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U. S. SUKĖLĖ OFENSYVA SOLOMONS
Guadalcanal saloje laimėjo 
septynias svarbias japonu pozicijas

Atakavo Kolombangara salą ir 
ten sunaikino priešo įsitvirtinimus

VVASHINGTON, saus. 25. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad U. S. jėgos So
lomon salose sukėlė ofensy
vą prieš japonus.

Guadalcanal saloje ameri
kiečiai iš japonų paėmė sep
tynias svarbias pozicijas.

MacArthur įvertina 
oro jėgas kovose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Australijoje, sausio 25.—Są 

F jungininkų vadas gen. Dou
glas MacArthur, apibudin
damas laimėjimus N. Gvinė
joj pareiškia, kad kovose 
šiandie svarbiausią vaidme
nį turi oro jėgos, be kurių 
laimėjimai nebūtų įmanomi.

Jis sako, kad lėktuvai yra 
nepaprastai reikšmingi. Jais 
pristatoma kariuomenė ir 
karo medžiaga. Lakūnai sau 
go visur visas pakrantes 
nuo priešų įsiveržimo. Be tų 
oro jėgų sausžemio armija 
neįstengtų veikti. Oro jėgos 
visose kovose užima pirmą- 
ją vietą.

Turkija bijo vokiečiu 
įsiveržimo

Įvykusiose kovose 401 ja
ponas nukautas ir 40 kitų 
paimta nelaisvėn.

Susidurta su neprastu ja
ponų priešinimosi. Tačiau 
tas jiems mažai ką padėjo.

Be to, amerikiečiai laivy
no ir orinėmis jėgomis su
naikino japonų bazę Kolom- 
hangasa saloje, Munda sri
ty, New Georgia salų grupė
je. Tenai jų įsitvirtinimai su 
žeme sumaišyti. Susprogdin 
ti ir sudeginti amunicijos 
sandėliai.

Guadalcanal saloje ameri
kiečiai pažangiuoja.

Užeita japonu ligoninė 
su sužeistaisiais

KAŽKUR N. GUINEJOJ, 
sausio 25. — Sąjungininkų 
kariuomenė Sanananda sri
ties raistuose užtiko japonų 
ligoninę netoli nuo Giruwa. 
Ten rado 117 sužeistų ir pus 
gyvių japonų ir 133 japonus 
mirusiuosius.

Ligoninė, tai paprasta pa
lapinė, kuri visa lietaus per
merkta ir neturinti jokių li
goninės patogumų.

Ligoninę užtiko sąjungi
ninkų kariuomenės patru
liai.

NACIAI ŽUDO SERGANČIUS

("Draupu" Acme teiep,..-. „.

Iš Norvegijos slapta gauta nuotrauka Amerikoje. Šioje nuotraukoje matome belais
vių stovyklą Norvegijoje, kur naciai nužudė 300 tyfu sergančius asmenis. Ši nuotrau
ka gauta per Norvegijos ambasadą. f'

Žemės ūkio sekr. Wickard ragina 
civilinius daugiau aukotis karui

Jis randa, kad civiliniai savo 
senu įpročiu daug maisto eikvoja
VVASHINGTON, saus. 25. 

— Žemės ūkio departamen
to sekretorius Claude R. 
Wickard metiniam raporte 
prezidentui Rooseveltui be 
kitko ragina civilinius gy
ventojus daugiau aukotis 
karą laimėti. Jis sako, kad 
ir didesniu aukojimosi ame
rikiečiai toli daugiau turės 
maisto ištekliaus, negu kitų 
sąjunginių valstybių žmo
nėm kurie šiandie daugiur 
minta tik apičiupomis. Va
dinasi, jie aukojasi. Tad ir 
amerikiečiai turi aukotis.

r

NEW DELHI, Indija, saus. AAA 
25.—Turkų spaudos misija , 6,000 prancūzu 
lanko Indiją. Iš jos patirta, | • g u I
kad Turkija bijo vokiečių jSUIITIl9 ndTSCly 
įsiveržimo. Anot spaudos at
stovų, Hitleris gali įsiveržti ... , ... „° , Is Vichy per radiją praneš-
Turkijon apie gegužes 1 d. • . , ....._ _. , , " , . ta, kad prancūzų policijaSpėjama, kad jis planuoja
rusus atakuoti Kaukaze iš

LONDONAS, sausio 25.—

Artinasi sprendžiamos kovos 
Tunisijoj; ašiai tikrai bus riestai

U. Se lakūnai Tunisijoje numušė 
21 ašies lėktuvą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Š. Afirikoj, sausio 25.—Gen.
Rommelio armijos liekanos, 
anot gautų žinių iš Cairo,
Egipto, kieku galėdamos
nuo Tripoli nešdinasi stačiai raižo kaipo perkūnijos, 
į rytinę Tunisiją Viduržemio 
jūros pakraščiais.

Paskui ją veržiasi britų 
aštuntoji armija ir kovoja 
su ašies užnugarinėmis sar
gybomis. Atsimetančią ašies 
armiją sąjungininkų lakūnai

užnugario. Tas jam galima 
atlikti tik per Turkiją.

Lavalis panaikino 
pilietybę Peyroutomii

NEVV YORK, sausio 25.— 
Čia nugirsta žinia iš Pary
žiaus radijo, kad Vichy vy
riausybės premjero Levalio 
nuosprendžiu Prancūzijos pi 
lietybės teisės atimtos iš 
Marcei Peyrouton, naujo ge
neralgubernatoriaus Algeri
joje, Afrikoje.

Be to, prancūzų pilietinės 
teisės panaikintos ir kitiems 
keliems prancūzų aukštie
siems pareigūnams Algeri- 
joj dėl jų susidėjimo su są- 

^.-jungininkais prieš ašį.

STOKHOLMAS — Nor 
vegijoje 18 vokiečių karei 
vių sušaudyta už jų santy
kiavimus su nacių priešais

Marselio mieste suėmė apie 
6,000 įtariamų prancūzų.

Sako, tas atlikta vokie
čiams reikalaujant, kad mie 
ste turėti saugumą.

LONDONAS.—Iš Berlyno 
per radiją praneša, kad vo
kiečių kariuomenė priešo 
nespaudžiama “pasitraukia” 
iš Voronežo fronto, kad “iš
lyginti” kovų liniją.

NEVV DELHI. — U. S. la
kūnai dienos laiku atakavo 
Rangoon, Burmoj, ir viena 
bomba pataikė japonų kro
viniam laivui, apie 8,000 to
nų.

su

3 U. S. lakūnai
pabėgo iš ašies linijų

U. S. JĖGOS TUNISIJOJ, 
sausio' 25. — Trys amerikie
čiai lakūnai, kurie buvo pri
versti nusileisti priešo lini
jose, arti Gabes, grįžo po 
penkių parų pas savuosius 
peržygiavę apie 80 mailių.

Sako vienoj vietoj priešas 
juos buvo sulaikęs, bet jie 
išsisuko ir paspruko.

Pasprukę iš priešo nelais
vės yra Įeit. George H. Og- 
burn iš Meridian, Miss., šta
bo puskarininkis Howard 
Snedegar iš Lewisville, Ind., 
ir štabo puskarininkis (ser
žantas) Nolan F. Parsons ią 
Brookside, Ala.
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Rusą armijos eina Krapotkin link; 
Stalingrado ribose naciai pasiduoda

LONDONAS, sausio 25.— 
Žiniomis iš Maskvos .rusų 
armijos Kaukazo ir Dono 
frontuose nesulaikomai ver
žiasi pirmyn. Vienur ir ki
tur daugiau miestelių ir so
dybų atsiima. Kaukaze da
bar rusai veržiasi atsiimti 
Kropotkin miestelį, kuriam 
yra svarbus geležinkelių cen 
tras. Iš Maskvos pareiškia
ma, kad taR bus padaryta. 
rada rusai bus arčiau Ros
tovo.

Kitos rusų armijos veržia
si Ukrainon tikslu paimti

Charkovą, svarbų Ukrainos 
pramonės centrą.

Stalingrado ribose apsup
tos vokiečių divizijos jauda 
limis pasiduoda.

Originale ten buvo apsup
ta apie 220,000 vokiečių ka- 
redvių, priklausančiųjų 6-ajai 
armijai. Jos sudarė 22 divi
zijas. Dabar ten išlikę vos 
tik apie 40,000 kareivių. Ki
ti arba nukauti, arba nelais
vėn paimti. Dabar ima pasi
duoti ir išlikusieji. Nes jie 
neįstengia ilgiau gintis. Ne
turi maisto ir karo medžia
gos.

Netoli tas laikas, kai bri
tų aštuntoji armija susi
jungs su sąjungininkų armi
jomis Tunisijoje. Tada įvyks 
sprendžiamosios kovos 
ašies jėgomis.

Tokiu būdu ašies jėgoms
Tunisijoje artinasi, taip sa-i Rommelio priešakinės
kant, teismo diena. Nes kai j . - ....
sąjungininkų jėgos susi-( jėgos jau lumsijoje 
jungs, ašis negaus nė ma
žiausios progos atsispirti.

U. S. lakūnai Tunisijoje 
be pertraukos atakuoja 
ašies bazes ir kitas pozici
jas. Amerikiečiai lakūnai 
daug pagalbos teikia ir bri
tų aštuntajai armijai.

Praeitą parą amerikiečiai 
lakūnai Tunisijoje numušė 
21 ašies lėktuvą.

Britanija siunčia 
kviečiu Indijai

BOMBAY, Indija, aausio 
25.—Indijos vyriausybė pa
skelbė, kad Britanija nu
sprendė artimiausiais lai
kais Indijai prisiųsti kviečių 
nes čia maisto situacija yra 
nepaprastai sunki. Pagalba 
yra gyvas reikalas.

SANTA ROSA, Cal.—Šio
se kalnuotose apylinkėse ieš 
komas anądien dingęs jūri
nis lėktuvas au 19 asmenų.

CAIRO, Egiptas, sausio 
25.—Iš karo fronto Afriko
je pranešta, kad gen. Rom
melio armijos priešakinės 
jėgos jau įsmuko Tunisijon 
ir persivožusios per Mareth 
liniją. Jos iš oro atakuoja
mos.

Milijonas tonu ašies 
laivu nuskandinta

ALEXANDRIA, Egiptas, 
sausio 25.—Britų laivynas 
paskelbė, kad britų subma- 
rinai Viduržemio jūroje nu
skandino vieną milijoną to
nų ašies laivų.

Japonai mobilizuos 
milijonus kinu

CHUNGKING, Kinija, 
sausio 25.—Japonų kontro
liuojama Nankingo kinų vy
riausybė planuoja japonams 
sumobilizuoti iki 10 milijo 
nų kinų karo tarnybai.

Daug kas britu numato 
raudonųjų pavoju

LONDONAS, aausio 25.— 
Šiandie daug kas britų bi
jo raudonųjų įsigalėjimo ki
tuose Europos kraštuose. 
Kaip žinoma, komunistų pro 
paganda ir veikla plinta vi
sur, o ypAč Balkanuose. Yra 
baimės, kad komunistai grali 
visur įsigalėti ir įsistiprinti. 
Tokiam atsitikime niekais 
nueitų sąjungininkų laimė
jimai. Nes kur komunistai 
iškyla, tenai siaučia teroras 
ir taikai ir ramybei negali 
būti vietos.

Rusai jau įsiveržė 
į Rostovo lygumas

MASKVA, sausio 25. — 
Pranešta, kad Kaukazo fron 
to rasų armijos viena dalis 
jau įsiveržusi į Rostovo pro 
vincijos ribas—plačiąsias ly 
gumas—už 90 maAių nuo 
Rostovo. Dono upės fronto 
armijos yra arčiau Rostovo.

STOKHOLMAS. — Vokie 
čių epauda pripažįsta nacių 
nepasisekimus Rusijos fron- 

1 te. Sako, reikia laukti ne
smagių įvykių.

Anot sekretoriaus, Ameri
kos maistas pirmiausia turi 
būti skiriamas armijai, pas
kui turi sekti “lend-lease” 
ir tik trečiąją vietą turi už
imti civiliniai reikalai.

Sekretorius sako, kad 
Amerika turi pakankamai 
maisto. Praeitais metais der 
liūs buvo apie 10 nuošimčių 
didesnis už 1941 metų der
lių.

Jis randa, kad civiliniai 
dar ir šiandie savo senu įpro 
čiu daug maisto eikvoja. 
Pavyzdžiui, sužiedėj u s i o s 
duonos nenori vartoti. Taip 
toliau neturėtų būti, sakoi 
sekretorius. Visos sąjungi
nės valstybės daug aukoja
si. Tad ir Amerika neturi 
stovėti atokiai.

Amerikiečiai Tunisijoj 
paėmė nelaisviu

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Š. Afrikoj, sausio 25.—J. A. 
Valstybių kariuomenė T’mi- 
sijoj atliko sėkmingą “rei
dą” prieš ašį Maknaasy mie
stely, už 33 mailių nuo Ga
bes įlankos. Tenai įveikė 
ašies garnizoną ir 80 priešo 
kareivių paėmė nelaisvėn.

Šis “reidas” atliktas, kai 
iš ašies lėktuvų paskleisti 
lapeliai, kuriais amerikiečiai 
iššaukti kovon. Girdi, kodėl 
amerikiečiai negali susimes
ti kovon ir parodyti, ką jie 
gali atlikti.

Tad amerikiečiai priėmė 
iššaukimą.

Farmoms reikia 
3,500,000 darbininku

VVASHINGTON, saus. 25. 
—Karo vyrų jėgos viršinin
kas McNutt ir maisto admi
nistratorius planuoja pava
sarį farmose darbams sumo 
bilizuoti iki 3,500,000 sava
norių darbininkų. Supranta
ma, savanorių mobilizacija 
įvyktų miestuose. Numatyta 
paraginti į farmų sezoninius 
darbus daugiausia klerkai. 
Sako, už darbą gautų atly
ginimą ir turėtų šaunias 
atostogas.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite { 3-čio puslapio “Clas- 
nified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairią, 
gerai apmokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lięluvos
Nepriklausomybės
minėjimas

PLANUOJA ROMMELIUI SMŪGĮ
TT"

Lietuvai Remti Draugija 
metiniam susirinkime valdy
bą užgyni tą pačią: pirm. 
Viktoras Brynga, vice pirm. 
Stasys šriupša ir Morta Zi-

„ . ». • n-i lipnienė, ižd. Antanas Ma-Hartfonl. — Vasario 21 ’
T, ,r , . . . , : amt a s. rašt. J.uosas Leonar-d. Hartfordo lietuviai švęs; „ , . ,, , . ,

T . , xt i , , - tw. Smarki valdyba ir daugLietuvos Nepriklausomybės
gali nuveikti šiais metais 
Lietuvos labui. Reikia jai

i

fe **1

KARIU tAISKAI NAMIŠKIAMS ]
■ //

LAIŠKAS MOTINAI vo taip susidarę, kad pini-

Brangiausia mamyte: 1 buvau Parūkęs, turėjau
Gavau Tavo laišką ,r pa- tlk $117: doler> 'dčJau Ka‘

mokinimus. Tik neturėjau

Skaniausia duona yra to- 
| ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

25 metų sukaktuves. Pasta
rame draugijų atstovų su „

... , , . ,. pfcdeti. Tai visų Hartfordesinnkime, nutarta kviesti JT .
. v. . , t lietuvių pareiga. Mėnesiniaisekančius kalbėtojus: pralo- . . 7. ,susirinkimai esti kas antrątą Ambotą. kunigus Vilciaus ■ „ . _ . ,

k, ir Krip,. Juozą T liav^ trepeni menea.o, mokyk-
•x « x j los sahukeje.iš Brooklyn ir vietos adv., ”
Praną Mončiūną ir majorą

i i p
Jh *1

& ■

*
v

laiko jums parašyti grei-
1 ėiau. Mamyte, Tu nebijok ir 
nesirūpink apie mane. Man 
nieko blogo neatsitiks. Pa
vesk mane Dievo globai ir 
manyk, kad. viskas bus ge
rai, ir bus gerai.

ledų aukų. pasilikau tik 17c. 
Bet gavau jūsų •• money or
der". tad buvo labai gerai.

Trumpu laiku tikiuosi gau 
ti atostogų, tad parvažiuo
siu namo. “‘Boy, oh boy’’, 
kaip aš pasilgau jūsų ir vi
sos Čikagos ir tų bulvinių

iVllLK STUD I O
1945 W«»t 35* Street

MODERN 

COMPLETK • ' 

ADVANCED PHOTOGBAPHY 

IA)WEST PO&SIBLK PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2x13

'o

DR. G. SERNER

T. Spelliacy. Parapijos Šv. 
Cecilijos choras, vadovystėj 
varg. Justo Balsio, lietuviai 
eks-kareiviai Fredriko Sa
bonio Posto ir Moterų Au- 
xiliary ir mokyklos vaiku
čių grupė išpildys progra
mą. Paminėjimą rengia vi
sos draugijos, vadovaujant A 
Draugijai Lietuvai Remti. 
Minėjimas prasidės 5 valan
dą popiet.

Prasidėjo nauji metai. Vi 
sokios problemos ir klausi 
mai iškyla. Tai maisto ap
karpymas (food rationing) 
gas days (nevartoti gasoli 
tto be reikalo) ir t.t. Žmonės 
turės daugiau ant vietos bū-

i n4»8. A
'“'T* VI

virtinukų ir Čikagos van- 
Kalėdas praleidome gerai. deng Mamyte, kaip aš par- 

Turėjome kalakutų ir viso- važiuosiu, tai Tu išvirk man 
kių valgių. Mes čia visuo- virtinukų apie 15, pasta- 
met gerai valgome. Tik bu- įyję uzbOną Čikagos vandens 

-------------------------------------------------- ir palik mane su jais per1
i___ • ....... . • i kiek laiko, ‘‘Boy, oh boy”! i

i Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Džiaugiuosi, kad gaunu Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 Metų Patyrimo

Tel.: Y Alkis 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 341 h, Street

Trumpam laikui buvo par
važiavę šie kareiviai: Anta
nas Makalas, Kniūsta, Al
fonsas Smitkus, Vadas Ma
šiotas, Antanas Mašiotas ir. 
gui, kiti. Kuriuos mačiau, 
labai gerai atroav.

Pralotas Ambotas o u v o 
išvykęs . Pittsburgh į kun. 
Jono Vaišnoros laidotuves.

Marė Žemaitis (Titus) or
laiviu išskrido į Californįa 
ištekėti už buvusio Hartfor
de dr. Antano Supi (dabar 
leitenantas) Dėdės Šamo ka
riuomenėje.

ti.
Hartfcrdo moterys ir mer 

4inos darbuojasi Raudonojo 
Kryžiaus naudai, turi savo 
skyrių.

Būtų labai vietoj raginti 
lietuvius, kad daugia.u- skai
tytų. Lietuviai Amerikoje 
turi užtektinai gerų laikraš
čių. Reikėtų, kad bent vie
nas rastųsi kiekvieno Jietu- 
vio name. Kadangi lietuviai 
beveik išimtinai, darbinin
kai, patarčiau ypatingai
“Darbininką” šiems metams ________
užsisakyti. Ten rašoma daug '
ap» darbininkų reikalus diena Hartfordo an-Į
reikalingiausios žinios net ' tfu Mintyj buvo įdomus [ 
du syk į savaitę teikiamos. 8’
Tąipgi ir kiti Laikraščiai, Guadalcanal, kur ameriko- 
kaip tai “Amerika”, “Gar- ų&i kariauja su japonąis už i 

-ša*”, “Draugas”, “Lietuvių Colį žemės, vienas kareivis, 
bėgdamas nuo granatos į 

‘duobę, nustebo radęs ten
Žinios“.

Kai kurios šeimynos gau-

k SS.

ragina katalikiškas šeimy
nas užsirašyti bent vieną i 
katalikišką laikraštį. Dary- daug laiškų. Gruodžio 22 d. 
kime tai Naujų Metų ražo-į gavau 23 laiškus. Sveikini- 
liucija — užsirašyti bent ' mai visai šeimai. Jūsų —

AleksiukasGen. Bernard L. Montgomery su priešakyje žygiuojam vieną katalikišką lietuvišką1 
čiais sargybiniais kalbasi kaip suduoti Rommeliui didžiau- laikraštį. Tas laikraštis at- 
sį smūgį prie Tripoli, kada dar “ašis” laikės Tripolyje. Į neš daug. labai daug laimės
.•Jk......... ~ ____ ... . , ‘ ' j per šiuos metus. Jeigu ne- £rH

tiki, brangus skaitytojau,1 
tai “I beteha”!

Kas skaito, tas Laiko 
Galingesnį už kardą jis 

ginklą;
Rašytas žodis tai kelrodis 
Į įvairių klausimų tinklą 
Tai skaityk, lietuvi, 
Gerink gerbūvį, 
Nustebinsi, skaitydamas, 

net save!

Labai gražų pavyzdį duo
da mūsų pralotas klebonas. 
Jisai gauna visus Ameriko
je einančius lietuviškų ka 
talikiškus Laikraščius. Mūsų 
vyskupas McAuliffe’ laba:

P K A N E Š ŠI M A S
Šiuomi praneša savo kli- 

jentams, jogei uždarau sa
vo ofisus Chicagoje, nes iš- 
einu į kariuomenę. Dėkoju 

Darbai parodo meilės jė- | visiems už progas patarnau-
< Goefhp)

Motiejus ir Morta Žilio
nis*, Babcock St., šventė 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves sausio 17 d. Na
muose buvo pietūs, kurio
se daLyvavo vietos kunigai, 
giminė ir prieteliai.

net visus viršminėtus, 
^ct, kaip sakiau, bent vie
piąs iš jų turėtų rastis lietu
vio kataliko šeimynoj. Kas 
norėtų užsisakyti, mes mielu 
noru patarnausime.

Skaitykime, lietuviai! Tai 
1‘style’us’ Amerikoje ir labai 
‘girtinas.

Hartford Courant. Be abe
jo;, jis apsidžiaugė, nes ka- 
ipeivis buvo iš Hartfordo, o 
kareiviai labai nori gauti iš 
ąavo miestų laikraščius. 
Hartford Courantas net Gua 
<la.lca.ual! Gal būt, kad pana
šiai buvo atsitikę su lietu
viškais laikraščiais.

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIU UŽ

4;%
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $6,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam g- 
venlmul. Saugokite Jas. leisdami 
ISegsamlnuott jas modernišklau^ls 
metodą, kuria regėjimo mokslą,- 

gali sutelkti.
85 METAI VATVRIMO 

pririnkime akinių, kurie irašallna 
vtse aklų jteiuplinų. . .

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

OPTOM ETRIKT AI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

relefonaa: C AM AL 0528. (’hlcag,
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:90 >. m. Iki I ii p m 
Trečiad. Ir šeštad 9:80 a. m. 

Iki 7:09 p. m

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS 1ŠTIRINGJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dioną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

J 37 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, 111.

Tel. Cicero 7681

ti jums praeityje ir viliuosi,-# 
kad ir vėl galėsu jums pa
tarnauti kuomet sugrįšiu iš 
kariuomenės.

WHIINEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST. 
Telefonas: CALnmet 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 Tel. STAte 75^2^

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

OfiM) Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadienis ir Ketvirtadieniai^ k.

iki 8 vai. vkkare. f
Kitomis valandomis pagal sutartj

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Lietuviai legionieriai ir 
ausiliary šiems metams tu
rėjo instaliacijos ceremoni
jas mokyklos salėje. Po vi
sam buvo užkandžio ir šo
kiai. Buvo atsilankę ir vie
tos visi kunigai.

Neseniai Hartforde buvo 
susirinkimas Blood Donors’ 
League. Tikslas — paragin
ti žmones aukoti savo krau
jo Amerikos kareiviams. Lie 
tuvius atBtovavo kun. Vil- 
čiauska3. .

Bažnyčioje huvo skaitoma 
Šv. Trejybės parapijos me
tinė atskaita. Pajamų būta 
$21,000. Skolos atmokėta 
$6,000. Lietuviai džiaugias, 
kad parapijos skola ant baž
nyčios, mokyklos ir kitų pa
statų mažėja. Hartfordas 
praeityj neatsilikdavo, rei
kia tikėtis, kad ir ateity šau
niai pasirodys. Remkime vi
sus parapijos parengimus.

Tenka pasveikinti ilgame
tį kleboną, pralotą Ambotą 
kuris tiek daug triūso ir rū
pesčio įdėję lietuvių katali
kų gerovei per virš 30 me
tų. Darbuokimės išvien, o 
toji našta tikrai bus mums 
juokai Su Dievo pagalba 
daug didelių darbų nuveik 
sim.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. .
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai,.— 
3 dalių Bedroom Setai, — Mnette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetnį ir Pečt&i — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

. t

Pasirinkit Savo Ainf.aį------------
Pasirinkit Savo Styliu 

MES PEKD1RBSIM JCSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE LUXE
4315*17 ARCHER

IŠ

★ raairinkiniUM up- 
<iongalų Iš puikių 
audiniu.

Nauji msteriehU 
ii- 'geriausias darbas 
utliekamas kiekvie
no užsakymo.
* VELTUI paėmi
mo putu mūvimas, 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

ANI) LOAN ASSOCIATION 
Of1 CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VlRginia 1141

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam Bupratimui suaugusiems žmo
nėms, ir yra ne
vien neplliečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet lr 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojimo a- 
ple Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimui 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kal
bose, kurie yra
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra :i.»v,

v r

Ciiaries r. nai

Adv. Charles P. Kai
6322 SO. VVESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo (i iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartj.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

TcL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4>. 
Šventadieniais — 11-12.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841
J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
L AMBROSIAgert* lr mėgsta Alų, bet, prie to, išdirbė

jai nuaprendfi padirbti dar gerentiį alų, kuri užvardi
no NTCTAR. fihi Alus yra pagaminta* U importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wboleaatei kainomis pristato į alines ir ki
tas Įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą lr teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.' Tel. Monroe 0606
Vt

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VlRginia 0036 

kczidencijos tel.: BEVerly 8211

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartj

TeL YARdg 3921.
Ros.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRUROAS

Ofiau vai.: uuo 1-3; uuo 0:30-8.30
756 We&t 35th Street

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

Vienas reikalingas antro, 
kiekvienas reikalingas visų 

zV|kitų. (Heilo).

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
/

Vnlaudm: 1—3 popiet ii' 7— 8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.*
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Plan- 
Tel. REl’ublic 7868

Tol. CANai 0207
Rez. tol.: PROapc<T 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Hhlsted Street
Rezidencija: 6600 Se. Artoiuaii Avė.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtudier.iuis 

ir PonkladivniuM
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirniadieniuis, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'^. 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRHMA:

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

Tel. YARda 2216

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 17tb Street

vnl.: nuo 9 vnl. rjlo iki 8 vul. vuk
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMIoek 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartj.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayctte 0091 

Jeigu NcaLsilicpnina — 
Šaukite KEDzie 2868

■

VALANDOS:

Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 va 
Penkt., šeitad. 8:30 iki 9:30 v
Sakmadioniaia pagal susitarimą.

t

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

ToL MIDway 2880 Chicago, IU.
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vul. ryto, nno 2 iki 6 
vnl. jKipiet ir nuo 7 iki 8:50 vnl. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vul. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAliTIVFJE

3241 So. Kdlsted St.
TELEFONAS: •

Calumet 4591
DEL IIADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3688.

SUPAŽINDINKITE KITU 
SU DIENR. “DRAUGU1
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Antradienis, sausio 26, 1943

BIELINIO SLAPIA KOVA IR MIRTIS
- Knygnešių karalius. - 20 m. vyras mokykloje 
su vaikais. - Pečiuje paslėptas nuo žandarų.
- Lietuvio kaimiečio prakalba Prancūzijos 
sostinėje. - Viduržiemy 2 meilias brenda 
upeliu. - Juodoji lenta apmirusiems 
inteligentams.

jie sudarė knygų platintojų 
tinklą. Tai buvo spaudos 
draudimo laikotarpis ir jie 
viską turėjo daryti slaptai.

— Gabenimas per sieną, 
— pasakoja vienas iš Bieli
nio draugų, — būdavo var
gingas; knygas susirišdavo- 
me po 7-10 svarų ir pasam
dę reikalingą skaičių vyrų, 
nešdavome naktimis. Taip 
pernešdavome vienu ypu ko
kį 20 pūdų (800 sv.). Nešė
jai visokeriopai apgaudinė
davo sargybą; tam reikalui 
net turėdavome tam tikrą 
žmogų, vardu Baltrukas. Jis 
subliaudavo aveles balsu ne
toliese maskolių, tie, išgir
dę, manydavo, kad avelės 
per sieną varomos ir nusi
vydavo ieškoti, tuo laiku 
knygnešiai perbėgdavo sie
ną.”

Knygnešių karaliaus 
šiurpūs nuotykiai

Bieliniui buvo daug pavo
jų iš kurių jam vis pasisek
davo gudriai išsisukti. Jau 
pačiuose Prūsuose buvo ru
sų papirktų šnipų, net tarp 
vokiečių žandarų, kurie sek
davo knygnešiais, juos net

(Tęsinys)

Lietuvos kaimietis 
...Paryžiaus kongrese

Pažintis sri kun. Jacevi
čiumi Labai sustiprino Bieli
nio lietuvišką nusistatymą 
(pirmąją savo dukterį jisai 
dar mokino lenkiškai). Su
planavęs nuveikti kai ką di
desnio jisai visų pirma su
tvarkė savo ūkį, įvedė 10 
laukų vaismainį ir išnuoma
vo. Gavęs 300 rublių išvyko 
į Belgiją. Čionai išspausdi-i 
no kažinkokį Lietuvos žemė-1 
lapį, kurį vokiečiai, grįžtant 
per sieną, iš jo atėmė. Bie
linis 1889 m. buvo nuvykęs 
net į Prancūziją, į lenkų 
kongresą Paryžiuje. Čionai 
jisai išgirdo, kaip lenkuo
jantieji Lietuvos dvarponiai 
.užgarinančiais žodžiais atsi
liepia apie Lietuvą. Supykęs 
paprašė balso ir išėjęs ant 
estrados pradėjo kalbėti, kad 
Lietuva turi būti nepriklau
soma. Lenkai, girdėdami mi
ntis, kurios jiems netiko, 
pamanė, kad tai koks rusų 
šnipas ir Bielinį pavarė iš 
kongreso.

Kaip jie prasmukdavo 
pro rusų sargybas

Sugrįžęs į Lietuvą Bieli
nis ėmė vėl atkakliai vesti 
slaptą kovą su rusais. Išgir
dęs, kad Paparčių katalikų 
vienuolynas (Žąslių parap.) 
paimtas pravoslavams, pasi
ryžo jį atgal atsiimti ir iš
kėlė bylą, kuri pasiekė net 
aukščiausią įstaigą — sena
tą. Jisai taipgi pradėjo or
ganizuoti kaimiečius, kad tie 
keltų bylas prieš juos skriau 
džiančius, nuo jų atimančius 
žemę ponus. Rusai pajuto, 
iš kur tie sumanymai kyla, 
palaikė jį pavojingu maišti
ninku ir ėmė gaudyti. Jam 
nieko daugiau ir neliko, kaip 
slapstytis ir toliau slapta 
prieš rusus okupantus va
ryti kovą. Su kitais susipra 
tusiais lietuviais ūkininkais

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

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

PRARASTAS LĖKTUVAS

■ < V "

-
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Adm. Robert H. English, 
commander of Pacific Fleet 
submarine forces, vienas iš 
19 dingusių asmenų trans
portinis navy lėktuvas din
go Pacifike.

suareštavę kitą kart rusams 
atiduodavo. Kartą Tilžėje 
vienas toksai ir užkalbino 
Bielinį lietuviškai. Bet Bie
linis apsimetė nesuprantąs 
ir vokiškai žandaro paklau
sė ąpie ką jis kalbąs. Kartą 
jį rusų policija pastebėjo 
Biržų apylinkėje. Bielinis 
metė arklį ir į mišką. Poli
cija — paskum jį. Iškrėtė 
visą mišką, nerado, gi Bie
linis spėjo įkopti į aukštą 
eglę, iš kur stebėjo, kaip jo 
ieško. Kartą Bieliniui sugrį
žus namo, visą sodybą ap-

JUOZAPAS STEFANOWICZ
Mirė Sausio 2 5 d. 1943 m. 

9:25 vai. ryte. sulaukęs 67 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoj. 
Amerikoje išgyveno 49 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris Josephine Oooper 
ir žentą Alfred. Marv TTopp ir 
tentą Nicholas. Bertha Mason 
ir žentą Frank. ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpos Kllflbo.

Kūnas pašarvotos namuose. 
5846 So. Ixi Šalie St., Tel. F.n- 
glewood 1842.

Laidotuvės įvyks ketvirta- 
dienj, Sausio 28 d. 1 943 m. Iš 
namų 9:00 vai. rvto bus'atly
dėtas J St. Martin's parapijos 
bažnyčią. 69th Ir Prtnceton. 
kurioje Jvvks gedulingos pa
maldos už velionio «-lelą. Do 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. '

Nuliūdę: Dukterys Žentai 
Ir Giminės.

Txil(lot. direktorius Antanas 
M Phillips. Telef. Yards 4908.

TADEUŠAS VAZNONIS 
(Te<l Vasson)

Gvveno 833 W. 33rd Place. 
Mirė Sausio 24d. 1943m. 2:15 
vai. popiet. sUlnnkes 4 8 metu 
amžiaus. Gimė Lietuvoje Kilo 
iš Panevėžio apskričio. Kreka- 
navos parapijos, Mingeliontų 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Constance (po tėvais 
Scbukaitė); uošvienę Oną 
Schnk’.enę: švogerką Ona Ka- 
chulic ir los Seimą: švoger) 
William Schuka, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų.

Lietuvoie paliko 2 brolius: 
Augustą ir Vincenta, jų šeimas 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopiyčioie 3319 So. Lituanica 
Avė. laidotuvės ivyks ketvir
tadieni. Sausio 28 d. 1943 m. 
Iš konlvčtos 8:00 vai. rvto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parnpiios 
bnžnvčla. kiirlole ivvks gerbi., 
lineos namaldos už velionio 
siela. Po namaldu bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ses ir pažis- 
tanrus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, T’ošvlenė. švogerką, 
švogeris lr Glmlrtės.

Laidot. direktorius Mažeika 
ir Evanauskas, Phone Yards 
1138-1139.

NUUODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS,
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

’ DIENRAŠTIS DRAUGAS

supo žandarai. Nebuvo kur 
bėgti. Jis greitomis šoko į 
krosnį. Žmona apkrovė jį 
malkomis ir sukūrė ugnį. 
Žandarai visą namą iškrėtė, 
bet nesuradę keikdami grįžo 
iš kur atėjęs.t

Kitą kartą patekęs į žan
daro rankas Bielinis buvo 
griežtesnis: viena ranka iš
tiesė į žandarą revolverį, o 
kita — pinigus kiek turėjo 
ir liepė rinktis, kas labiau 
patinka... žandaras griebė 
pinigus ir nešdino savo svei
ką kailį.

(Daugiau bus)

T«?n Per Cent 
OF YOUR INCOME

Should bų going into
f tl'ar Bonds and Stomps

U. S. Titašu ry Defartmtai

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER. CO.
105 W. MADISON* ST.

RAN. 2385
FI.AGS - BAN NERS - BADC.ES

A
PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų ir veiklų paędayjmo patamaVi. 
ma. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
8. 52ND AVĖ.. Pilone CICERO 45$.

PINIGI’S SKOLINAME
Pirmiems inorgiriam*. Nuo $800 
kl $10,000 už 4%. Gaukite mū

sų veltui apkainavimą.
JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453,

Kas laisve brangina, bas 

perka Waf Bonds.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
ii atotles WGES (1390). su Povilu Saltimieru.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRACGA8” HFT.P WANTFD 
ADVRR11KING DEPARTMENT 

,27 No. Dearbom Rtreet 
Tel. RANdolph U488-U4HV

H ET, P WAYTED — VYRAI

Warehouse Vyrai 
Ir Stock Handlers

Nuolatiniai Darbai 
40 Valandų Savaitėje 

Laikas ir Pusė Už Virš-laikį 
PO IŠSIMOKIMO, ATOSTOGOS 
YRA DUODAMOS SU U2MO- 
KESNIU. GRUPES INSURAN
CE APDRAUDA IR KITI NAU
DINGI PATOGUMAI. DARBO 
VIETA RANDASI: 'l030 WEST 
NORTH AVĖ. KREIPKITĖS Į 

FIRESTONE WAREHOUSE 
49TH IR OAKLEY 
ARBA ŠAUKITE: 
LAFAYETTE 3144

DIRBTUVES DARBAI
DĖT.

M.ATERTATj handt.ers 
. TVIRTIEMS DARBININKAMS . 

PASTOVUS DIENOS DARBAI
Atsišaukite tarp 7:30 ryto iki 4:30 

popiet.
Victor Mfg. (f. Gasket Co.

57 50 W. ROOSEVELT

».

WOODWORKERS — -patyrė ma
chine hands dirbti naktlnr.iu. Nuo
latinis darbas.

KROLI, BROS. CO.
1801 S. Mieliigan

MAŠINISTAI — DAUNIU LAIKU. 
Tool Makers ir Lathe Hands: dieną 
ir naktj: šeštadieniais, sekmadieniais 
ir šventadieniais. Turi turėti savo 
įrankius. Kreipkitės prie Mr. Mills. 

GRAY-MILLS CO.
215 W. OntarTo Street

TOOL ir DIE MAKERS. 18 va
landų viršlaikio. Defense darbai, 
dienomis darbas.

ACCITMTF. TOOL ENG.
* MACHINE WORKS 

430OxN. California Juniper S3«t

NEKERTAI IR INSPEKTORIAI rei
kalingi didelėje plieno foundrėje: 
darbai visuose shiftuose: vyrai 38 
iki 55 metų senumo, geros sveikatos. 
Atsišaukite rytais pirm 11 valandos. 
NATIONAL MAI.I.EABI.E lt- STEEL 

CASTING CO.
1400 S. 52n<l Avė. Cicero, DI.

Nuo mūsų asmenybės kil
numo priklauso tai, kaip mes 
jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie

z

brutaliausio egoizmo.

LUMBER HANDLERS 
Paprasti Darbininkai 
Mokiniai Tally Men

ir Tally Men

PASTOVUS DARBAS. C DIENOS 
SAVAITĖJE. LAIKAS IR PUSE 
VIRS 40 VAI,. GEROS DARBO 
SĄLYGOS. YPATINGAS DEME- 
STS BUS ATKREIPTA PATYRU- 
STEMS VYRAMS. MATYKI MR. 
JOE BUTLER. ASS’T RUPERIN- 
TENDENT, MAIN YARD.

Edward Hines Lumber Co.
2431 S. Wolcott Avenue

Imkite Blue Island Avė. kara iki 
Wolcott Avė. ir eikite pusę bloko 
j pietus iki lentų sandelio.

HFT.P WANTKD — MOTERYS

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės j —
STANDARD COIT, rRODFCTS CO. 

4910 Bloomlngdale A ve.

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai irengtoi skalbyk
loje. Skelbiam tiktai uniformas Ir 
rankšluoščius. Tinkamos valandos ir 
darbo sąlvgos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadienj, tapr 9 iki 
lt vai. ryto.

MARUOS CO.
2A52 W. Montrose Avė.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Flulaskl Road

ARTIFICIAL GfiLIŲ IšDIRBfiJOS 
REIKALINGOS.

SCHACK ARTIFICIAL FLOWER 
’CO. 319 W. Von Buren

MOTERYS — reikalingos išvalvti 
vištas ir tt. ir sunakuoti. Nereikia 
plunksnų pešti. švarus ir malonus 
darbas. Gera mokestis, nuolatiniai.

1122 FVLTON MARKET

NEPATYRUSIOS
MERGINOS IR MOTERYS

Lengvi Assembly Darbai 
Defense Drbstuvėje

APEX INDUSTRIES 
1035 W. Lake St.

KIŠENIŲ SIUVĖJOS — Rankovių 
Jstuvėjos ir Operatorės. Valdžios 
darbab gera mokestis. Atsišaukite 
antram aukšte — 237 S. MARKET 
CHARLES HYMEN DRESSES, INC.

Juo žmogus dorovingea 

nis, tuo mažiau kitų nedo- 

rovingumu tikės.

(CICERONAS).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos.

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAVETTE 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 71(1 W. 18th 8TREE7

Telephone YABDS 1419

I. J. ZOLP
1648 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 VVEST 23rd PLACE

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 94161

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE

n

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic blnding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. laibai jdomiis darbas. 
Dieną lr naktj shiftai. greitas jsldir
blmas.

PI.ASTIC BINDING CORP.
732 S. SheęmAn 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.

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

ANTISEPTIC LAVNDRY 
1000 W. Grace

MERGINOS — nuolatiniai darbai, 
gera mokestis, patyrimas nereika
linga. dirbti prie abelnų darbų sal
dainių gamybos virtuvėje.

FANNIE MAY CANDY CO.
1137 W. Jackson Blvd.

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ 

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus.

Kreipkitės:

PENN. R. R.
Room 404), 323 W. Polk-st.

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

CONTAINER CORP. OF AMERICA 
i?«i w. sstn st.

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

Reikia sukrikščioninti žmo 

nių sąžines ir tada painiausi 

klausimai išsfiriš. (Kun. P. 

Juras).

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-39

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518

Phone YARDS 4908
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Sti Rusija, bet ne su komunizmu
Praėjusį sekmadienį kalbėjo per radijo žymusis A- 

merikos katalikų kalbėtojas, veikėjas ir mokslininkas 
prelatas Fulton Sheen, Katalikų Universiteto profeso
rius. (šiuo kartu jisai kalbėjo apie komunizmo pavojus 
šio krašto demokratinei santvarkai.

Prel. Sheen pareiškė, kad komunistai, pasinaudodami 
Amerikos talka Sovietų Rusijai dabartiniame kare. sie
kia pagriauti Amerikos demokratinę santvarką ir pa
žeisti, kaip paprastai sakoma, amerikoniškąjį gyvenimo 
būdą. Anot jo, komunistai prie savo tikslo eina labai 
gudriai. Jei kas išdrįsta pasakyti žodį prieš komunizmą, 
kaipo tokį, komunistai tuoj apšaukia jį esant prieš Ru
piją ir net norėtų įtarti sabotažuojant Amerikos karo , 
pastangas.
TAI NESĄMONE

“Tai yra nesąmonė” — sako prel. Sheen. “šie du da
lykai yra visiškai skirtingi ir nieks apie tai teneabe
joja. Pats Stalinas pasakė, kad jis kovoja prieš naciz
mą, bet ne prieš Vokietiją. Tai duoda mums teisę pa- 
siSakyti prieš komunizmą”.

Toliau prel. Sheen pažymėjo reikšmingą ir įsidėmė
tiną dalyką, būtent —

būdama mūsų pusėje Rusija niekuomet nesijaučia e- 
santi įpareigota džiaugtis demokratijos garbėmis; 
dėl to nėra jokios prasmės mums, nors ir esame Ru
sijos pusėje, pulti prie marksiškojo socializmo.

Rusija šiandien šauniai kariauja ne komunizmo 
dėka, bet dėl to, kad rusai myli savo tėvynę, kad jie 
yra prie savo žemės prisirišę, kad jie jaučia pareigą 
ginti savo kraštą, kurį priešai užpuolė.

TROJAUS ARKLYS

Šios gražios rusų sielos ypatybės duoda vilties, kad 
Rusija ir vėl įeis į vakarų pasaulio tautų draugiją, ku
rios šaknys yra krikščioniškos ir kad ji priims ketu
rias laisves, kurių viena yra religijos laisvė.

“Bet mes čia kalbame apie marksistinį socializmą, 
sakė prel. Sheen, atsižvelgdami į savo kraštą“.

“Šiame- krašte mes turime bijoti naujojo Trojaus 
arklio. Senasis Trojaus arklys išrodė į demokratiją 
iš lauko pusės, bet viduje buvo paneigimas nuosavy
bės, religijos ir asmeninių teisių. Naujasis Trojaus 
arklys iš lauko pusės išrodo į vieningas karo pastan
gas, bet viduje yra senas anti-amerikonizmas”.

NENORIME NEI NACIZMO NEI KOMUNIZMO

Kad būtų dar aiškiau, prel. Sheen padarė pareiški
mą, su kuriuo sutinka Amerikos žmonių dauguma;

“Mes norime, kad Rusija išvytų nacius iš savo že
mės; mes norime, kad jos žmonės gyventų taikoje 
tarp savęs ir su pasauliui bet mes neporime komu
nizmo nei Amerikoj, nei Vokietijoj, nei Lenkijoj ly
giai taip, kaip nenorime nacizmo ir fašizmo... Kitais 
žodžiais, mes, Amerikos katalikai, remiame Rusijoj 
mešką, bet neremiame Trojaus arklio. Mes norime, 
kad rusiškoji meška, suėstų nacių svastiką, bet mes 
nenorime, kad Trojaus arklys suėstų amerikoniškąjį 
arą ”,

Reikia šia proga pasakyti, kad prel. Sheen savo 
gražia ir turininga praėjusio sekmadienio radijo kalba 
patvirtino tai, ką mes jau seniai tvirtinome.

Amerika savo didelėmis karo pastangomis remia ne 
komunizmą, bet Rusijos žmones, kad jie galėtų apsi
ginti nuo .užpuoliko. Patys rusai kariauja ne dėl to, 
kad komunistinę diktatūrą Rusijoj palaikyti, bet dėl 
to, kad savo tėvynę išgelbėti nuo svetimųjų vergijos.

Amerikos komunistai, neišskiriant nė lietuviškuosius, 
norėtų apšaukti pro naciu kiekvieną, kurs griežčiau 
prieš komunizmą pasisako. Bet tuo jie save kaip tik 
išduoda. Jie parodo visuomenei, kad jiems ne tiek rūpi 
Rusiją nuo nacių apginti, ne tiek rūpi duoti paramą

Amerikos karo pastangoms, kiek rūpi išnaudoti pato
gų momentą, kad pažeisti Jungtinių Valstybių demo
kratinę santvarką ir skinti kelius komunizmui.

Dėl to, visai vietoje buvo prel. Sheen kalba. Reikia 
perspėti, reikia aiškinti, kad Amerikos parahta Rusi
jai jokiu būdu nėra parama komunizmui ir kad ben
dros Amerikos, Anglijos, Rusijos, Kinijos ir kitų Jung
tinių Tautų pastangos nugalėti Vokietijos nacizmą, 
Italijos fašizmą ir Japonijos imperializmą, nėra komu
nizmo iar kitokio izmo gynimas.

To® milžiniškos pastangos yra dedamos tam, kad pa
dalyti galą visokios rūšies diktatorių kruvinam siau
timui, kad išlaikyti Amerikos demokratinę santvarką 
ir kad iškovoti teisę visoms tautoms gyventi laisvu-ir 
nepriklausomu gyvenimu ir tvarkytis taip, kad visi 
žmonės galėtų naudotis keturiomis laisvėmis. ,

Dėl V. Bacevičiaus pareiškimo
Mūsų visuomenei jau žinoma, kad į Jungtines Valsty

bes per Pietų Ameriką yra atvykęs vienas iš žymesnių
jų Lietuvos muzikų prof. V. Bacevičius. Būdamas P. 
Amerikoje priėmė S. Rusijos pasą, tuo pačiu išsižadė
damas Lietuvos pilietybės. Atvykęs čia taip pat dar
bavosi su Lietuvos nepriklausomybės priešais lietuviais 
komunistais.

Paskutiniuoju laiku prof. V. Bacevičius pasišalino 
nuo komunistų, štai, vakar gavome jo svarbų pareiš
kimą, kurį čia ištisai ir dedame visuomenės žiniai:

“Prieš pusę metų buvau pareiškęs Amerikos lietu
vių spaudoje, kad neužsiiminėju politika, nieko bend
ro su ja neturiu ir kad tarnauju, kaip muzikas, visai 
lietuvių tautai. Tikėjausi, kad šiuo mano pareiškimu 
lietuvių visuomenė pasitenkins. Tačiau vis dažniau 
susiduriant su lietuvių veikėjais, pastarieji man iš
metinėja, kodėl aš nepareiškiau viešai savo nusiBta- 
tymo Lietuvos likimo atžvilgiu.

“Tad šiandien dar kartą pabrėždamas, kad nieko 
bendro su politika neturiu, aiškiai pareiškiu, kad esu 
šalininkas nepriklausomos, demokratiniais pamatais 
pagrįstos Lietuvos, kuri ugdytų savo dvasinę ir ma- 
terialę kultūrą savaimingai, kuri turėtų lietuvišką 
valdžią visos tautos išrinktą ir kuri sulig Atlanto 
Čarterio pakto atgautų visišką nepriklausomybę. Ne
pripažįstu jokios tautų, nors ir mažiausių, okupaci
jos, nes piliečiai taip mažos kaip ir didelės tautos ir 
valstybės turi lygiai tas pačias juridines, morales, 
kultūrines ir materijales teises gyvuoti. Lai gyvuoja 
nepriklausoma Lietuva! ’ ’

Bravo, p. Bacevičiau! Seniai reikėjo tokį žingsnį 
padaryti. Iš šio pareiškimo suprantame, kad Bacevi
čius nutraukia su komunistais visus ryšius ir nuo da
bar darbuosis dėl atstatymo laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos valstybės.

Neišmano, bet rašo
Vašingtono laikraštis “Evening Star” buvo įdėjęs 

Constantine Brown rašinį, kuriame jis mėgino įrodyti, 
kad Baltijos valstybė® sudaro pavojų taikai.

Latvijos ministras dr. Alfred Bilmanis stipriais ar
gumentais atrėmė p. Brown “įrodymus”.

Mažos Baltijos valstybės, pastebi p. Bilmamis, niekuo
met nebuvo pavojumi taikai. Priešingai, nepriklauso
mos Baltijos valstybės, kaipo natūralūs Baltijos jūrų 
laisvės saugotojos, buvo taikos ir lygsvaros garantija 
Šiaurės Europoj.^

Gaila, kad kai kurie didieji dienraščiai mato reikalo 
dėti į savo skiltis raštus tokių rašytojų, kurie mažai 
arba visai nieko neišmano ne tik apie Baltijos valsty
bes, bet, iš viso, apie Europos tautų ir valstybių pa
dėtį nedaug težino.

Vieningoji veikla
“Liet. Žinios” rašo:

“Sausio 7, 8 ir 9 dd. suvažiavę New Yorke Ame
rikos lietuvių vadai susitarė turėti bendrą fondą, ku
rio lėšomis bus remiama Amerikos karo pergalės ir 
Lietuvos išlaisvinimo akcija. Tas nutarimas kai ku
riose kolonijose jau turėjo savo atgarsius. Pavyz
džiui, sausio 13 d. susirinkęs Pittsburghe Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 metų jubiliejui ruošti komite
tas, vienbalsiai nutarė jubiliejaus iškilmių proga su
rinktus pinigus nusiųsti Amerikos Lietuvių Tarybai, 
nors anksčiau buvo padarytas vieai kitoks nutari
mas. Kaip būtų gražu kad ir kitų kolonijų Lietuvos 
Nepriklausomybės jubiliejui ruošti komitetai pada
žytų panašius nutarimus ir paremtų organizuotą lie
tuvių veiklą dėl karo laimėjimo ir Lietuvos išlaisvi
nimo,”

Šia proga reikia pažymėti, kad ir Chfcsgoa lietuvių 
bendras Lietuvos Nepriklausomybei minėti komitetas 
nutarė skirti pelną Amerikos Lietuvių Tarybai. Pirmiau 
buvo pranešta, kad ALT po šimtinę paskyrė Federacija, 
SLA. Taip pat paskyrė šimtinę ir Lietuvai Remti Drau
gija, kuri veikia Bostone.

Tai yra gražūs vieningumo reiškiniai.

turtinai

Tripoli, labai svarbus uos
tas Siaurės Afrikoje, jau 
Jungtinių Tautų rankose.

šis puikus miestas ir tik
rai gerus uostas buvo italų 
pasididžiavimas.

Dabar jo jau neteko ir 
Tripolio netekimu diktato
riaus Benito Mussolini Af
rikos imperija griūna.

•
Anglams su Amerikos pa

galba paėmus Tripoli visas 
vaizdas šiaurėa Afrikoj pa
sikeičia.

Tripoli sudaro galimumus 
koncentruoti visas Jungtinių 
Tautų karo jėgas prieš na
cius ir fašistus Tunisijoj.

Kaip čia seniai Mussolini 
svajojo apie atgaivinimą Ro
mos imperijos.

Pradžią jis jau visai ne
blogą buvo padaręs.

Jis jau valdė Libiją, Erit
rea, italų Somalilandą ir E- 
tiopiją.

Bet jų neteko. Netekus 
Tripolio, visos Mussolinio 
svajonės dingsta.

, TUbisijoj taip pat nacių 
fašistų karo jėgos sėkmin
gai yrą pliekiamos. Gener. 
Romrael, kuriuo naciai tiek 
didžiavosi, kiek tik suspė- 
damas bėga.

Netrukus, išrodo, jo ar
mijos visi likučiai bus lik- 
viduoti.

Po to, bus atidaryti pla
tesni keliai invazijai į kon- 
tinentalinę Europą, kur, be 
abejonės, bus lemiami mū
šiai ir kur Berlyno-Romos 
ašiai bus užduotas galutinas 
smūgis.

Araerikos-Anglijos karo 
vadovybė, kaip pranešama, 
tokiam žygiui jau sudarė 
planus.

Tad, gyvename nepapras
tai svarbių ir didelių įvykių 
išvakarėse.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
sausio 25 d.-

Aostrijoje revoliucija....
Viennoje, Austrijos sostinėj, 
pakilusi revoliucija Gyven
tojai reikalauja kuo veikiau
siai taikos, nes jiems karo 
našta pasidarė nebepakelia
ma.

*

Riaušės Maskvoje... “Kru
vinojo sekmadienio” minėji
mui Maskvoj buvo sureng 
tos demonBtracijoa, kurios 
baigėsi 40 žmonių užmuši
mu ir 200 sužeidimu.

•

Teutonai tarp savęs m« 
šasi... Rytų fronte vokiečiai 
ir austrai kareiviai smarkiai 
susirėmė tarp savęs. Abi pu
sės turėjo didelių nuostolių.

Antradienis, sausio 26, 1943

Po svietą pasidairius
6IŲ LAIKŲ SUKTINIS

— Adomėl,
Tu ir vėl
Prie saliuno pripratai.
Ne dykai 
Pats sakai
Mylįs šnapsą taip kaistai.
Ar senai
Ketinai
Nebegerti tų nuodų?
Kaip matau 
sunku tau
Be šnapselio nuobodu.
Jau visai 
Suliesai,
Sveikatėlės neturi,
O vis vien

Ir šiandien,
Taip kaip gėrei ir geri.

★
— Uršuliuk,
Na, nebūk
Tu ant galo atkakli.
Eikš ir tu 
Gerk kartu,
Jei negerus netyli.

'Nežinai,1 
• Kad čionai ’
Laimė krauna žiedelius, 
Jei darai 
Negerai —
Čia širdutė nenuliūs.
Kas — iškęs,
Tik ne mes,
Kol stiklelis priešais mus! 
Juk matai,
Kad tiktai 
Išsigėręs aš ramus.

J. Jakutis

1910 metais žinomas tuo
met anglas gydytojas Vins- 
low paskelbė pranašyBtę, ku 
ri lemia žmonijai liūdną 
ateitį. Jis tuomet sakė, kad 
pamišėlių skaičius vis eina

didyn. Tas gydytojas sakė, 
kad už 300 metų pamišėlių-^ 
busią tiek pat, kiek ir svei
kųjų. Paskui pamišėlių pa
sidarysią net daugiau, kaip 
sveikų, ir jie pradėsią val
dyti svietą.

To daktaro pranašystės 
tikrai atrodo baisios. Tik 
pamislykite, kas šiandie da- jy 
rosi sviete dėl kelių pamišė
lių, užsigeidusių valdyti vi
są svietą.

Būtinai reikia žmonėms 
mesti nesveikas gyvenimas, 
pradėti sveikai gyventi, kad 
ne tik sumažėtų, pamišėlių, 
ale kad jie visiškai išnyktų

Kaip tai senovėje būta
Ryga. Nukrito su orlai

viu lakūnė Galančikienė. La 
kūne susitrenkė, bet išliko 
gyva. Visa nelaimė atsitiko 
iš to, kad vienas iš susirin
kusių žmonių į orlaivį palei
do pagalį ir pataikė į pat 
orlaivį., varančią mašiną, 
t V., 1910).

EI Paso Texas. Vienas mek
sikietis karščiausioje vasa
ros dienoje mirtinai sušalo. 
Mat, jis norėdamas pasislėp 
ti nuo karštų saulės spindu
lių, palindo po ledo vežimu 
ir užmigo. Ant rytojaus ras 
tas negyvas, visas sustyręs 
kaip kaulas. “Žv.,” 1910).

Mintauja. Vietos policija 
davė prieglauda 120 metų 
amžiaus pakeleiviui, kuris 
iš Rygos pėsčias ėjoįLiepo- 4L’ 
ių pas savo pažįstamus. Po
licijos prašomas jis atsisakė 
važiuoti traukiniu, nes jam 
esą geriau pėsčiam eiti.

APSEINA IR BE VEŽIMĖLIO

Stoka vaikų vežimėlių nesukelia rūpesčio Mrs. Jacob 
Ksrro, iš Arlington. Va , kuri naudoja originalų Ameri
kos metodą 10 mėnesių amžiaus sūnui, Dovydui, parga
benti. Moteriškė kūdikį neša ant nugaros, ji matosi li
pant į gatvėkarj, Washingtoa. D C,

_ _ _



Antradienis, sausio 26, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGa,

Tikietai "Lietuvaitės" Koncertui jau i rūdinga "vilties ir pergalfs šventė"
, . AUSROS VARTŲ PARAPIJOJplatinami i (J

Pamaldos ir vėliavos šventinimas bažnyčioje. 
Bankietas vakare parapijas salėj puikiausiai 
pavyko.

Susidomėjimas “Draugo” ti, kad Marąuette Parko dnr. i 
metiniu koncertu vasario 21 ‘‘Draugo’’ agentas Stasys} 
d„ Sokol salėje, tikrai ne-, Staniulis, jau yra išplatinęs 
paprastas. Mat, bus atvai-1 beveik 40 tikietų. Jis sako, j 
dinta nepaprasta operetė, kad $1.25 tikietai labai leng-1 West Side. — Kaip buvo kilmingos šv. Mišios už ka-

kuris nepaskupėjo di- 
išlaidų pripirkti tiek 

vištų, kad visus užganėdin
ti ir pasotinti.

Vakano vedėjas, kun. My
kolas Jodka, pilnas gražiau
sio jumoro, praneša, kad 
tuoj prasidės programa, ku
ri atvaizdavo “Viltį ir Per 
galę’. Ją pildė mokyklos vai 
kučiai gerbiamų šv. Kažikuri kaip tik tinka šiam lai- j va parduoti. Skubėkite to- pranešta spaudoje, kad pra- riaujančius. kurias atnaša- , . 

kui, kai Amerikos lietuviai kius tikietus pirkti, nes jų eitą sekmadieni, sausio 24 vo kun. Mykolas Jodka, vi- įmieP0 seseni priruošti. Tai

mini Lietuvos Nepriklauso- yra mažai atspausdinta. To- d. Aušros Vartų parapijos karas, asistuojant kun. Pet- 
mybės 25 metų sukaktuves, sios vietos yra rinktinės ir bažnyčioje bus švenčiama rui Malinauskui ir kun. An-

ši labai skambi, liaudies 
operetė tikrai sužavės kiek
vieną, kuris atsilankys. Vi
sa scena bus paskendusi lie
tuviškose spalvose: mirgės
lietuviški kaimo rūbai, skam sais 
bės lietuviškos dainos ir ža
vės gražūs lietuviški šokiai. 
Tikietai platinami

teks tik tiems, kurie pirks 
pirmiausia.

Tikietų kainos yra dvejo
pos: 75 centai su visais tak
sai- ir $1.25 su visais tak-

Rezervuokite vasario 21i •
! d. “Draugo koncertui ir su- 
; sipažinimui su gražiais ‘ Lie 

Jau eina spartus tikietų tuvaite'’, kuri tikrai s.uža
platinimas tarp įvairių ko
lonijų. Visi “Draugo” agen
tai gali pristatyti reikalin
gus tikietus. Reik pažymė-

Vakarienė sa 
programa

bent programa, kuri taip 
atvaizdavo šių laikų įvykius 
Mokyklos vaikučiai pasiro
dė kaipo eiliniai kareiviai , 
jūrininkai, marinai, puikiose

“Vilties ir Pergalės” šven- tanui Sandžiui. 
tė, reikia pasakyti, kad ta1 Trečią valandą po pietų 
šventė kaip bažnyčioje, taip ! prasidėjo antra, dalis pamal
ir vakare salėje praėjo pui- dų dž kariaujančius, kurias un ormose, tarp patir mer 

kiausiai. I atliko klebonas kun. Dam-

Ryto 10 valandą įvyko vė- j». 
liavos šventinimas, ant ku-

_ brauskas, asistuojant kun.
M. Jodkai ir kun. P. Mali-
naus^ui.

rios spindėjo 100 mėlynų 
žvaigždučių ir viena auksinė Vakare šeštą valandą įvy- 
— a. a. Jono Petraičio. Iš ko vainikavimas visų dienos

vės savo skambiomis daino- tikrųjų, tai buvo nepapras- iškilmių parapijos metiniu

mis ir margais šokiais.

XXX

Minėkim vieningai 
Vasario 16

tai jaudinanti valanda. Bet bankietų parapijos salėj, ku- 
klebono kun. J. Dambraus-1 ri tiesiog plyšo nuo didelės 
ko pamokslas buvo dar įspū- minios žmonių, nes joje da- 
dingesnis. Bažnyčia buvo lyvavo apie 500 asmenų. Tai 

įekordas Aušros Vartų pa. 
rapijos isterijoj.

Prasidėjus vakarienei, ju
drios patarnautojos ir ga-

veik pilnutėlė žmonių, 
pamokslą visi paplūdo aša
rose, nes kiekvienas jautė 

Nerasim lietuvio, kurio ne- savo širdyje, kad toje vėlia-

Per

Krirhrpnnrt — <>-. i būtų lydėjusi džiaugsmo nuc voje žvaigždutė aiškiai pri-
d., sekmadienyje TT. Mari-1tika- kai 1918 “• Vasario 16 kad tai bl,vo 1® s0’
jonų Bendradarbių 10 sky-,d- PasiskelM laisva ir ne- nūs. brolis, draugas ar pa- 
rius rengia vakarienę 6 vai.' Priklausoma mūsų tėvynė žįstamas, h- ta vėliava kiek

čiams, kurie taip gausiai pa
rėmė parapijos reikalus.

Didelė garbė už tokių die
nos iškilmių ų* jų vainika
vimo surengimą prikla’iso 
mūsų gerbiamiems vadams, 
svečiams ir parapijonams už 
tų iškilmių lankymą ir taip 
nuoširdų parėmimą.

Lai gyvuoja Aušros Var 
tų parapija, jų dvasios va
dai, jų draugai kunigai ir 
svečiai ir visi parapijonys!

J. K.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

Dangaus nusprendimai ne 

atmainingi. Tas kurs įgijo 

sostą per dorybę, gali jo ne

tekti per ydą. (Konfucijus).

gaitės, kurios vaizdova tą 
viltį, kuria kiekvienas lie 
tuvis pasitiki ir laukia tos 
pergalė!, būtent karo pabai 
gos. '

Toliau programą pildė pa- ' 
rapijos choras, sikstetas, į 
Panevėžiečių choras, kuriems, 
vadovavo varg. J. Brazaitis. 1

Taip pat kalbėjo kun. Jo 
nas Jančius, MIC., Chicagos J 
namų viršininkas, ir ant ga
lo patsai klebonas kun. J. 
Dambrauskas, kuris pilnas 
puikiausio ūpo. padėkojo vi
siems programos pildyto- 
jams, šeimininkėms, patar
nautojoms, kalbėtojams i;

. taip skaitlingai miniai, kuri 
į rupijos choras, sekstetas, 
j priėmė jo pakvietimą. *

Nuoširdi padėk? visiems

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

(ivežlojame 
po visą 
Ohkairo.

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Be B. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

REMKITE 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUOĄ.

M. RA5TEE, ta..

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014
bios šeimininkės susirinku
sius parapijonus ir malonius Į 
svečius iš kitų parapijų, pui
kiausiai aptarnavo ir paso
tino tokia vakariene, kokios 
ir puikiausiame viešbutyje 

1 negautum. Už tai didelė gar-

Lietuva. Šiemet Vasario 16vakare, Šv. Ju 
salėje. Po vakarienės bus 
graži progttanttt. fckutforiojo 
Kryžiaus vieneto choras, va- svarbia lietuvių švent« 
dovaujant prof. Pociui, dai-1tlnkilma' paminėti. Chicago
nuos. Teks išgirst taip pat jlietuviai- vasario 14 dien°j' 
ir šv. Jurgio parap. moterų Orchestra Hali rengia di 
chorų. Jaunametes parapi- ! ciln’£| P^incjimą su gra- 
jos mergaitės išpildys ins-! žia ir «»>“““ programa, ku

trumentalinę programos da-, rioi ka!bžs buv«s Tautų Ly’
lį. Bus ir kitokių pamargi-Į 8°s Pirmininkas dr. Carl J.

•__ _ Kambro, dainuos choras išmmų.

Atvykite gražiai laiką pra 
leisti ir tuo pačiu paremti 
gerą tikslą. Rap.

V*’
rV

os vienam primins tą patį iki
sueina 25 metai nuo to di- karo pabaigos. Tai buvo jau- 
džiojo istorinio įvykio. Kad i dinanti valanda.

Po pamokslo prasidėjo iš-| bė priklauso ir mūsų klebo- ! parapijos biznieriams ir sve

Tooth and Dime 
All Out to Help

75 dainininkų.
Visi Chicago lietuviai kvie 

čiami toj istorinėj dienoj 
dalyvauti, nes Vasario 16- 
toji yra lietuvio su lietuviu 
suartėjimo ir pasiryžime 
šventė, kad dar aktingiau, 
vieningiau dirbti vėl tėvy
nės laiąvinilho darbą. Ne- 
gali nė vienas lietuvis šalin
tis nuo to, ką mūsų tauta 
yra pirkusi kraujo ir gyvy- j 
bės kainomis, tai Vasario 16 
mintys, kurios mus įparei-. 
goja ir tame minėjime da- Į 
lyvauti.

Prašome bilietus įsigyti iš 
anksto, nes durys atsidaro 
2 vai. p. p., o programa pra
sidės 2:30 vai. po pietų. Tai 
labai bus sunku į trumpą 
laiką bilietus prie įėjimo 
gauti. Pirkim iš anksto, jų 
kainos: ložos 6 vietų $10.00, 
“main floor” $1.10 ir bal
kone 83c. B. G.

Radio

"DRAUGOH METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ—

&(Lietuvaite’
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO' 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

•> •
“LIETU VA IT ĖS” MUZIKĄ PARAŠE ............................................ ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS?....................................... ............................................................................... PROF. A- POCIUS

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

ŠOKIŲ VEDĖJA ....................................... L. PILIPONYTĖ-ZAIKIENĖ
“ELENUTĖS” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . . ONA PIEŽIENĖ

JG NO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA__________ANT. KAMINSKAS

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

Bus puiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Ragi 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovea.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

% J

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelė* 

Mūsų Specialybė

niili'n)
cloth kotai parslduhla niiirnilntnpu* kainomis.

ATEIKITE TR PATYS PAMATYKITE filA\l)IEM

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

Mrs. R. F. Dziubak Ir Duktė, Sav. N

............... ......................... ................ • --------

, • “Now it’s my turn,” says flve* 
year-old Gerry King of New York 
City as he filis a dime card for 
early mailing lo greet President 
Roosevelt on his 61st birthday, 
Saturday, January 30. Lašt year 
Gerry had the honor of visiting 
the President at the White House 
during the 1M2 tnfantile paralvsis 
eampaign. Kven though he was on 

• erutehes he had a great time— 
even took a playful “sock” at 
Dorothy l.amour. This year. he’s 
able to run and play a round the 
house and enjoy an active life 
with other children thanks to the 
dollars and dimes ontributed 
during the annual mfantile paral- 
vsis fund raising appeals. Rut he 
hasn't forgotten, sn he‘«- “aB-out” 
to help the 1943 campalgn whicn 
starta January 15 and climaxe« 

, v. lth the Presidenf's birthday. •

DAINUOS A BRAZIS,

M. BATUTIS, RADIO 

‘GRAN AD1ERI AP

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare iš stoties WG 
ES bus transliuojami graži 
ir įdomi radio programa. 
Dalyvaus žymūs dainininkai 
ir muzikai. Leidėjai Peoples 
Furniture Co. krautuvė pra
neš gerų žinių apie namų 
reikmenis, kokias čia galima 
pasipirkti labai prieinamo
mis kainomis. Kap. XXX

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

Sokol
Salėje

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

Kilnesnis žmogus galvoja 

apie dorybę, žemesnis apie 

malonumą. {Konfucijus).

2345 So. Kedzie Avė.

BILIETAI: 

$1.25 . 

—Ir— 

75c ..

. ... (įžanga $1.12, taksų 13) 

... (Įžanga 68c, taksų 7c)

Chicago, Illinois

: NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA (HICAGOS IR 

APYLINKES IJETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Ltetavių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKT \ DIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROveblII

WHFC-I45O kil.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

LIETUVIS DĖDES ŠAMO ARMIJOJE

Pvt. F. Kasper

Pvt. F. Kasper gimė 1914 
m., kovojo 11 d., Chicagoje. 
Baigė ir Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą

ir Tilden Tech. high school. 
Du metus lankė Coyne Elec- 
trical mokyklą. Dirbo Crane 
Co.

Pvt. F. Kasper į kariuo
menę išėjo 1942 m,, sausio 
15 d. Prieš išeidamas į ar
miją gyveno prie sesers 
Angelina Slažas. 4339 So. 
TaLman Avenue.

Tėvas Antanas Kasper gy 
vena Brighton Park koloni
joje, o motina Frances Kas
per yra mirusi. Pvt. F. Kas
per dabartinis adresas yra: 
857 Funnery Sq. Gila Bend 
Airport, Gila Bend, Arizona.

UŽMUŠTA Lakūno nuotykiai Guadalcanal'e
KELIAUJA BASAS PER DŽIUNGLES. PAMATE JA
PONĄ SU BARZDELE. BUVO IŠGELBĖTA 10 KU
NIGŲ IR 7 VIENUOLES IŠ JAPONŲ ŽIAURUMAI.

Šovė j vyrų, o pataikė i draugų
Akron, Ind., pereito sek-i Raudonplaukė žudikė nie* 

madienio (sausio 24 d.) ank-jko nežinojo apie Hoffman’oJ 
sti rytą, atsitiko baisus ir
Šiurpus įvykis. Jaunavedė 
Šovė į vyrą, pataikė į savo 
draugą Robert L. Hoffman,
27 m., su kuriuo pirmiau lo- 
šė pokerį.

JAUNAVEDE KALEJME

Mrs. Beatriče Dowling, 
raudonplaukė, ištekėjusi 
prieš keturius mėnesius ir 
busimoji motina, pasodinta 
| kalėjimą, ji kaltinama 
žmogžudystėje.

Žmogžudės vyras, Arvil 
Dowling, 33 m., pasakė poli
cijai, kad jis ir jo žmona 
Šeštadienio vakare buvo te
atre (movie), paskui taver- 
ne ir vėliau užėjo pas Mr. ir 
Mrs. Ernest Shively. Čia 
Dovvling’s Shivley’s ir R L. 
Hoffman ėmė lošti pokerį.

Po 3 valandos sekmadie- 
nio ryte Mrs. Dowling pasa
kė: “Daddy, eikime namo”.

Mrs. Dowling išėjo iš šių 
namų, kai vyras pasakė, kad 

po kelių minučių jis eisiąs
. namo.
Įh

PASIBELDĖ Į DURIS

mirtį iki tol, kol jai nebuvo 
įteiktas kaltinimas.

Mrs. Beatriče Dowling bu 
vo labai susijaudinusi ir ji 
pasakė, kad labai mylinti sa 
vo vyrą ir nežino kaip šis 
baisus įvykis atsitiko Mr. 
Dovvling irgi pareiškė, kad 
jis myli Beatriče.

Šis įvykis rodo prie ko ve 
da divorsai. Jei žmonės rim 
čiau žiūrėtų į moterystės ne 
suardomumą, tai tokių daly
kų būtų žymiai mažiau.

Netrukus vėliau kas tai■r' '
pasibeldė į virtuvės duris, 
žemai į trijų kambarių na
mą, Akron’o biznio sekcijo
je. Mrs. Shively nuėjo pa
žiūrėti kas ten* beldžiasi.

, Pasirodė tarpdury stovint 
Mrs. Beatriče Dowling, ji 
.greitai įsiveržė į virtuvę su 
Šautuvu. Mrs. Dowling paša

Kepėjai įsitikino, kad 
seifas nėra saugiausia 
priemonė

Chicagoje, pereitą sekma
dienį, plėšikai apvogė Burny! 
Bros., Ine., tris kepyklas. Iš 
tų kepyklų plėšikai pagrobė 
tris seifus su $831.

Vienoje kepykloje plėšikai! 
pasiėmė su savim 600 svarų 
seifą, kuriame buvo $182; 
antroje kepykloje plėšikai 
pagrobė 400 svarų seifą su 
$274, ir trečioji vietoje plė
šikai pačiupo 400 svarų sei
fą su $375.

Vienoje kepykloje plėši
kai seifą išsinešė pro užpa
kalines duris, jie pro ten 
buvo įsilaužę, kitoje kepyk
loje pro geležinių grotų lan
gą įsibrovė į kepyklą plėši
kai.

("Draugas” Acm< telev notoj

Mrs. Martha James, žmo
na Ensign Richiard F. James, 
U. S. N., buvo nužudyta ge
ležinkelio traukinyje, netoli 
Salem, Ore.

tagasipjiĮ pradžios 
mokykla

Chicagoje, 840 Desplaines 
str., veikia 3uaugus:ems pra 
džios mokykla suaugusiems. 
Toji mokykla vadinasi The 
Dante School for A dūlis. Į 
mokyklą priimami nuo še
šiolikos metų amžiaus as
menys ir senesni. Pabaigus 
šią mokyklą duodam diplo-i 
mai, juos išduodi The Board 
of Education of Chicago šį 
diplomą turintis gali stoti į 
aukštesnę mokyklą.

Mokykla veikia penkias 
dienas per savaitę, nuo 9 iki 
2:30 v. Į mokyklą galima 
įstoti bet kada dėl pilno mo-j 
kslo laiko ar dalino. Šios mO| 
kyklos mokytojai paruošti 
mokyti užsienyje gimusius 
žmones.

Mokykloje nėra mokesčių 
Kiekvienas turįs virš 16 me 
tų gali įsirašyti.

Diena iš dienos karas 
atskleidžia lakūnų ar ka
reivių pergyvenimus, šį kar
tą atskleisime vieno lakūno 
pergyvenimus Guadalca- 
nal’e. Jo lėktuvas nusileido į 
jūras, o jis pats turėjo ba
sas keliauti per džiungles. 
Ne tik lakūnas išsigelbėjo, 
bet ir kitus, žmones jis iš
gelbėjo nuo japonų žiauru
mų. Tojo lakūno vardas yra 
2nd Lt. E. H. Farnam, iš 
Minneapolis.

Spalių 22 dieną ir Guada- 
lcanal pakilo grupė, vado
vaujama Lt James T. Jar- 
man, 7408 Coles avė., Chica
go, skridikų vado.'/

IŠSKRIDO Į JAPONŲ 
POZICIJAS

Grupė lėktuvų skrido su

Kada lakūnas rytą atvyko 
į misijų vietą, tik ką iš miš
ko buvo grįžę kunigai ir vie
nuolės. Jie slapstosi miške, 
nes buvo kalbų, kad nuo 
kranto į jų pusę artėjo japo
nai. Misijonoriai džiunglėse 
slapstės nuo japonų žiauru
mų. * *

Spalių 4 dieną atvyko ne
didelis Amerikos laivas į pa
krantę, ir paėmė 10 kunigų 
ir 7 vienuoles į savo laivą it 
nuvežė į Amerikos pozicijas 
Guadalcanal’e.

mu

kė: ‘Tu prašei tai”. Ir pa
leido į vyrą šūvį. Kulką pa-į Sekmadienį kai kurie ke- 
taikė į Hoffman ir šis krito i pėjai įsitikino, kad seifas nė 
ant grindų. Hoffman mirė ra saugiausias daiktas ap-
ligoninėje.

MATYTI PAVYDAS ŠUKE
LE BAISIĄ KATASTROFĄ

Mr. Dowling policijai pa
reiškė, kad jo žmona vakare 
turėjo . pasikalbėjimą su 
Gene Dowling, 10 metų am
žiaus jo sūnumi, šis sūnus 
yra jo pirmųjų vedybų.

Vaikas pasakė kad jo mo
tina, Mrs. Leoną Dowling 
norėjo pasimatyti su buvu
siu vyru, tai yra Mr. Dow- 
ling’u.

Matyti čia pavydas buvo 
jau įsiskverbęs.

saugoti pinigus nuo plėšikų.

Traukinys susidaužė 
su troku

South Shore traukinys, 
pereitą šeštadienį, užkabino 
troką, kuriame buvo veža
mas gazolinas. Gazolinas ex- 
pliodavo ir kilo gaisras, ku
riame vienas asmuo žuvo ir 
vienas sužeistas. Keturi tū
kstančiai galonų gazolino 
sudegė. Ši nelaimė įvyko 
Cline avė., skersai Gary.

Lietuviai demokratai 
nustatys kompanijos 
programą

Alexander G. Kumskis,
tam tikra misija į Japonų p^,,^ of the Lithuanian 
pozicijas. Farnam taip buvo,League of Cook
užimtas stebėjimo darbu, 
kad jis nepamatė, kai atsis
kyrė nuo kitų lėktuvų. Lt 
Farnam lėktuvas buvo virš 
japonų namo ir jis pastebė
jo, kad jo lėktuvo motoras 
neveikė gerai.

Lakūnas 2nd Lt. Farnam 
nusileido į jūrą, už trijų ar 
penkių mailių nuo kranto.

County, praneša, kad meti- 
itsin lygos, su 15 afilijuotų 
lietuvių demokratų klubų, 
susirinkimas įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, sausio 28ta 
dieną, 8 vai. vakare, 6924 
So. Westem avė.

Numatoma masiniai mitin
gai 9th Ward, 11 th Ward. 
12 Ward, 13th Ward, 14th

Po 24 valandų pasiekė kran- Ward ir 21st Ward, kur yra 
tą. 1 daug lietuvių.

T

Chicagoje 1942 m. 
buvo pavogta už 
$3,081,729 vertės

Chicagoje, pereitais me
tais, buvo pavogta pinigais 
ar daiktais, kurių vertė šie 
kia net $3.081,729, tai yra 
$110,668 mažiau, negu buvo 
pavogta 1941 metais, 1941 
metais buvo už $3,192,397. 
pavogta.

1942 metais grynais pini
gais buvo $781,958 pavogta, 
iš jų $87,859 buvo atgauta. 
1941 metais buvo $678,199 
pavogta ir atgauta $61,893.

Prekybos daiktų 1942 me
tais buvo pavogta už $2,- 
299,771 vertės ir policija at
gavo už $218,460 vertės dai
ktų. 1941 metais buvo pa
vogta už$2,514,198 preky
bos srityje ir policija grąži
no už $237,330 savininkams.

i

Septyni vaikai. 
žuvo ugnyje

Brushton, N. Y. Pereitą 
šeštadienį kilo name gais
ras, septyni vaikai mirtinai 
apdegė liepsnuose, Vienuoli
ka vaikų išgelbėta nesužeis
ti.

Farnam basas, badauda
mas atvyko į kaimelį, bet jis 
nežinojo kas ten gyvena, ar 
vietos gyventojai, ar priešas 
japonas. i

Lakūnas Farnam atsisėdo 
netoli kaimelio ir norėjo su
žinoti kokie ten žmones gy
vena.

PASIRODĖ JAPONAS
Kada Farnam sėdėjo ne

toli kaimelio, pasirodė japo
nas; buvo nuo lakūno už ko
kių 25 pėdų. Kada japonas 
pamatė lakūną Farnam, tai 
jis tuojau sustojo. Japonas 
buvo mažas ir su barzdele.

Lakūnas Farnam tuojau 
ėmė eiti tolyn. Japonas ne
turėjo ginklo, jis grįžo į 
kempę (caihp) ir mojo ki
tiems rankomis' ir rodė į tą 
pusę, kur lkkūnas buvo. Pa
sirodė ir kiti japonai.

Lakūnas Farnam ėjo per 
džiungles ir ieškojo vietos 
gyventojų kaimų. Pagaliau 
lakūnas surado vietos gy
ventoją. Šis gyventojas la
kūną laiveliu nuvežė į misi
jų vietą.
MISIJŲ STOVYKLOJE

Toji misijų vieta buvo liku 
si viena iš daugelio Guadal- 
canal apylinkėje. Lakūnas 
Farnam rado 10 kunigų ir 7 
vienuoles,

Kiek ii automobilio 

galima gauti.

geležies laužui
Iš vidutiniai jau nuvaži- 

nėto automobilio skiriamo 
laužui dar galima atgauti 
1,500 svarų geležies ir plie
no, 30 svarų vario, 6 svarus 
aluminumo ir pfe 50 svarų 
gumos. — .

Teisėjas John T. Zuris 
yra lietuvių komiteto pirmi
ninkas Chicagoje vesti pro
paganda, kad mayoras E. J. 
Kelly vėl būtų išrinktas ma 
yoru.

Lietuviai nenori
vokiško raugo

Lietuvoje žmonės reikalau
ja, kad per radiją būtų duo
dama daugiau lietuviškos 
programos. Naciai lietuvių 
reikalavimų nepaiso, naciai 
lietuviams bruka vokišku- 
mą. Lietuviai kratosi vokiš- 
kūmo.

Be leidimo
negali gydyti

Lietuvoje gydytojai be na 
cių leidimo negali gydyti 
Vokietijos poliečių..

Napaleono name

nacių centras
Vilniuje, Napoleono name, 

naciai įkūrė nacių centrą.

X Teisėjas T. Zūrls rim
tai susirgo ir išvežtas į ka
rių veteranų Hines Memo- 
rial ligoninę, Hines, III.

X Alfonsas Kul pinskas,
sūnus žinomų ciceriečių Kul- 
pinskų, gyv. 1505 S. 49 Ct., 
po operacijos, kurią Loretto 
ligoninėj padarė dr. Palut- 
sis, ilsisi ir sveiksta.

X Bruno Dugalka, vienas 
viršininkų Cicero State Ban
ko, Lietuvos Neprikl. 25 m. 
minėjime Orchestra Hali, 
vasario 14 d., rezervavo vie
ną ložų. Tuo pasidarbavo K. 
Sriubienė, finansų komisijos 
narė.

X P. Vaicekauskas (pir
mininkas), D. Varnas (vice 
pirm.), K. Zaromskis (sekr.), 
E. Railienė (ižd.), M. Pa- 
keltienė (koresp.) sudaro Fe 
deracijos 19 skyr. (Brigh
ton Park) valdybą.

X K. Srlubienės, žinomos 
cicerietės veikėjos pasidar
bavimu, Orchestra Hali lo- 
žas Lietuvos Neprikl. 25 me
tų minėjime, vasario 14 d., 
nupirko A. Miliauskas, vie
nas turtingiausių ciceriečių 
ir A. Bemadiširjs, plačiai ži
nomos anglių kurui prista
tymo įmonės savininkas.

X Marijona Saudargienė,
4538 S. Hermitage Avenue, 
prieš pora mėnesių palaido
jus savo vyrą Pranciškų, 
šiomis dienomis pati turėjo 
pergyventi sunkią operaciją 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Ji y- 
ra ARD 1 skyr. uoli narė 
ir nuolatinė “Draugo” skai
tytoja.

- »
X Dr. J. Naujokaitis, ku

ris prieš du < metus atvyko 
iš Lietuvos, važiuodamas iš 
Indianapolis, Ind., į New 
York užimti paskirtą vietą, 
buvo sustojęs Chicagoj. Ap
lankė konsulą, kai kurias 
laikraščių redakcijas ir vie
šėjo pas dr. Pošką.

X Juozo Globio, drabužių 
siuvimo ir valymo įstaigon, 
3961 S. Campbell Avė., prieš 
pora dienų vakare užėjo du 
vyrai ir pradėjo rodyti ti- 
kietą drabužiui atsiimti. Ka
dangi tikietas buvo neaiš
kus, tat pats “kostumeris” 
pasisiūlė savo drabužį susi
rasti. Priėjęs prie drabužių 
Globiui į šoną įrėmė revol
verį ir, pagrobę visus pini

gus, pabėgo lauke stovinčiu 
automobilium.

X 50 Chicago lietuvių jau 
užsiregistravo aukoti savo 
brangaus kraujo Ra.ud. Kry
žiui minint Lietuvos Nepri
klausomybės 25 metų sukak
tį. Norima fondą sudaryti 
iš 100 žmonių. Kurie nori 
aukoti savo kraujo Raud. 
Kryžiui, prašomi užsiregis
truoti pas J. Daužvardienę, 
6400 S. Sacramento Avė. Te
lefonas Hemlock 7880.

COUGHS
0u« Te Colds er Bronchial Irritation

Here’s good news for the people of the U. S. A. 
Caneda’s greateet cough medieine is now being 
made and sold right here, and it you have any 
doubt about what to take thie winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley’s CANADIOL Muture. You won't be disap- 
pointad ife different from anything eise you ever 
used one little sip and you get initant action. Only 
45call druggists. Satisfaction or nioney back.
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Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,
, JEWELRY 

Viskas po vieno stogu

JOS. F. BUDRIKy
INCORPORATED

3241 S. Halsted SL
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 

WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1450 k. k et vergais 7 v. V.

DIDELIS IAPARDAVTMA8 MOŠŲ 
MILŽINIŠKO STARO M L7.IKA

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEUPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONE8, FI.UTES 
su "cases" — $35.00, $37.60.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJO8. 
8MUIK0S, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.60. $12.50 Iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.00 ir $150.C0. BASO UZ- 
DENOAI.A8 — $12.00. 8MICE- 
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAM8. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visų vlrf- 
mtnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.60. $23.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLS. I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brash Ir "reed" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAR VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams. Trlūboms, Saxaphones Ir 
taipgi 8mulkoms Ir Ouitarams.

GOLDfiTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maiwell SL, Chicago

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI e

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
tEED

________ li A '
r/u 1 Lin iflAL LARNINf,’.
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PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FTNANSINfi (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALOMET 4118 Joa. M. Moterie, Sec'y. $286 80. HALSTED 8T.


