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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abrakam Lincoln
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VASARI016-0 JI ILLINOIS VALSTYBĖJE
Gubernatorius Green išleista oficiale 
proklamacija paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną minėti

Neprikausomybės diena yra 
Vasario 16-oji Diena, kuria 
lietuviai visam pasauly mini

SPRINGFIELD, ILL., Feb. 1.—Governor Dvvight H. 
Green today iss"«d a proclamation proclaiming 'Piesdsay, 

February 16th, as Republic 
of Lithuania Day an<į com- 
mended its observance to 
all interested' groups of citi
zens. The proclamation fol- 
lows:

“Whereas, The principles 
of freedom and democracy 
are being challenged by to- 
talittarian forces which have 
caused untold suffering and 
loss of life in many iands, 
and

“Whereas, The Republic
of Uthuania has become the

Dwight H Green imlocent v|ctlm armed

aggression, and is in danger of being made a b a 111 e 
ground, and

“Whereasi, The secirity and fiture happinees of free 
peoples everywhere call for the repudiation of the forces 
of tyranny and the restoration of self government in 
those nations w|iose independence has been temporarily 
overthrown, and

“Whereas, Tuesday, February 16, is the fwenty-fifth 
anniversary of the independence of the Republic of Lith- 

^uasria, an occasion full of significance to all Americans of
Lithuanian birth or descent,

“Now, Therefore, I, Dvvight H. Green, Governor of 
the State of Illinois, do hereby proclaim T'rasday, Febru- 
ary 16, of the present year, as Republic of Lithuania Day 
throughout Illinois, and reąuest all interested groups, so- 
cieties and individuals to observe the day by appropriate 
ceremonies,'

Naciai sakosi Vokietija kenčia,
, UU • * *

nes nebuvus pasirengus karan
STOKHOLMAS, vas. 1.— 

Iš Miuncheno, Vokietijos, 
čia gautas Laikraštis “Muen 
chenėr Nachrichten,” kuria
me dr. Horst Michale kriti
kuoja. nacius dėl šio karo.

30 invalidu žuvo 
ligoninės gaisre

SEATTLE, Wash., vas. 1. 
—Čia priemiesty sudegė sa- 
nitariumas. Mažiausia 30 in- 
validų pacijentų žuvo. Spė
jama, kad griuvėsiuose bus 
rasta daugiau žuvusiųjų.

Šis straipsnis diplomati-
niuose

CASjėBLANKOS KONFERENCIJOJE

CDraupu Aciue luiepnov.

Prezidentas Roosevelt ir britų ministeris pirmininkas Ch’irchill Casablankoje su aukštais pareigūnais planavo 
kaip kuo greičiausiai sumušti ašį. Sėdi iš kairės į dešinę: Lt. gen. H. H. Arnold, Chief of U. S. Air Force; Adm. Er
nest J. King, Commiander in chief of U. S. Fleet; Churchill; Roosevelt; Gen. Sir Alan Brooke, Chief of Imperini staff; 
Sir Dudley Pound, First Sea Lord; ir gen. George C. Mareh all, Chief of staff U. S. Army. Stovi iš kairės į dešinę ne
išaiškinti britų oficieriai: Lt. gen. Hastings Ismay, Chief of Staff to Office of Minister of Defense; Vice Adm. Lord 
Louis Mountbatten, Chief of Combined operations; neišaiškinti Amerikos oficieriai: Field Marshall Sir John Dili; 
Air Marshall Sir Charles Portal; ir Harry Hopkins.

Jeffers aiškinasi ' 
kongreso komitetui

WASHINGTON, vas. 1.— 
Gumos administratorius Wil 
liam M. Jeffers andai kal
bėdamas kritikavo laivyno 
ir armijos karininkus, kurie 
fabrikuose kontroliuoja ir 
tvarko karo gamybą. Pava
dino juos “loafers.” Jis sa
kė, kad tie žmonės daugiau
sia kliūčių stato sintetinės 
gumos gamybai.

Kongreso abiejų rūmų ben 
dras karinis komitetas pa
kvietė Jeffers, kad jis išaiš
kintų “loafers’’ terminą.

Jeffers šiandie komiteto 
posėdyje pareiškė, kad jo 
sakytas Žodis “loafers” ne
reiškia “tinginių,” bet reiš
kia tai, kad jie kišasi ne į

PREZ. ROOSEVELTAS 
GRIZO IŠ TOBROS 
KELIONES

WASHINGTON, vas. 1.— 
Vakar vakarą prezidentas 
Rooseveltas grįžo į Baltuo
sius Rūmus po ilgos kelio
nės į Afriką.

Po istorinės Casablanca 

konferencijos su britų mi

nistru pirmininku Churchil- 

liu prez. Rooseveltas aplan

kė Liberiją, paskiau Brazi

liją ir iš ten grįždamas Tri- 
nidad,. britų vakarinėse Iil- 
dijose. Parvyko lėktuvu į 
Floridą, iš kur vakar vaka
rą traukinio grįžo j Baltuo
sius Rūmus. '

Prezidentui kelionėje drau 
gavo ir kartu parvyko Har-

savo darbus, kad jie be rei- ry Hopkins, adm. Willtam
sluoksniuose takėlė k®1® užima civilinių žmonių Leahy, rear adm. Ross Mc-

pareigas. Sako, karo žmonės 
turi rūpintis karo vykdymu,

je. kad naciai leistų tam bet “ tvarkyti «-
nors save kritikuoti, arba Paiaant to' kad tas yra karo

nurodymus duoti. J Sanly^a
f Taigi žodis “loafer” reiš

kia imtis ne savo, nereika
lingo darbo.

nepaprastą sensaciją. Nes 
tai pirmas įvykis Vokietijo-

Nesuprantama, kokiais eu 
metimais tas daroma. O gal 
jau įr Vokietijoje kitokie 
vėjai ima pūsti.

Dr. Michale rašo, kad 
šiandie Vokietija labai nu
kentėjusi Rusijos ir Afrikos 
frontuose. Jis randa, kad 
Vokietija pradėjo karą bū
dama neprisirengusi. Jis sta-

Intire ir kap. John L. Mc- 
Crea.

Prezidentas nebuvo na
mie 23 dienas ir atliko apie 
14,000 mailių kelionę ameri
konišku tėktuvu.

Amerikiečiai daro 
pažanga Tunisijoje

Rusai Stalingrade nelaisvėn paėmė 
vokiečių fieldmaršdlą, 16 generolų

LONDONAS (Reuterio de 
peša iš Maskvos), va3. 1.— 
Sovietų vadovybė specialiu 
komunikatu paskelbė, kad 
Stalingrado miesto vakari
nėj daly rusai paėmė vokie
čių įsitvirtinimus. Sako, da
bar liko paimti tik šiaurinėj 
daly jų įsitvirtinimus. Tada 
bus visiškai apsidirbta su 
vokiečiais Stalingrado mies
to ribose.

x. iz • v i ko, kad jei būtų buvę numa-
LldnCJ Ml’SCK tyta tokie dideli nepasiseki

mai, tai 1939 metais Vokie
tija nebūtų pradėjus karo— 

LONDONAS, vas. 1.— Iš būtų likvidavus. Tuo būdu 
Romos per radiją pranešta, ji būtų buvus laimingesnė, 
kad Kinijos diktatorius či
ang Kai-šek išvykęs į Ame- LONDONAS.— Pranešta, 
riką. Jis vykstąs į Washing- Į kad britų submarinas P-222 
toną. nežinia kur dingęs.

Kai-šek 
atvykstąs Amerikon

WASHINGTON, vas. J.— 
Grįžęs iš tolimos kelionės 
prezidentas Rooseveltas į 
Baltuosius Rūmus šiandie 
sukvietė kongreso lyderius,

LONDONAS, vas. demokratu* ir reapubliko-
niomis ii S. Afritos, U. S.nua’ r ]iem8 PaP«ak°J° •” 
kariuomenė Tuniaijoje tri-|Pūdžiu' “ aa''° kelwnė8'
jom vietose ašiai amogia aple tarttakonferencijaCa. 
taip, kad atrodo tuo būdu “bUnC*;.Af^°J’.ir .^7 

daromi pirmieji žygiai są
jungininkų ofenzyvos pra-
džiai.

Britai taip pat ima smar
kiau bruzdėti, o 8-oji britų 
armija ir toliau šutina gen. 
Rommelio liekanas, paspru
kusias Tunisijon.

tus nuosprendžius 
gai karą vykdyti.

Vakar grįžęs į Baltuosius 
Rūmus prezidentas pirmiau
sia turėjo ilgoką konferenci
ją su valstybės sekretorium 
Hull ir kitais aukštaisiais 
pareigūnais.

sekmin-

Admirolo lėktuvas 
rastas sudaužytas

UKLAH, Cal., vas. 1. — 
Vietos šerifo ofisas pranešė 
laivyno autoritetams, kad 

i laivyno transportinis lėktu
vas, kurs prieš 10 dienų kaž 
kur buvo dingęs su 19 asme
nų, rastas nuo čia pietvaka
rų link už 10 mailių kalno 
pašlaitėje sudaužytas ir su
degęs. Skridusieji lėktuvu 
visi yra žuvę.

Sunaikintas lėktuvas bu- 
vo jūrinis. Tarp 19 skridu
siųjų asmenų buvo rear 
adm. ’ Robert H. English, 
U. S. submarinų Pacifike 
vadas.

Prieš 10 dienų lėktuvas iš 
Pearl Harbor atskrido į San 
Francisco. Siautė baisi aud
ra. Nerasta tinkamos vietos 
nusileisti. Tad pasukta į 
sausžemį ir miškuotoje paš
laitėje smogta į vieną paš- 
laičio kalno iškišulį.

Visą laiką lakūnai apnar- 
dė visas apylinkes lėktuvo 
ieškodami. Pagaliau civili
niai žmonės užtiko jo dalis.

Kai Stalingrado fronte 
rusai lapkričio mėnesį sukė
lė ofensyvą, netrukus vokie
čiams Stalingrado mieste 
atkirstas piasitra ūkimas. 
Spėta, kad ten buvo uždary
ta apie 240,000 vokiečių. 
Dabar paaiškėjo, kad ten jų 
būta iki 330,000. Jų dalis 
nukauta, kita dalis paimta 
nelaisvėn.

Nesenai rasai pareikalavo 
vokiečių, kad jie pasiduotų. 
Jie atsisakė ir nusprendė ko 
voti. Rusai kovojo ir laimė
jo.

Laivyno sekretorius - 
Knox grizo is 
Pacifiko bazių

PEARL HARBOR, Hava
jai, vas. 1.—Laivyno depar
tamento sekretorius Frank 
Knox grįžo iš tolimųjų Pa
cifike karo bazių, kur jis 
apžvalgė amerikiečių įsitvir 
tinimus ir patyrė ten tikrąjį 
dalykų stovį. Jis buvo Gua- 
dalcanal saloje, Solomons, 
kai japonų lakūnai ten per 
septynias valandas be per
traukos atakavo amerikiečių 
pozicijas.

Sekretoriaus nuomone, 
G.uadalcanal saloje su japo
nais bus visiškai apsidirbta 
į mėnesį. Anot jo, japonai, 
regis, jau išsižadėję toliau 
vienaip, ar kitaip stengtis 
duoti ten savo garnizonui 
bet kokią panamą. Japof 
nams nelaimė yna ta, kad 
sala jiems iš niekur nepriei
nama. Amerikiečiai budi ir 

I neleidžia jiems kariuomenės 
išlaipinti iš laivų.

Sekretoriui šioje tolimoje 
įr pavojingoje kelionėje 
draugavo adm. Nimitz, PteL- 
cifiko laivyno vadas.

Jis įvertizia amerikiečių 
karių didelę drąsą ir ryžtin
gumą kuo veikiau apsidirb
ti su japonais. Sako, net su
žeistieji nekantriauja, kad 
veikiau pasveikti ir kad 
jiems būtų leista iš naujo 
kovoti prieš japonus.

Flynn atsisako būti 
ambasadorium

WASHINGTON, vas. 1.— 
Demokratų partijos nacio
nalinio komiteto pirminiąką

x . . 1 E. J. Flynn prez. Roosevel-
Iki šioliai tarp kitų nelai- . . . .

r tas paskyrė ambasadorium
svėn paimta vokiečių Sta
lingrade vyriausias vadas 
fieldmaršalas Fredrich Pau
lus ir 16 kitų generolų. Ge
nerolų skaičius gal padidės, 
kai rusai nugalės paskutinę 
vokiečių grupę, kuri dar lai
kosi šiaurinės Stalingrado 
dalies fabrikuose.

Buvęs prancūzu 
atstovas Turkijai
* F »• ■ ' . ' • . •«

paspruko Londonan
LONDONAS, vas. 1.—Bu

vęs pranoūzų ambasadorius 
Turkijai Rene Massigli, kurs 
atšauktas iš Turkijos ir ko-

Australijai ir pasiuntė sena
tui patvirtinti.

Flynn tuojau atsisakė pir
mininko vietos ir laukė, ką 
pasakys senatas. Senato ko
mitetas atliko apklausinėji
mus. Iškelta daug skundų. 
Nepaisant to, komitetas dau 
guma balsų pripažino jo tin
kamumą. Bet senate susida
rė stipri opozicija jo pasky
rimui.

Pagaliau jis painformuo
tas, kad senatas nusistatęs 
nepatvirtinti jo paskyrimo. 
Tad dabar jis, Flynn, krei
pės į prezidentą prašydamas 
atšaukti jo paskyrimą, nes 
jis manąs, kad semitas ne-

« gyveno «... *SXL"ES „

Prancūzijoj, pabėgo iš ten ir 
atvyko Londonan, čia jis 
susidėjo eu kovojančiųjų 
prancūzų vadu gen. de Gau- 
lle kovoti prieš nacius.

paskyrimą.

LONDONAS. — žiniomis 
iŠ Vokietijos, nacių karo 
vadovybė visam savo laivy-

Vichy vyriausybė jį at- nui įsakė visomis priemonė* 
šaukė iš Turkijos naciams mis padėti anbmarinams ko- 
reikalaujant. vose prieš sąjungininkus.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Ritine lietuviai
pasižymėjo

; rgentinoje iš gilumos širdies 
savo ir Argentinos lietuvių
vard"

i
reiškia raciniečiams 

dėkingumo jausmus, ypatin- 
Racine, Wis. — lietuviai ggj Onai Sokelienei, kuri tam 

katalikai savo gražiais vi- kilniam sumanymui vadova-

Amer. Liet. Tarybos 
raštas į Vašingtonu 
dėl Liehivos

CHICAGOJE
Puikiai pasiseki 
dviejy kolonijų 
parengimai

(S

IR APYLINKĖSE
, visiems ir visoms, kurie da-

tus ir dar sėkmingiau dar-i joms, darbininkams ir tyiąr- 
buotis. Taip pat kalbėjo kun. kos prižiūrėtojoms. Šiuo ir 
Jonas Jančius, MIC., kun. A. baigėsi vakarienė, ir prasi- 

, . . fSandys, MIC., Antanas Phil-įdėjo vaišės, kurios linksmo-
fr*?™__ Pne PFa"! lips, centro pirm., C. Druk-jje nuotaikoje tęsėsi iki ga-

tenis, R. Mazeliauskienė irmogos pasisekimo.
(LKFSB) Po suvažiavimo 

New Yorke Amer. Liet. Ta
ryba išplečia didesnį akty

vo ir gausiai aukojo, t^ųnįvumą. Neseniai vadovaujan- 
pelno viešos pagarbos. Nors tikslui skirdama savo ir sū- čioms Vašingtono įstaigoms 
lietuvių kolonija Racine ne- nelio Zenono visos vasaros pasiuntė raštą, kuriame pri- 86 1
didelė, jie neturi nei savo -jidarkų. menama, kaip naciai žhki- dradarbui parengimai, kurie, ______ _ *
parapijos, ir per daugelį me-, ---------------------------- riai šeimininkauja okupuo-'1**®. ^8ak^ puikiai P*-Į ^“inkės* ir patarnautojos
tH neturėjo ten gyvenančio IJ j JĮJJ-j toje Lietuvoje, pravestom! s«eke. Nors oras buvo nepa-j patarūav0
kunigo, tačiau jie pasistatė IZulsyd f ŪIU6I65 sav0 kolonizaciją, atimdami lanku3’ 1)61 geros valios zmo-

Bridgeport. - Tėvų Ma-| kjrių neatmenu.
rijonų Bendradarbių 10 sky

lc. kA
suomeniniais darbais užsi- Praeitą sekmadienį, sau

sio 31 d. dviejose kolonijo
se įvyko Tėvų Marijonų Ben-

rius Šv. Jurgio parapijos sa
lėj 6 vai. vakare turėjo va
jaus vakarienę, į kurią susi
rinko virš 300 žmonių. Va- 

1 karienė prasidėjo laiku, šei-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARda 1839 
Pritaiko Akinius.
, Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Žodžiu, vakarienė puikiai 
pavyko. Paskutinis kalbėto
jas buvo Antanina Vaišvi
lienė, kuri visiems ir visoms 
gražiai ir nuoširdžiai dėko
jo už taip skaitlingą atsi
lankomą, paramą, aukas ir, „ c. .
šeimininkėms, patarnauto-1 valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.
i? pasotino susirinkusius.

Vakarui vadovavo kun. J. 
Prunskis. Į vakarienę atsi
lankė Jo Malonybė pralotas 
Krušas.

Pasisotinus prasidėjo pro
grama, kuriai vadovavo pro
fesorius A. Pocius. Progra
mą išpildė Raudonos Rožės 
moterų choras, kornetu so
lo, sekstetas, ir arit galo di 
džiulis Raudonojo Kryžiaus 
vieneto moterų choras, ku
rios savo uniformose ir dai-

nės jo nepabūgo ir gausiai 
dalyvavo. Trumpai pažymė
siu kiekvienos koloni jos pa
rengimą atskirai.

Marųnette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius turėjo “Lietuviškas 
vakaruska*!” Jono ir Anta
ninos Mikulėnų, 6810 S. Ar- 
tesila Ave., į kurias atrilan- 

1 priešinimas prieš neras. lie- K būrelis market-
trsvių nusistatymss remti * svečių iš kitų

aapijus me kolonijų, kurie kaip papras-
tų gyvavimo jubiliejaus iš- 5“*“”“ •‘lietuviškose vakaruške-

bažnyčią ir šventadieniams ičkilmac 
parsitraukdavo kunigą lietu
vį iš Milwaukee. i Philadelphia, Pa. — Šįmet darni universitetus, žudyda-

Patys prityrę, kaip yra sukaks 50 metų, kaip čia mi žydus ir t.t. Padėtį dar 
sunku neturint ant vietos tapo įkurta ‘pirmoji lietuvių pasunkino, kad ankstybesaė 
dvasios vado, jie atjautė Ar- katalikų parapija, nūnai ži- bolševikų okupacija lietu- 
gentinos lietuvius, kurie vi- noma vardu šv. Kazimiero, vius nuginklavo, apudė kraš 
soje salyje neturėjo nei vie-. Dabar g. aaip tMo to p,jėgom, spirtis ir da-

noti, sekmadienį, 31 d. baltiniems okupantams Na
šio, minint kunigo Igno Va- P**akojama lietuvių pasi 

knčiūno vardadienį, tio pra 
sidės ir tos parapijos 50 me-

iš Lietuvos gyventojų mais
tą ir kitas gėrybes, uždaiy-

nos parapijos, nei vieno re
ziduojančio lietuvio kunigo, 
todėl nuo pat Tėvų Marij o- 
nų atidarymo savo misijos 
Argentinoje, raciniečiai kas 
metai prisideda savo auko
mis prie tos misijos išlaiky
mo. Ir kuopięt tėvai marijo
nai pradėjo statydinti baž
nyčią Argentinoje, tai raci
niečiai pasižadėjo įtaisyti 
vieną šoninį altorių, ir tą 
savo prižadą jau baigia iš
pildysi. Raciniečių vardu ta
po įtaisytas • naujas nedide
lis marmurinis altorius su 
šv. Juozapo stovyla, kuris 
bus ilgiems metams liudiji
mu Racine lietuvių širdies 
gerumo.

Marijonų misijonieriai A-

Nations) ir reiškiama vil
tis, kad veikiant Atlanto 
Čarterio dvasioje ne tik ki
tos tautos, bet ir Lietuva su- 

Įkūrėju tos parapijos iri sįiauk8 žievės.
pirmuoju klebonu buvo a. a.
kun. Juozas Kaulakis; o apt-į -------------- z----------
ruoju yra kun. Ignas Valan-į

čiūnas; pagelbininkai sau to: ĮmtHMjtej (Įaįnjt
ri dabar kun. Vincą Vėžį ir
Stasį Railą. Jei kas norėtų Amerikos kariu 
pasiųsti sveikinimą tai pa- . ■ < «
lapijai jubiliejaus proga, lai SlUVynlOfC 
adresuoja taip: 324 Whar-
ton St., Philadelphia. Pa.

Kazys Vidikauskas

kilmės; kuriuos, be abejo 
r.ės, turbūt, bus ir įspūdin 
gos ir tęsis ilgokai.

se” gražiai linksminosi, vai-inavimu publiką puikiai nu- 
šinosi, šoko ir dainavo links- teikė.
mas daineles. Tai buvo be- Kalbas pasakė: J. M. pra- 
galo graži ir jauki pasilinks- lotas Krušas pasakė labai: 
minimai pramogėlė. Be a aje- gražią kalbą, prisiminė Tė- 
jonės, visi dalyviai -ja buvo vų Marijonų misiją Argen- j 
patenkinti. Taip pat padary- tinoje, josios gražius nuveik-; 
ta keletas laimėjimų, na, ir tus darbus ir linkėjo sky- į 
panašiu būdu pramoga tę- riui gyvuoti ilgiausius me- į

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, lll. 

Tel. Cicero 7681

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942 . •,
Parašyta Adv. CHARLES P. KAIą|

“THE BASIC PRINCIPLES
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

JAUTU SĄJUNGOS PIRM. HAMBRO KALBĖS 
PARENGIME

J * < • a -

LIETUVIŲ
(LKFSB) 25 metų sukak-pie 20. Neseniai išėjo jo gar- 

ties nuo Lietuvos nepriklau- si knyga How To Win The

' Ši knygutė tinkamai pritaikinta lenp- 
i va m supratimui suaugusiems žmo- 
’ nCms, lr yra ne
Į vien nepillečlams 
’l reikalinga prisiren

gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir' 
piliečiams dėl pla
tesnio žlnlojimo a- i rjf
pie Sųvięnytų Vai- ”
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kal
bose, kurie yra

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

Adv. Charles P. Kai
6822 SO. WESTERN AVE.

. Chicago, IHinois

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vlana pora aslų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
lAegzamtnuotl Jus moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokaiaa

a gali sutelkti.
35 METAI PATYRIMO

prirtukiuid akinių, kurie pašalina 
visų aktų (tempimų. ..

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

UPTOMk.XML»LAl

1801 So. Ashland Avenne
Kampaa 18-toe

Telefonas: CAMAL 06SS, (JMoagi 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien •:>• a. m. Iki $:•• p. aa. 
TreClad. lr šeštad. $:$u a. m. 

iki 7:0$ p. m.

/(sėsi iki galo. Kruopščios ir 
! darbščios skyriaus narės ir 
nariai tai labai atjautė, ne-h

(LKFSB) Lietuvaitė ao- | nes

lietė A. Stoikiūtė sėkmingai ^a;po gen lieto™, katali- 
kai, skaitė £au uz pareigą, 
kad pramogos pelnas eina 
kilniam tikslui.

Skyriams valdyba ir jo 
bendradarbiai labai dėkingi 
klebonui kun. A. Baltučiui,, 
Jonui ir Antaninai Mikulė- Į 
nams už suteiktą pastogę, ir

dainuoja įvairiuose koncer
tuose po visą šiaurinę Ame
riką. Neseniai ji dainavo 
drauge su garsiu Mineapo
lio simfonijos orkestru, va
dovaujamu žinomo dirigen- 

į to D. Metropulos, Mineapo-

_ .... • -r, „ , ......................... S1 r , ly, Minnesota. Ta proga per
eomybes paskelbimo mineji- peace , kurioje jisai iškelia,
me Chicagoj, vasario 14 die- didelę krikščionybės reikš- gu Grįžda

ną sutiko pasakyti kalbą dr. mę ateities pasaulio kūrime. buvo amttojwi karrao-
Carl J. Hambro. Tai vienas ,T , . «.___ ~Vasario 14 d. jisai kalbės menes stovykloj Sioux Palis,
iš žymiausių Norvegijos vy
riausybės narių. Iki nacių 
invazijos/ kada jisai buvo 
priverstas išbėgti iš savo 
krašto (vienu iš laivų, ga
benusių norvegų auksą į 
USA) dr. C. J. Hambro bu
vo Norvegijos parlamento 
pirmininku. Gimė jiBai Ber- 

gene, Norvegijoje. Jau bū
damas studentu atgaivino 
studentų sąjungą ir buvo 
'net tris kartus pirmininku 
Norvegijos kon servą tyvinės 

• studentų unijos. Vie^omenė 
įvertino jo uolų darbą tėvy- 

/, nei ir jau 1926 m. jisai bu- 
l-vo išrinktas parlamento pir

mininku. Jis buvo pats jau
niausias pirmininkas, koks 
yra buvęs Norvegijoje ir ėjo 
tas pareigas daugiau kartų, 
kaip kuris kitas. Jisai bu
vo vyriausiuoju redaktoriu
mi konservatyvių laikraščio 
“Morgenbladet” ir yra pir
mininku norvegų informaci
jų agentūros “Norsk Teleg- 
ram Bureau bei viso pasau
lio norvegų sąjungos “Nor- 
draannsbundet ’

Nuo 1924 m. vadovavo 
norvegų konservatorių par
tijai, 1926 m. buvo paskir
tas atstovu prie Tautų Są
jungos. kur 1939 metais bu
vo išrinktas Tautų Sąjungos 
pirmininku. Hambro yra ne
paprasto darbštumo žmogu
mi. Be savo politinio darbo 
jisai dar yra išvertęs apie 

50 knygų ir pats parašęs a-

Orchestra Hali, tema ‘ ‘Po
karinis Europos atstaty
mas

South Dakota, kur su pasi
sekimu linksmino aavo dai
na. kariškos įgulos vyrus.

#---- -------- -------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria It mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Sis Alus yra pagamintas fi inportootų 
pirmo* rūšies produktų. 1

LEO NORKUS, Jr.
or

Ambrosia & Nedar
BEERS

MBVLEK IftPARDAVlMAK MCSV' 
1UI.ZL.MmKO STARO ŠLLZIKA- 

unuu IHSTRLTMKKVV

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NdSPAKDUOTl.

TIJBOS. CLAIUNETAI, TIIOM- 
BONA1. «AXAIWNEK f'bl'TMH 
su "casts'' — $35.00. $37.50,
$44.00 kr $75.00. Visi garuiit'JOti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OU ĮTAKAI. SFA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TJSNOR BANJOS — 
$6.50. $6.50, $12.50 iki $35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 Ir $150.C0. BASO U2- 
DENtiALAS — $12.0$. 8M IŽE
LIAI HMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CKL- 
LO — $1.50. $3 00. $6 00, $10.00 
kr $15.04). StriūBOH dėl visų vlrS- 
minėtų inatrumenti,. BASS Ir 
ŠNARE DRUMS— $18.56, $23.50, 
$35.00 tr $50.00. PEDAL8. III- 
BOYS. CYMBOLS. Ir DRIJM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PJECE visiems 
brass Ir "’rced" instrumentams 
prltaik«Tnt J8sų lūpoms.

KKSPEUTYVAS VICTO K IR 
kitų I’HONfJOTtAPH pataisymas.

AtatalymuM visų daili) dūrinė
toms. TrlūlH>ms, Ruxup1iones Ir 
lalpfl fckauntonM Ir Gulturaiftu.

goldstl;in’s music shop 
• 14 Maišeli St., Clilcagu

Urmo (irholesate) kainassu pristato į alines ir ki
tas įstaigas. ViMiomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Moaroe 0808

f

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Ketai, — 
3 dalių Bedroom Setai. — IMaette Setai, ir visoki kiti 
liakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodamu už lubai 
nužemintas Bargcnų kainas.

Paairinkit Savo Audinį- - •
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PEKDIRBSIM JCSU KETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakyki t DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą K^iną.

D E L U X E
1315-17 ARCHER

ib i'UMlrūiklluaj, up-
rbuigiilų M pid kis 
slidinių.
< Nauji iuaLf-rtotol 
Ir gerinusiu* <lurhua 
utlkdcMUsas kk-kvio- 
mu ušuuKyuio.
■k V KUTUI piu'iiil- 
»to iiutnrnuvinius 
iki<.liau- 3tt ntulllų 
tulunio.

C PHOLsrKKING & 
FUBMTCBE COMPANY 

LAF. SM1

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MlOKGIClU UŽ

BE JOKIO V AUGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6,0M,000.00 
Atsargos Fondas tirs $“00,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAOO

JUSTIN lilAGKlEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIRglaia 1141

AMERIKOĮ LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao tel. VIRgima 0036 

Residcneiįos tel.: BEVerly 8244

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'4157 Archer Avenue
Otie® vul. i 1—3 ir 6—8:36 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CANaI 6122 ,

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Tai. YAKds 5M1.
Rea: K£Nweed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

Olitto vai.: iuio 1-3; uuo 6:30-8:36
756 Wesl 35th Street

Vidun Jos: 1—3 (topiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir Sc&tndienio 

vakarais ofisas užUarytas. 

REZIDENCIJA
3241 W4*st GC.Ui Place 

Tel. REPubiic 7868

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

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kitų. (Heilo).

T«l. CANaI 0257
Res. tel.: PROspeet 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
Rocidauoija: 6600 So. Artesian Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 2 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, 
fjįųpadieniais ir Ketvirtadieniaflpy

iki 8 vai. vakare. .f
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STBOL1S
PHYSICIAN AND SURGEON .

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vok. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Officų teL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1990

TeL YARda 3146

DR. V. A, SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tai. YARde 2246

DR. C. VEZRIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

vul.: nuo U vul. ryto iki 8 vul. vak
Serodoj pagal sutartį.

Telefonas IIEMlock 5849 •

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave. .
OFISO VALANDOS: 

ropiet nuo 1 iki 3 vai.; vuk. 7-9; 
o nedėliomis pagal' sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAPsyette 8210 
Rez. Tek LAFaycttc 0094 

Jeigu Noutsilicpama —
Saukite RKDaie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Peflkt., ScMad. 8:30 iki 9:30 vak.

SeluoadieaiaU pagal susitarimą.

Valandos: 11-12/2-4; ir G:3G-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel. .. i..........VIRgtaia 1886

DR. AL. RAČKUS
0TDYT0JA8 II 0HIBUMAV >

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PP.IIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 Vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitanus.

DR. CHAME S SECAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland AveL
(2-tros lubos)

TeL MIDaray 2880 Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nua 2 iki 6 
vai. popiet Lr nuo 7 iki 8:50 vot. rak. 
Nedėliomis nuo 10 iki LA vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsaiumaingai ir už 
prieinamą kainą

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RAVIO PATAlStBt* — 

šaukite TARM

SUPAŽINDINKITE KITOS 
SU DIENR. “DRAUGU" *
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Naujoji Gvinėja (New Guinea)
Kas ji tokia, kada atrasta; jos klimatas, 

» gyventojai ir vargai pirmųjų misionierių.
(Tęsinys)

Augalai
Šiek tiek susipažinus su 

salos oru, reikia susipažin
ti ir su jos augmenimis. Sa
loje vietomis auga dideli miš 

<kai, vertingi medžiai, kurių 
dar kirvis niekuomet nebu
vo užgavęs. Nuolatinis karš
tas ir drėgnas oras ir jei 
tik randasi kur šaknims už
sikabinti sudaro geras sąly- 

* gas miško augimui. Tuose 
miškuose auga nemažai ir 
įvairių laukinių vaismedžių
ir uogų. Saloje auga daug' 
įvairių šiltų kraštų vaisme
džių, kurie sudaro žymią da
lį maisto vietinių gyvento

jų. Daug yra kokosinio rie
šuto medžių, kurie duodta
dideliu^ ir gražius vaisius. 

.Taip jau daug randasi ko- 
^kosinių paimu, iš kurių viai-,

"• šių daroma kakao ir šoko
ladas. Auginama tabako, ka
vos ir arbatos krūmai, gu
mos ir kaučuko medis. Vis
ką sunku ir išvardinti, tik 
tiek galima pasakyti, kad 
įvairiais augalais Naujoji
Gvinėja yra labai turtinga.■K

Žemėje randasi daug tur- 
' to: aukso ir kitokio metalo. 

Šiaurvakarinėje dalyje salos 
randasi anglies klodai, ku
rie driekiasi per šimtus my
lių. Tie žemės turtai beveik 
dar nepajudinti. Nesant sa

kiose dirbtuvių ir kitokios 
’ pramonės, nėra ir jokio pa

reikalavimo. Dėlto tie milži
niški klodai ir riogso nevar
tojami. Sala. nors įvairių 
mokslinčių tyrinėjama, bet 
iki šiol dar nepasisekė kaip 
reik visą ištirti.
žvėrys lr paukščiai

Žvėrių šioje saloje nėra 
daugiausiai. Priskaitoma 75 
rūšys. Laukinė kiaulė, arba 
šernas, yra žinoma visur. 
Taipgi daug krokodilių, žiur 

. kių, pelių ir vakaro metu 
- pasirodo ore galybė skrajo

jančių pelių, šikšnotsparnių.
Paukščių šeima yra labai

Amerikoje yra 
10 lietuviu jėzuitu

(LKFSB) Apskaičiuoja
ma, kad 'Amerikos jėzuitų 
provincijose dabar yra apie 
10 lietuvių čia nuolat gyve 
nančių ar laikinai atvyku 

* šių. • Philadelphijoje yra tėv. 
J ^Kidykas, kurs daug darbuo- 
;j** su misijomis. Bostono 

provincijoje — tėvai Aukš
tikalnis ir Mešlis. Tėvas Jo
nas Gasiūnas yra psicholo
gijos profesoriumi Spring 
Hill Mobile, ALabama.

skaitlinga. Jų priskaitoma 
iki penkių šimtų rūšių, o gal 
ir daugiau, nes ir paukščių 
rūšis, kaip ir daug kitų da
lykų, dar pilnai nėra ištir
ta. Skaitlingoje paukščių šei 
moję randasi ir garsus taip 
vadinamas rojaus paukštis. 
Nuo skaitlingų paukščių 
čiulbėjimo skamba krūmai 
ir miškai.

Susisiekimui su sala yra 
gerai įrengtos keturios prie
plaukos, arba uostai: Mores- 
by, Samarai, Daru ir Bona- 
gai. Kiekvienas atplaukęs 
laivas apsistoja viename šių 
uostų. Uostas Moresby daž
nai garsinamas, laikraščiuo
se visiems jau beveik žino
mai. Per šiuos uostus eina 
susisiekimas su išoriniu pa
sauliu.
Gyventojai

Šiek tiek pažinus salas iš
vaizda, augmeniją, žvėris, 
paukščius, reikia pažinti ir 
jos gyventojus. Apskaitoma, 
kad saloje gyvena 975,000 
žmonių, iš to skaičiaus tik 
apie 3,500 baltųjų. Visi kiti 
vietos gyventojai, kurie yra 
tamsiai rausvos odos,- tvir
to sudėjimo, siaura kakta, 
juodomis akimis, juodais 
garbiniuotais plaukais, gra
žiai suraitytais.

Patvarių namų jie nesta
to: sumeta šiokias tokias 
lūšnas ir gyvena. Drabužių 
nedėvi. šiokią-tokią prie
juostę prisisega ir viskas. 

' Papuošimas rankų, kojų ir 
kaklo yra žinomas. Rankos 
nuo pečių beveik iki pirštų

apmaustomos žiedais iš žel
vio (turtle) kaulo. Tie žie
dai dėvimi ne tik kaipo pa
puošalas, bet kaip ir apsau
ga nuo užpuolikų vilyčių. 
Nors gyventojų skaičius nė
ra didelis, bet ir tie patys 
nevieningi, pasidalinę į įvai
rias gentis ir vadovaujami 
atskirų vadų. Ir tie rankų 
žiedai kai kuriose gentyse 
turi kitokią reikšmę, pay., 
gedulos ženklą ir t.t.

Kaklo papuošimui varto
jama karoliai. Vargšai ka
rolius pasidaro iš daržovių 
gyslučių, o turtingesnieji iš 
miškinės kiaulės arba šer
no dantų. Į kojas kasdieni
niame gyvenime mažiau dė
mesio kreipiama, bet iškil
mėse ir šventėse ir kojos 
yra puošiamos įvairių spal
vų žiedais.

Žemdirbystė visai menkai 
išvystyta ir retas kuris ja 
užsiima. Kad ir puslaukinis 
žmogus, bet vien oru gyven
ti negali, dėl to palaikymui 
gyvybės renka įvairius rie
šutus, uogas vaisius, užsii
ma medžiokle, žuvies gau
dymu. Žuvies jūroje, pelkė
se, ežeruose ir upėse yra la
bai daug. Tokiu būdu žvė
rių, paukščių ir žuvies mė
sa sudaro pagrindinį kas
dieninį salos gyventojų mais 
tą.

Teisingumas gentyse yra 
aukštame laisnyje palaiko
mas. Kiekviena gentis lai
kosi savo vandenuose žve
jybos darbe, taipgi neišeina 
iš apibriežto ploto medžiok
lei. Nusižengę tam smarkiai 
baudžiami.

Daugelis yra labai išsila
vinę statyme laivelių, ku
riais pasiekia ir kitas kai
myniškas salas ir su jų gy
ventojais veda prekybą. Pre

kyboje pinigas nevartoja
mas ir nežinomas. Prekyba 
vedama mainais. Vienokios 
reikmenys yra mainomps 
ant kitokių. Pirkimui, par
davimui vartojami akmeni
niai kirviai, karoliai ir dar 
įvairūs^ kiti dalykai.

Kun, A. Briška 
(Daugiau bus)

SKAITYKITE “DRAUGA'

JONAS NARBUTAS
Gyveno 1531 No. Wood St. 

Tel, Brun. 8124

Mirė Šauaio 31. 1943. 1:40 v. 
ryte. sulaukęs pusės amt.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr,. Eržvilklų par.. 
Daugelių kaimo.

Paliko - dideliame nuliūdime 
moterį Marcelę (po tėvais Oš- 
kartaltę), dvi dukteris Marlon 
Malone, jės sūnų Gotrdon ir 
France®, du brolius Pranciškų 
ir Izidorių, šeserj Rozalija 
Berkells ir švogerį Juozapų, 
pu8seser{' Rozalija Bukšnlenę 
ir šeimų, pusbrolį Louis Alex 
Ir šeimų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 1735 Wahansia Ave.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį. Vasario 3 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Mykolo parap. bažnyčių., 
kurtoje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dekte-vs. 
Broliai,' Sesuo. Puseseiiė, Pus
broliai ir visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius 1A- 
cbawlcz lr Sūnai, Tel. Canal 
2515.

P ATARN AVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - -B APGES

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFB 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 'No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph B488-B480

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI IR 
MOTERYS

PLASTIC WORKERS
100<% DEFENSE DARBAI — 
VIRŠLAIKIS. REIKALINGI 
MOLDERIAT. FINTSHERS. 
DRILL PRESS OPERATORIAI 
IR MOKINIAI. ATSIŠAUKITE Į

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
1428 N. Wells St.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. • Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

WAREHOV8E VYRAI — Abelni 
warehouge darbai. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite tarp 8 lr 10 vai. rvtais.
HIBBARD SPENCER BARTI.ETT 

211 E. Nortli Water St.

VYRAI — 38 IKI 50
Aktyviški dirbti Commissarv Defen
se dirbtuvėje. Turi nešioti kelsus 
sodės ir pieno. Kiek tai darbo lau
ke. Dienos lr naktiniai shiftal. Pri
rodymas pilietybės reika’aujama. 

į 4*5 centai j valandų lr . valgis nra- 
I dedant, su proga isidlrbimo. lai
kas ir pii«<> už suvirš 8 vai. dienos
darbo. MONROE 7136.

HO1ISEMEN — atsakomingi. Vieš
bučio patyrimo pageidaujami. Turit 
nriduot referenees. $90 j mėnesį. 
Pašaukite telefonu Housekeeper —

WHITEHAI,L 4881.

BT’S BOYS — patyrusi pageidauja
mi bet nereikalaujama. Matyklt Mr. 
James.

257 E. CHESTNFT ST.

HFT.P WANTED — MOTERYS

MERGINOS — reikalingos drąsių 
dirbtuvėje, kurios turi šlek-tlefc pa
tyrimo prie bundllng ir padaryme 
plecework tlkletukų.. Matykite Mr. 
Greenspun.

KOR ACH BROS.
813 W. Van Buren

MERGINOS
Prie lankstvmo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienortiiB ir naktimis shlf- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski R<t.

TARNAITĖS
Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5.849 Sheridan Rd.

MOTERYS
MERGINOS

16 IKI 35
Prie Radio darbų Defense dirbtuvėj.

CONTINENTAL RADIO 
AND 'TELEVIfclON CORP. 
i 3815 W. Armitage Ave.

SEWING MACHINE OPERATORES
Atsišaukite bile diena po 9 vai. ryte. 

CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 
1301 N. F.lston Ave.

TARNAITES
Valymui Motervs lr Seimininkės ku
rios norėtų dirbti labai patogioje 
vietoje. '36 vai. darbo savaitėje, nuo 
9:30 rvto iki 4:10 vai. popiet. Pato
gios valandos moterims su šeimomis. 
$68 pradedant. Algos pakėlimas i 
trumpa laikų tarnvstės.. Atslkrelnkit 
prie Housekeeper. Y.M.C.A. HOTEL 

826 8. Wal>ash Ave. *
PATYRUSIOS SEWINGį 

MACHINE OPERATORES
Prie Single, Double needle irPošt 
mašinų. Dieną ir naktį shiftai. 
Nuolatiniai darbai. aukščiausia 
rata mokesties. 100% karo dar
bai.

CHAS. F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress St.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
p Uosti c blndlng amatų. Patyrimas 
nereikalinga. laibai įdomus darbas. 
Dienų ir naktį shiftal, greitas )si<Ur- 
blmas.

PLASTIC RTNDING CORP.
732 S. Sherman St.

— 200 — 
MERGINŲ

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 liū
di jimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
COCNTER MERGINOS 

Patyrimas nereikalinga. Dirbsit 8 
valandas J dienų, išskiriant sekma
dienius. Geros valandos ir mokestis. 
3 valgiai. Uniformos duodamos lr 
išvalomos. Kreipkitės prie Miss 
Fltts. nuo 9 Iki 11 syte Ir nuo 2 
iki 5 popiet.

HARDING’S 21 S. VVabash

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus.

Kreipkitės:

PENN. R. R.
Room 400, 323 W. Polk-st. /

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENtŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

' Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
krantams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisai Ir Dlrbtuvi: 527 N. WESTBBN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

PRANEŠIMAS

NI'OSAVYBiy SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums lr gausite greitų, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavi. 
mų. Mes turim suvirš- 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsllan- 
kykit pas mus kuogretčlausial. 
JOHN O. SYK ORĄ Realtor, 28 me
tai kalu Real Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVE.. Plione CICERO 453.

WOODWORKERS — Borlng Hands, 
Shaper Hands. Cablnetmakers reika
lingi dirbti prie novelty rakandų. 
AMERICAN WOOD CARVTNG CO.

2337 N. Greenview

REIKALINGI ------ e SPRAYERS IR
BURNĮSHERS. Taipgi Vyrai ir Mo
terys pčle abelrių dirbtuvės darbų. 
Pastovūs darbai.
J. A. OLSON CO. 2500 W. 21st PI.

MERGINOS lr MOTERYS reikalin
gos prie lengvu dirbtuvės darbu. 
Patyrimas nereikalingas. Pastovūs 
darbai. Atsišaukite 2-tram aukšte.

CASF.Y CONCESSIONS CO.
1132 S. W*basli

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičianv). Nuo $800 
kl $10.000 už 4%. Gaukite mū

ši; veltui apkainavimų.
JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.

Phone: CICERO 453.

SĄJUNG. STABAS Š. Af
rikoj.—Prancūzų autoritetai 
paskelbė, kad Biskra, Alge- 
rijoje, mirties bausmė įvyk
dyta 11-ai ašies parašiuti
ninkų šnipų.

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

Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti žmogų, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

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

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

Jno žmogus dorovingos, _ 
nis, tuo mažiau kitų nedo
rovingumu tikės.

(CICERONAS).
* - >

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

. I .z. »•

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai-

SKELBKITĖS "DRAUGE” , ano ja. (Než. poetas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY,/INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone YARDS 141#

Naciai pakorė 
*57 žmones Yilniaus 

krašte
(LKFSB) Užsienio spau

doje pasirodė žinios, skel
biančios apie naujus nacių 
Žiaurumus Vilnijoje: Panė- 
riuoee viešai pakarta 14 žmo ! 
nių. Javelyje — 25 ir Jašū 
nuošė 18.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

I. J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Plione YARDS 0781

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayetto 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vnl. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

li etotiee WGES (1390), au Povilu ftaltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-81

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 2Srd PLACE

Tel PULLMAN 1276 
Pbone CANAL 2515

16821 SO. MICHIGAN AVE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE e YARDS 4908

l
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus'

> Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne- 
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamoa.

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

Išskrido kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas...
Praėjusį šeštadienį Vokietijos naciai minėjo savo įsi

galėjimo dešimtmetį. Bet kokiam režimui išsilaikyti 
valdžioje per tiek metų nėra lengva. Nelengva buvo ir 
naciams. Dėl to, sulaukus dešimtmečio, nacių organi
zatoriui ir vadui Adolfui Hitleriui ypač reikėjo džiaug
tis ta sukaktimi ir sakyti taip ugningas kalbas, kokias 
jis sakydavo praeityje.

Tačiau dešimtmečio sukakties proga naciai savo va
do Hitlerio kalbos negirdėjo. Susirinkusiai miniai Ber
lyne arba, teisingiau, prieyarta suvarytai, buvo perskai
tytas Hitlerio laiškas. Ir tas laiškas buvo' be ugnies, 
beviltiškas. Jo skaitymas buvo sutrukdytas šaunių an
glų lakūnų vizitą Berlynan, kurie “celebruojančius” na
cius pavaišino bombomis.

“celebracijos’* aišku, kad ne tik Vokietijos vi- 
bet ir naciai jau apimami defitistine nuotai-

Pats Hitlerio laiško tonas visai ryškiai defitizmu 
kvepia.

“Kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva”... Hitleris 
nekenčia krikščionybės, ją sunaikinti siekia, tačiau jam 
būtų pravartu įsigilinti į tuos žodžius, kuriems tiki kiek
vienas krikščionis. Tie ž&lžiai nėra klaidingi. Jie visuo
met pirmiau išsipildydavo, jie išsipildys ir dabar. Hit
leris pakėlė kardą prieš krikščioniškąją kultūrą, prieš 
žmoniškumą, prieš visas tautas ir prieš patį Dievą, 
jis ir jo skelbiamos idėjos nuo to paties kardo ir žus. 
Milijonų žmonių nekaltai pralietas kraujas šaukiasi dan
gaus keršto... Hitleris, be abejonės, jau tą jaučia. Jis 
jau bijo miniai pasirodyti. Jis jau raštu tik į savo su
klaidintus pasekėjus bekalba. Jis greit savo šešėlio pra
dės bijoti, nes jį ims persekioti nekaltai pralietas žmo
nių kraujas.

Prieš dešimtį metų Adolfas Hitleris lyg koka sakalas 
išskrido į aukštumą, bet po dešimties metų savo kru
vino siautimo jau leidžiasi žemyn ir jau nebetoli toji 
valanda, kuomet jisai nutūps ant žemės lyg koksai va
balas.

Ar Lietova ir vėl bus mūšiu laukui
Chicago Herald-American praėjusį sekmadienį įdėjo 

žinelę iš Londono, kuria pranešama, kad naciai pradė
jo masiniai išvežti iš Vilniaus gyventojus. Vilnius, mat, 
tampa svarbiu strateginiu punktu, kur vokiečiai įsi
stiprinsią, iš kur mėginsią atremti rusų armijas ir gin
ti “Ostlandą”.

Vilnius, aišku, yra svarbus strateginiu atžvilgiu. Dėl 
to, visai gali būti, kad vokiečiai čia sutrauks pasku
tines savo jėgas, kad mėginti sulaikyti rusus nuo to
limesnių žygiavimų į vakarus.

Naciai stiprinsią Baltijos valstybėse dar ir kitu iš- 
rokavimu. Jie nenorės, kad didieji ir lemiamieji mūšiai 

; įvyktų vokiečių žemėj. Kitų kraštų miestų, miestelių, 
turtų ir žmonių gyvybių jiems negaila.

Ir be tos Londono žinios, tiesą pasakyti, galime sau 
vaizduotis, kad Lietuva ir vėl bus didžiųjų rusų ir vo
kiečių armįjų baisių ir kruvinų mūšių lauku. Kas dar 
ligšiol okupantų Lietuvoj nesugriauta, nesudeginta, bus 
mėginama pribaigti karo liepsnomis. Skaudu ir liūdna 
apie tai yra ir rašyti ir kalbėti.

Mūšiai Lietuvoj vargu bus išvengti. Nei bent Jung
tinių Tautų jėgos iš kitos pusės pultų vokiečius, kad. 
jie būtų priversti be didelių susirėmimų iš Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų pabėgti. Bet tokių galimumų kol

. kas nėra numatoma.• *
To viso akivaizdoje, Amerikos lietuviai visu rimtu

mu, visa savo energija turi rengtis prie tiesiog milži- 
Aiško didumo darbo — prie sugriautos Lietuvos atsta
tymo, prie išvargintų ir išbadėjusių jos gyventojų 
Šelpimo. •

Tuos Minai na uždavinius turint galvoj, stiprinki
me lietuvių vieningumą, organizuokimės ir dirbkime.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

SPAUDOS APŽVALGA

Lietuviu Tautinės Tarybos atsišaukimas
Lietuviai ir lietuvės! Vasario 16-ąją sueina 25 metai 

kai Lietuva, joa ištikimųjų sūnų ir dukrų pasiryžimui
dėka, pasiskelbė laisva, nepriklausoma ir demokratinė*
valstybe.

Kelintą kartą mes šią iškilmę minime mums skau
džiose ir liūdnose aplinkybėse: jau ketvirti metai, kai 
Lietuva okupuota, joa žmonės verčiami tarnauti sveti
miems dievams. Ir ne vien Lietuvoje: per prievartą iš
tremti, desėtkai tūkstančių Lietuvos žmonių, tautybės 
ir tikybos neskiriant, vergauja karo fabrikuose Vokie
tijoje ar kenčia vargą šaltame Sibire.

Liūdniausia, kad, esamomis sąlygomis, jokia apčiuo
piama pagalba jiems nėra įmanoma. Iš Europos gia.u- 
mmoa žinios patvirtina, kad nacių priespauda Lietu
voje kas kart didėja. Lietuvos žmonių medžiojimas ir 
jų deportavimas eina platyn. Išvežamų vietas Lietuvoje 
užiminėja naujai atgabenti vokiečiai-kolonlstai.

žiaurumo bei vargo požiūriu, ši trečioji okupuotos 
Lietuvos sidabrinė sukaktis, bė abejo, bus sunkiausia.

To nepaisant, nusiminimui vietos mūsų širdyse ne
turi būti. Pats faktas, kad šis karas, vokiečiams visiš
kai nelaukiant, jau įžengė į ketvirtus metus, sakyte 
sako, kad pusiausvyra, pagaliau, pakrypo Suvienytųjų 
Tautų naudai, vadinasi, einama prie pergalės ir karo 
galo.

Lietuviai ir lietuvės! Suvienytos Tautos kariauja už 
žmoniškumą, už geresnę pasaulio santvarką, už demo
kratiją, už krikščionybę, kame ir maži, ir dideli, visi 
galės, vienodai ir laisvai, naudotis savo gimtojo krašto 
gėrybėmis bei pasaulio ištekliais.

Taip pat Suvienytos Tautos kariauja ir už per prie
vartą atimtų Nepriklausomybių atstatymą,

Štai kodėl, minint Laisvos ir Nepriklausomos Lietu
vos sukaktį, mes lietuviai, negalime ir vėl nepaminėti 
tiek mums artimo ir brangaus Atlanto Čarterio, kartu 
su jo neatimamu priedu — keturioms laisvėms.

Vienok, nacių propaganda nesnaudžia. Ji bando mū
sų tautiečius visokiais būdais įtikinti, kad Atlanto čar
teris yra bereikšmis, kad Lietuva jau pažadėta sveti
miems ir t.t. „ - ' ' » ♦* I BNųMJ

Lietuviai ir lietuvės! Ypatingai tėn, toli, kenčiantieji. 
žinokite, kad Atlanto Čarteris nėra tuščias žodis. Žino
kite, kad jo autoriai savo nusistatymo tvirtai laikosi. 
Tuščiai ir piktai propagandai nepasiduokite!

Atsiminkite, kad artimiausiais mėnesiais, prie savo 
milžiniško moralinio prestyžo, Amerikos Jungtinės Val
stybės pridės dar pasaulyje neregėtą karišką pajėgu
mą. Mokėję suprojektuoti nauji pasaulio santvarkos 
pagrindus; Didžiųjų Demokratijų vadai mokės tinka
mai išvesti ir patį pastatą.

Linkėdama matyti Atlanto Čarterio idealus per atei
nančius metus įgyvendintais, Lietuvių Tautinė Taryba 
kviečia visus tautiečius ir toliau su ta pačia energija 
dirbti šio krašto labui.

šiuo keliu eidami, mes geriausiai pasitarnausime ir 
Lietuvai.

Mūsų vienybės reikalu
“Tėvynė”, dar kartą labai palankiai atsiliepdama a- 

pie sausio 8 d. New Yorke įvykusį Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą, rašo:

“Pagaliau, dar reikia priminti, kad prie šio bendro 
veikimo stoja didelės Atnerikoe lietuvių jėgos, di
džiausios ir turtingiausios organizacijos: Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimas, Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, Amerikos Lietuvių Socialistų Sąjunga, Lie
tuvių Tautinė Taryba, Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija ir kt. Tai jau daug tūkstančių organizuotų 
lietuvių, kuriems bile darbas nebus persunkus. Tie 
tūkstančiai brolių ir seserų lietuvių, laikinai užmirš
ta politinius ar tikėjimų skirtumus, paduoda vieni 
kitiems brolišką ranką ir sako: “šiandien mes esame 
tik lietuviai ir tokiais būsime bei vieningai veiksime 
kol Amerika Jaimės karą ir kol Lietuva bos Išlais
vinta!’’

“Valio Amerikos lietuvių vieningas veikimas! "
“Šia proga negalime praleisti nepaminėję ir vieno 

liūdno atsitikimo. Kuomet tarpe Amerikos lietuvių 
daugelio srovių ir organizacijų, kurios sudaro Ame
rikos Lietuvių Tarybą, pasireiškė jau seniai pagei
dauto vieningo veikimo pradžia — Amerikos lietuvių 
komunistų lyderiai “lipa ant sienų’k Jie, rodos, pra
durta pūslė, paleido visus nešv&rūmus prieš tą gra
žiai pradėtą veikimą lr visųpikčiausiaie žodžiais ko- 
lioja visus tuos, kas tik beat kiek prie šio veikimo 
prisideda.

“Broliai ir seserys: kas ką nedaro, kas ir kaip ne
norėtų muš pakrikdyti — nepaisykime. Mee, sykį 
pradėję gerą ir gražų vieningumo darbą, veikime ir 
toliau, o iš to veikimo bus geros pasėkos.”

(Iš “Draugo“ 1918 metų 
Vasario 2 d.)

Bolševikai briaujasi Suo
mi jo n... Rusai bolševikai už
ėmė Suomijos sostinę Gel- 
singforsą. Krašto padėtis 
kritiška.

Ukrainai ir bolševikai.....
Ukrainai nusprendė atimti 
nuo bolševikų Lucką ir už- 
atakavo bolševikų armiją.

Dwight H. Green, didžio
sios Illinois valstybės guber
natorius, jau ne vieną kar
tą parodė palankumą Lietu
vą! ir lietuviams.

Kokį palankumą jis paro
dė Lietuvai šiuo kartu, pa
matysite iš jo proklamaci
jos, paskelbtos mūsų dien
raščio pirmame puslapyje.

Garbingasis gubernatorius 
oficialiai skelbia vasario 16 
d. Lietuvos Nepriklausomy
bės švente ir visus valsty
bėj tuo suinteresuotuosius 
žmones ragina tą dieną tin
kamu būdu minėti.

Toji proklamacija Lietu
vai išlaisvinti darbams tu
ri labai didelės reikšmės.

•
ši gub. Green proklamaci

ja, reikia manyti, Illinois 
valstybėj gyvenančių lietu
vių bus tinkamai įvertinta.

, Ji turės būti akstinu par 
tiems lietuviams vieningiau 
dirbti Lietuvai išlaisvinti
darbas.

Be to, reikia manyti, kad 
vasario 14 d., Orchestra 
Hali, įvykstąs bendras visų 
Chicagos lietuvių parengi
mas Lietuvos Nepriklauso
mybei minėti sutrauks mil
žiniškas žmonių minias.

| š} parengimą yra pa
kviestas ir patsai gub. Green.

•
Ir kitose valstybėse gyve

nančių lietuvių veikėjai tu
rėtų prašyti savo guberna
torių, kad ir jie pasektų gub. 
Green pavyzdį ir vasario 16 
d. oficialiai paskelbtų Lie- 
'tuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Tai yra * labai svarbu ir 
naudinga laisvai in nepri
klausomai Lietuvai atstaty
ti.

Antradienis, vasario 2, 1043

PRANCŪZŲ VADAI SVEIKINASI

Akivaizdoje prezidento Roosevelt (sėdi) generolai Henri
Giraud (kairėje) ir Charles De Gaulle paduoda viens ki
tam ranką po išsiaiškinimo prancūzų padėties Afrikoje. 
Dabar abu kovojančios Prancūzijos generolai veikia iš
vien prieš ašį. * , • .

Gausiai dalyvaukime TT. Marijonų 
Bendradarbių seime

Kalbėjome ir‘rašėme daug 
apie seimą. Dabą r pasiryžr- 
kime. dalyvauti jame.„Seimas 
įvyks vasario 7 d., Aušros 
Vartų parap. salėje.

Prasižengčiau tiesai, jei 
tiktai pasakyčiau, kad kal
bėjome ir rašėme apie sei
mą. Pastarame mėnesyje bu
vo tiek veikimo, kad, tiesiog, 
reikia stebėtis kolonijų ben
dradarbių darbingumu. Nei 
viena kolonija neatsiliko. La
bai girtina. Taip darbuoda- 
mies parodė, kad supranta 
kilnųjį tikslą, kurį praeitų 
metų seimas nutarė įvykdy
ti, būtent: kuo greičiau už
pildyti a. a. kun. J. Navic
ko fondo kvotą. Supraski
me, juo greičiau mes reali
zuosime to fondo įvykdini- 
mą, tuo geriau ir tuo vei
kiau pagerbsime a. a. kun. 
dr. Jono Navicko asmenį, ku
rio vardu tas fondas buvo 
įsteigtas.

žinokime, kad fondo kvo
ta toli gražu dar neužpil
dyta. Nustatėme $10,000. Tai 
nelengvas darbas pasiekti 
tokią sumą. Visvien, šian
dien galime pasakyti, kod 
jau daugiau kaip pusę tos 
sumos atsiekėm! Kas mums 
dabar gali trukdyti nepa
siekti kitą tos sumos dalį. 
Užaibrėškime, kad šįmet 
mes pasieksime tą tikslą.

Per pastaruosius keletą

mėnesių dirbome, rengėmės^ 
Dabar savo darbuotę apvai-

rybė. Juo daugiau, mūsų su
sirinksime į seimą, tuo vei
kiau galėsime aptarti būdus 
ir priemones, kaip atsiekti 
saV8" užbrėžtuosius tikslus.^ 

Tadgi, kas sveikas, — va
žiuokite. Vieni gatvėkariais, 
kiti autopaobiliais, kiti trau
kiniais, visi paremkime kil
nųjį darbą, kurį Tėvai Ma
rijonai veda lietuviškoje vi
suomenėje. Paremkite jų į- 
staigas, kuriose auklėjami 
ateities vadai. Būkite užtiki 
rinti, kad jūsų pastangos ne
bus bergždžios. SPA

Lietuviu kraujo
legijonas

(LKFSB) Čikagos lietu
viai minėdami Lietuvos ne
priklausomybės 25 m. sr>. 
kaktį ir norėdami pareikšti 
savo atsidavimą Amerikos 
kariams, kurie pavergtoms 
tautoms, taigi ir Lietuvai, 
iškariaus laisvę, organizuo
tai duos kraujo sužeistie
siems USA vyrams. Į tą 
kraujo legioną jau baigia už 
si rašyti šimtinė lietuvių. Pa
žymėtina, kad net 20 asme-’ 
nų duos savo kraujo iš lio»^ 
tuvių marijonų seminarijos 
Hinsdale, III.

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI .
’ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėfimų I

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS flEMOtU 
NUOMMCIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRI KLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Umoka* 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Pataraavtee I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118 los. M. Mozeris. Soc’v. 8238 SO. HALSTED M.

Ptu* LIBERAL EARHINGS
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Pamatykite "lietuvaitę"
Tikrai nebūsite apvilti a- 

tėję pamatyta operetę “Lie
tuvaite”. Teko keletą kartų 
matyti praktikas, šie lietu
viškas veikalas taip suža
vės, kad įspūdis ilgam lai-| 
kui pasiliks. Operete kiek-j 
vienam lietuviui patiks, nes 
paimta iš kasdieninio gyrė-, 
nimo. Pamatęs ją kiekvie-į 
nas prisimins savo jaunys
tės dienas, kaip augo, kaip 
savo jaunystės valandėles 
praleido. Be to, operetėj yra 
daug jumoro, žydelis nuo
lat palaikys žiūrovus links- 
saioj nuotaikoj.

Operetės muzika žavi, dai
nos paimtos iš liaudies gy
venimo. Jos sukurtos mūs 
žymaus komp. J. Žilevičiaus.

Operetėj viso 23 dainos. Jas 
dainuos artistai solo, duetu, 
o kitas šv. Jurgio parapijos 
choras, prof. Pociaus vado
vystėj. Solistams ir chorui 
pritars orkestras.

Jei dar neįsigijote tikietų, 
būtinai greitu laiku įsigyki
te. Sudarykite savo draugą 
būrius ir nusipirkite tikie
tus vienoje vietoje. Tikietų 
kainos yra po $1.25 ir 75c.

Po operetės bus pasilinks
minimas ir šokiai. Ne tik 
jaunimas, bet, ir senimas ga
lės pasilinksminti. Grieš or
kestras taip moderninius šo
kius, kaip ir lietuviškas pol
kutes.

Neužmirškite! SPA

Ruoškimės dalyvauti
Vasario 14 d. iškilmingai Lietuvos nepri klauaomy- 

mi nešim e Lietuvos neprikišu i bes reikalu kalbės Lietuvos

PREZIDENTAS ROOS EVELT AFRIKOJE Susirinkimą'
Dievo Apvaizdos parapija. 

— Rožių ir Lelijų klūbas 
mėnesinį susirinkimų laikys 
vasario 7 d., 3 vai. popiet, 
parapijos salėj. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Po 
susirinkimo bus draugiškas 
pasilinksminimas.

O. Lofcošfcmė

PASKOLOS

DAROMOS
ANT raucę MORGlCię

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS

somybės paskelbimo 25 me
tų sukaktį. Istorinis paren
gimas įvyks Orchestra Hali, 
220 S. Michigan Avė., Chi
cagoje. Programas prasidės 
lygiai 2:30 valandą po pię- 

tų-
Principinis kalbėtojas bus 

dr. Carl J. Kambro, Tautų 
Lygos prezidentas ir Nor
vegijos

konąulas dr. Petras Dauž
vardis, ir Chicagos lietuvių 
laikraščių redaktoriai.

Prezidentas Roosevelt’ atiduoda pagarbą vėliavai ir sveikina Amerikos kareivius prancūzų Moroccoje, laike savo 
atsilankymo Š. Afrikoje.

Užgyrė LaisvosMuzikalinį veikalą “Išei
vis“, Šimkaus kompoziciją,
išpildys galingas sudėtinis UClliVOS Ddllkictį 
choras, kurį sudarys muzi
kų Bijansko, Steponavičiaus Vasario 16 d-> 1918 

ir Pociaus vedamų chorų 
dainininkai. Solistais bus vi-

krattf Lyga pasiryžo sureng- Spauda yra viena stip l Ącid llldlHCStlOn 
ti laisvės Lietuvos bankietą | riaušių priemonių: ji barstc Raji.^dhTsSS,ar 

Paftaer House viešbučio ‘Red i gyvybes ir mirties sėklas

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

double your money back
Whcn ezceu num.rh acld caiuea patalui. tufTm 

Ina gaa. aotir iPiroach and haertburp, (tartare uau 
prrecrlbe tha fasteatMicIiag medicinas kno»n for 
trmptomatlc reUef— medicinas likę those ln Bell-ens 
'l'ahleu. Nn laaatlee Bailėm bringe oomfort to a 
Ilffy or double your money back on returo or bottle 
to ue. 25c at all druaglst

"bronchial
COUGHS!

Due Te CeMt er BroncMel Irritattea

Lacąuer” rūme, kad paro- 
me_' džius visuomenei, jog lietu

viai demokratai domisi sa
vo tėvų gimta šalimi ir kad
Demokratų Lyga .vienybėje 
dirba Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. Bankiete kalbės ma- j 
joras Edvvard J. Kelly, Illi
nois senatorius Scott Lucas 
ir kiti kongreso atstovai.

Rezervacijas bankietui ga 
Įima užsakyti telefonu Pnos- 
pect 4050. Įžanga $3.50.

Jei norite prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo ir jos 
vergijos pančių sutriuškini
mo, atsilankykit į Orchestra 
Hali sekmadienį, vasario 14 
d., 2 vai. popiet.

Amer. lietuvis patriotas

(Prof. Šalkauskas).

tais, po visą pasaulį kilo 
šūkis: “Mūsų tėvynė, Lie
tuva, laisva ir nepriklauso
ma?”

Vasario 14 d., 1943 m., į 
Orchestra Hali susirinks 
tūkstantinė minia išklausy
ti dr. Carl Hambro, buvu-

vairus ir geras. Orchestrai sio LyS°’ P>™ninko
Hail salė tokiam programų! Praryti naujų pasi

ssfr, sįems žinomi dainininkai Al- 
:!%-• girdas Brazis, Ona Ju odininkas. Jo kJfflk>sr4eina: Po-f girdas

karinis planavimas. tienė ir Ona Piežienė. šiam
Dr. Hambro yra pasauli

nio 'masto asmuo, kurio kal
bos yra visų įvertinamos. 
Kam teko klausytis Metro
politan Operos transliacijos 
šeštadienio popiety, sausio 9 
d., tae girdėjo trumpą dr. 
Hambro kalbą, apie mažų 
tautų teises atomaaČMse tai 
kos derybose. Jis kalba rim
tai ir nuosekliai. Dr. Ham
bro yra parašęs labai daug 
veikalų tuo pačiu reikalu. 
Jo gimtajam kraštui Norve
gijai esant nącių okupuotai, 
taip kaip ir mūsų tėvynė 
Lietuvą, dr. Hambro dabar 
gyvena Amerikoje, kur Jis 
profesoriauja Princeton uni
versitete.

veikalui vadovaus muz., An
tanas Pocius.

Matote, programas bus į-

tinkamiausia. Tikietai ne
brangūs: $1.10 ir 83c. O pa
ti šventė yra kiekvienam tik
ram lietuviui brangi.

parodykime pasauliui, kad 
mes, būdami tikri lietuviai 
patriotai. įvertiname savo 
tėvų žemės laisvę ir nepri
klausomybę. Parodykime pa

ryžimų vieningiau dirbti tė 
vynės hisvinimo darbą! Kai 
bės ir majpras Edvvard J. 
Kelly ir keletas kitų žymes
nių kalbėtojų. Prasidės 2 v. 
popiet.

Susirinkime, brangūs lie
tuviai, ir aiškiai pasauliui 
parodykime, kad gyvybėmis

šauliui, kad mes norime, k.ad| iškovotos nepriklausomybės 
Lietuva būtų ir vėl išlais
vinta iš žiaurių priešų pries
paudos. Užpildykime Orches
tra Hali sekmadienį, vasa
rio 14 d. KP

teises ginsime.

BanAcieta.s
Radio
DAINUOS ALDONA GRI- 

Po garbingo užbaigimo šio GONIS, DALYVAUS “Dfi- 
paminėjimo Lietuvių Demo- D£” VAITEKŪNAS 
________________________________  IR KITI

AFRIKOS KONFERENCIJOS VADAI

ProddeoLas Ronevdt ir britų ministeris pirmininkas Churchill džiangitai
puisekitqu istoriškom 10 dienų konferencijos Camabl&okoje.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVinENTV
BATA 4%
1751 W. 47th Street

Stop today at any good druostore 
" SDtOL M

store and ask for a 
iirturobottle of Buckley s CANA 

acting). Take i couple of sipt at bodtime. 
its metant powerful effective aetion spread .thru 
throat, head and bronchial tutoee. lt atarta at 
once to loosan up thiek, choking phlegm, aootho 
raw meanbranea and make breathtng eaaiar.

Don'Vwait—gat Buckley’a Canadiol today. You 
get relief mstantly. Only 49o—all druggiatk.

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

d?

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams"! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasiteiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 (Dottage Street Bufiaio, N. Y.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Priminima radio klausy
tojams užstatyti savo radio 
šiandie, antradienį, 7 valan
dą vakare ant stoties WGES 
ir pasiklausyti gražios ir į- 
domios radio programos, lei-^ 
džiamos pastangom ir lėšom 
Peoples Fkrrnitune Co. krau
tuvės. Girdėsite gražių dai

nų, smagią muziką, juokų, 
žinių, patarimų ir praneši
mų. Smagiai ir įdomiai va
landėlę praleisite.Bep. XXX

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Uvettojame 
P® ▼I** 
Cbl<a«a.

8UKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIKINKIMAb 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms gyr&i ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

■kaleni fcalUBlat, 
clnth kotai parnldukla

kali kukate jia puoštais arba

!

REMKITS 
BENĄ

U ET t VIŲ 
DRAUOĄ.

N. KANTER, aav.

MUTUAL L1QUOR CO. 
So. Halsted St. 

BOULBVARD 0014
4707

mii

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PlOPifS CIOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St ‘ Yards 2a88

K. F. Dslnhak Ir Duktė, Sav.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

WoohoM —

— Parlor

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

8343 South Westem Avenue, Chicago
— REPUBUC MI *

į NEŽIŪRINT KUR RUNA —- NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VARINjfcJANT LAUKUOSE — VISA CUIUAUOS IR

APYLINKES UHZHUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

j MARGUTIS |
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ! |l

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 tai. p. ą | 
KITOMIS DieoanU 9:30 ». vak. 
PKAKTAOIEMAitt 7 v. v.

Phone: OROsehlll 2742

WHFC-I45OW.
3$^
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

APŽIURĖJO PACIFIK E KOVOS VIETAS

LIETUVIS GELBSTI SUŽEISTUOSIUS
James Peter Zevatkuskas 

į Dėdės Šamo Armiją išvy
ko 1942 m., balandžio 8 die
ną, dabartinis jo adresas 
yra U. S. Navai Hospital 
Annapolis, Maryland. Jo tė
vai, Izidorius ir Ona Zevat
kuskas, gyvena Chicagoje, 
9034 S. Houston avė.

James Peter Zevatkuskas

, James Peter Zevatkuskas, 
gimęs 1904 m., rugsėjo 23 
dieną, Chicagoje, baigė Šv.

; Petro ir Povilo lietuvių pa- 
įrapijos pradžios mokyklą ir 
(Bowen high school ir Ar- 
mour Institutą. Jis yra 
Pharmacist Mate 3rd class. 
Pasižymėjo baseball, basket- 
ball ir football ir bowling 
sporte. - ,

James Peter Zevatkuskas 
ėjo supervisor pareigas W. 
C. Ritchie & Company. Jis 
priklausė prie So. Chicago 
L. Vyčių kuopos, C.Y.O. ir 
Šv. Vardo draugijos.

18 vaiky motina
Mrs. Chester Miller , iš 

Silvis, UI., pereitą penkta
dienį, Moline ligoninėje pa
gimdė dvynukes mergaites, 
tai bus jos aštuonioliktas ir 
devynioliktas kūdikis. Aštuo 
niolika jos vaikų gyvena, 
vyriausias yra 26 metų am
žiaus.

Mrs. Miller vyras yra ma
šinistas.

Jaunas studentas 
išvaikė plėšikus

f

Chicagoje, pereito sekma
dienio vakare, Northwestern 
universiteto studentas, 16 
metų amžiaus, grįžo iš ledo 
sporto namo. Studentas pa
matė kaip vienas vyras išli
po iš automobilio ir priėjo 
prie vienos mergaites, ,28 
metų, ir norėjo iš jos atim
ti piniginę. Mergaitė bandė 
bėgti, tada vyras jai sudavė 
su revolveriu į galvą.

Nors studentas ir jaunas, 
bet jis tuojau atėjo gelbėti 
užpultą mergaitę. Tuojau iš 
auomobilio atėjo kitas vy
ras. Pirmasis vyras kelis 
kartus šovė į studentą ir 
paskui abu vyrai pabėgo au
tomobiliu.

Kai tik pasigirdo *šūviai, 
tuojau atbėgo kiti žmones 
Mergaitė buvo nuvežta į li
goninę, nes jos galva buvo 
sužeista, kada vyras jai su
davė revolveriu į galvą.

.. ..xAj

l "D r* ura*” Aoin* telephoto i

Secretary of the Navy Frank Knox (kairėje) su adm. Chester W. Nimitz, commander 
of the Pacific Fleet, po inspektavimo Pacifike kovos vietų, jie abu yra Nimitz’s ofise, 
Pearl Harbor. *

16 dienų gelbėjimosi valtelėse
ŠIURPUS PERGYVENIMAI PIETŲ ATLANTIKE. 
SIAUTĖ DIDELES BANGOS.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Kova su ligomis
„ Illinois valstybėje nuo 

ateinančio trečiadienio, tai 
yra nuo rytdienos, pradės 
kampaniją uoliau ir gyviau 
kovoti su venerinėmis ligo
mis.

Ateinantį trečiadienį gub. 
Green paskyrė “Sočiai Hy- 
giene day”.

Pietų Atlantike anksti Ka
lėdų dieną priešo submari
nas torpedavo Amerikos lai
vą. Keturiolika įgulos narių 
sėdo į keturias gelbėjimosi 
valteles.

Septynioliktą dieną iš 14 
vyrų, kurie sėdo į keturias 
valteles, buvo 10 vyrų išgel
bėta Amerikos prekybinio 
laivo.

ATVYKO Į CHICAGĄ

Pereitą šeštadienį į Chi- 
cagą atvyko Lt. Donald E. 
Karalovec, 22 m., iš La
Grange, kuris pietų Atlanti
ke gelbėjimosi valtelėje pra
leido 16 dienų, kada priešo 
torpeda nuskandino jų lai
vą. Lt. Karalovec per 16 die
nų turėjo įvairiausių pergy-

matė dvi ryjikės žuvųi, bet

Cukraus kupono 
No. 11 galiojimas

Nuo vasario 1 dienos iki 
kovo 15 dienos yra galioje

jos nieko jam nedarė. Pas-'cukraus kuponas No. 11, jis 
kui pamatė bapgžuvių vai-, yra geras 3 svarams cuk- 
kus, kurie buvo nuo laivelių; raus.
už kokių penkių pėdų. Vyrai) ---------------------------
norėjo bangžuvių vaikus nu- į

vyti su irklais nuo laivelių, ' |(aws 28
bet susilaikyta, nes buvo bi- j r
joma suerzinti bangžuvių. baigiasi vasario 7 d.
vaikų tėvus.

Vyrų tikėjimas į Dievą ir Vasario 5 diena yra pas- 
giesmės išgelbėjo juos po 16 kutinę diena įstaigų suvar- 
dienų iš jūros baisenybių, totojams gauti savo dalį ka-

-------------------------- vos vasario mėnesiui.
Vasario 7 diena yra pas

kutinė diena, kurią pasibai
gia kuponas No. 28.Kalinys pasislėpęs 

bačkoje pabėgo
Ravenna, Ohio. Pereitą 

sekmadienį, sausio 31 dieną, 
iš Portage County kalėjimo 
pabėgo George Urban, 26 

venimų. jis pripažįsta, kad metų amžiaus, jis buvo ka-
jų gyvybę palaikė dvasinės įėjiman nuteistas už tris 

giesmės, kurioms vadovavo apiplėšimus ir šovimą. 
negras jūrininkas. Urban pasislėpė į popie-

Parduodam^ Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSTAS B 
KAINAS.
.Turime didelį 
p a s i r inklmą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
ka liškų Knygų, Stygų, Rekor- 

’dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.,

JOHN A. KĄSS
/EWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8fl17

877 Illinois valstybės 
kaliniu įstojo į armiją

NERA BEDIEVIŲ

Lt. Donald E. Karalovec 
pareiškė, kad jis pilnai su
tinka su capt. Rickenbacke- 
riu,. kad jūrose gelbėjimosi 
valtelėse ir Bataan lapių ur
vuose nėra bedievių.

Vyrams stigo maisto ir 
vandens. Lt. Kralovec pripa
žįsta, kad jis laike 16 dienų 
būdamas jūrose gelbėjamos 
valtelėje nustojo 20 svarų.

rių atmatų bačką kalėjime 
ir tą bačką su popieriais ka
lėjmo sargas išmetė į orą 
iš cellblock. Kalinys tuo pa
sinaudodamas ir pabėgo, jis 
buvo apsiginklavęs iŠ lovos 
ištrauktomis geležiais.

Vasario 20 dieną 
baigiasi kuro aliejausz 
kuponas No. 3
Iki balandžio 12 dienos 

kūrenamo aliejaus kuponas 
No. 4 yra geras vienuolikai 
galonų. Vasario 20 dieną bai 
giasi galiojimas kupono No. 

3. . ,

k-

Dideli turtai
Green, Illinųįs gubernato

rius, pereitą sekmadienį, pa
reiškė, kad iš Illinois vals
tybės bausminį įstaigų (ka
lėjimų) pereitais metais ga-|. Per pirmas dienas
vo 877 kaliniai parolės, kad jūros® siautė didelės ban-

SIAUTE BANGOS

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais Chicagoje nejudamas 
turtas siekia $1,722,343,217 ( kurie turf 

vertės.

įstotų į armiją. Daugiau 
kaip 500 kalinių bylų dėl pa
rolės yra pavesta išspręsti 

jj valstybės drafto boardams.

gos,kurios daužė valteles 
Pirmą viena valtelė buvo su 
gadinta. Ir Kralovec pateko 
į vandenį, jis plaukė į laive
lį. Kada Kralovec užlipo ant 
krašto ir atsigręžęs atgal pa

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Apdntudllam ryvaat( (Elfe) nuo uftrlmimo dienon Iki 40 motų am

žiau*. oraakomlngo] apdraudos kompanijoje arba Fraternallnėje or- 
<a.nl«cl)oje. .

Apdraudžiamo automobilius ' l.lablllty and Property Dama<o”, nuo 
|R.OOO.i»(i Iki 110.000.00. Kainuoja "A-klaaos” savininkams tik 
$34.00 | motu*.

Apdnudžlam nuo ugnies Ir kitų nelaimių — namus, furnlčlua. au- 
tomobl.ljs, t rokus, krautuvių tavor*. Ir langus (Plate Olass). tavernų 
lr namų savininkų atsakomybe (Uahlllty), nuomas (renta), sveika
tą Ir nelaime (Health and Aee'dent), vagystę Ir apgavyste (Burg- 
lary and barceny). atsakomybe namų savininkų (Public Llabtllty). 
Užstatort kaucijas Draugijų Valdininkams Ir pavieniams, Ir visokį 
kita čia nejvardlntą turtą bei atsakomybe-

Už apuraudą galima tfcmoklU mėnesinėmis ratomls be Jokių komisų.
Dėl p'atesnlų Informacijų apie (vairias apdraudos (Insurance) 

lr kiek kainuoja, malonėkit atsilankyti ) raiti ne arba patauklt* Te
lefonu. o mes pri bflslme ) Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MAUIUKAS 
‘ General Insurance Broker 

2846 W. 69th St. 2-tram aukšte Tel. Prospect 8140
J

Kada bus vokiečiai♦ T

nugalėti
Capt. Eddie Rickenbacke- 

ris, žymus lakūnas, pereito 
Didžiojo karo herojus ir ne
senai pergyvenę* įvairiau
sias baisenybes Pacifike, 
kur su savo draugais plfldu-

Vario, bronzo vajus
Nuo vasario 8 dienos pra

sidės vario, bronzo ir misin- 
go rinkimas. Vajuje dalyva- 
vaus apie 650,000 mokiųjų.

Jei kas turite vario, bron
zo ir misingo — atiduokte 
karo produkcijai, tuo prisi
dėsite prie Amerikos karo 
laimėjimo.

Gaisras ligoninėje

Lietuvis pakeltas į 
į policijos leitenanto 
laipsnį

Antanas Paulus Willow 
Springs policijos stotyje bu
vo seržantu.

Antanas Paulus, pereitą 
šeštadienį, sausio 30 dieną, 
buvo pakeltas į Cook kaun- 
tės policijos leitenanto laips 
nį.

Chicagoje policijos leite
nantas yra Antanas Balzvi- 
kas (Balsvyick).

19 žuvo lėktuvo 
katastrofoje

Dešimt dienų nieko nebu
vo žinoma apie laivyno tran 
sportinio lėktuvo dingimą. 
Pereitą sekmadienį buvo ra
stas susidaužęs lėktuvas 
kalnų tarpeklyje, 10 mailių 
į pietus nuo Ukiah, Cal. 19 
oficierių žuvo, jų tarpe yra 
žuvęs ir Rear Adm. Robert 
H. English, commander of 
the Pacific Fleet submarine 
force.

Pusiau perskėlė 
submariną

Pietų Amerikos pakrantė
se buvo iš lėktuvų subom- 
borduotas vokiečių submari
nas. Submarinas buvo pu
siau perskeltas. Regis, poras 
vokiečių submarino įgulos 
narių iškilo į vandens pavir
šių. Tada brazilai lakūnai 
numetė gelbėjimosi valteles 
ir du vokiečiai buvo išgelbė
ti ir paimti į nelaisvę.

Chicagiečiai 
smarkūs vyrai

Chicagiečių vyrų, jų tar
pe ir lietuvių, yra nemažas 
skaičius už šio krašto ribų. 
Chicagiečiai pasižymi narsu
mu, jie suduoda priešui 
smarkius smūgius jūrose ir 
iš oro.

Padangų tikrinimas
1

Vasaro 28 diena yra pas-' 
kutinę diena periodiniam pa
dangų (tairų) patikrinimu:' 
tų keleivinių automobilių

ir “C” gazo-
lino korteles.

Vasario 28 diena yra pa
skutinė diena taip pat patik 
rinti komercinių mašinų pa
dangas...

Kovo 31 diena yrą pasku
tinė diena periodiniam patik 
rinimui keleivinių automo
bilių, kurie turi “A” gazoli
no korteles; iki tos dienos 
turi būti patikrinti ir mo
tociklų padangos.

10 milijonu įstatymu
The Lake Forest invalidų 

ligoninėje, 8 mailės į šiaurę 
riavo jūrose tris savaites,' nuo Seattle, Wash., pereitą mų. 
pereitą sekmadienį, pareiš- sekmadienį, kilo gaisras ir 
kė, kad vokiečiai bus nuga- apie 30 asmenų mirė nuo ug- 
lėti vėlai T944 metais. nies apdegimo. .

Yra apskaičiuęjama, kad 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse yra 10 milijonų įstaty-

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

‘■t Si*

J 'Si ,tSJ .8*1
*?"**••

i lį

- ***' "r-, _■ns-A ri?. *• ••***

Didelė Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY 

VinkBM po vienu ntogu

I

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7287

SUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 

WCFL, 1000 k. nedėlios vak. • vai. 
WHPC 1450 k. katvargals 7 v. ▼.

mu & (V

X Kun. dr. K. Rėklaitis, 
Tėvų Marijonų provinciolas, 
iš šv. Kryžiaus ligoninės, 
kurioj išbuvo virš aštuanių 
savaičių, išvyko ilgesniam 
Laikui toliau gydytis ir stip
rėti.

X Kun. A. Mažukna, MIC., 
iš Milwaukee, Wis., vasario 
7 d. atvyks į Cicero ir per 
Šv. Valandą Šv. Antano baž
nyčioj pasakys pamokslus.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj veikėja Kikienė jau ke
linta savaitė, kaip guli lo
voje. Paslydus ant ledo par
puolė, o pravažiuojąs veži
mas sužeidė.

X Julia Gerčaitė, kurios 
tėvai turi ūkį Riceville, Ia., 
atvyko Ciceron pas savo gi
mines. Per žiemą čia žada 
uždarbiauti, o pavasarį vėl 
grįš į ūkį padėti tėvams į- 
vairiuose darbuose.

X Komp. A. Pocius laba i 
gražią programą patiekė 
Bridgeporto Tėvų Marijonų 
Bendradarbių vakarienėje 
praeitą sekmadienį. Progra
ma buvo tikras vakarienės 
papuošalas. Bridgeporte ne
trūksta talentų, tiktai rei
kia juos surasti. ,

X Darhis-Girėno Ameri
kos Legiono postas praėju
sį sekmadienį suruošė šau
nią puotą Selective Service 
Local Board nariams pa
gerbti. Pasakyta patriotinių 
kalbų, išklausyta graži pro
grama.

X Lieut. Norbert Tuma- 
vick, buvęs Cicero demokra
tų partijoj žymus asmuo ir 
viešųjų mokyklų tarybos na
rys, baigęs gunnery officėrs 
kursą New Orleans, La., kur 
gyveno ir jo žmona, dabar 
parvyko porai savaičių na
mo paviešėti su tėvais ir 
draugais.

X Ignas Pikiells, vienas 
seniausių Dievo Apvaizdos 
parapijoj biznierių, 1818 S. 
Halsted St., praeitą sekma
dienį sulaukė daug svečių, 
atvykusių pasveikinti jį va
rdadienio proga. Pikieliai y- 
ra pavyzdingi lietuviai, stam 

i būs rėmėjai visų kilnių dar
bų.

X Genė (Jane) Kielytė, 
duktė Ant. ir Elzbietos Kie- 
lų, 3613 S. Halsted St., šio
mis dienomis baigė Armour 
pradžios mokyklą, kurioj ji 
buvo populeriausia iš visų 
mokinių. Dabar žada lanky
ti aukštesnę mokyklą. A. 
Kiela yra žinomas lakūnas- 
mašinistaa.

X Biznieriai Gust. ir Mor
ta Stakauiskai, 4600 South 
Marshfield Avė. savo užei
goj padarė remontą. Dabar 
bizniavietė daug šviesesnė, 
linksmesnė ir smagesnė.

X Liet. dr. J. Stone, gydy
tojas, gyvenęs ir ofisą tūrė
jęs Ciceroj, įstojo į Air 
Corps gydytojų štabą ir pa
skirtas apsistojo Floridoj. 
Jo žmona irgi sykiu išvyko.

Al’


