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PREZ. ROOSEVELT LANKĖSI AFRIKOJ
LAIMINGAI SUGRĮŽO, 
KUPINAS ENTUZIIAZMO

Per dešimtį dienų tarėsi su
Churchilliu ir prancūzų vadais

WASHINGTON, saus. 27. buvo laikoma griežčiausioje 
— Vakar sužinota, kad pre- paslaptyje. Apie ją sužinota 
zidentas Rooseveltas tik su-. tik tuomet, kai prezidentas 
grįžo lėktuvu iš Afrikos., jau buvo sugrįžęs.
Sugrįžo laimingai ir pilnas Roosevelto-Churchiliio pro- 
enturijazmo. Šiaurės Afrikoj, kiamacFjos keturi punktai 
jis tarėsi su Jungtinių Am.
Valstybių karo vadais, gen. 

4 Eisenhoweriu ir kitais. Tu
rėjo pasikalbėjimą su pran
cūzų vadais gen. Giraud ir j 
gen. de Gaulle.

Per dešimti dienų konfe
ravo Casablanca mieste, 
Šiaurės Afrikos uoste, su 
Anglijos premjeru Churchil
liu. Planavo tolimesnę karo 

T eigą ir išleido proklamaciją, 
kurioj nustatyta kariauti 
ligi pergalės. Su Vokietija, 
Italija ir Japonija nuspręsta 
kalbėti apie taiką tik tada, 
kai jos besąlyginiai pasi
duos. Toji deklaracija turi 
keturis labai svarbius punk-
tus.

Į prezidento Roosevelto 
ir premjero Churchillio pa
sitarimą buvo pakviesti — 
Joseph. Stalin ir Chiang Kai 
Shek, bet negalėję atvykti. 
Tačiau, diskusuojant karo 
reikalus, su jais nuolat buvo 
susisiekiama.

ši prezidento Roosevelto

Prezidentas Roosevel tas 
pranešė, kad užbaigti karą 
1943 metais, susitartą dėl 
šių keturių punktų:

1. Palaikyti ofensyvą vi
suose karo teatruose.

2. Sutelkti visus Jungti
nių Tautų resursus, kad pa
laikyti iniciatyvą kare prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japoni
ją ir padaryti kiek galima 
greitesnį galą konfliktui.

3. Siųsti kiek galima dau
giau materi j alinės pagalbos 
Rusijai, kad tęsti sovietų 
ofensyvą, silpninti Vokieti
jos vyrų jėgas, karo pabūk
lus ir amuniciją.

4. Duoti visą galimą pa
galbą Kinijai jos šeštuose 
karo metuose. Vesti karą 
visose Pacifiko dalyse, kad 
visiems laikams padaryti 
galą japonų pasikėsinimams 
ir dominacijai Kinijoj ir Pa
cifike.

Patirta, kad šiems punk
tams pritarė ir Sovietų Ru-

KUR SUSITIKO PREZ. ROOSEVELT IR CHURCHILL

< "Urau<aa" Aciue ieiepau_

Vieta ir vaizdas Casablanca, Morocco uostinis miestas, kur prezidentas Roosevelt ir 
ministeris pirmininkas Churchill 10 dienų svarstė planus, kad Vokietija, Japonija ir 
Italija turi pasiduoti be sąlygų. J konferenciją buvo kviečiamas Stalinas ir Chiang 
Kai Shek, bet negalėjo atvykti, apie pasitarimus jie buvo painformuoti.

Marsely prancūzai gyventojai kelia 
raiušes prieš nacius ir Vichy

Jeffers nepatenkintas 
gumos klausimu

BALTIMORE, Md., Sausio 
26.—Čia vakar kalbėjo gu
mos administratorius AVil- 
liam M. Jeffers. Jis iškėlė 
aikštėn savo gilų nepasiten-

LONDONAS, sausio 26.— strateginiais, bet politiniais 
Papildomomis žiniomis iš, sumetimais. Naciai susekė,
Zuricho, Šveicarijos, apie kad toj miesto daly susispie-
įvykusius prancūzų areštus tę naciams priešingi gaiva-į kinimą fcad tr.jįdoma
Prancūzijos mieste Marsely, lai. Tad imtasi priemonių, statyti {abrikus gaminti sin.
(Viduržemio jūros uostas),i juos išnaikinti. Ir susidurta

istoriškoji kelionė į Afriką sija ir Kinija.

U. S. "lend-lease" 
daugiausia tenka 
D. Britanijai

AVASHINGTON, saus. 26.

tenai prancūzai sukėlė riau
šes prieš Vichy vyriausybės 
policiją ir nacių agentus. 
Prancūzai ėmėsi ginklų, už
sibarikadavo namuose ir at
sisakė evakuoti Marselio 
miesto dalį. Prieš juos buvo 
iššaukta vokiečių kariuome
nė su tankais ir kulkosvai
džiais.

Naciams reikalaujant, Vi
chy vyriausybės policija

Unijos ir politiniu 
kampanijų fondai

tVASHINGTON. saus. 26.
- Kongrese iškeltas suma-I prieš ke,et» dien,J bandg'

.. , .... 'sakoma, strateginiais sume-nymas uždrausti darbininkųĄ — “Lend-lease” adminietra
torius E. R. Stettinius, Jr.j unijoms didelėmis sumomis 
raportu kongresui iškelia' prisidėti prie politinių kam- 
aikštėn, kad Amerikos “lend panijų fondų. Norima, kad 
-lea§£” 77 nuošimčiai 1942 stambiosios kontribuc ijos

su griežtu priešinimosi.

U. ,S. bombonešiai 
atakavo Rabau!

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Australijoje, sausio 26.—Iš
leistu komunikatu pažymi
ma, kad U. S. didieji bom
bonešiai sekmadienį ataka
vo japonų bazę Rabaul, New 
Britain saloje. Sunaikinti 
japonų amunicijos sandėliai 
ir susprogdintas japonų kro 
vinis laivas.timais iš miesto dalies iškel

dinti visus gyventojus. Kai
tas darbas nevyko, policijai > ... ... ..
pagalbon pasiųsta nacių ges jV60IJ9 DIJO KUSIJOS 
tapo agentai. Tas dar labiau

m. teko Britanijai, 18 nuoš. būtų griežtai uždraustos, paaršino situaciją. Prasidė- komunistu
Rusijai ir tik 1.8 nuoš. Kini
jai.

Viešosios skolos iki 
j. 210 bilijonu dol.

AVASHINGTON. saus. 26. 
— Kongresui įteiktas šalies 
administracijos sumanymas 
viešąsias skolas padidinti 
iki 210 bilijonų dolerių.

Jau šiandie viešųjų skolv 
yra 114,152.668.166 dolerių

Kongreso atstovai pripa
žįsta, kad tai sunki 
ypač darbininkams.

našta

MASKVA.—Frar.esta, kar 
lediniuotoj Barents jūro 
sovietai lėktuvais nuskandi 
no vokiečių konvojaus f 
transportus ir vieną patru 
linį laivą, išviso apie 51,00 
tonų.

Būtų dar geriau, kad unijos |j° areštavimai. STOKHOLMAS, saus. 26.
visiškai neprisidėtų prie po-i Yra žinių, kad susimesta — Švedija yra neutrali val-
litinių fondų. gyventojus iškeldinti ne Ji Yra palinkimi prie
________________________________________________________ sąjungininkų, bet bijo Rusi

jos raudonųjų. Švedija pa 
geidautų, kad sąjungininkai 
ją apdraustų nuo komunistų 
pavojaus.

Stalinas ragina rusų armijas 
būtinai išvyti vokiečius iš Rusijos

MASKVA, sausio 26. — dar daugiau. Tad ofensyva 
šiandien išleistą rusų armi- visomis galimomis priemo 
joms įsakymą pirmą kartą nėmis turi būti vykdoma, 
pasirašo J. Stalinas, kaipo Sako, neleisti priešui kiek
vyriausias raudonosios armi 
jos vadas.

Įsakymu Stalinas ragina 
armijas nieku Įiūdu nenu-

reikiant atsikvėpti, arba pa
sitvarkyti. Nuolat jis turi 
būti blaškomas.

Pranešta, kad rusai sek-
traukti vykdomos prieš vo- mingą ofensyvą vykdo Vo
kiečius ofensyvos iki priešas' ronežo fronte, kur diaug vo-
hus visiškai išvytas iš Rusi
jos ribų.

Toliau jis pripažįsta, kad 
•ūsų armijos yra jau daug 
rą laimėjusios ir joe laimės

kiečių nukauta ir nelaisvėn 
paimta.

Viena trečdalis Amerikoj gaminamų 
tankų ir lėktuvų tenka talkininkams

"Lend-lease" programa nėra paskola
r I ’

pinigais, arba labdaros aktas
WASHINGTON, saus. 26.' Administratorius taip pat 

—Adm. E. R. Stettinius, Jr.,1 iškėlė aikštėn, kad iki pra- 
įteikė kongresui raportą I eita sausio 1 d. visų tų ir 
apie “lend-lease” programos
vykdymą. Jis praneša, kad 
iš visų praeitais metais J. A.
Valstybėse pagamintų tan
kų ir karo lėktuvų viena 
trečdalis teko sąjunginėms 
valstybėms. Dalis to visa 
buvo parduęta, o kita —
“lend-lease” programos bū
du pavesta.

tetinę gumą ir jis nemato 
tiems • trukdymams galo.

Jis denuncijavo armijos ir 
laivyno karininkus eksper
tus, kurie kontroliuoja dar
bus karo fabrikuose. Pava
dino juos “ loaferiais. ” Anot 
jo, tie ekspertai įtikina ka
ro gamybos boardą, kad ne-

STALINAS APIE 
RUSU LAIMĖJIMUS

MASKVA, sausio 26. — 
Stalinas paskelbė, kad per 
praeitus du mėnesius rusų 
armijų ofensyvos 102 ašies 
divizijos sunaikintos, apie 
200,000 priešo kareivių pa
imta nelaisvėn ir visu karo 
frontu nuo Stalingrado iki 
Kaukazo vietomis priešas 
per keletą šimtų mailių at
gal atblokštas.

Anot Stalino, rusų armi
jos atsiekė didžiai svarbius 
laimėjimus. Atsiimta tūks
tančiai miestų, miestelių ir 
sodybų.

Ofensyva ir toliau vykdo
ma. į,

sama atliekamo plieno sin-j (Stalinas nepasako, kiek 
tetinės gumos fabrikams prįeš<> kareivių nukauta ir 
statyti. Sako, plienas reika-, sužeista jįs vartoja 
lingas karui. žodį “suniaikinta.” Londone

Adm. Jeffers sako, kad aiškinama, kad 102 divizijos
sintetinė guma karui reika- 
linga tiek, kiek reikalingas 
plienas, arba kita kuri karo

kitų pęr “lend-lease” per
duotų karo daiktų vertė h'i- 
vus 8,253 milijonai dolerių. 
"Lend-lease” keliu talkininr 
kams skiriami ne tik tankai 
ir lėktuvai, bet dar ir įvai
rių rūšių ginklai ir amunici
ja.

Adm. Stettinius sako, kad 
“lend-lease’ ’ nėra paskola 
pinigais, bet taip pat nėra 
nė koks labdaros aktas. 
“Lend-lease” programa pa
rūpinamos karo reikmenys 
ir šiaip patarnaujama toms 
tautoms, kurios bendrai su 
J. Amerikos Valstybėmis 
kovoja prieš ašį, kurios nuo 
ašies gina savo ir J. A. Val
stybių interesus.

“Su “lend-lease” mes pa
dedame kitoms pasaulio tau
toms, kurių interesai supuo
la sn mūsų interesais,” sako 
“lend - lease ” administrato
rius.

Streikuoją darbininkai 
turi pagalvoti

AVASHINGTON, saus. 26. 
— Kongresui įteiktas suma
nymas, kad karo pramonių 
streikuoją darbininkai turė
tų būti pašaukti karo tar
nybon.

Sako, tai geriausia prie-

medžiaga. Juk ir be gumos Dėl to 90vietų žinių agentū-

normaliai sudaro apie 1.500, j monė apsidrausti nuo strei- 
000 kareivių. Toks skaičius j kų, kurie karo laiku yra ne
negalėjo būti “sunaikintas.” į pakenčiami.

Naciai dirbdina 
submarinus japonams

LONDONAS, sausio 26— 
Naciai dirbdina didelius kro 
vinius submarinus, kurie 
bus pasiųsti Japonijai. Ja
ponai reikalingi didelių sub- 
marinų gabenti karo med
žiagą į kovos frontus.

LONDONAS. — Prancūzų

nėra galimybių karą laimė
ti.

Tad jis ir stebisi, kokiais 
sumetimais trukdoma sinte
tinės gumos gamyba.

Karo informacijų biuras 
apgaili, kad Jeffere kalba 
nebuvo paduota šio biuro 
cenzūrai.

AVASHINGTON, saus. 26. 
— Kongrese iškelta aikštėn, 
kad 1942 metais iš visų J.A. 
Valstybėse turėtų kiaušinių 
10 nuošimčių vyriausybė pa
ėmė “lend-lease” progra
mai.

*
LONDONAS. — Britų aš

tuntosios armijos priešaki
nės sargybos jau už 30 mai
lių nuo Tripoli vakarų link.

ra Tass vietoje žodžio “su- TRIPOLI. — Šį italų uos
tą Tripolitanijoje britai ra-naikino” vartoja “išblaškė.”

Nesenai sovietai buvo pra-1 d'° geram stovy, 
nešę, kad visam Rusijos
fronte vokiečiai turėjo 240 
divizijų. Tad, anot Stalino, 
kuone vienos pusės tų vi3ų 
armijų vokiečiai netekę Ru
sijoje).

Daugiau Amerikos 
kariuomenės Indijoj

LONDONAS, sausio 26.— 
Vokiečių radijo iš Berlyno 
praneša, kad Indijon pasiųs
ta daugiau U. S. kariuome
nės. Dalis kariuomenės išlai 
pinta. Karachi (Iš sąjungi
ninkų šaltinių ta žinia nepa
tvirtinta).

Be to, rusų armijos sek-į ekvatorinė armija pasiekė 
mingai veržiasi Rostovo ir į Tripoli ir susijungė su b; i- 
Charkovo miestų link. ! tais.

AVASHINGTON .— Ame- ■ LONDONAS. — Iš Vichy 
rikiečiai Guadalcanal saloje per radiją pranešta, kad 
konsoliduoja savo pozicijas prancūzų vyriausybė Marse- 
Kokumbona sodybos apyiin- 1 y paskelbusi karo apgulą ir 
kėse. , 'gyventojai nurimę.

NACIAI NUMATO 
SAU PAVOJŲ

STOKHOLMAS, saus. 26. 
— Švedų laikraštis apturi 
žinių iš Vokietijos, kad na
cių spauda vis atviriau ima 
rašyti apie kylant} pavojų 
karo frontuose.

Paties Hitlerio laikraštis 
Voelkischer Beobachter tarp 
kitko pareiškia:

* Priešas bando karo gais
rų liepsnas pasukti priešin
gon linkmėn. Vokiečiai turi 
išsižadėti daugelio turimų 
savo patogumų, kad nuo tų 
liepsnų nenulsviltl.”

Tuo būdu Vokietijos gy
ventojai iš anksto laipsniš
kai paruošiami sutikti did
žiai pavojingus karo fron
tuose Įvykius.
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Iš saulėtos Kalifornijos
Lietuvių kolonija auga. - Kaip su maistui - 
Pašto ženklai padeda. Čikagietis žada įsikurti.
Los Angeles, Cal. — Lie 

tuvių kolonija mūsų mieste 
kas dieną auga, nes kasdie 
na kas nors atvyksta iš šal 
tų kraštų, kad čia apsišildy
ti savo senus kaulus, arba 
moterys atvyksta su mažais 
kūdikiais, kad vaikai ir žie
mos metu galėtų pusplikiai 
lakstyti po gatves, o kurie 
dar rėplomis eina, tai moti
nos uždaro juos iš visų ke
turių pusių gana aukšta tvo 
įele, palieka vaikui žaisle 
lių ir eina su reikalais ki
tur. Vaikas ant žolės varta - 
liojasi ir saulutė jam duoda 
gražią raudoną spalvą vei
dui. Vaikai auga. kaip bara
vykai po lietaus, nes čia ge
riausios sąlygos jiems aug
ti. Netikėtai saulutė šildy
dama traukia kaip vasaros 
metu žolę aukštyn, bet ir į- 
vairiausių rūšių vaisiai duo
da vaikams tiek vitaminų, 
kad nėra kuo stebėtis, jog 
čia išauga milžinai. Juk ir 
mūsų lietuvis milžinas ir 
pasaulinis čempijonas Pra
nas Lubinas Los Angeles, 
Calif., išaugo ir savo jėga 
ir vikrumu nustebino pasau
lį-

Kaip su maistu?
: »

Skaičiau “Drauge” kores
pondenciją iš Loos Angeles, 
kad būk čia su maisto pro
duktais yra sunkumų. Tas 
buvo tiktai keletą dienų, ka
da pradėjo visi pirkti ypa
čiai kiaušinius ir sviestą ne
tiktai tai dienai, bet bent
porai savaičių. Žinoma, iš
pirko per pora dienų visą
perteklių, kurį turėjo ūki-

kiek noriu gaunu, bet ir ki
tokios mėsos.

Atsimenu vieną atsitiki
mą iš tų laiškų, kada Lietu
vos atstovybė buvo Pary
žiuje ir buvo reikalinga iš
gauti iš prancūzų valdžios 
sutikimas svarbiam dalykui. 
Mūsų atstovybės valdinin
kas pažino vieną aukštesnį 
valdininką, kurs mėgo rink
ti įvairių valstybių pašto 
ženklus. Pasiėmė laikraštį, 
kurį gavo iš Lietuvos ir ant 
kurio buvo prilipdyti lietu 
viški pašto ženklai, ir įsiki
šo į švarko kišenę taip, kad 
būtų matyti Lietuvos pašto 
ženklai. Vos Lietuvos atsto
vybės valdininkas pasirodė 
su paštos ženklais, tuojau 
prancūzų aukštas valdinin
kas pradėjo ’sbiau domėtis 
pašto ženklu, negu svarbiu 
reikalu ir visą reikalą prie
lankiai išrišo. Tad ir man 
“markutė” nemažai, nors ir

DIENRAŠTIS DRAUGAS

PRANEŠK APIE ŽMONOS NUŽUDYMĄ ROCKFORD LIETUVIAI PASIVYS CHICAGOS 
LIETUVIUS

Tari naują bažnyčią, naują salę, turės naują 
seserų namą ir naują Vytauto parką. Naujiems 
vargonams A. Kairis aukoja $1,000.00.
Rockford, III. — Šv. Pet- tais dar daugiau nuveiksim.

ro ir Povilo parapijos susi 
rinkimas buvo sausio 17 d.

Klebonas pasiryžęs atmokė
ti skolos šešis tūkstančius;

Ensign Richard F. James (dešinėje) tuojau po to, kai 
jis buvo painformuotas Klamath Falls. Ore., kad jo žmo
na, Martha, buvo nužudyta sekančiame traukinyje, kuris 
važiavo paskui jo traukinio. Dėl daugelio keleivių vyras 
ir žmona buvo priversti imti į Califomia atskirus trau
kinius.

Susirinkimą atidarė parapi-1 ir pastatyti seserims naują 
jos trustisas J. Milašis, o namą, įgyti parapijai Vytau- 
maldą atkalbėjo kun. Kaz. to parką, nupirkti naujus 
Juozaitis. ' vargonus ir bažnyčią išda-

Piririausia pranešta, ko-jžyti. Šitie užsimojimai pa
klus asmenis kleb. pasisky-: rapijonams taip patiko, kad 
ręs komitetan šiems metams.' pavyzdžiui per susirinkimą 
būtent trustisais Jonas Mi-' Ant. Kairis žadėjo didelę a.u- 
lašis ir V. Karvelis; komite- ką naujų vargonų fondui, 
to nariais: J. Rimkus, J.. būtent tūkstantį dolerių. 
Enenas, J. Kulvinskas, J.> Taigi, pradžia gera.
Zubinas, J. Dubinąs. J. Pi-Į
lipaitis, C. Etalas, S. Valiu
lis, M. Strand, S. Survilas,
M. Sautelas, K. Makauskas.

• Komitetą susirinkimas pa 
tvirtino.

Paskui klebonas išdavė
mą, kad palikti mūsų nuola- 4 A 
tiniu parapi jonu. Aš labai' 
būčiau laimingas, kad dau- •’ ‘ Pranešama, kad iki sausio raportą iš praeitų metų veik 
giau tokių parapijonų ture- 2 dienos Amerikoje valdžia los. Pasirodė daug nuveik-,
ciau, kaip Vincas Mitkus ir surinko 10,242,612 nevarto- 
Lenkartas, kurie šviestų ir'jamų padangų, 

už pinigus, lašinių ir mėsos, kitiems geru pavyzdžiu ir j Chicagoje surinkta 1,430,- 
(javė, 1 darbuotus kartu su senu kle-

I bonu parapijos ir bažnyčios 
Daugiau tokių lietuvių i gerovei.

Mano klebonija yra tokia: Baigdamas turiu priminti, 
talpi, kad sutelpa joje visi kad esu susirūpinęs seserų

000 nevartojamų padangų, 
Chicaga yra pirmoje vieto
je; Cleveland surinkta 1,- 
021, 935 nevartojamų padan 
gų, antroje vietoje.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIįi GYDYTOJAS

25 Metų Patylimo
Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

tą. Pastatyta nauja salė ir valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
atmokėta skolos $1,400.00 Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.
Be to, daug naujų dalykų' -----------------------------------------
įtaisyta bažnyčioj, mokyk-į
loj ir salėj. Sakė. šiais me-

našliai ir gyvanašliai. Per- 
naf žiemos metu gyVeno Jo
nas Ramanauskas, kurs Tė
vams Marijonams daug pa
gelbėjo įsikurti Thompson, 
Conn. Šįmet gyvena Vincas 
Mitkus, kurs pabėgęs nuo 
Chicago šalčių, savo koją 
saulės spinduliais gydo ir 
jaučiasi daug geriau, o pa-

Pranciškiečių atvykimu. Na
mą Seserims turiu ir baldų 
užtektinai, bet reikalinga ir 
šaukštelis ir bliudelis, pa
galvė ir blankietas, o dar ir 
maisto. Tai čia reikia nema
žai pinigo. Bet iš kur paim
si? Nors Kalifornijoj yra it 
aukso kasyklos, bet jai aš 
išeisiu į “mainas”, tai nebus

IIAKbEYU I -AW X 1>.\LE 
N E81V fcLLOIUTK!

.MATYK IT Jl’OS ŠIANDIEN!

ragavęs Kalifornijos oro tu- kam bažnyčioje dirbti. Sek- 
ri sumanymą nupirkti Los damas pavyzdžiu Amerikos 
Angeles namus ir čia apsi

CEII.MAK lill. NETOLI I
IIAMI.IN AVĖ.

3 ivuk&tu nuiro rezidencija. lo | 
kamb. Naudojamas kaipo rooming | 
house. Kurnttco šiluma. 4 karams | 
garadžius. laibai platus lotas. Kai- | 
na greitam pardavimui tiktai >5.400. | 
KENNETH AVĖ. NETOLI 30TH ST.

2 fletų mūro, 4 ir 4 kamb. Ap
dengti varčiai. 2 karams garadžius 
luptas 30x125. Kaina tiktai >8.200. 
laibai gera vertybė. >1.500 įnešti. 
SPAVLIMNG AVĖ. NETOLI iMTH 

STREET
2 fletų mūro, 6 ir 8 kamb. Taip

gi 2 kamb. atike. Vclietian Llinds.
klebonų, pakviečiau netiktai j Mūro Bura«ižtn«. Kaina uktai»«.ioo.

r | Gera transportueijo. >1,400 įnešti.
gyventi. Turiu dar kitą či- 

nuonmkai. Vistos nesuskubo pru . . ,. . . , x. ,.... ,. , . . ... , i hagietj, kurą aš pažįstudėti tiek kiaušinių, o kar- ,onn . , , , ,, , i 1899 metų, kada atvykau į
vės t.ek duoti pieno, kad bū- Sv5kšną k]ebonauti Taj Pra 
tų galima užlopyti tą skylę,
kurią padarė godumas žmo
nių.

Žinau atsitikimų, kad vie
nas vyras, kurs čia atvyko 
iš Chicago, III., sveikatos pa
taisyti, parašė savo žmonai 
laiškutį, kad kiaušinių ‘ ma- 
rkete” negavo. Už 'savaitės 
gauna iš Chicago siuntinį su

lietuvius, bet ir kitų tautų

Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DUODAM ANT MORGICIU UŽ

41%
BE JOKIO VARGO

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora užlų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Uegzamtnuott Jas modernHklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vtsų aklų Įtempimų. ..

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

OeTOMETRlMIAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
teietonaa: CAMAL 0538, ddoage 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlea *:8> a. m. Iki 8:85 p. m. 

Trečiad. lr tedtad. 8:80 a. m. 
iki 7:08 p. m.

žmones į garsingus“ Tur- 
key” pietus, kurie buvo 24 
d. šio mėnesio. Bus paten- 

nas Lenkartas, kurs yra Chi; kintos seserys Pranciškietės,
cagoj gerai žinomas, o ypa- kad joms. gyvenimo pra
tingai North Side, nes ten džiai, kokią šimtinę įteik-
daug prisidėjo pfie įkūrimo: siu.
Sv. Mykolo Ark. bažnyčios? , Macicjanskas
Jis netiktai yra geras kata
likas, bet ir geras lietuvis,
kurs, gyvendamas Ameriko
je, nepagailo pinigo Lietu
vos reikalama ir Lietuvai 

kiaušiniais. Ir koks buvo to etgavus nepriklausomybę va
vyro džiaugsmas, kad gavo akavo pamatyti tėvynę ir pa

sidžiaugti jos savystoviu gy
venimu. Atvykęs į Los An
geles ir pamatęs mūsų baž
nyčią ir seserų namą džiau
giasi, kad tokiame trumpa
me laike taip gražiai įsigy
venome. Jis džiaugėsi ir iš 
Los Angeles oru ir sako, kad 
neslopina dusulys. Jis taipgi 
žada įsigyti Los Angeles ęa-

24 kiaušinius. Tiktai vienas 
buvo trūkumas — kiaušftiie- 
nė “neiškepta”.

Pašto ženklas padeda 

Dabar praėjo “sezonas”
pirkti maisto produktus at
sargai ir visi nusiramino, 
nes gauna kiaušinių ir svies
to.

Man, tiesa, neprisėjo ra
šyti Laiškų, kad prisiųstų iš 
Chicago kiaušinių, bet. ne
norėdamas po pusę svaro la
šinukų kasdien vežti iš mar- 
keto, paprašiau pardavėjo, 
kad man duotų visą paltį. 
Iš karto nelabai norėjo ma
no prašymą patenkinti, bet 
pamatė išsikišusį iš mano 
kišenės laišką su rusų paš
to ženklu ir paprašė, kad 
jam tą ženkluką atiduočiau. 
Mielu noru atidaviau tą ženk 
luką ir dar keletą lietuviškų 
pašto ženklukų daviau, tai 
kada tiktai nueinu į marke- 
tą visados netiktai lašinių

Išvarė į gatvę 
šaltyje motiną 
ir 4 mergaites

LAMNIIAI.E SVEČIAI,
Kampinė medSto biznio nuosavybė. 
Keikiu pataisyti. Storas ir 5 kaino, 
užpakalyje. 2 Į M) 4 kamb. f lėtai 
antram aukšte. 2 karam garadžius.' 
Kaina tiktai $2,300. Kur galit pr- 
lenkti šį bargeną?

Į, KII,r>AltE AVĖ.
į 5 kurni,, medžio eottage. 2 kamb.
' atike. Taipgi 2 fletų medžio už- 
j pukalyje, 4 ir 4 kuuit,. Kurnaeo

šiluma, botas 50x125. Kaina tiktai 
>3,900.
ST. IAJLIS AVĖ. KETOU 20111 ST. 

3 aukštų mūro. Storas lr 3 kamb.
užpakalyje. 5 fletat po 4 kamb. 
kiekvienas. Kaina tiktai >9,700. ba- 
bal gerus investinentajs. >2.500 j nešt.

Mrs. Julia Rathnovv. 2666 
N. Halsted, su keturiomis 
mažomis dukromis buvo iš
varyta šaltyje iš namų, kada 
ji nesumokėjo už butą nuo
mą. Išvarytą šeimą į šaltį 
priėmė kaimynas Mr. ir 
Mrs. Charles Beuhler.

SKAITYKITE “DRAUGI’

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražės 2 dailų Partor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Aud'n|--------
Pasirinkit Savo S tylių 

MES PERDIRBS1M JPSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsiaakykit DeLuze perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

Paslrlnktoiaa ap- 
ilrugalų l(t puikių 
undinių.
# N>ujl materialui 
Ir gerlatiKhu' darbas
atliekamas kiekvie
no užsakymo.
* VULTVI paėmi
mo paturnuvkniurt 
netoliau 31) mailių 
tolumo.

D E L. U X E
4313-17 ARCHER

V P II O L S T E R I N G & 
tfURNTHJRE COMPANY 

LAF. 9841

J O H \ O .
5VKORA

REALTOn
' 2411 S. MND AVĖ.
I'HONE — CK'KRO I&3

Gyvos Vk'hs- (*r*aniza<-ija 
Vadovanijam GrcMnOH EMnlavltmins

28 METAI KKAL ESTATK 
BIZNYJE

Sekmad. h tada ra: 1 Iki 5 vnl. (topk-t

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnla 1141

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ A r
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

. OR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
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 Wewt 661 h Place 
Tel. RKPublic 7868

Tel. CANal 0267 
Rez. tel.

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

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingaa visų 

J|kity. (Helio).

PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artosiau A ve.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KA< 

“THE BASIC PKINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, lr yra ne
vien neplllečlams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet Ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojirno a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kal
bose, kurie yra Charles P. Kai

pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra 35c.

Adv. Charles P. Kai
6322 SO. WESTERN AVIį. 

Chicago, Illinois '

P R A N E Š ŠI M A S
Šįuomi pranešu savo kli- 

jentams, jogei uždąrau sa
vo ofisus Chicagoje, nes iš
einu į kariuomenę. Dėkoju 
visiems už progas patarnau 
ti jums praeityje ir viliuosf 
kad ir vėl galėsu jums pa
tarnauti kuomet sugrįšiu iš 
kariuomenės.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST.
Telefonas: CALuinet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014 Tel. STAte 7662

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1821
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieni^

iki 8 vai.' vakarė. < 
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4771

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 1 ir nuo G iki 8 vul. vuk. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel, YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS a
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.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicuiais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vai.: uuo 9 vul. ryto iki 8 vai. vuk 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HKMIock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Su. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayettc 0094 

Jeigu Neatsiliepnma — 
Šaukite KEDzic 2868

VALANDOS: i
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vtA.: 
Penkt., šežlad. 8:30 iki 9:30 v&k.

Sskinadieniais pagal susitarimu

Ofiso Tel.................... VIRginia 1886

, DR. AL. RAČKUS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS > 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trųs lubos)

TcL MIDway 2880 Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS: ' 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki'6 
vai. jiojiiet ir nuo 7 iki a:30 vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
alsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DLL RADIO PATAISOMO — 

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU**
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BIELINIO SLAPIA KOVA
(Pabaiga)

500 rublių už kaimiečio 
galvą...

Bielinio namuose buvo la
bai dažnos kratos. Negalė
dama to knygnešių karaliaus 
sugauti rusai paskelbė su
mokėsią 500 rublių, kas jį 
įduos policijai. Bieliniu! te
ko būti' dar atsargesniam. 
Ištisais mėnesiais jisai ne- 
pasirodydavo namuose. Vai- 

~ kai pamiršo, kaip jų tėvu-
• kas atrodo. Kai kartą jisai 

sutarė pasimatyti su savo 
šeimos nariais slaptoje vie
toje, kai pradėjo jis myluoti 
savo sūnelį, tasai nepažin
damas, kad tai jo tėvas, pa- 
klausė:

— O ar tu tokį baiboką 
x turi?...

Kartą buvo valsčiaus su
eiga. Atėjęs žandaras susi
ginčijo su vienu kaimiečiu, 
tvirtindamas, kad žūtbūt ji
sai Bielinį sugausiąs. Kaip

• tik tuo metu į sueigą ir atė- 
jo Bielinis. Pamatęs žanda
rą sugalvojo tokį pokštą:
priėjęs atsiklaupė ir ėmė• .
kalbėti poterius. Žandaras 
pamanė, kad tai elgeta davė 
jam dvi grivini. Kada Bie
linis išėjo, žmonės pasakė, 
kad čia Bielinis ir buvo. Ga
lite suprasti okupantų val- 

ik džios atstovo susigraužimą...

Viduržiemy basas per 
sniegą, ir upelį

Bielinis važiuodavo ir va
žiuodavo platindamas kny- 

; . gas. Jo šūkis buvo:
— Kaip vandens lašas, 

nuolatos lašnodamas, suai
žo akmenį, taip ir mūsų tau
ta, nepaliaudama kirsti bur
lioko šaknis Lietuvoje, iš
kovos sau laisvę”.

Sustodamas kur nakvy
nės, jisai už tai žmonėms 
atsilygindavo duodamas lie
tuviškų knygų. Kartą jisai 

> taip sustojo viename kaime. 
Arklį palikęs pas vieną ūki
ninką, nakvoti dėl atsargos 
nuėjo pas kitą, bet čia neti
kėtai pakliuvo į uriadninko 
rankas. Suareštavo. Siunti
nėjo iš miesto į miestą. Ir 
pinigus, kuriuos turėjo po-

s

IR MIRTIS
licijai kyšiams išdalino, vis 
negalėjo ištrūkti. Iš Panevė
žio vedė Bielinį dešimtinin
kas. Sustojus vienoje vieto
je, Bielinis apsimetė sergąs, 
nusiavė batus, pasidėjo mi
linę ir atsigulė prie pečiaus. 
Dešimtininkas, matydamas, 
kad “nusikaltėlis” nusiren
gęs “sirgdamas miega”, iš- 
sigėrė gerai ir pats užmigo. 
Nakčia Bielinis vienmarški
nis išbėgo iš namų. Buvo 
šaltas vasario mėnuo. Ba
sas brido per sniegą. Kadį 
pėdsakus paslėptų pribėgęs j 
upelį brido vandeniu kokias 
dvi mailias. Užsukęs pas pa
žįstamą sėdęs ant arklio nu
jojo į tolimesnį kaimą. Gy
vastį išgelbėjo, bet sveika
tos tai jau visą amžių ge
ros nebeturėjo.

Juodoji lenta — apmi iru
siems inteligentams

Bielinis ne tik Lietuvos 
didelę dalį aprūpindavo slap 
tomis knygomis, bet nuga
bendavo ir katalikams lat
galiams, kuriems irgi spau
da buvo uždrausta. Jisai taip 
buvo užsidegęs troškimu ma
tyti Lietuvą laisvą, kad pra
dėjo leisti net savo laikraš
tį “Baltasis Erelis” (jisai 
manė, kad erelis, tai Lietu
vos karalių ženklas). To 
laikraščio viename puslapy 
jisai rašė — ką jis mano 
dar daryti dėl Lietuvos iš- 

i laisvinimo:
— Aš pasiimu šio dalyko 

dėl leisties į pasaulį per Eu
ropą, kreipties prie valstijų

DIENRASTIS DRAUGAS n

y■. 
A LIBERTY IIMEPICKS

1
■

“These Bonda," aaid a milk- 
man in R y e,

**Will win ua control of the
•ky.

And I’m happy to know 
That a tenth of my dough

Will help blaat the Aria 
aky-high 1”

JUOZAPAS STEFANOUICZ
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 Cooper 
ir žentą Alfred, Mary IIopp Ir 
žentų Nicholas, Bertha Mason 
ir žentų Frank. Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
Selpos Kliūbo.

Kūnas paSarvotas namuose. 
5846 So. T .a Šalie St., Tel. En- 
g!ewood 7842.

laidotuvės įvyks ketvirta
dieni. Sausio 28 d. 1943 m. IS 
namų 9:00 vai. ryto bus atiy- 

x dėtas j St. Martln’s parapijos 
' bažnyčių. 59jb Ir Prlneeton. 

kurioje (vyks gedulingos pn- 
mald-os už velionio •iela. Po 
pamaldi) bus nulydėtas ) Sv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys. Zonini 
ir filminės.

leidot. direktorius Antanas 
M Phillips. Telef. Yards 4908.

SK a-

*

n. ai

pay aMry w»fc— faa Wa» 
kdM* BaaJ. or Staaryo.

>*« karo lt ta tha athaa 
Thlr la rrarybojy’*

at
J

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho- 
ven).

ir visokių draugijų, kurios 
randasi Europoje ir dary 
damos posėdžius, rokuoja ir 
sprendžia nutarimus”. • Jis 
labai nemėgo inteligentų, ku 
rie nedirba dėl savosios tau
tos. Jisai pradėjo surašinė
ti tokiuos “juodojoje lento
je” ir jau vieną tokią “len
tą” buvo paskelbęs.

Jisai yra parašęs ir kele
tą knygelių, be to 1916 m. 
išleido Vilniuje savo knyge
lę: “Maldos taikai išprašy
ti”. Knygelės įžangoje jisai 
rašė:

— Tegu padeda Lietuvai 
to3 maldas greičiau išsigy
dyti iš visų žaizdų, padary
tų jai to karo. Tegu sveika 
žengia mūsų tiesos keliais 
šviesesnėn ateitin”.
Kova su vokiečiais

Bielinis platino “Aušrą” 
“Varpą”, “Ūkininką”, “Tė
vynės Sargą”, “šviesą”, 
“Apžvalgą' ’, gabend amas 
tuos spausdinius iš Tilžės. 
Kas jam ką gera padaryda
vo, dovanodavo lietuvišką 
laikraštį, knygelę, sakyda
mas:

— Jei duosiu pinigų, iš
leis juos gal ir visai be nau
dos, tuo tarpu knyga atneš 
naudą: vis tik bus mesta 
šviesos kibirkštėlė, žmonės 
bus pastūmėti prie skaity
mo, galvojimo...”

1905 m. socialdemokratai 
jį buvo įprašę gabenti savo 
literatūrą, bet jau nuo se

I kančių metų — atsisakė, 
tardamas:

— Ne tais keliais jūs Lie
tuvą vedate!

Ir spaudą atgavus Bieli
nis nenustojo dirbti prie 
knygų ir laikraščių. Net ir 

(Nukelta į 5 pusi.)

Y

T<?n ParCent 
OF VOUR IMCOMF

Should bą tjoing into

U.8.War Bonds and Štampo
U. S. Ziruairy Dtfartmtut

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTIHING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

H ET. P VVANTED — VYRAI

Warehouse Vyrai 
Ir Stoek Handlers

Nuolatiniai Darbai 
40 Valandą Savaitėje 

Laikas ir Pusė Už VirS-laikį
PO IŠSIMOKIMO, ATOSTOGOS 
YRA DUODAMOS SU UŽMO- 
KESNIU. GRUPfiS INSURAN
CE APDRAUDA IR KITI NAU
DINGI PATOGUMAI. DARBO 
VIETA RANDASI: 1030 WEST 
NOJtTH AVE. KREIPKITfiS Į 

FIRESTONE WAREHOUSE 
49TH IR OAKLEY 
ARBA SAUKITE: 
LAFAYETTE 3144

LITMBER HANDLERS 
Paprasti. Darbininkai 
Mokiniai Tally Men

ir Tally Men

PASTOVUS DARBAS. 6 DIENOS 
SAVAITĖJE, LAIKAS IR PUSft 
VIRS 40 VAL. GEROS DARBO 
SĄLYGOS. YPATINGAS DftME- 
SIS BUS ATKREIPTA PATYRU- 
SIEMS VYRAMS. MATYKI MR. 
JOE BUTLER. ASS’T SUPERIN
TENDENT, MAIN YARD.

Edward Hines Lumber Co.
2431 S. Wolcott Avenue

Imkite Blue Island Ave. kara iki 
Wolcott Ave. ir eikite pusę bloko 
į pietus iki lentų sandelio.

PAPRASTI DARBININKAI — prie 
trokų darbų sandčlilose.
SVKES TERMINAI, WARF.IIOI SE 

931 \V. Jttlli Street

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastie binding amatų. Patyrimas 
nereikalinga. Labai jekomus darbas. 
Dienų Ir nakt) shlftab-greitas (sldlr- 
blinas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sherman Kt.

nELP VVANTED — MOTERYS

A.
t

TADEUŠAS VAZNONIS
(Ted Vn-ssnn)

Gvveno 833 W. 33rd Place. 
Mirė Sausio 24d. 1943m. 2:15 
vai. popiet, sulaukės 48 metu 
amžiaus. Gimė Lietuvoje Kilo 
iŠ Panevėžio apskričio. Kreka- 
navos parapijos, Mingelioniij 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Constanee (po tėvais 
Schukaltė); uošvienę Onų 
Schnk’.enę: Svogerka Ona Ka
rboli- ir jos Seimų: Svogor) 
William Schuka. ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

TJetuvole paliko 2 brolius: 
Augustų ir Vincento, Jų šeimas 
Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Lituanica 
Ave. lAldotuvės ivvks ketvir
tadieni. Sausio 28 d. 1943 m. 
IS koplyčios 8:00 vai. rvto bus 
atlvdėtns j Sv. Jurgio parnoiios 
bažnvčia. kurioje Ivvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ) Sv. Kazimiero kapineR.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ces ir pažls- 
tamus-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Uošvienė. Svogerka, 
Svogerls Ir Glmlrtės.

Tjiidot. direktorius Mažeika 
Ir Evanauskas. Pbone Yards 
1138-1139.

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Kuomu- 
va”).

Kilnesnis žmogus galvoja 
apie dorybę, žemesnis apie 
malonumą. (Konfucijus).

PATARN AVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - BADGES

I’ R A N E .4 I M A S

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitų, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavL 
mų. Mes turim suvirš 2.000 pros
pektų, Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. NYKOKA .Realtnr. 2 8 me
tai kaip Real Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVE.. Phone CICERO 453.

WOGDWORKERS — patyrė ma
chine bands dirbti naktimis. Nuo
latinis darbas.

KROLI, BROS. CO.
1801 S. Mlcliigan

MAŠINISTAI — DAUNIŲ LAIKE. 
Tool Makers ir I-athe Hands: dienų 
ir nakt); šeštadieniais, sekmadieniais 
Ir šventadieniais. Turi turėti savo 
įrankius. Kreipkitės prie Mr. Mills. 

GRAY-MII.LS CO.
215 AV. Ontarlo Street

(TOOL IR DIE MAKERS. 18’Z, va- 
I landų viršlaikio. Defense dari,ai. 
dienomis darbas.

ACCCRATE TOOL ENG.
& MACHINE AVOltKS 

4300 N. California JmUper 33«l

Č’EKERIAI IR INSPEKTORIAI rei
kalingi didelėje plieno foundrėje; 
darbai visuose shiftuose: vyrai 38 
iki 55 įlietų senumo, geros sveikatos. 
Atsišaukite rytais pirm 11 valandos.

, NATIONAL MALLF.ABLE « STEEL 
CASTING CO.

1400 S. 52iul Ave. Cicero, Dl.

nuliodimo^T^valandoje

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 5ūth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PINIGCS SKOLINAME
Pirmiems morglčlams. Nuo $800 
kl $10.000 už 4ųf,. Gaukite mū

sų veltui apkniiiavimų.
JOHN O. SYKORA ‘
2411 S. 52nd Ave.

Pbone: CICERO 453.

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Machine Operatoriai
LATHE

Engine ir Turret 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR HOBBING 

MILLING MACHINE 
GRINDERS

Internal, External Surface 
BENCH HANDS

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. MONROE ST.

PORTERIŲ
TUOJAU

Keletą Pastovių Vietų

KREIPKITfiS Į MR. HARTLE 
Nuo 9 iki 12 pietų

MORRIS B. SACHS 
6638 S. Halsted

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dienų Ir Nakt)

■m
46O.VO7 SOUTH IIERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO-PROGRAMAS — 8:00 vai. Plrmad ir Ketvirtad. vak. 

U stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

MERGINOS
MOTERYS

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

4910 Bloomlngdale Ave.

MOTERYS
Tr MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai Irengtoi skalbyk
loje. Skalbtam tiktai uniformas lr 
rankšluoščlus. Tinkamos valandos lr 
darbo sųlygos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadieni, tarp 9 iki 
11 vai. ryto.

MARQFIS CO.
2(152 W. Montrose Ave:

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

CHICAGO CARTON CO.
4204) S. Pula.sk! ,R<1.

ARTIFTCIAb OBLIŲ IŠDIRBBJOS 
REIKALINGOS.

SCHACK ARTTFICIAL FLOVVFR 
CO. 319 W. Van Buren

MOTERYS — reikalingos išvalyti 
vištas Ir tt. ir supakuoti. Nereikia 
plunksnų pešti. švarus ir malonus 
darbas. Gera mokestis, nuolatiniai.

1122 FVLTON MARKET

NEPATYRUSIOS
MERGINOS IR MOTERYS

Lengvi Assembly Darbai 
Defehse Drbstuvėje

APEX INDUSTRIES 
1035 W. Lake St.

KIŠENIŲ SIPVfiJOS — Rankovių 
Jsiuvėjos ir Operatorės. Valdžios 
darbai, ge-a mokestis. Atsišaukite 
antram aukšte — 237 S. MARKET 
CHARLES HYMEN DRE88E8. INC.

MERGINOS reikalingos prie packing 
house darbų. Nuolatiniai darbai, ge
ra. mokestis.

AC.AR PACKING A PROVISION 
CORP. 4957 S. I'nlon Ave.

— 200 — 
MERGINŲ

17 TKI 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 
B0X 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.

FANFOLD BILLER
Turi būti greita typlstė. Pageidau
jama tokia su freight line patyrimu. 
40 vai. savaitėje. Gera mokestis Ir 
darbo sųlygos. Atsišaukite asmenis!.

AMERICAN TRANSPORTATION 
CO. 2500 W. Taylor

MERGINOS — nuolatiniai darbat, 
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 400, 323 W. Polk-st.

MERGINOS
Kurios gali dirbti vyro darbų dirb
tuvėje dirbant pusiau-defense dar
bus. Nuolatiniai darbai, reguliarės 
valandos Ir virš abenlnat mokanti 
alga.
CONTAINER CORP. OF AMERICA 

1301 W. 351b Kl.

TARNAITE — prie abelno namų 
darbo. Nereikia valgius gamintl- 
Gera mokestis, kambarys ir pragy
venimas. IJNCOLN 3161.

Juo žmogus dorovingeo 
nis, tuo mažiau kitų nedo
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pbonee YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2814 VVEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Pbone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

Pula.sk
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DRAUGAS
THE LITHUAMAN' DAILY FRIEND 

(134 South Oakley Avo. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya 

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

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

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mė’vsiams — $2.00; 
Vienam N&nesiui — 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, rašomaja 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, III.
Under the Aet of March 3, 1879.

Didelių žygių išvakarės
Karo fronte šiais metais galima laukti tikrai svar

bių ir didelių dalykų.
Kad taip galės būti — matome iš karo eigos, iš įvy

kių rusų ir Afrikos frontuose.
Nereikia užmiršti ir mūšių su japonais Pacifiko sa

lose.
Yra ir kitų davinių, kurie kalba už tai. kad mes šio

mis dienomis gyvename milžiniškų Jungtinių Tautų ka
ro žygių išvakarėse.

Jau kelinta diena spauda plačiai rašo apie tai, kad 
Amerikos ir Anglijos vyriausioji karo vadovybė daro 
pLanus, kurie yra nepaprastai didelės reikšmės.

Tie planai, tikriausiai, liečia kontinentalinės Europos 
invaziją. 4* 4Kaip ir kada toji invazija bu3 pradėta, detalių neži
nome ir, suprantama, tol nežinosime, kol nepasijudins 
Jungtinių Tautų karo jėgos Europos link.

Amerika, aišku, tuose žygiuose vaidins patį svar
biausią vaidmenį ir karo vadovavime ir visais kitais at
žvilgiais.

Amerikos visuomenė, pilniausiai pasitikėdama karo 
vadovybe ir josYiaujų planų tikslumu, dar stipriau tu
ri paremti jos pastangas.

Karas ir submarinai
šiomis dienomis karo vadovybė padarė rimtų perspė

jimų, kad, nors nacių veikla sausžemy ir ore gana žy
miai susilpnėjo, jų submarinai tebegręsia pavojumi 
Jungtinių Tautų susisiekimui jūrose. Pasirodo, kad na
ciai savo karo pramonę sukoncentravo povandeninių 
laivų — submarinų konstrukcijai.

Kiek atsimename, Vokietija visai panašiai elgėsi pir
mojo pasaulinio karo metu. Per ketverius karo metus 
vokiečiai nuskandino santarvininkų ir neutralių val
stybių 5,408 laivus, kurių talpo siekė 11.189.000 tonažo. 
1917 metais, kai submarinų veikla prasidėjo platesniu 
mastu, vokiečiai nuskandino 5.639,000 tonų laivų. Tuo 
būdu norėta privesti Anglijos žmones prie badavimo 
ir išstumti Angliją iš karo. Vienu atveju anglai betu
rėjo maisto tik šešioms savaitėms. Vokiečiai tada to 
pasiekė teturėdami apyvartoje 150 submarinų.

Prieš keletą dienų anglų spauda paskelbė žinią, kad 
nepaisant bombardavimo nacių karo pramonės centrų, 
Vokietija vis tik dar pajėgianti pastatyti nuo 20 iki 
30 submarinų į mėnesį. Dėl to karo žinovai spėja, kad 
vokiečiai busimojo pavasario atakoms Jungtinių Tautų 
susisiekimo turėsią tarp penkių ir septynių šimtų sub
marinų.

Iš to galima suprasti, kad pavojai iš nacių submari
nų prisės yra dideli.

Atsižvelgiant į tai, amerikiečiai ir anglai tikrai rim
tai rengiasi karui su nacių submarinais. Gaminama 
daugiau naikintuvų, rengiama didesnė transportinių 
laivų apsauga.

Mes neabejojame, kad nacių submarinų pavojus bus 
pašalintas. Reikia neužmiršti, kad Didžiosios Britani
jos laivynas tebėra stiprus, kad Amerika visokios rū
šies karui reikalingus laivus stato stebėtinai dideliu 
greitumu.

Atrodo, kad vienintelė nacių viltis dabar lieka sub- 
marinuose. Dėl to jie visas savo jėgas į jų konatrik- 
ciją ir koncentruoja. Tačiau ir toji paskutinioji jų vil
tis bus sudaužyta į dulkes.

Pranešama, kad naciai Čekoslovakijos žydams griež
čiausiai uždraudė parduoti vaisius, daržoves, sūrį, žuvį, 
paukštieną. Nevalia nė dovlnų šiais maisto produktais 
žydams duoti. Ką tai reiškia? Aišku — badu nori šy
dus išmarinti. Žiauru, nežmoniška.

r>

DIENRAŠTIS DRAUGAS Trečiadienis, sausio 2tf 1943

Amerikos Raudonasis Kryžius
ši organizacija taikoe metu didelius gailestingumo 

darbus dirba, bet ką reiškia jos darbas karo metu, ir 
kalbėti apie tai nėra reikalo.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vaidmuo karo laiku 
yra tiesiog milžiniškas.

Reikia, dėl to, numanyti, kad ir reikalavimai yra daug 
didesni.

Visuomenės yra pareiga žiūrėti, kad šiai šauniai or
ganizacijai nepritrūktų nei pinigų, nei darbininkų.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vadovybė skelbia va
jų, kuris bus kovo mėnesį. Jau išankato pradedama 
prie vajaus ruoštis, kad išpildyti paskirtą kvotą. Chi- 
cagai teks fukelti netoli devynių milijonų dolerių.

Lietuviai, ir Chicagoj ir kituose miestuose, ligšiol 
gausiai aukojo ARK. Lietuvaičių vienetai prie ARK 
taip pat daug dirbo. Bet šiemet reika kur kaa daugiau 

padirbėti. Dėl to išankato prisirengkime prie didžiojo 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajaus.

Meksika ir religija
Meksikos tikintiesiems nušvito nauja gadynė. Per 

daug metų jiems buvo uždrausta laisvai Dievą garbin
ti. Jie labai daug nukentėjo nuo bedieviškos valdžios, 
kuri buvo užsimojusi visai panaikinti tikėjimą to kraš
to žmonėse.

Bet tikintieji kovojo dėl savo teisių. Dėl to daug 
savo kraujo praliejo. Ir laimėjo.

Šiandien Meksikos katalikai, atgavę aavo teises, džiau-" 
giasi ir dideliu užsidegimu dirba ir savo krašto ir Baž
nyčios gerovei. Diecezijose jau rengiami Eucharistiniai 
kongresai ir viešai yra garbinamas Švč. Sakramentas.

Geri patriotai
CnTcagos miesto taryba jau antrą narį išleidžia į Dė

dės Šamo kariuomenę. Pernai išvyko į kariuomenę al
dermanas prof. Douglas, o šiomis dienomis palydimas 
aldermanas Francis Callahan.

Šie vyrai yra patriotai pilna ta žodžio prasme. Chi
cagos visuomenė jais didžiuojasi.

in W

SPAUDOS APŽVALGA
Rimta pastaba

“Garsas” rašo:
“Pereitame numeryje rašėme apie svarbius Amerikos 

lietuvių organizacijų centrų valdybų suvažiavimus New 
Yorke.

“Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Tautinės Ta
rybos posėdžiuose dalyvavo net kelių srovių veikėjai ir 
svarstė gyvybinius tautos reikalus. Ir visų srovių vei
kėjai parodė gražų pasiryžimą imtis darbo savo seno
sios tėvynės gelbėjimui.

“Iš tikrųjų, kada didieji kaimynai sutrempė Lietuvos 
nepriklausomybę, tūkstančius geriausių jos vaikų iš
blaškė po tolimiausius užkampius, kada vieni iš jų žu
vo neatlaikydami dvasinių ir fiainių kančių, kada tauta 
stovi prieš žūt ar būt klausimą, visi jos vaikai turėtų 
surimtėti ir imtis akcijos.

“Deja, vos suspėjo konferencijos užsibaigti, ne tik 
sumaskolėjusių bolševikų, bet ir taip pasivadinusių tau
tininkų laikraščiuose pasirodė aprašymų, kuriuos skai
tant tikram lietuviui koktu pasidaro. Kiek ten faktų 
iškraipymo, falsifikacijos, prasimanymų, neapykantos. 

Gyvename demokratinėje šalyje. Čia žmonės sueina į 
vienybę, į bendrą darbą susitarimo, o ne pritarimo ke

liais. Pritarimo politikas varinėja tik diktatoriai ir jų 
pamėgdžiotojai.

“Amerikos lietuviuose dar randasi gili savo senosios 
tėvynės meilė. Jie pasiryžę savo išdraskytai tėvynei ir 
kenčiantiems broliams bei seserims padėti. Reikia tik 
geros vadovybės ir planingo darbo, tada žmonėse vėl 
atsiras ūpas, entuziazmas ir dosnumas gyvybiniams 
tautos reikalams.

“Gyvi pavyzdžiai nuims rodo, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė yra dosni naudingiems Ir praktiškiems rei
kalams. Tik prisiminkime, klek aukų suplaukia per se
serų vienuolynų ir jų vedamų mokyklų rėmėjų seimus. 
Dėl to, kad žmonės mato tikrą reikalą ir naudą.

“Gyvenamas momentas reikalauja vieningos ir pla
ningos veiklos.’!

•
“Vyties“ sausio mėnesio laida jau pasiekė savo skai

tytojus. Nors redaktorius Jonas PHipauskas nuo susi- 
ieidimo ligoninėje tebesigydo, tačiau “Vytis” Išėjo, 
kad truputį ir pavėlavęs, gana pairus. Lietuvių kata
likų jaunimas turėtų daugiau dėmesio kreipti į Lietu
vos Vyčių organizaciją ir į jos laikraštį “Vytį”.

‘lumpai

Dar vienas vyskupas lie
tuvių tautai parodė didelį 
palankumą.

Tai Scranton, Pa., diece
zijos ganytojas J. E. vysku
pas W. J. Hafey.

Kunigų Vienybės Scrantų 
vyskupijos provincijai pra
šant, vysk. Hafey maloniai 
davė leidimą sausio 31 d. 

rinkti aukas visose lietuvių 
bažnyčiose.

Vysk. Hafey, rašydamas 
kunigams laišką, nurodo Lie 
tuvos žmonių vargus. Pri
mena, kad Lietuva yra oku
puota ir jos žmonėms pagal
ba yra labai reikalinga.

Be to, vyskupas Hafey sa
ko:

“Although Lithuania may 
be small the rights of the 
nation and of its citizens 
deserve the šame conside- 
ration as those of any other 
nation in Europe”.

•
Patsai vyskupas nuo sa

vęs įteikė gausią auką nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti.

Aukojo $250,00..
Vyskupo laiške apie tai 

skaitome:
“I am likewise happy to 

add my contrihution in the 
amount of $250.00 to help 
the poor people who are 
fighting for their Faith, as 
well as for their Fatherland, 
in Lithuania.

•
Amerikos vyskupų palan

kumas ir teikiama pagalba 
nuo karo nukentėjusiai lie
tuvių tautai, mus visus džiu
gina.

Tai turėtų mumyse sukel
ti noro patiems daugiau au
kotis savo tautai gelbėti ir 
jai išlaisvinti iš žiaurios o- 
kupacijoa.

Kas įvyko prieš 25 m.
RusU-vokiečių derybos....

Tos derybos Brest-Litovske 
ne taip jau sklandžiai eina. 
Vokiečiai nenori trauktis iš 
užimtų teritorijų. Jie tvir-

LIETUVIS URUGVAJAUS VICEKONSULU CHICAGO 

Greitas Felikso Shmgevičiaus iškilimas
Praeitą mėnesį Urugva- 

jf us respublikos prezidentas 
paskyrė tos valstybės gar
bės vice-konsulu Chicagoj 
nepaprastų gabumų lietuvį 
juristą Feliksą Stungevičių.

Naujasis vice konsulas čl- 
kagiečiams yra persona gra- 
ta, nes tą malonių ypatybių 
jaunuolį pažįsta nuo 3941 
metų, kvomet jis atvyko į 
Chicago tęsti teisės studijų 
Loyola universitete.

Jauno studento atvykimas 
į Jungtines Amerikos Val
stybes įvyko atsitiktinai. 
Mat, 1941 metais lankėsi Pie 
tų Amerikoje stambios “Ka- 
mper Insurance Co.“ vedė
jas Kamper, ir kuomet jis 
Montevideo sutiko Lietuvos 
konsulato sekretorių Felik
są Stungevičių, taip buvo 
tuo jaunuoliu sužavėtas, kad 
jį pakvietė sykiu vykti į U. 
S. A. tęsti mokslų Ameri
kos universitetuose, prižadė
damas apmokėti visas išlai
das. Darbštus jaunuolis ge
ra proga pasinaudojo, štai, 
jau antri metai studijuoja 
Loyola universitete, ir taip 
jauname amžiuje jau sulau
kė vice konsulo paskyrimo.

Felikso praeitis yra švie
si. Jis yra sūnus inteligen
tiškos šeimos Igno Stunge- 
vičiaus ir Sofijos Gebarskai- 
tės. Jo tėvas yra baigęs 
Petrogrado jūreivių mokyk
lą; per pirmąjį pasaulinį ka
rą jis buvo kapitonu ir dir
bo vyriausiame karo štabe. 
Jo motina yra kilus iš švie
sios šeimos, ir yra įgijus 
aukštesnį išsilavinimą. Tė
veliai tebegyvena Montevi
deo, yra ten oficialiais ver
tėjais iš įvairių kalbų, ir tar
pininkauja importo bei eks
porto versle.

Naujasis vice konsulas y- 
ra gimęs Maskvoje 25 bal. 
1920. Kadangi jo tėvelis y- 
ra gimęs Lietuvoje, tai sū
nus priėmė, tėvo pilietybę, 
ir tą pilietybę iki šiol išlai
kė. Nors paskučiausiomis

tina, kad Lietuva, Kuršas ir 
Lenkija jau “apsisprendė” 
būti Vokietijos imperijos da 
limi. Rusai tam netiki, nes 
tokio apsisprendimo nebuvo.

dienomis jam įteikta Urug
vajaus pilietybė, tačiau leis- K 

ta pasilaikyti ir Lietuvos 
pilietybė. Jis gerai vartoja 
lietuvių, ispanų, anglų ir į- 
vairias slavų kalbas.

Į Urugvajaus valstybę jas 
atvyko teturėdamas šešetą 
metų. Čia jis išėjo šešių me
tų pradžios mokyklą ir Mon-^ 
tevideo “British Schcol of 
Boys”, kurią baigė gruod. 
1936 m., įgydamas garbės 
premiją. Tos kolegijos an
glas vedėjas, išeitų mokslų 
liudijimo rašte, savo ranka 
šthi ką pažymėjo apie Fe
liksą Stungevičių:

“A boy of very strong 
character and plenty of 
initiative. He has led the 
school splendialy and has 
been instrumentai in rais- 
ing its tone. A charming 
boy of whom the school 
feels proud. I Shall be ve
ry sorry to loose him, but^ 
shall folk>w his future 
with interest and confi- 
dence”.

— Kuomet Lietuvos 
Respublika įkūrė savo kon
sulatą Montevideo, tai sek
retoriumi pakvietė būti Fe
liksą Stungevičių, kuris jau 
tuomet buvo pasižymėjęs’ 
tarp to miesto lietuvių vei
kėjų. Tačiau darbštūs jau
nikaitis sekretoriaudamas 
konsulate rado galimybės 
lankyti Montevideo univer
sitetą, studijuoti teisės fa
kultete. Kuomet gi p. Kanv. 
per- pasiūlė Feliksui vykti p 
Šiaurės Ameriką, kad pa
žinti Amerikos kultūrą, ir 
pagilinti savo mokslą Ame
rikos universitete, sumanus 
jaunuolis pasinaudojo gera 
proga daugiau galimybių į- 
gyti. Ir jei jis būdamas 22 
metų amžiaus jau yra pa-* 
žangios valstybės vice kon
sulu, tai yra vilties sulaukti 
jo dar didesnio iškilimo.

Juo daugiau žmogus ati
duoda, juo didesnė ir tvir
tesnė tampa Jo širdis. Jei 
dalini meilę, meilė tampa vis 
didesnė, nes Jei su viena žva
ke žiebi kitą, liepsna pasi
lieka tokia pat, kad ir tiksi 
tančius žvakių būtumei įžie
bęs. — Foersteris.

.KKARKOV 
S>a«3b«lsk .A">-

MILLEROVO\
Voroshilovgrjd

KAMlh&K

NACIAMS DUODA Į KAILĮ

Ysovietrussia
KUNSK
• \ VO1ONEZH

£AUCASUS^Irussian
Man
ne

Sąjungininkai nesustojo su paėmimu Tn polio. Sąjungininkai Rommeliul duoda į kai
lį Tuniaijoje (kairėje). II dešinės; Rusijos armija įžengė į Kharkov. Millerovo ir Kro- 
pitkin ir žengia atsiimti Rostov. naciu kovų centrą,

r
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LABDARIU METINIS SUSIRINKIMAS

Labdarių Sąjungos svar
bus metinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, Sausio 27 
dieną, Šv. Kryžiaus parap. 
salėj. Senoji valdyba išduos 
raportus. Padarys praneši
mą rezoliucijos komisija, ku 
ri peržiūrėjo centro valdy-Į 
bos finansų knygas. Naujo
ji valdyba šiame susirinki
me perims vadovybę iš se
nosios valdybos.

Šiems metams labdarių 
centro valdybą sudaro: Ana
stazas Valančius, pirminin
kas; Kasparas Jodelis irSta 
sys Cibulskis vice pirminin
kai; Ona Jasparienė, nuta
rimų raštininkė; N. Švivins- 
kas, finansų raštininkas; 
kun. Anicetas Linkus, iždi
ninkas; B. Nenartonis ir J. 
Dimša, iždo globėjai; p. Dur 
ša, tvarkdarys.

Susirinkime dalyvaus ir 
direktoriai, kurie taip pat 
perorganizavo valdybą ir 
padarys labai svarbų prane
šimą.

Atsižvelgiant į tai, svar
bu, kad visos kuopos būtų 
gausingai atstovauj amos, 
kad visi labdarių veikėjai 
susirinktų, kad ir kitų drau-

Bielinio slapta 
kova ir mirtis

(Atkelta iš 3 pusi.)
vokiečių okupacijos -metu 
keliaudavo po visą kraštą. 
Ginčydavosi su ...vokiečiais 
puldamas juos už neteisin
gumus, keldavo bylas prieš 
juos ir rašydavo protestus 
į jų laikraščius. Kovojo prieš 
okupantus vokiečius, kaip Į 
tik galėjo.

gijų bei organizacijų valdy
bos atvyktų ir sužinotų, kas 
iabdarių sąjungos yra vei-

Veikiant išvien, 
sulaukiama gražių 
vaisių

Marųuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5 sky-

DTENRASTIS DRAUGju,

būtų patogesnis laikas ir |x I U O J pareikšti, jie galės tai dary
tuo pačiu paprašyti klebono RWPO5 ti anEriu kalboie. Protokolui

veikimokun. A. Bąltučio būti sky
riaus dvasios vadu.

Atsilankė į susirinkimą 
klebonas, pakalbėjo ir pa
kvietė 5 skyrių pasidarbuo-

, - ... . . . . ti parapijos pirmame pikni
kiama, kaip eina senelių prie rius laike metinį susirinki- gk . mipbi žadėio

mą sausio 17 d. Susirinki- Ke’ bKynua mieui wae]Ogi aud os statyba, kokie šių 
metų veikimui planai yra 
nustatyti ?

Kadangi šis susirinkimas 
bus pirmasis šiemet, dėl to 
turėsime papLanuoti, kaip 
įvykdyti paskutiniojo labda
rių seimo nutarimus. Tų nu
tarimų tarpe yra 1) padary
ti didelį vajų ir gauti Lab
darių Sąjungai dešimts tūk

mas buvo skaitlingas, nuo
taika visų kuo geriausia, 
daug padaryta nutarimų ir 
būtų labai malonu, kad per- 
visus metus taip skaitlingai 
nariai lankytųsi į susirinki
mus.

Visų pirma išduotos ga
lutinas raportas iš buvusio 
vakaro lapkr. 29 d. Komisi-

pasidarbuoti.
Skaitytas kvieslys į Tėvą 

Marijonų metinį seimą, ku
ris įvyks vasario 7 d., Auš
ros Vartų parapijos svetai
nėje. Kvieslys priimtas ir 
išrinkta atstovai. 5 skyrius 
skaitlingai dalyvaus Marijo
nų Bendradarbių metiniam 
seime.

stančių narių ir 2) užbaigti j°s Pirm A KUienJ prane- .
šė. kad atmokėjo visas iš- rlus rengla P">l'nksm.nimo 
laidas, paaukota parapijai I vakar’ “ “H*tuv«kas va- 
$50.00, o ižde liko $40.00. | karaSkas su dovanomis. Tai

Rengimo komisija užsipel- bus 8ausi° 31 d- Mlkulėn'J

statyti senelių prieglaudą.
Kai mūsų kuopos turės po 
šimtą, kitą narių, veikimas 
savaime pasidarys didesnis, 
lengviau bus sukelti prie
glaudai baigti reikalingą ka
pitalą.

Tad, visi prašomi būti šį dingos įstaigos 
vakarą įvyksfcančiame lab
darių centro susirinkime.

Anastazas Valančius.

no daug pagyrimo, o ačiū'namuose- 6810 So- ArtesiaD 
publikai už skaitlingą atsi- Ave- Pradžia 3 vaL P’Piet
lankymą ir parėmimą nau- Įžanga 25c.

Rengiamo vakaro komisi-

SKELBKITES “DRAUGElt

Padėka Cicero 
lietuviams

Kunigai Marijonai Argen-

Marijonų. Bendradarbių j 3°J darbuojasi: Adolfina Ri- 
Chicago apskrities susirin-j nttidaitė, Barbora Lazdaus- 
kimus pažadėjo lankyti per, kienė, Antanina Žolynienė. 
visus 1943 metus: pirm. O.
Kazragienė, Anast. Kilienė,
Alek. Pukelienė, Pr. Šneku-

Pranciška šnekutienė ir Pet
ras Gailius. Laimės knygų 
tęs prižiūri Anastazija Ki

tienė, Em. Karanauskienė ir lienė.
Barbora Lazdauskienė. 

Nutarta ir šįmet ruošti
tinoje siunčia nuoširdžią p.a-*PramoS4 parapijos svetainė- 

’ je. Anast. Raštutienė ir B. 
Lazdauskienė žadėjo užre
zervuoti parapijos svetainę,

dėką Cicero lietuviams, ku
rie per V. Mozerienę ir per 
Oną Rašinskienę pakartoti
nai aukojo pirmutinės lietu
vių bažnyčios statybai Ar
gentinoje. Jūsų atsiųstos au
kos buvo didelė pagalba 
šventam darbui atlikti, gi 
jūsų pritarimas mums leng 
vino gyvenimo kartumą.

Taipgi gražiai ačiū už at
siųstus per Oną Rašinskie
nę širdingus Kalėdoms lin
kėjimus ir už suteiktas Ka
lėdoms dovanas. Savo dė
kingumą stengsimės įrodyti

Mirė sukniubęs po kryžiumi maldomis už jūsų šeimas.

Geresniam vakaro pasise 
k i mui, aukų pažadėjo Anas:.
Raštutienė, T. Petroševičie- 
nė, P. Dubinskienė, Pran.
Šnekutienė, B. Lazdauskie- ti lietuvių kalboje, o jei ku 
nė, A. Pukelienė ir K. Žeb- riems nariams bus sunku

Marųuette Park. — Sau
sio 19 d. įvyko pirmas šiais 
metais kuopos susirinkimas. 
Neatsilankiis praeitų metų 
valdybos sekret orei L. Riau 
baitei, pakviestas J. L. Juo
zaitis užrašyti šio susirinki
mo nutarimus.

Pirmiausiai išklausyta J. 
A. Vilkišiaus pranešimas iš 
pastarojo L. V. Chicago aps
krities seimelio, kuriame ji
sai atstovavo 112 kuopą ir 
žadėjo pasidarbuoti, kad kuo 
pos veikimas būtų gyvas.

J. JuozaitiB pranešė, kad 
eu kuopos pirmininku ban
dęs padaryti valdybos narių 
susirinkimą ir pasitarti kuo 
pos reikalais. Tačiau ausirin 
kimas neįvykęs.

Valdybon šiems metams 
išrinkti: pirm. J. Juozaitis, 
vice pirm. Walter Raginis, 
sekretorium J. Vilkišius, fi
nansų sekr. Josephine Ragi
nis. Iždininko ir kitų komi
sijų išrinkimas paliktas ki
tam susirinkimui. .

Nutarta, kad naujoji vai-1 
dyba padarytų bendrą posė 
dį su senąją valdyba, perim
tų kuopos knygas, iždą ir ki
tus rekordus.

Nutarta susirinkimus ves

ti anglų kalboje. Protokolus 
rašyti lietuviškai. Išvystyti 
didesnį veikimą. Naujų na
rių priėmimo atžvilgiu žiū
rėti ne kiekybės, bet koky
bės. Laikytis organizacijos 
konstitucijos L e jokių išim
čių. 4. A. Vilkišius

Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino 
las Laobre).

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

- I

pasitarus su klebonu, kada raitė

DRAUGO
Koresp. lietuvių kalboje savo mintie

|) METINIAME 
KONCERTE

Nenormalus gyvenimas, 
nuolatiniai pavojai, jau mi
nėtajai peršalimas pakirto 
jo sveikatą. O vis dėl to ji
sai sulaukė gražaus amželio 
— 72 metų. Ir ta metų naš
ta apsunkintas jisai nerimo. 
Kartą nukeliavo nuo namų 
keliasdešimts mailių. Pasi
juto blogai. Tai buvo 1918 
m. sausio 18 dieną. Iš klo
nio dar vos vos įstengė ,už- 
rėplioti pas vieną savo pa
žįstamą ir jo* kieme prie pat 
vartų suniubo po kryžiumi.

ypač už jūsų kariaujančius 
sūnus.

Marijonų Misijonieriai
Argentinoje

Susirinkimai
Brighton Park. — Fede

racijos 19 skyriaus eusirin- 
kimas įvyks šį vakarą, sau
sio 26 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos mokyklos kamba
ryje. Visi draugijų atstovai
šiuo kviečiami atsilankyti.

~ Yra keletas svarbių reikalųJį pastebėję žmones įneše į i , .
grįčią, kur jau žodžio nebe- 8vars ymUL
prataręs po kelių minučių 
mirė. Bet ir palaidotas Suos
tų kapinėse jis žadina mus 
nebūti mirusiais lietuviškam 
laikraščiui ir knygai.

K. J. Prauskis

Valdyba

WHOLESALE
UQUOB
{STAIGA

Uveilojame 
po ▼!»« 
Ohi<-*«a.

REMKITE 
SENA 

LIETUVIŲ
DRAUO4.

N. KAN Tam, Ift v.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD M14

MUTUAL
FEDERAI]
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Boom Seto Parlor 
Seto — Bedroom Seto — Bags 
— Radios — Refrigerators — 
Waehera — Mangels —- and 

Stovės.

Nationally advertiaed items.

- Bus perstatoma -

OPERETĖ

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

ALIX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

If You Suf fer Nstresa From‘'s

-FEMALE
WEAKNESS

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦♦

And Want Te

U R t arch ttmea you 
auffer from er»mp»J 
hachtche, dlatraaa of 
■'lrrc-ul-riti-a". peri
odą or tba bluee—du* 
to functlonal moathly 
duturbuneca—

Start at once—trr Lydia S. Pink
lu ma Compound tablbtb (wlth 
addcd lron). Thay not only help ra
itė ra monthly pain būt alio aooott- 
ponyl-.g tlrad, ncrvoua f .alinga of 
thla r.iture. Thla ls dus to thatr 
■oothiotf t (t act on oNi or womuCi 
U ST IMFOITAtTT OaaiKS.

Taken regularly—Pinkham’a Ihb- 
leta help bulld up reaistanca againat 
euch aymptoma. Alao. thalr lron 
makes tliem a fine hamatlc tonlo to 
help bulld up red blood. Volto* 
labai dlracUoia. Oat today/

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
BATA 4%
1751 W. 47th Street

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

L I E T U V A IT Ė S” MUZIKĄ PARAŠĖ ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠĖ ............................................... STEPONAITIS
VEIKALO VEDĖJAS............................................ PROF. A. POCIUS
VEIKALO REŽISIERIUS .................................. IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDĖJA ................................. L. PILIPONYTE-ZAIKIEN Ė
“ELENUTE8” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENft
“IGNO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS
Chorines dalis atliks ...:........... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras
Bus puiki muzika šokiams.. Dalyvaus žymūs artistai lr dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiaja "LIETUVAITE".

Sokol Sekmad:, Vasario (Feb.) 21 d., 1943
BILIETAI:

$1.25.......................... (Įžanga $1.12, taksų 13)
i —ir—J J 75c ............................ (įžanga 68c, taksų 7c)

2345 So. Kedzie Ave. Chicago, Illinois

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
8UKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelėa

Mūsų Specialybė

motery kai
eloth kotai pamMnkla miiemtntomb, kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav,

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOO* IR 

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IURGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomib V:80 v. Vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2'i4i

WHFC-l450kil.'^

L
?. ■«

t



DTENRAfittŠ DRAUGAS

TRYS RICKENBACKERIO ĮGULOS 
LAKŪNAI 21 DIENA IŠVYSTA ŽEME
Tai ne miražas, bet sala. Lakūnai pa
tenka į vandens srovę, juos vėl neša 
atgal į jūrą. Pasiseka išsigelbėti

Trečiadienis, sausio 27, 1943

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

TRYS BROLIAI DSDCS 
ŠAMO ARMIJOJE

Nuteistųjų apeliacija 
bus išklausyta 
kovo 2 diena

Capt. Eddie Rickenbacke
ris ir kiti šeši vyrai tris sa
vaites plūduriavo jūrose, 
Pacifike, kol buvo ilgelbėti. 
Didžiausiuose pavojuose ko
vojo už gyvybę. Flying For
tress (lėktuvas) dėl stokos 

gazolino turėjo nusileisti j 
jūras, spalių 21 dieną. Apie 
šiurpius lakūnų pergyveni
mus pasakoja Lt. James C. 
Whittaker.

'
šį kartą parašysime apie 

tai, kaip trys lakūnai pa
siekė į salą. Apie tuos daly
kus pasakoja Lt. James C. 
Whittaker.

21 DIENOS RYTAS

Išaušo 21 dienos rytas. 
Jau suėjo trys savaitės kaip 
plūduriuojam Pacifike, gu-

1R VĖL Į JŪRAS
ATGAL NEŠA BANGOS

•
Mūsų laivelis išsprūdo iš 

kontrolės ir vėl mes nešami 
vandens srovės į jūras. Pa
tekom į didelę srovę ir mes 
buvom nunešti vėl j jūrą toli 
nuo kranto. Mano jėgos iš- 
sisekusios, o draugų dar la
biau. Aš žiūrėjau į Reynolds, 
aš žiūrėjau į De-Angelis, jie 
buvo sergą. Pakilęs vėjas ne 
ša mus tolyn nuo kranto.

ŠAUKIA DIEVO 
PAGALBOS

Aš meldžiuos ir šaukiu 
Dievo pagalbos, kad mus iš
gelbėtų, o palmės kaskart 
vis labiau nyksta iš akių.

X Stanley Shimkus, vedė
jas seniau buvusios Bridge
port Realty Co., įstaigą per
kėlė į Brighton Park adre
su 4069 Archer Ave. ir pa
keitė vardą į Costello Realty 
Co. Ofisas moderniškai į- 
rengtas. Atliekami real es
tate reikalai ir apdrauda. 
Šįmet mini 10 metų, kaip 
bizny, šimkai seniau, gyveno 
West Side, o dabar turi gra
žų namą adresu 3257 S. E- 
merald Ave.

Hans Max Haupt, jo žmo
nos Erna, Walter Otto 
Froehling, jo žmonos Lu
cille, ir Otto Richard Wergiu 
ir jo žmonos Kate apelacija 
bus išklausyta kovo 2 dieną, 
the U. S. Circuit Court of 
Appeals.

Eng. Rec. Med. Dėt., Camp| Trys vyrai yra nuteisti 
Cryvvder, Mo. U. S. Army. j mirties bausme, o jų žmonos 
Jo motina Marijona Stupu- po 25 metus kalėjiman ir 
ras, gyvena 3419 So. Union kiekvienai po $10,000 mokės 
ave., Chicago. Tėvas miręs, čio už tai, kad turėjo artimą 

ryšį su nacių šnipais, sabo- 
tažninkais, kurie buvo atga
benti į Ameriką pereitais me 
tais nacių submarino.

Šamo armiją išvyko 1942 
m., baland. 8 dieną. Jo da
bartinis adresas yra: 345th

Pvt. Jonas Stupur, gi
męs 1914 m., balandžio 7 
dieną, lankė Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos pradžios mo 
kyklą ir baigė Armour pra
džios mokyklą. Jis dirbo 
prie stogų dengimo.

Pvt. Jonas Stupur į Dėdės
Baisus vaizdas. Visai nusil-l®*®10 wp°ij^ įstojo savano- 
pęs čiumpu irklus ir imu ir- 

fninėse valtelėse. Praėjo trys *r maldauju Dievo jėgos
savaitės tuščiame Pacifike.!ir prašau: Dieve, neleisk Obsn- Sqdn-» Sahnas A.> Air

riu 1941 'm., sausio 20 dieną. 
Dabartinis adresas: 110

mu

Bet toji diena buvo reikš
mingiausia.

4
Saulė buvo pakilusi kai 

aš buvau pažadintas Lt. J. 
J. Angelis, mūsų navigoto- 
riaus Flying Fortress (lėk
tuvo), kuris spalių 21 d. nu
sileido į jūras dėl gazolino 
stokos. Johnny mane purtė 
iš visų besilpstančių jėgų, 
kurias jis dar turėjo ir ža
dino mane.

“Ką tu nori iš manęs”, — 
paklausiau. Kas su tavim 
yra”. «'jg|

“Jim”, — jis pasakė, — 
aš manau, kad tu geriau ma 
tai. Gal tai yra miražas, bet 
aš maau, kad ten kas tai 
yra . ■ t- /••%(

Aš pakilau, atsistojau lai
velyje ir pasižiūrėjau į tolį. 
Pamačiau palmių medžius, 
tai buvo sala nuo mūsų už 
kokia 12 mailių.

Aš ieškojau kitų dviejų 
laivelių, kuriuose buvo Capt. 
Rickenbackeris, col. Hans 
Adamson, capt. William JT. 
Cherry, pilotas ir lėktuvo 
komandierius ir Pvt. Bartek, 
inžinierius. Bet jų nebuvo 
matyti.

IRIASI Į KRANTĄ i

. Lapkričio 11 dieną, 6:30 
vai. rytą aš paėmiau mūsų 
aliuminius irklus ir pradė
jau irtis. Reikia padaryti 7^ 
vai. kelionės kol pasieksime 
žemę. Ir tą dieną įvyko jūro
se antras stebuklas. Be die
viškos pagalbos nebūčiau

Base, Šalinas. California.

l, 300 studentą į 
karo tarnyba

Iš the University of Illi
nois 1,300 studentų, įsirašu- 
sių į armijos rezervistus, 
bus pašaukti į karo tarnybą 
vasario 15 dieną.

I t

Negalėjo pabėgti 
nuo ugnies

William Fletchter, 59
m. , buvęs municipalinis tei-

X Kun. J. Keikus, U. S. 
karo laivyno kapelionas, y- 
ra parvykęs atostogų pas 
tėvus Ciceroj. Namie bus 
iki vasario 2 d.

X Juozas Liaugalis, 4621 
S. Marshfield Ave., darbe 
buvo užgautas ir dabar ja.u 
trečia savaitė kaip namie ir 
negali nieko veikti. Liauga- 
liai yra ‘‘Draugo” BRanyto- 
įai.

X Br. V. vinuiskiul įvyko
Nuteistieji yra chicagie- nelaimė. Aną dieną važiuo-

COIIGHS
Dm To Cold* or Bronchlal Irrltottoo

Here’s good news for the people of the U. 8. A. 
Canada’s great ©a t cough medcme is now bernų 
made and sofd right here, and if you have any 
doubt about what to take thia wmter for the com
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley's CANADIOL Muture. You won’t be duup- 
pomted if s different from enythmg alse you ever 
used one little sip and you get matant action. Only 
45c all druggists. Satisfaction or money back.

čiai. vokiškos kilmės.

mums žūti, Dieve išgelbėk 
mūsų gyvybes”. Sutelkęs vi 
sas jėgas iriuos kiek galiu, 
o vos tik galiu pasijudinti.
Ir štai įgaunu nežemiškų jė
gų ir pasiseka išsiirti iš di
delės vandens srovės. Ir 
apie 2 vai. po pietų mes pa
siekiame krantą ir išlipam į 
salą. Galiu pabrėžti, kad tik 
stebuklo pagalba likom iš
gelbėti, nes didelis nuovar
gis ir troškulys mano jėgas 
buvo išsėmęs. Tik Dievo pa
galba įgavau stiprybės ir 
pasiekėm krantą. Tai antras 
stebuklas įvyko mano gyve
nime. Pirmas stebuklas jū
rose buvo,,kai mes išprašėm 
lietaus, 13 dieną plūduriuo
jant jūrose.
Kada išlipom į krantą, pa

dėkojau Dievui už išgelbėji
mą. Tai buvo didžiausia _
_. , v mokyklą ir lanke Kelly highDievo dovana mums, o ypač. J a
, — ,, .. . . . school (tris ir pusę metųJ. Reynolds, nes jis visai bu- ' r

Pvt. Jono Stupuro motina, “jas ^.pereit, jimą.
dienį smarkiai apdege, kadaMarijona Stupuras, gyvena 

3419 So. Union ave., Chica
go. Tėvas miręs.

iš cigarietė9 kilo ugnis. 
Fletchter yra paraližuotas

ir jis sėdėjo kėdėje apkaišy
tas blanketais. Iš ciga- 
rietks užsidegė laikraščiai 
ir blankėtai. Jis ėmė šaukti,

jo pabėgti nuo ugnies.

Pavyzdingas lietuvis 
pijonierrus

Vakar į "Draugo” admi
nistraciją atvyko B. J. Lu
cas, dabar gyvenąs 1336 So. 
49 ave., Cicero, ir užsimokė
jo "Draugo” prenumeratą.

B. J. Lucas yra 82 metų 
amžiaus, Chicagoje jau gyve 
na apie šešiasdešimt metų, 
jis vienas iš pirmųjų Ietuvių 
atvyko į Chicagą ir "Drau
gą” skaito nuo pat jo išėji
mo pradžios.

Paskutinę dieną daug

damas į Cicero “Draugo“ 
reikalais gatvėkary darant ; 
duris iškrito stiklas ir su- j 
žeidė rankos pirštą. Pirmą-' 
ją pagalbą suteikė dr. Pa 
lutsis.

X Marijona Žilienė, 3137 
West 42nd PLace, šiomis die-. 
nomis gavo žinią, kad joa Į 
sūnus yra gyvas ir sveikas. Į 
Jis tarnavo kariuorrenėj ir 
Filipinų salų operacijose jis 
pateko į japonų nelaisvę. Bu- ( 
vo manyta, kad jis yra žu 
vęs.

X S. D. Lachavicz, pla
čiai žinomas Chicagoj lai-' 
dotuvių direktorius, Lietu
vos Nepriklausomybės jubi
liejui minėti vasario 14 d., 
Orchestra Hali per finansų 
komisijos narę K. Sriubienę 
užsirezervavo ložą.

vo silpnas.

Chicagos paštui 
reikia darbininkų

Ernest J. Kruetgen, 
cagos pašto viršininkas, pra 
neša, kad reikalingi paštui 
S pečiai Delivery išnešiotojai 
pilnam darbui arba šeštadie 
nio ir sekmadienio darbui.

Už darbą mokoma komi
su, aplikantas turi turėti au

Cpl. Frank Stupur

Cpl. Frank Stupur, gimęs 
1919 metais, gruodžio 11 die 
ną, baigė Armour pradžios

lankė šią mokyklą). Į ka
riuomenę išvyko 1942 m.,
birželio 26 dieną, prieš tai
dirbo geležies liejykloje.

\
Dabartinis cpl. Frank 

Stupur adresas yra šis: 
Btry. "C”. A.A.S.D. Enl. 
div. , Camp Davis, N. Caro
lina. ' Jo motina Marijona 
gyvea 3419 S. Union Ave., 
Chicago. Tėvas yra miręs.

tomobilį ar galįs pėsčias iš
nešioti siuntinius, 

pasiekęs žemės. Sis įvykis1 Pageidaujami šiam darbui 
visai mane nuvalė nuo agno- high school mokiniai ar bu-

vę pardavėjai.
Vyrai ir jaunuoliai, 16 me

tų ar senesni, kurie nori šio

Mticizmo (bedieviškumo).

Mano du draugai labai bu 
vo išvargę ir vos galėjo pa- .
judėti. Staff aerg. James-W. .tesl^re',p“ “

Reynolds gulėjo laivelio
dugne, jis atrodė labai silp
nas. Reynolds normaliai svė 
rė 130 svarų, o kai buvo iš
gelbėtas iš jūros jis svėrė 
tik 90 svarų.

Prieš dvyliktą valandą 
mes prisiirėm netoli salos 
kranto, buvo koks miesto

mendacija į 422 kambarį, 
Main Post Office,-Canal ir 
Van Buren str.

Iškrito iš 7 aukšto
Chicagoje, pereitą pirma

dienį, langų mazgotojas, 35 
metų amžiaus, iškrito neti- 

blokas iki kranto. Mes jaukėtai iš septinto aukšto ir
kalbėjom apie pietus. užsimušė.

Lietuvaitės neklauso 
nacių raginimų

Vokiečių “darbo tarnyba” 
ragina lietuvaites, gimusias 
1922-1923 metais, stoti į šią 
tarnybą. Lietuvaites neklau 
so nacių raginimų, nes jos 
nenori niekam vergauti, jos 
nori būti laisvos ir nepri
klausomos. .

Cpl. Steponas Stupur, gi
męs 1912 m., rugsėjo 23 d., 
Chicagoje, baigė šv. Jurgio 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą. Prieš įstodamas į 
Dėdės Šamo armiją dirbo 
spaustuvėje (Cuneo spaus
tuvėje, 22nd Street ir S. Ca
nal str.)

Cpl. St. Stupur į Dėdės

balsuotojų
Chicagoje, 137 gaisro sto- x ,r Venckevi.

tyse, pereit* pirma eių, i čius, Sv. Kryžiaus parapijos 
siregistravo pmmesiems hal horo narjai tarnanJą ka. 
savimams, une jvy s vasa-, rjuomenąj šiomis dienomis
rio 23 d., , naujų ’ifoUVO parvykę atostogų. Ne
auotojų, 1.600 yra pakeitę uk tJ jr drMgai
pavardes ir 7,500 yra pakei-1 „žiaugfei jų sulaukę ir 
tę adresus.

Nemažas

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,
JEVVELRY 

Viskas po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halstęd SL
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFK 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHPC 1450 k. ketvergais 7 v. v.

balsuotojų
skaičius naujų 

užsiregistravo

matę sveikus ir linksmus.

X Vik. -Rumšai iš Moline, .<------------------- ----------------------------
DIDĖT,IN IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO S^aKO M U ZI KA

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PARTNA1TDOKTT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI, SAXAPHONE8, FI.UTES 
bu "rases” — $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. $12.30 tkl $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 Jr $150.00. BASO UZ- 
DENGATaAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $6.00. $10.00 
ir $15.00. Staiflnos dėl visų virft- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $28.50. 
$85.00 Ir $50.00. PEDALS. HI- 
BOY8. CYMBOLS. I r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass tr “reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams. Trlūboms, Saiaphones Ir 
taipgi Smuikoms lr Ouitarams.

OOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Mai aveli St., Chicago

pereitą penktadienį ir šešta- 111 • savo dukrele Rheal 
lankėsi Chicagoj* pas Dau
norus, 6354 S. Rockwell St. 
V. Rumšą yra inžinierium 
valdžios darbe. Rumšienė y- 
ra Daunorienės ir Ga.udie 
nės (adv. Gaudo žmonos) se
sutė. Rumšai seniau gyveno 
Chicagoj.

X Apolinaras ir Marcelė 
Mikšiai, 4142 Archer Ave., 
šįmet mini 25 metų vedybi
nio gyvenime sukaktį. Jubi
liatai yra begalo linksmi aur 
laukę anūko, kuriam sausio 
31 d. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. bažnyčioj bus 
duotas vardas Viktoras. Tai 
bus junior. Krikšto tėvai 
bus A. Kapka au E. Mikšy
te.

dienį.

Dalyvaukime Lietuvos Nepriklauso* 
bės paskelbimo minėjime

AUKOKITE SAVO KRAUJĄ AMERIKOS PERGA
LEI IR LIETUVOS IŠLAISVINIMUI.

Chicagoje, Orchestra Hali, 
220 So. Michigan ave., (kam 
pas Adames ir Michigan), 
vasario 14 dieną, 2:30 vai. 
po pietų, bus iškilmingai 
minima Lietuvos dvidešimt

menų. Jei kas gali aukoti 
kraują — prašom užsirašyti 
pas Ed. J. Kubaitį, 4401 So. 
Mozart str., Chicago, III.

penkių metų Nepriklauso
mybės paskelbimo, aktas.

Programa labai įvairi ir 
į įdomi. Bus žymių kalbėtojų 
ir svečių. Didelis choras su
dainuos įspūdingiausias dai
nas.

Pasistenkite į šį didelį mi 
nėjimą iš anksto įsigyti bi
lietus. Bilietus galima gauti 
“Draugo” redakcijoje, lietu
viškųjų parapijų klebonijose 
ir kitur.

Lietuvos dvidešimt penke- 
rių metų Nepriklausomybės 
minėjimo proga lietuviai or
ganizuotai, vasario 5 dieną, 
paaukos savo kraują per A 
R. Kryžių Amerikos perga
lei ir Lietuvos išlaisvinimui. 
Jau yra užisrašusių aukoti 
kraują daugiau kaip 60 as-,'

Visi ruoškimės dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjime, kuris 
įvyks vasario 14 dieną. Iš 
kalno įsigykite bilietus.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
8TATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
EEED

________ Ji (L ad
1 LIB ERAI EARMINOS

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo. —
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ FINANSINE (STAIGA 

— 4B Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec'y. 3238 80. HALSTED 8T.

POOOPOOOBČO
s-


