkos išlaikymas yra daug, daug vertesni 
dalykai, negu mūsų uždarbio dešimtas procentas. Dėl 
to. pirkime U. S. Karo Bonus ir pirkime nemažiau, kaip 
už savo uždarbio dešimtą nuošimtį.

‘N e w E u rope’’ (and 
Worid Reconstruction), mė
nesinis tarptautinių reikalų 
apžvalgos žurnalas, sausio 
mėnesio laidoj įdėjo rašinį 
apie lietuvių, latvių ir estų 
sudarytą komitetą, kuris o- 
ficialiai vadinasi — A Bal- 
tic Committee for Studies 
and Cooperation”.

Palankiai yra rašoma a- 
pie to komiteto tikslus ir 
darbus.

Retai šis žurnalas įdeda 
ką nors palankaus apie Bal
tijos valstybes.

Gal būt šiais naujais me
tais savo nusistatymą pa
keitė. Gal?

e

Kalbant apie Baltijos tau
tų komitetą, reikia pripažin 
ti, kad jo sudarymas yra 
vienas iš konkrečių Lietuvių 
Taurinės Tarybos padarytų 
darbų.

Tuo darbu arba tokio ko
miteto įsteigimu džiaugėsi 
ir Federacija savo susirin
kime ir taip pat Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Visiems yra aišku, kad 
jei kam, tai bent lietuviams, 
latviams ir estams reikia 
dirbti glaudžiame kontakte 
ir bendromis jėgomis kovo
ti dėl laisvės ir nepriklau
somybės?

Po svietą pasidairius Kaip tai senovėje būta
Senose gazietose radau, 

kad 1909 metais dr. Max 
Baff, psykologas Cierk Uni
versitete, Worcesteryje, iš
rado aparatą-mašiną, kuria 
galima nuimti pikčeris žmo
gaus razumo veikimo. Sako 
su tokia mašina galima bus 
parodyti, kurie žmones yra 
gabūs, o kurie ne; kurie 
žmonės yra razumni, o ku
rie bepročiai. Ne tik bus ga
lima parodyti beprotį, ale ir 
išdaviką.

Ak, kur tas daktaras 
Max su savo aparatu-maši- 
na?! Tokia mašina ypatin
gai dabar reikalinga. Kad ir 
mus, lietuvių, tarpe. Daug 
aplink turime baisių išdavi
kų, o jie to jokiu būdu ne
mato, nes nemato savo ra
zumo. Mašina pikčerį nuim
tų ir išdavystė jiems būtų 
taip aiški, kaip mano delnas.

Vusteriečiai, gal, jūs žino
te ką apie tą daktarą ir jo 
išrastą vonderful mašiną?

Amerikoje pradėjo dengt 
stogus iš poperos. Chicagoj 
eina madon poperimniai, rū
bai. Iš poperos siuva biiu- 
zes, kelnes ir kitokius rūbus. 
Be to, popera vartojam ci
garams, kuriuos padaro ši
taip: tam tikrą poperą mir
ko į vandenį, kame buvo pa
merkti tabokos stagarai. Pa 
skui vynioja ir pasidaro ci
garai. Arkliams pasagos ir 
gi dirbamos iš poperos. Jos 
yra lengvios ir arklių nesu
žeidžia. (V., 1910).

(Mane ypatingai domina 
cigarai is poperos. Įdomu 
būtų jų dūmą užtraukti. Jei 
kas tokius rūkote, užfundy- 
kite ir prof. Kampininkui).

SPAUDOS APŽVALGA
Tautos pašinai

“Tėvynė“ tuo”vardu vadina sugedusius žmones, ku
rie nuodija visą tautos kūną. Anot jos, tokių pašinų — 
žmonių yra visur. Yra jų ir lietuvių tautoj. Netrūksta 
jų ir Amerikos lietuvių tarpe. Dėl to rašo:

“Tie žmonės be jokios sarmatos ir be jokios sąži
nės kenkia kiekvienam šviesesniam veikimui, jie nie
kina kiekvieną šviesesnį lietuvį, kuris trokšta savo 
tautai, savo žmonėms ir savo senajai tėvynei geres
nės ateities.

“Žmogus iš savo kūno pašiną pats ar su gydytojo 
pagalba ištraukia ir jei dar nepervėlu — išsigelbėti 
nuo pavojaus. Bet ką daryti su tautos “pašinais“? 
Mums rodosi, juos reiktų pirmiausiai bandyti išmo
kyti žmoniškumo, išmokyti tautos ir savo žmonių 
meilės. Reikia juos supažindinti su ta nelaime, kad 
šiandien pasaulis pergyvena vieną kritiškiausių mo 
mentų ir kad tą patį momentą pergyvena mūsų visa 
tauta, kuriai reikia pasiryžusiai kovoti už savo žūti 
būti; kovoti, nepaisan| tos aplinkumos, kur lietuviai 
negyventų — Lietuvoje ar bent kurioje išeivijoje. 
Tokių pamokų nesupratus, tuos žmones reikia įtikin
ti, kad jie, jei dar turi bent kiek sąžinės, liautųsi taip 
darę. To nepadarius — mūsų tautą laukia liūdna atei
tis: užsinuodys jos visas kūnas ir turės nelaimingai 
baigti savo dienas, nors jai dar norėtųsi gyventi ir 
po šios didelės pasaulio katastrofos išnaujo pražy
dėti.“
•
Į lietuvių bolševikų pastangas pražudyti lietuvių tau

tą, “Darbininkas” atsako visai tinkamais ir lietuvių 
tautoje prigijusiais žodžiais — “laisvės ragavę, vergais 
nebūsim“. Lietuvių tauta kovoja ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės Ji kovojo prieš pirmąjį 
okupantą ir kovoja prieš dabartinį.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
sausio 23 d.)

Lietuvos judošiai... “Įsi
mylėjo jie į rusų bolševikus. 
Pakvipo jiems dabartinė bol
ševikų betvarkė. O juk jię 
yra uoliausi visokios betvar
kės šalininkai. Tatai mano, 
kuomet Lietuva bus parduo
ta rusų vergijon, tuomet te
nai Kapsukams ir Ko. atsi
darys tikras rojus.”

•
Buvęs caras bus teisia

mas.. Buvusia Rusijos ca
ras būsiąs grąžintas į Pet
rogradą ir teisiamas už ša
lies išdavystę.

•
Chicago j nėra cukraus... 

Chicagoj pritrūko cukraus. 
Maisto administracija sako, 
kad taip įvyko dėl didelių 
pūgų, kurios sulaikė trans
portuoją.

•
Rusija valdoma krauju ir 

geležimi.. Bolševikų vyriau
sybė Petrograde, kurios prie 
šakyje stovi premieras Ni- 
kolai Lenin ir užsienių rei
kalų ministras Leon Trocki. 
įsteigė Rusijoj ginkluotą di
ktatūrą. Išvaikytas steigia
masis susirinkimas Pasi
priešinimas diktatūrai mal
šinamas kardu. Daug sužei
džiama ir užmušama.

Badas Vokietijoj... Kaize
rio valdžia susiduria su ki
ta svarbia problema — vi
same krašte trūksta maisto. 
Daug žmonių badauja.

Čikagos balšavikų gazieta 
lkbai džiaugiasi, kad visų 
Šventųjų parapijos kamen- 
dorįui “ nepavyko pasipini
gauti”. Buvo taip. Šv. Kry
žiaus ligoninėj mirė O. Kan- 
cienė. Buvo, sako, laisvų pa 
žiūrų. Kai ligonė neteko są
monės ir kai “vyras su rei
kalais parvyko namo”, tai 
ją “koks ten kunigas išspa- 
viedojęs ir komuniją davęs”. 
Dėlto Visų Šventųjų kamen 
dorius ir atbėgęs “pasipini
gauti”. Bet nepavykę.

Palaidota tautiškuose ka
puose. Ceremonijas atliko 
Šaltimieras ir Brazis. Pir
masis namuose ir kapuo

se pasakęs po pamoks

lą, o pastarasis padainavęs 

keletą liūdnų dainų klerene- 

tui pritariant.

Brooklyn, N. Y. Tautos 
Namų salėje įvyko lietuvių 
socialistų susirinkimas pasi
ginčyti apie lietuvystę. Vie
toje ginčų kilo keiksmai. 
Šukys ir Purvis prieš susi- 
rinkiusius iškoliojo ir keikė 
lietuvius, kurie prisilaiko sa 
vo tautybės, ir visaip juos 
iškoneveikė. (Vien Liet. 
1910).'

Laikraštis nuo savęs, pri
deda, kad dar cicilikams trū 
ksta nutarimo, kad lietuvius 
išplauti. ,

Dviejų daiktų žmogus nie
kad negailėjo,

Kas anksti kėlės, o ap- 
maudoj tylėjo.
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ŽUVO LĖKTUVO SUSIDAl ŽYME

P. E. Foxworth, assistant director of New York F. B. I 
Office (kairėje), ir maj. Eirc M. Knight, author of “This 
Above Ali" (dešinėje), žuvę tarp 35 asmenų lėktuvo su- 
sidaužyme: armijos transportas lėktuvas žuvo Dutch Gili
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LĖKTŲ V NEŠK) KRIKŠTAS ’ RIMTIES VALANDĖLEI

Taip kaip ne kiekvienas kos prezidentas linkęs visus 
moka išmintingai pirkinius I jam kadaise tarnavusius ne
daryti, taip lygiai re visi atleisti nuo darbų, surasti 
sugeba taupyti reikmenis kitus darbas, sunaudoti žmo 
bei turlus. Gali žntogis bū- gaus gabumus.
ti labai šykštus arba 3iekti Galima sakyti, kad karto
kite kraštutinumo, paikiai jasi klausimas — ar verta 
išlaidus. žmogų panaudoti kitoms pa-

Kada priseina kuriai nors reigoms. jeigu vienur ar ki- 
šeimynai kraustytis iš vie- tur padarė klaidų? Pats gy- 
nos gyvenamos vietos į ki- venimas rodo taupumo rei- 
tus namus, tada paaiški, kalingumą. Taupumas liečia 

I kiek bereikalingų daiktų tau ne tik turtus, maistą, bet ir 
pyta. Dar ryškiau netiks- valstybės gyvenimą, tačiau 
lūs taupymas pas'ebima3. neJe a užmiršti, kad taip 
kai mirusio giminė? pavel- pat išminties neturi trūkti, 
dėję jo turtus renkasi kas Nėra žmogui jokio reika 

būtų brangiausia, ne būti- į0 taupyti visus blogus pa
nai tą. ką nabašninkas ma- linkimU8i nuodėmes. laukti
nė esant didelės vertės. kad kas nor3 gero iš jų iš-

KAS GI TASAI PASLAPTINGAS CETNIKU 
VADAS-MIHAILOVIČIUS?
- Skambina mandolina ir gurkšnoja
"slivovicą”. - Kelis karius sužeistas. -
Slapto organizacijų narys. - Naciai už
Mihailovičia js galva paskyrė milijoną doleriu.
- Kaip Mihailovičius persirengęs eina 
žvalgybon. - Vienoj tavernoj klausėsi nacių 
pasitarimo, kaip ji sugauti.
Pažiūrėjęs į drąsųjį J.ugo- nizaeiją, vardu — JUODOJI 

slavijos partizanų-četnikų RANKA. Ji buvo sukurta 
vadą Mihailovičių, p.asaky- Petro Zivkovičia.us, kurs bū
tumei, kad tai žmogus dau- vo pagelbėjęs Petrui Kari 
giau panašus į profesorių, georgičiui grįžti į sostą. Juo- 
kaip į karį: akiniuotas, aukš doji Ranka buvo stipriai 
tas, liesas. Amžius — poros tautinė organizacija; vienas 
metų trūksta iki 50. Dabar iš jų bendradarbių buvo Ga
jisai retai benešioj.a savo vrillo Priacip, kurs Saraje- Mrs. Franklin D. Re osevelt suduoda į naijai pastatyto lėktuvnešio Yorktosvn nosį 
akinius su raginiais rėmais,' ve nušovę hercogą Ferdinan- šampūno bonka, attikdama "krikšto” apeigas, Newport News, Va. Tos apeigos buvc 
kaip kad nešiodavo, kai bu- dą, po ko prasidėjo pašau- atlikt os prieš penkias minules nuleidžiant į vandenį. Naujasis Yorktovvo yra antrašu 
vo Belgrado karinės- akade- linis karas. lėktuvnešis ir ketvirtas laivas turįs vardą iš garsių Virginijos kovų.

mijos profesoriumi. Jisai ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
puikiai skambina mandoli: Inspektuoja tvirtoves keletas šimtų karininkų ir
na, mėgsta jugoslavų liau- Po Didžiojo karo Juodoji kaln4 kariuomenės daliniai, 
dies dainas ir nacionalinį Ranka buvo uždaryta, nes nekreipe dėmelio į įsa- 

serbų gėrimą — slivovicą. buv0 pastebėta, kad kai ku- i kYmus Niedičo. kuris perėjo

KALINIAI GALI DIRBTI PRIE KALĖJIMŲ KARO 
INDUSTRIJŲ

4

Karo priežastimi, įvairūs eRų Sutaupyti ir per visa 
įrankiai už pinigą negal būt gyvenimą nešioti nuodėmių 
perkami, nes jų nėr. Gailisi ( n2Štą nėr išmintinga; ver

čiau saugok, kad pasilaiky
tum gerus darbus ir dory-

ne vienas, kad sunaikino ar1 
atidavė šiuo laiku reikalin 
gus darbui prietaisus. Tas j 
faktas dar labiau įrodo, kad 
žmogus nemokėjo pasirinkti, 

j kas tinka ar netinka atei- 
! čiai.

AB.C J.

Pagal nuomonę generali- kaip bombų dalių, valgiui
rie jos nariai turi demokra- i nacių priklausomybę. Par- nio prokuroro Biddle pa- dėželių ir įvairių metalinių Išmintinga virėja sunau-Į 

tinius palinkimus. Mihailovi- tizanai četnikai su regu- reį£kįmą federalė valdžia j dalykų. doja prastesnę mėsą, dar-j
Čius nebepriprato prie nau- liafios armijos daliniais pra galį jegali?i vartotį reikme-Į Jis irgi įrodė, kad dau,ge, žoves, gražiai ir skaniai juos • 

Mihailovičius buvo visai jos Zivkovičiaus sudaryto’į jo rinktis Montenegro a- nig pagamintus kalinių dar-' lis šių kalėjimų turi įrengi-1 sutaisydama; mažai ką iš

Slaptoji organizacija —

JUODOJI RANKA

jaunutis, kai mirė jo tėvai, organizacijos — BALTOJI pyRnkėse. Vokiečiai g r e i t valstybių kalėjimuose. į mus gaminti lengvus bevil- meta. Kai maistas netinka

Jį auklėjo dėdė, pulkinin- RANKA. Dėl to jisai buvo surėkė kas tas gemalus ka- g.g daug padėtų £alieg karo nius audeklus, ir nors jie žmogui, gyvulėliams sušeria

ro vad2s, kui*s tęsia karą pastangose. ! gali pagaminti 30 milijonų mas. Ilgas maisto taupymas
dar ir tada. kai visa Jugo- James V. Bennett, direk-' mastų per metus laiko. 1941 gali būti žmogui nuodai, ko

legiją. Kare su Turkija 1912 pėstininkų pulką. Greit jis slavijos armija suklrųpdytc. torius federalio Kalėjimų Į metais tiktai 8 milijonai nksmingi jo sveikatcL Gera'
m. jisai jau aktyviai daly- ir vėl gr'žo į Belgradą stu- Naciai pasiryžo gauti Mikai- Biuro, kad apie 100,000 ka-1 mastų buvc valstybės su- šeimininkė rr.okėg atskirti j
vavo ir buvo sužeistas. ,Di-' dijubti aukštojoje karinėje, lovičiaus galvą, gyvo ar mi- linių valstybių kalėjimuo'e naudota. Taipgi, pagal 'ge- gerą nuo blogo maisto,
džiojo karo metu Mihailo- akademijoje; ją baigė 1925, rūsio, ir paskyrė aukštą kai- visoje šalyje, gali būti pri neralinio prokuroro nuomo- Senatorių rūmuose šią Sa
vičius buvo net tris kartus m. ir kai kuriam laikui bu- ną — kas jį pristatys gyvą statyti prie karo gamybos j nę, apie 22 milijonai mastų Vaitę ėjo didelės peštynės Į
sužeistas ir gavo du orde- vo paliktas ten pat mokyti ar miru?į_— 10,000,090 di darbų, kurių vertė gali siek- bevilnės galima suvartoti u- rišant klausimą — ar vertai
nūs už narsumą: Baltojo E- kitus, vėliau liko priskirtas narų (apie 1,000,000) dole- ti $100,000,000'per metus. 1 nifdrmoms Ir kitiėms pana- vieną ypatingą asmenį skir-

relio ir Karage o r g i j a u s prie generalinio štabo. To- rių atlyginimo. Naciai su- Vienas pavyzdis, kuris į- i šiems dalykams. , ti Amerikos atstovu kitai Į
Žvaigždės. Po karo jisai Ii- liau — jisai buvo Dunojaus organizavo netikėtą puolimą rodo kaip kalėjimų indus-1 Bennett sako, kad šiuose valstybei, kai t0 asmens lai-'

ko karališkos gvardijos ka divizijos štabe, karo atašė Mihailovičiaus vyriausio šta trija gali būti greitai pakeis- kalėjimuose kas met galima raei ar nelaimei pasimaišė
pitonu Belgrade. Čia jisai Bulgarijoje ir Čekoslovaki- bo, kurs buvo Įsikūręs Ba- ta į karo produkcijos garny- 1

kas. Jau turėdamas 15 me- .atleistas jš karališkos gvar- 
tų Draja stojo į karinę ko- dijos ir pasiųstas į vieną

įstojo į slaptą karinę orga- joje ir 1937 m. liko Dravos nia Bačka apylinkėse, bet
divizijos štabo viršininku. četnikai laiku pranešė apie 

vokiečių artėjimą ir sukilė
lių štabas laiku persikėlė ki
tur.

Visa, kas padaro žmogų Jo politinės pažiūros buvo 
geru krikščioniu, padaro jį kliūtimi gauti aukštesni 
ir geru piliečiu. (Webster). | laipsni, taip, kad jisai tebe-

Kiekvienas, kas akylai i turėdamas tik pulkininko, 
mato ir pasiryžta, tas ne- laipini buvo paskirtas ge-; Miha.lov.ciaus bepro'.skai 

neraliniu tvirtovių inspekto-Į drą.tus žygiai

rauni. Išstudijavęs Jugosla- Mihailovičius greit pasi- 
vijos apsigynimo įsitvirtini- i'darė visų Jugoslavijo3 gy-

jucurmis išauga į 
(Biiuver).

genijų.
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COUGHS
Oue To Coldi or 8ronchial Irritotion

Here’s good news for the people of the U. S. A. 
Canada’s greatest cough medicme is now tvemg 
made and sold nght here. and tf you have any 
doubt about what to take this wmter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of

used one little sip and you get i rista nt action. Only 
45c -all druggists. Satisfaction or money back.

Didele Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,

JEVVELRY

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

pagaminti 4,500,000 mastų i kai kurių nesmagumų, grei- 
vilnos. 1,400,000 tuzinų vie čia.u nesusipratimų, jam ei- 

yra 39 kalėjimų fabrikai, Į netų bevilnės ir vilnonių dra nant kitas pareigas. Ameri-
kurie gamina 50,000,000 me- bužių 250,000 jporft batų. 5,-----------------------------------------------------
talinių plokštelių automobi- 000.000 svarų muilo, 200,000 Žmogaus sielos spinduliai 
liams kas met ir kurie ga- gaiionų dažų, 50;000,000 sva-1 ««* šešėliai atspindi jo kaliu,
lėtų būti greitai perdirbt’. rų virvių, kiek truputį ma- Je.
produkcijai karo reikmenų žiau vilnos produktų, uodi-į Kur dainuo iama, ten būk 

vieną vokietį, iš kurio judė- dalykų, šluotų, šepečių ramus: pikti žmonės uodai
šio pasirodytų, kad gręsia *r panašiai. Valstijų kalėji- nuoja. (Než. poetas)
pavojus jų mielam vadui — ūkiuose galima užaugin

ba, sako direktorius Bennert,

mus Italijos ir Vokietijos- ventojų mylimas herojus. , Mihailoviciui 
Vengrijos pasienyje jisai po kraštą paplito pasakoji- 
griežtai pranešė kariuome- mai apie jo drąsius žygius, i c 
nes vadovybei, kad panašių kaip kad savu laiku garsėjo 
fortų statymas yra tik pi- , to krašto sukilėliai Laarras 
nigų eikvojimas ir kad Ju-, įr juodasis Jurgis. Apie Mi- j 

goslavija turėtų savo dėme-1 hailovičių pasakojama, kaip 
sį sukaupti kūrimui mecha-' jįsaį persirengęs uniforma 
nizuotos armijos. i Ustačių (kroatų organizaci-

Norėjo Mihailovičių atiduot ja> bendradarbiaujanti su 
kariuomenės teismui vokiečiais) nuėjo aplankyti

vietovės, kurią rengėsi ata-
Tokie tvirtovių inspekto- partizan,i3 v.ikh..

ria.tr- pranešimai baisiai už- Apžiūrėjęs kaa reik,li„ga ji. s taki-
degė karo ministerio M. Ne-
dičo pyktį Iš pradžių jisai | 
norėjo Mihailovičių atiduoti » 
karo teismui, bet apsigalvo
jęs jį tik atleido nuo pa
reigų 25 dienoms, o p'sLiau

ti užtektinai vaisių ir dar- 
K J. PruHskis žovių dėl vieno milijono dė

žių konservų per metus. Vi
Cl< KUO BAKGKNAI 
NKMVfWOKITK! 

MATYSIT Jl'OS AIANINES! 
AL'STIN HL.VD.

2 fletų in&ro. 6 Ir 6 kuink. Plie
no konstrukcijos. Karftto vundenu 
Šiluma 2 boileriai, l.otan 33x125. 
Apdengti porčlal. 2 kar. garadilus. 
Kaina tiktai $11.300 CJyvenklt vie
nam ir lai kitan pagelbtl išmoki 
Sj namą. $3,500 iireftli.

r.iKT avė. MCToi.i imu st.
2 flettj mūro. 6 Ir (i kantb. KarS- 

to vandens Šiluma. 2 bnllrriul. 2 
kar. garadSiiiM. Izitas 30x123. Knt-

1 si šie produktai reikalingi 
i kovoti karui.

SKELBKITES “DRAUGE”

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

| Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti žmogų, d dvyriška’ 
pasiryžusį ką nors didingo 
ouveiktL

Ri nitlKO ItAOlO l’ltOCItA.MAI: 

WCEL, 1000 k nedėlios vak. K vai. 
WHKC 1 450 k. ketvergals 7 v. v.

5 kamb. mūro bungalou ('įremi.
sai padėkojo ir grįžęs prie Fum. sii tma. i'uHiaiykit t kui $s.- 

r 10o ir Ala harg'*nnM litis iOni)
savo įgulų pradėjo s t aką. į botu <x»i kt

Ka:ni>. 6 katub. mOr > bungalosv
Kita karta Mibailrtvičina ir 1 k u,lb attk-. Furn. s*iumn i.n- 'ivicą Kartą Mimucvicius tas 36XJ25. Kaina tiktai 17.230

slapčia įslinko į 
S’ovenijos mies elį, kur sto-

nedldelį 1 Morton HiRb School. $1,800
jnrAtl.

2t "II. KT. SĖTOM .V2Ni> UI 
fletij mūro 6 Ir 6 kamb Knrft-

pasiuntė į menk. vistą. E-j-įv«i° vokiačių įgula; ataiaė- » '„Klemai
vo manoma, kad Mihailovi-1 do vienoje tavernoje prie (.-1.-1^^!,;,.,.

toji 23,000 jnrSti.
NETOLI irril ST. IK MNTIN

HI.VD. |
5 kamb. mftro bnng-i'ovv Talp<t | 

1 kamb. atike. Lotas .0x125, Kum. | 
t ix- i i- .» x Šiluma. Vasarinė virtuvė. Virtuvėle 1
lOVičių. Kai jiS išėjo iš tO8 ’ rakinėta. Kaina greitam porilavlmul 1 
rw,,,lrl5o arlrvvaoe, rimu l’lktal 17.100 NoVgluoklte! JI.ROO
-m,Uikles, vienas iš jo drau- jnrsti.

čiaus karjera bus pasibaigu i stalo- ku-r netoliese vokie 
si. Kai 1941 m. Jugoslavijos I čiy karininkai kalbėjosi apie 
vyriausybė ryžosi priešintis būdus, kaip sugauti Mihai- 

vokiečių užpuolimui. Mihai
lovičius tebebuvo savo ne
žymioje vietoje — Mortare. ! KM kaltino jį, kam taip rizi 

) kuoja — vokiečiai galėjo jį
10,009.000 dinarų už 
Mihailovičiagalvą

Praslinko 12 dienų 
pirmosios nacių atakos. Ju-

1 goslavija buvo nugalėta, ar- 
i mija padėjo ginklus, bet ne

ragauti. Mihailovičius tuo 
gi tarpu davė ženklą ir iš 

n.uo aplinkui subėgo jo persiren
gę četnikai, kurie buvo ap
supę smuklę ginkluoti auto
matiniais ginklais ir kurie

JUH\ O. .
SYKORA

.padėjo ginklų Mihailovičius. į buvo pasiryžę nudobti kiek-

REAbTOR
2111 R. S2NU A V F. 

PHONE — CICERO U2 
OyvON Vh'’tą< (>r«nl/a,,tjn

X aUnva ijitm (irettOMM PanlgvinHiue
2* METAI REAL'EHTATE 

niZNYJE
I KuIuiumI. rtt*<lnra | Iki 3 vnl

THAT LITTLE GAME” Inter-aat’lCartooBCo., N.T.—By B. Link
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Njjjas kunigas
Iš namu savininku 
veiklos

turės du teisių žinovus sa
vo susirinkimuose. Pereitais 
metais adv. Lapinskas kelis
kartus lankė susirinkimus ir

Marųuette Park. - Namų d.Jodavo Mudlngų patarimų 
Savininkų organizacija lai- nariams kaip jie turi ap. 
kė pusmetini Pasirinkimą pa'saugoti aavo reikaiua nep3c. 
rapijos svetainėj. Susirinki- žengiant įBtatymų. Adv. La-. 
mas buvo skaitlingas. - pinskas jstojo org garbSs ■

Valdybos narių ir kitų ko-1 •
misijų raportai išklausyti ir, Mgįinis suairinkima3 hu8 

priimti taip, kaip buvo iš- aaugįo 24 d., parapijos sve-, 
duoti. Geras raportas buvo tai,nėj 7:3O v3landą vakare. I 
finansų sekretoriaus lr iž- pragomj vjgį na>rįai atsilan- 
dinniko. Ižde yra keli šim- įr savo kaimynus atsi- 
tai dol. ir du War Eonds po vesti R G
$75.00. ’ __________________ ' 'i

Baliaus rengimo komisi- I ~ ■ •>*> j

jos narys siūlė parengimą Sj VSKaT}, 531ISIO 15 U.

Kun. B. J. Marčiulionis

Chicagoje apie septynis me
tus. Paskui persikėlė į Good
man, Wis., kur užvedė ūkį. 
Kunigas Benediktas lanke 
Goodman žemesniąją moky
klą, ir ten baigė high school. 
Vėliau nuvyko į Marianapo
lio kolegiją tęsti savo aukš-

Juo daugiau piliečiai pa- 
į tys reikš sumanumo krašto 

Nepamirškite rytoj, t. y. reikalai’, tuo ma-
sekmadienį pasiklausyti pui-!žittu valstybės galės krauti

Budriko programa

kios lietuviškos radio prog
ramos iš didžiulės WCFL 
radio stoties, 1000 kil., ly
giai 9 vai. vakare. Išgirsite

karo prievolės sunkenybių 

piliečiams. VI. Putvys.

tuosius mokslus. Baigęs Ma- gražil) liaudie3 d5inų ku. 
nanapolj .-įvažiavo j Marian , ria3 £udalm0, žymSs dai. 
H,l!s seminariją ir ten pra- nininkai. j.Jnas Romanaa ir 
leido vieną metą bestudijuo- Į Jadvyga Grjcait6 _ solo ir 
damas. Iš čia r.jvyko į Ken- duetu Taifgi b u 3 puiku3
riek seminariją. St. Lcuis, 
Mo., baigti savo teologijos 
mokslus.

Kun. Marčiulionis yra ku
klus ir darbininkas, kilniom 
ir duosnios širdies. Jo kil 
nūs būdas daug žada ir mes

vaizdas iš Baublių šeimy
nos dramos. Orkestrą irgi 
išpildys keletą gražių muzi
kalių numerų.

Šias programas leidžia 
Juozo Budriko rakandų ir

Kunigas Benediktas Juo neabejojame, kid jis didelių 1 krautuvė Chicagoje,

atidėti į pavasarį. Pasirodė, 
komisija per kelis mėnesius
nieko neveikė baliaus reika- Town of Lake. — šį va 
lu. i karą. 7 valandą, sausio 23

Nutarta įsigyti nuosavą d.. Marijonų Bendradarbių 8 
guminę antspaudą, kurią na 1 skyrius rengia 4 ‘bunco par- 
riai vartos išduodami nuo- ty” Onos Brazauskienės sa- 
mos “rasytes”. j lėj, 4558 S. Paulina St. Ren-

Valdybon 1943 m. išrink-1 gimo komisija nuoširdžiai 
ta: pirmininku John Butkus,, prašo tovnoflakiečių atsi- 
vice pirm. P. Yasius. nuta-į lankyti kuo skaitlingiausiai 
rimų sekr. R. Grigai, finan ir paremti gražų tikslą ir 
eų sekr. Mr5. Ambrose, ižd. J rengėjų pastangas, nes vi- 

Briedelis, iždo globėjais Vai, sas pelnas skiriamas Tėvų 
nauskienė ir Paukštis, mar- Marijonų Bendradarbių sei- 
šalka Vainauskas. į egze- mo sveikinimui. Skyrius, su 
kutyvį bordą darinkta du ; valdyba ir komisija daug 
nauji nariai: John Damkus i darbavosi platindami tikie- 

Mr C. Kai, koresp. B. Gelgo- tus ir prašydami dovanų iš 
tas. geraširdžių biznierių ir šiaip

Buvęs pirm. Damkus daug geros valios^.žmonių, užtat, 
įdėjo rūpesčio organizacijos pasitiki, kad jų sunkų dar 
labui. Valdyboje išbuvo pen- bą įvertins ir skaitlingai da- 
kis metus: tris metus nuta- lyvaus rengiamoj pramogoj 
rimų raštininku ir du me- šį vakarą 7 valandą. J. K. j
tus pirmininku. Jis nariuose ‘ ---------------------------
įgyvendino gerą discipliną. 1 WASHINGTON. -— Žinio- 
Nors nenorėta paliuosuoti mis iš N. Gvinėjos, ten Pa 
atsisakė. , puan srity paskutiniai japo-

Šiais metais organizacija nų lizdai naikinami.

rr bunco party"
zas Marčiulionis bus įšvęs- darbų nuveiks Motinai Baž-
tas kunigu sausio 27 d. $v. 1 nyčiai. Gražiai lietuviškai 
Pranciškaus katedroj, Greer I kalba ir tikimės, nors ir jam 
bay, Wis., 9 vai. rylo. J. E
vyskupas P. P. Rhode, D.D. 
šventins. Primicijos įvyks 
sausio 31 d., Šv. Joanos Art
kietės bažnyčioje, Goodman 
Wis., 10:30 vai. ryto Pa 
mokslą saky3 kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC., Auš o 
Vartų parapijos klebenąs,

j Chicago.
I

Kun. Marčiulionis gimė 
liepos 26 d., 1915 metais 
Chicago, III., Šv. Jurgio pa
rapijoje. Jo tėvai, Juozas ir 
Ona Marčiulioniai gyveno

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinti) jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritera”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’fi INSURANCE COMPANY 
MASSACHUfiETTS KIRE A- MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

3241 S. Halsted St., kurioje 
dabar eina milžiniškas po 
inventorinis rakandų, radių.

teks daugiausiai darbuotis 1 karpetų, parlor setų, minkš- 
tarp svetimtaučių, jis neuž krėslų, miegamo kamba- 
mirš ir lietuvybės reikalų. 1 se^ *r auksinių daiktų 

Linkime naujam Kristaus Į išpardavimas nupigintomis 
tarnui geriausio pasisekimo.1 kainomis. Patartina pasinau 

SPA doti nupiginimais. M.

Žmogus gali būti .suvis 
laimingas turėdamas vien 
a'kūnę galvai padėti, ryžių 
maistui ir vandens atsigėri
mui. Lobiai ir garbė, netei-1 
singai įgyti yra vien praei
nantys ir nykstantys debe
sys.

SKAITYKITE '“DRAUGĄ”

100% U2 PRES. ROOSEVELT 
IR U2 LIETUVIUS!

BBYAN HARTNETT
'X

Didelis Panirta kims* 
Naminiu. Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų
Pai duodame 

Tiktai Tnvemam* 
Užsakymai ISvežiojaml 

Sekančią Dieną 
Valandos: ft Iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Aeštadienj FRANK VIZOARD. Sav

INTERNATIONA! LIOUOR CO
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ 

Tel. REPnblic 1588—9

Skelbia savo kandidatūrą vėl išrinkimui kaipo 
aldermanu iš 12-to tvardo reguliariu

DEMOKRATŲ TIKIETU
14 metų ištikimo publikai patarnavimo.

Aldermanas Hartnett, kaipo pirmininkas local 
Industries, rstviu ir alleys, daug prisidėjo pageri
nimuose 12-am warde. Labiausia iš visų, tai Cali
fornia Avė. ištaisymas.

Mr. Hartnett yra veiklus narvs Committee on 
Aviation and Recreation, Consolidation, Reorgani- 
zation and taxation, Finansų, Sveikatos, Namų, Po
licijos ir Municip^lių Institucijų.

Per 14 metu publiškos tarhybos, jis visą laiką 
pašventė reikalams savo warde ir piliečių gerovei.

Svarbiais laikais, kaip dabar, tokie vyrai, kaip 
Mr. Hartnett yra labai reikalingi miesto taryboj.

Palikit ir toliau Bryan Hartnett Aldermanu 
12-to Wardo.

J| indursuoja 12-to Wardo Reguliarinė Demokratų 
Organizacija.

>•'•23933*

DIDELIS IŠPARDAVIMAS M CSV 
MII.’ZIMAKO MUZIKA-

I.INIV INSTRIMENTV

PAŠINĄ F DOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTl.

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su "‘casea” — $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75 00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
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- 
DENGALAS — $12.00. SM ĮGE
LIA I SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00. $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS— $18.50. $23.50. 
$35.00 ir $50 00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOIS. t r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
bro3s Ir "reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitij PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
ta ms. Triflboms. Saxaphones Ir 
taipgi Smuikoms jr Gintarams.

GOI.DSTEIN’S MCSIC SHOP 
UI4 Maitvell St., Clllcagn

«< >9C< «• MM
BERVYN BARBENAI! 

NE.S1VP.U ORITE!
M ATYK IT .ĮLOS ŠIANDIEN! 

WISCONSIN avi:.
2 fletų mūro. o Ir 6 kamb 2 

furnacai. Venetian blinds. Cablnet 
sinkos. 2 karams garadžius. Ix>tas 
37 Vz pėdų. Nauias stogas. Namas 
labai geroi padėtyje. Kaina tiktai 
$10.800. Matykite Šiandien. $2.500 
j nešt t.

OAK PARK AVĖ. NETOLI 
“Q” STOTIES

6 kamb. medi. rezidencija ant 
akmens pamato Furn. šiluma. Nau
jas stogas. 2 kar garadžius. Nauji 
gutters L-otas 37Hxl25. Kaina tik
tai $6.850 Būkit savo savininkus' 
$1,900 Įnešti.

GI NDERSON AVĖ.
6 knmh. mūro namas. Furn. ši

luma. Taipgi 1 kamb. beismente. 
luotas 30x125. Kaina tiktai $6.Sau. 
Kam mokėt rendų? $1.800 įnešti

EI'CLID AVĖ.
8 kamb. shingled rezii Ub c i Ja. 

Karšto vandens šiluma. Lotas 37 U, 
xl25. Cabinet sinkos. Kaina tiktai 
$6^00.

WENONAH AVĖ.
Income hungalovv. 5 kamb. pir

mam aukšte. 4 kainb. fletas beis
mente. Furn. šiluma. Naujas sto
gas. Kaina tiktai $6.875.

26TH ST. TARP LOMBARD IR 
RIDGELAND AVĖS.

Mūro biznio nuosavybe. Didelis 
Storas. Namas 7 metų senumo. Kal

ina greitam pardavimui tiktai $4.850.

JOHN O

SYKORA
i REALTOR

2411 8. 52ND AVĖ.
PHONE — CICERO 453 

Gyvos Vielos Organizacija 
Va< lota.i Jani Grelfcios Pardavimuos 

28 METAI REAL ESTATE 
BIZNYJE

Sekmad. a tada ra: 1 Iki 5 vai. įtopiet

k taBoaaKMMKMnN3)»K^aeK^>MGoae< >s»

I PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMU MORGICIŲ 11
jtj STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖM* ŽEMOMS

P/ui LIBIRAL EARNINGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

TAUPYKITE mūsų 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 pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE JSTAIOA 

— 4fi Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

NUOŠIMČIO KATOMA

3236 Sa HALSTED ST

7
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 41 IR Jos. M. Mozeris. Sec’y.

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimą

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TĖVU MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2827 W. 28rd Plaee, Chicago, Ilk, Va
sario 7 d., 1943 m.

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 dalyviams.
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. Marijonų Bendradarbiu Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chicagoj kaip tik gimė ši kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atminti, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikvmą 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 Fondo 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 Rėmėjai dalyvauja bendrose Seminaristų maldose 
ir 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. I. C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

' i
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Bus Tretininkų 
konferencija

Bridgeport. — Tretininkų 

susirinkimas, gausus ir tu
riningas įvyko pereitą sek
madienį, sausio 17 d., šv. 

Jurgio parapijoje. Organiza 
cija turi 202 nariu ir visi 
buvo gero ūpo, ypač, kai 
klebonas D. G. prel. M. L

Rinkliava seserims

Town of Lake. — SausiC 
17 d. Šv. Kryžiaus bažny- Į 
čioje išdalinti žmonėms vo 
keliai įdėti auką parėmimu; 
Šv. Pranciškaus seselių Bra
zilijoj.

I
Kokia nebūtų auka — ch- j

keto primicijų, kurios bus ry. 7:30 vai. vakare. Visi na- ChlCagOS Lietuviu 

31 d. sausio. Federacijos 121 riai prašomi atsilankyti ir 

skyriaus susirinkimas atkel- naujų atsivesti, šis susirin - 
tas į 24 d. sausio. 1 valan- kimas yra svarbus. Reikia 
dą popiet parapijos mokyk į aptarti tolimesnis veikimas 
los kambary. Susirinkimas Lietuvos naudai. Baigus nu

tarimus, bus skaniai pavai
šinti nariai sumanių šeimi
ninkių pačių pagamintais 
valgiais. Valdyba

Krušas paskelbė, kad gavę- <lelė' ar maža- bus labai veI 

nioje įvyks tretininkų kon-1 Unama.

labai svarbus. Visų draugi
jų atstovai kviečiami būti
nai ateiti, nes daug yra rei
kalų svarstymui. Bus nau
jos valdybos rinkimas, ra
portas iš ruošiamo Vasario

Dr-jos Metinis 
Koncertas

Chicagos Lietuvių Draugi
jos metinis koncertas įvyks
ta sekmadienį, sausio 24 d J 
Amalgamated Center, 333 Į 
S. Ashland Blve.

$500.00. Stengsiuos įvesti 
Feeder Bus Service ant Ca
lifornia Avė

Rnkimai — Antradienį, 
Vasario 23 tl., 1943 m.

Skelb.

SKELBKITES “DRAUGE”

ferencija. Bridgeporto treti
ninkai ne tik pasižadėjo da-

Jau penkios seselės da* 
buojasi Brazilijoj mokinda-

lyvauii, bet yra pasiryžę au- i mbs lietuvių jaunąją kartą 
rengti ir arbatėlę su užkan
džiais tretininkams, atvyks
tantiems iš kitų kolonijų į 
konferenciją. Smulkesnių nu 
rodymų apie konferencijos 
programą laukiama iš tėv.
Vaškio, kurs pasižadėjo šiai 
konferencijai vadovauti.

Tretininkų brolija — dva 
sinė, bet Bridgeporte ji dane 
daug labdaringų darbų, p*v.. 
lanko ligonis, sergančių šei
mose pagelbsti namų ruo
šoje. Mirus vienam iš tre
tininkų, nepaisant kaip bū
tų neturtingas, maldų gau-

Žmonės ten neturtingi ir 
sunku jiems yra aprūpinu 
visus būtinuosius seselių rei 
kalus. Todėl seselės, žinoda
mos dosnumą Amerikos lie
tuvių, ypatingai čikagiečių 
kurie čia gausiai dedasi prie 
išlaikymo brangių mums į- 
staigų, tikisi susilaukti pa 
galbos.

Dėl to sekmadienį, gausk 
24 d., visi prašomi grąžinti 
vokelius ir grąžinti su auka

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Dr-jos 3 skyrius

na daugiau negu kitas pa-, nuoširdžiai dėkoja klebonu.
siturįs. Laidotuvėse dalyvau 
ja tretininkai su žvakėmis 
kalba rožančių, užprašo šv. 
Mišias. Šv. Jurgio parapijos 
tretininkams vadovauja D.
G: prel. M. L, Krušas. 

Metinis parapijos 

susirinkimas

kun. A. Linkui už leidimą 
daryti bažnyčioje rinkliavom 
šiam kilniam reikalui.

Raport.

1

'.Šv. Jurgio metinis para
pijos susirinkimas įvyks sau 
slo 24 d. tuoj po sumos. Tą 
dieną bus išdalintos ir apy
skaitos pereitų metų.
į.» -’1-- J. - ė..,. ^*1 . .

Daug padaryta.

viskas išmokėta

Šv. Jurgio parapija perei
tais jubiliejiniais metais iš
puošė bažnyčią, atnaujino 
svetainę, atremontavo sese
rų namą ir kleboniją, pasta
tė Liurdą, kryžių šventoriu
je ir t.t. — padarė pagerini
mų, ekstra darbų, kaštavu
sių arti 15,000 dol., bet- vis
kas užmokėta, skolų nepa 
liko. Koresp

Rezervuokite liepos 4 d. 

Draugo” pirmam piknikui 

ĘERGMAN’S GROVE Ri- 

verside, Illinois,

Susirinkimri

OLK STUD9

»94 a ’• V?: f

MOST

PHOTOGRAPHY 
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APDRAUS* SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Ap,lraudžiam gyvastį (Elfe) nuo užgimimo dienos iki 60 metų am

žiaus. ;įsakomingoj apdruudos kompanijoje arba Eraternallnėje or- 
ga.nizci.ioie.

Apd'-audžiame uutomobtlius *'IJabiltty and Property Damage“, nuo 
$5,000.'i!» Iki $10,000.00. Kainuoja "A-klasos" savininkams tik 
$24 00 j metus.

Apd-iudilam nuo ugnies ir kitų nelaimių — namus, furničius. au
tomobilius, troHus, krautuvių tavorų. ir langus (Plato Glass>, tavernų 
ir namų savininkų atsakomybę (Liablllty), nuomas (rents), sveika
tą Ir nelaimę (Health and Acc'dent), vągystę ir apgavystę (Burg-- 
lary and barceny), atsakomybę namų savininkų (Public Liablllty). 
Užstatam kaucijas Draugijų Valdininkams ir pavieniams, ir visokį 
kitą čtu neįvardtntą turtą bei atsakomybę.

Už apuraudą galima lįmokfti mėnesinėmis ratomis be jokių komisų.
Dėl p'atesniu informacijų apie (vairias apdraudos (instirance) 

ir klek rainuoja, malonėkit atsilankyti į raštinę arba pasaukite Te
lefonu. u mes prtbGsime į Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 

General Insurance B roke r

2346 W. 69tK St. '2-tram aukšte Tel. Prospect 3140

J

Koncerto programą išpil
dys Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir Pirmyn Choras po

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖJIMAIS
Toun of Lake. — Karei 

16 paminėjimo, ir iš vaka-j vių Motinų klūbas rytoj, sek Į va(jOvyStc ’p.'"k. Steponąvi- 
madienį, eina bendrai prie, čiaus. Be to, dainuos plačiai 
šv. Komunijos Mišiose šv. žinomi lietuviams daininin- 
8 vai ryto. Visos narės pra
šomos atsilankyti į parapi-

ro. šia proga prašau grą
žinti pinigus už tikietus, jei 
kas dar nėra atsiskaitęs.

Draugijos, klubai, kuopos 
ir skyriai prašomi užsimo
kėti metinę mokestį Federa
cijai. Anastazas Valančius

Cicero. — Draugystė Šv. 
Motinos Dievo Sopulingos 
metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 24 d., 1 vai. 
popiet, parapijos svetainėj. 
Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes po susirinkimo 
bus ‘‘3ocial”. Raštininkė

kai, kaip antai: p. Antanas 
Kaminskas, p-lė Ona Skeve- 
riūtė ir Christina Milleriū-

jos salę 7:30 vai., kad būtų, t6 boi p Algirda3 Brazis.
laiko prisisegti ženklelius ir paskui šokiai.
susirikiuoti eisenai į bažny-i , .. ....

Tiek draugijos nariai, tiek
cią- Valdyba šiaip Chicagos lietuviai

kviečiami į koncertą atsi-
lankyti ir smagiai kelias va-

,7 .. -,,oi • • i • i landas praleisti. KoncertasVyčių 112 kuopos susirinki- • , • • = ,J H v . i prasidės lygiai 5 vai po pic-
mas bus sekmadienį, sausio Į Įų
24 d., 6 vai. vakare, vice

Marųuette Park. — Liet.

pirm. W. Raginio name, 6808 
S. Campbell Avė. Visi val
dybos nariai kviečiami atsi-

---------------------------------------- j lankyti ir atsivesti bent po
Atetininkų draugovės su- Į vieną draugą — naują na- 

sirinkimas įvyks sekmadie- ' rį. Rašt. J. A. Vilkišius

nį, sausio 24 .1., 2:30 vai. , ---------------
popiet Gimimo Panelės Šv. Town of Lake. — Labda- 
parapijos salėje, prie 68 ir Į rių Sąj angos 1 kuopos labai

Washtenaw Avė. Susirinki
mas svarbus. Malonėkite at
vykti visi nariai. Valdyba

svarbus 'susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 24 d., 1 
vai. popiet, parapijos salėj. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes turime daug svar-Bridgęport. — LGF susi

rinkimas įvyks sausio 26 d,, bių dalykų svarstyti.
parapijos mokykl-33 kamba-

Cicero, —r Federacijos 12. 
skyriaus susirinkimas bus 
vieną savaitę anksčiau, iš 
priežasties kun. Petro Le-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 

geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdir.bė- 

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardt 

no NECTAR. Šia Alus yra pagamintas ifi Importuotų 

pirmo* rūšies produktų

BRONCHIAL
COUGHS!

Due To Coldt or BroncHal Irritation
Stop today at any good drug store and ajik for a 

bottlo of Buckley’s CANADIOL Mixture (tripf© 
acting i. Take a couple of sips at bedttme. Feel 
its matant powerful effective action spread thru 
t'iroat, head and bronchui t u ties. lt starte at 
once to loosen up thick, chokmg phlegm, soothe 
raw membranas and make breathmg easier.

Don’t wait—yet Buckley’s Canadiol today. You 
g8t relief mstantly. Only 45r—all druggiets.

WHOLESALE
LIQUOB 

ĮSTAIGA

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

tas įataigąa. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

•-- r^•«**•*^

Išrinkite Gust F.
I

Galimski Alderman
12-to Wardo
JO PLATFORMA:

Nenuilstamai darbuotis
pagerinti savo wardo būklę. 
Kai busiu išrinktas alder- 
raanu, prižadu įsteigti pri
einamą ofisą warde, kur 
kiekviena^ balsuotojas ga
lės išreikšti savo skundus.

Veikti, kad būtų sumažin
ti real estate mokesčiai. Su
mažinti užeigų savininkų

Valdyba į mokestį nuo $800.00

H metiniame
\KOTi GERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 cL 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L I E T U V A IT fi S” MUZIKU PARAŠE.......................................... ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS..................................................................................................................... PROF. A POCIUS

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

ŠOKIŲ VEPfiJA ....................................................................................... L. PIL1PONYTE-ZAIKIENE

“ELENUTES’’ KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . . ONA PlEŽIENfi 

“IGNO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA , . . ANT. KAMINSKAS 

Chorines dalis attiks ..............................• • • • Chic. 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".

Šokti
\* BILIETAI:

$1.25.............................. (Įžanga $1.1*2, taksų 13)
—ir—

75c .......................................................................... (Įžanga 68c, taksų 7c)

2345 So. Kedzie Avė. ' Chicago, Illinois

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1943

i 4 . - *4 r* «

livežlojaine 
|K> Vl>ą 
Ohtrago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, aa».
MUTUAL LIQ1OR CO.

4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOl’EKVAKD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangela — and 

Stovea.

Nationally advertised itema.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

lahal geros rflAles moterų kailiniai, kuiliukais |>a|nioštats arba 
eloth kotai parsidulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE AlAMlIENl

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47tb SL Y orda Ža88

Mm. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

JjĮ NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
(d) AR VAMNfUAkNT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APVLINK4S LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

VMRGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vieninteli# ir Smagiausias 
Vakarinis Dėtuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. tak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehilI 2242

\rj.-PI
••
r11F WHFC-l450kil.

1

F



DIENRAŠTIS DRAUGAS šeštadienis, sausio 23, 1943
<U

CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJOS METINIS KONCERTAS!

SAUSIO-JAN. 24 D.. 1943 Ama|8amated Cen,er Svetainėje,
333 SOUTH ASHLAND BOULEVARD

Koncerto programą išpildys Pirmyn Choras po vadovyste p. Steponavičiaus. Be to, dalyvaus tokie publikos mėgiami dainininkai, kaip Antanas Kaminskas, Ona Skeveriūtė, Algirdas Brazis, 

Christine Miller ir kiti. Dainuos ir Chicagos Vyry Choras. Po koncerto šokiai. Tiek nariai, tiek šiaip Chicagos Lietuviai kviečiami į koncertą atvykti.

PROGRAMA PRASIDĖS LYGIAI 5 VAL. PO PIETŲ

LAKŪNO KOVA SU RYJIKE ŽUVIM
Septyni lakūnai jūrose pergyvena 
sunkiausias dienas. Prasidėjo kliedė
jimai.

i The Flying Fortress (lėk- sirasdavo noras toliau ken- 
tuvas) pereitais metais, spa tėti ir išsigelbėti iš jūros 
lių mėnesį 21 dieną dėl sto- nasrų.
hos gazolino turėjo nusi-i'

leisti Pacifike. prie cnate- MALDAUJA VĖJO 

riaus. Astuoni lakūnai ture-Į Mūsų diena baigdavos 

jo plūduriuoti jūrose, jie tu- malda. Šį vakarą mes jau 

'‘ėjo baisius pergyvenimus. Dievo maldavom vėjo, kad 

Anie lakūnų pergyvenimus mus ištrauktų iš jūros ra- 

jūrose pasakoja Lt. James mumo.

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

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

• *
5

Dviejų moteriškių lavonai lovose, 
o prie jų lovų 17 šunų pririšta

C. Whittaker, lėktuvo piloto 

pagelbininkas.

Apie lakūnų kitus pergy
venimus jūrose pasakoja 
Lt. J. C. Whittaker.

14 DIENOS RYTAS

Išaušo keturioliktos die
nos rytas. Mes įžengėm į 
sunkiausią periodą iš trijų 
savaičių, kurias praleidom 
jūrose. Iš septynių išsigelbė
jusių lakūnų tik mano vieno 
žemutinės kūno vietos netu-

Penkioliktos dienos rytą 
capt. Bill Cherry, mūsų pi
lotas ir kamanderius nusi- 
leidusio lėktuvo į jūras, pa
tarė atrišti tris valteles, ma 
nyta, kad gal tada laiveliai 

sims judėti. Bet vieno iš to 
neišėjo. Laiveliai vėl buvo 
surišti.
KOVA SU RYJIKE 

ŽUVIMI

Buvo po pietų, kai Cherry 
ėmė kovoti su 10 pėdų ryji-

Corp. Juozapas Dovidauskas

Corp. Juozapas Dovidaus
kas, gimęs 1913 m., liepos 
13 d., Chicagoje, baigė Die-

išvyko 1942 m., gruodžio 
26 dieną. Kazimiero tėvai, 
Kaziimeras ir Antanina Do- 
vidauskai, gyvena 1723 Ru- 
ble st., Chicago.

Pvt. Kazimieras Dovidaus
kas, prieš išvykadamas į 
Dėdės Šamo kariuomenę, 
priklausė prie Šv. Vardo dr- 
jos ir buvo Dievo Apveizdos 
lietuvių parapijos bažnyčios 
komiteto narys. Dabar jis 
randasi kur tai , Kaliforni
joje.

Kazimiero tėvai užprašė 
šv. Mišias, intencija pra-

vo Apveizdos lietuvių para- | šant jam sveikatos ir pa- 
pijos pradžios mokyklą ir Laimos armijoje. Šv. Mišios 
Harrison high school. Juo- bus Dievo Apveizdos baž- 
zapas dirbo Spiegels Com- . nyčioje, sausio 24 d., 10:15 
pany. j vai. (suma).

Corp. Juozapas Dovidaus- j --------------------------

kas į Dėdės Šamo armiją 
išvyko 1941 metais, balan- Maistu atlygins

Milwaukee" pereitą ketvir
tadienį policija išaiškino ne
įprastą įvykį. Policija įžen 
gė į namus South Milwau- 
kee, kur stovėjo pagyvenusi 
moteris, ji buvo nusigandu- 
ši. Policija įžengusi į ap
leistą ir nešvarų namą vi
duje rado 17 badaujančių 
šunų ir dviejų aštuoniasde
šimtmečių moteriškių lavo
nus.

NEPAPRASTAS VAIZDAS
Lt. Walter McCaigue ra

do Mrs. Rosina Trounce, 83 
m., lavoną sofoje ir Mrs. 
Lucille Long, 81 m., lavoną 
rado lovoje. Prie sofos ir lo
vos buvo pririšti šunys. Ka
da policija įžengė į namą, 
tai šunys šokinėjo ant lavo
nų.

Policija ėmė klausinėti

kad tuose namuose kas tai 
nepaprasto vyksta.

Mažai kas buvo žinoma 
apie tas moteris, nes jos 
nemėgo lankytojų ir pačios 
niekur nesilankė, tik rūpi
os šunimis. Vakarais būda
vo girdėti balsai moteriškių 
jos dainuodavo šunims. Vie
nas šuo buvo paimtas iš mo
teriškių ir pavestas žmonis 
kūmo draugijai, bet vėliau 
jos per teismą vėl grąžino 
tą šunį į savo namus.

KELIAS DIENAS 
GYVENO BE MAISTO

Miss Long pareiškė, kad 
ji jaučiasi kalta, jog nepra
nešė apie dviejų moteriškių 
mirtį anksčiau. Bet Miss 
Long pasakė, kad ji pirmiat 
pašaukė iš Milvvaukee drau
gę- r

mu

rėjo nuo sūro vandens žaiz- ke žuvimi, bet jis kovą pra- džio 10 d, j.g vedė Eleną K giaurėg Afrikos prane-Hos motin_a’ ° Mrs- Trounce 
dų, šiaip visi buvo apdengti laimėjo. Didelė ryjikė žuvis petr.aUskas 1942

žaizdomis. Mūsų rūbai iro. 
Saulės spinduliai degino mū 
sų kūnus. Mano kojinės į ga 
balėlius suiro, marškiniai nu 
garoje, jų rankovės, ir prie
šakyje ėmė irti.

RAMI JURA

siautė aplink mūsų laive-1 2 d
m., gegu- gama, jog kovojančių pran

X Polyna Stoškus, po sa
vo koncerto Kanadoje ir A.
J. Valstybių vakaruose, su
stojus Chicagoj, rado savo 
motiną ir jaunesnę seserį, 
atvykusias aplankyti dukte
rį seserį Šv. Kazimiero Se
serų kongregacijoj. Viešnios 
apsistojusios pas Lietuvos 
konsulą ir jo žmoną Dauž- 
vardžius.

X Mclrose Park, Mayvvood 
if Bellvvood apylinkėje da
bar eina specialus “Draugo” 
vajus, kuris rodo didelių Lai
mėjimų. Tuose Chicago prie
miesčiuose gyvena nemažai 
lietuvių, kurie dabar lanko
mi vajininkų. Vietos veikė
jai noriai dedasi prie šios 
spaudos platinimo talkos.

X K. Rubino, žinomų Rose 
lando gyventojo, antras sū
nus Petras išvyksta į Ame
rikos kariuomenę. Jis liuos- 
noriai įstojo į karo laivyno 
aviaciją. Vyresnis sūnus jau 
seniau yra išvykęs kariauti.
K. Rubinas yra plačiai žino
mas Susivienymo veikėjas ir 
kelis sykius laimėjęs dova
nas naujų narių vajuje.

X Brolį Vladą Cibulskį,
“Draugo” generalį platinto
ją rytoj Ciceroj galima bus 
matyti po visų šv. Mišių prie 
bažnyčios. Norintieji galės 
užsimokėti prenumeratą už 
“Draugą’’ ir “Laivą”.

X Marijona Petrauskienė, 
2156 W. 21 PI., randasi šv.z
Kryžiaus ligoninėj (kamb. 
207). Petrauskai džiaugiasi 
nauju žentu. Jų duktė Ber- 
nice ištekėjo už S. Paškaus- 
ko.

X Walter Daunoras, ku
ris kariuomenėje rimtai sir
go ir kai kurį laiką gulėjo 
karo ligoninėj, šiomis die
nomis parvyko namo pasil
sėti ir sveikatoje sustiprėti. 
Jis gyvena adresu 4401 S. 
Troy St.

X Ona Romeli, po tėvais 
šerpetaitė, Peoples Restau- 
rant, 1628 West 47 St., sa
vininkė, kasdien paruošia 
skirtingą ‘‘Menu’’ ir visuo
met patenkina skaitlingu® 
kostumerius.

X Sv. Jurgio bažnyčioje 
misijos anglų kalba prasi
dės sekmadienį, kovo 21 d. 
Lietuvių kalba misijos pra
sidės trečią gavėnios sekma
dienį, kovo 28 d. Lietuvių 
kalba misijas ves kun. Vaš- 
kys, pranciškonas.

Miss. Eillen Long, kuri ten ,, , ... . , -
, . . . , Moteriškių drauge, Mrs.

rasta prie dviejų lavonų ir T, ,, ,, . , , .„ v J, „ „ Ida Kelley, atvyko tuojau
17 sūnų. Miss. Eillen Long , . . ,

v, - , , ,, -r po to, kai policija buvo at-
pareiske, kad Mrs. Long yra -kusi

Name nerasta nei maisto, 
nei vandens. Vanduo buvo 
nešamas iš oro. Atrodo, kad 
Miss. Long ir šunys be mais
to išbuvo kelias dienas.

Dvi moteriškės, Mrs. Lu
cille Long ir Mrs. Rosina 
Trounce. buvo mirusios per
eitą pirmadienį, sausio 18 d.

yra tetulė.

cūzų oficialai informavo as- Į NEBUVO IŠĖJUSIOS Iš 
menis, kad jei jie suteiks ži- NAMŲ NUO 1941 METŲ 
nias apie ašies nuleistus pa-
rašiutistus už sąjungininkų

liūs, ji palindo po laiveliu ir j Corp. Juozapo Dovidaus- 
daužė uodega laivelio dug-|Ro tėvai Kazimieras ir An-
ną, kur miegojo Staff sergt. tanina Dovįdauskai. gyvena _ ____
James W. Reynolds. Cherry 1723 So Ruble st, chicago,Į į^^jų^m n^aus ai 
norėjo ryjikę nuvyti, jis j jų
ryjikę pasakė piktą žodį? Corp juozapo tėvai už-

1 Cherry nuvargęs pasirėmė prašė šv. Mišias, intencija.

lyginimą ir extra maisto ra- 
cionavimo knygučių.

Lt. McCaigue pasakė, jog 
atrodo, kad nuo 1941 metų 
tos moteriškės nebuvo išė
jusios iš namų. Policija bu
vo gavusi žinią iš kaimyno,

It

Mes patekom į baisiausią ant laivelio krašto. Tik štai-J prašant jam sveikatos 
periodą, nes jūroje vaniuoĮga pasigirdo Cherry skau- paiaimos kariuomenėje. Šv.

ir

dus balsas:
'‘Mano nosis sulaužyta”.

•a
KAIP TAI ĮVYKO

Ryjikė siautė ir ji su uo
dega sudavė Cherry į veidą 
ir sužeidė nosį, kraujas ėmė 
smarkiai bėgti, mes manėm,

Mišios bus sausio 24 d., 10 
15 vai. (suma), Dievo Ap- i 

veizdos bažnyčioje.

1942 „. GERIAUSI METAI MŪSŲ VISOJ ISTORIJOJ !

1943 ... tūkstančiai
' ►

buvo ramus. Laiveliai nė 
vietos. Taip buvo ramu jū
rose, kad ramiau ir negalė- 
jįo būti. Ir jūra buvo rami 
•keturias dienas. Mes jūros 
ramumoje ėmėm kliedėti.
Kai kas kalbėjos su žmonė
mis, kurių v)sai ten nebuvo.
Aš turėjau fantastinį susiti- kad nesustabdysim kraujo 
kimą su Davy Jonės ir jo bėgimo. Ir po mėnesio, kai 
padėjėju Jim Blood. Tai yra me8 buvo išgelbėti, Cherry 
mytiniai asmenys, kurie sau n0Syje turėjo skausmą, 
go žuvusių jūrininkų sielas. Kada ryjikė sudavė uodega į 
Toks yra pasakojimas. Ir aš veidą, Cherry perkrito ant 
su jais savo vaizduotėje bu-; Įajve|į0 dugno, kur gulėjo 
vau nukeliavęs į jūros dug-j Reynolds 
ną

GALINGI ŽODŽIAI
PATARĖ RYJIKEI 
PARAŠYTI LAIŠKĄ

Pvt. Kazimieras Dovidaus

kas

dar linksta prie

Oto Goto
Kada jūrose buvo ramybė 

ir mumyse nuotaika krito, 
tai cap. Eddie Rickenbacke-

Aš tada Cherry pasakiau, 
jei ką turi pasakyti ryjikei 
žuviai dešimties pėdų, tai 

ris piktais, galingais žo- paiauię koi grįši j San Fran
cai* ir vado išvaizda sten- ciaco lr tada jai paražyk 
ges palaikyti mūsų moralę. iaį§ką
Jo žodžiai veikė stipriai ir

būdavom ištraukti iš Šešioliktą ir septynioliktą,
nusiminimo ranką. dier.ą jūrose dar viešpatavoĮ Q c

Rickenbackeria turėjo jau ramybe Muaų uPaa buvo, Training.
trią auaį, jis nugirsdavo mū P™1“- ' pvt Kazimieras Dovidaua-

sų žodžius ir tuojau klaus-j Capt. Eddie Rickenbacke- kas, prieš išvykdamas į Dė
davo: “kas yra, kas yra, ir ris nenustojo pasitikėjimo, dės Šamo armiją, dirbo Se- 
vėl jūs aimanuojate”. Oi pik kad bus išgelbėtas, aš taip ars Roebuck Co.
tai mesdavo žodžius į mus pat tikėjau, kad būsiu išgel- Pvt. Kazimieras Dovidaus- 
ir jo žodžiai pagelbėdavo. At betas. I kas į Dėdės Šamo armiją

Pvt. Kazimieras Dbvidaus- 
kas, gimęs 1$)22 metais, 
sausioi 18 dieną, Chicago
je, Illinois, baigė Dievo Ap
veizdos lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Harri
son high school. Kazimie
ras Harrison high school

Cigaretų

Reader's Digest nebando 
padidinti pardavimą Old 
Gold, ar iškelti viršvstę 
bile katro iš 7 cigare- 
tų ištirtų. Apart to. 
pirm ir po paskelbi
mo šio straipsnio 
tūkstančiai ruki to 
jų palinko prie JF
Old Gold gėrė
damies pridė
to skonio ne
prilygstan
čio Išta
kia lapo

P. LorUlard Compaay— Enabliihed 1760

S

*0 *

NIKOTINO

GERK LIS-ERZINANČIU 
TARS AND KĖSINS

Kaip įrodoma beprietelln- 
KŲ. bešališkų neprašytų 
tyrinėjimų 7 vadovaujau
gto rūšių—padaryta dėl 
Reader’s Digest.


