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..."and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NAUJU AKTU VISUS PASAUKS DARBAN
Respublikonai atstovai kongrese 
iškėlė nacionalinės karo tarnybos bilių

Prezidentas bus autorizuotas vyrus 
ir moteris šaukti į fabrikus ir farmasJ r • • T f I . •' * ♦ .■ ' * . 1 * t •! į • T 5 ' 1 *. t ‘ *

WASHINGTON, vas. 8. — Bilių iškėlė senatorius
Abiejuose kongreso rūmuo- Austin, resp. iš Vt., ir že- 
se iškeltas vadinamas Na- mesniųjų rūmų atstovas 
tional War Service aktui bi-' Wadsworth, resp. iš N. Y.

PASIPUOŠĘ PERGALES ŠYPSNIAIS
I

liūs, kuriuo prezidentui Roo- Jiedu pareiškia, kad karo
seveltui bua pripažinta galia' vykdytn0‘ ai reikalin.

Ą utilizuoti tautos vyrų ir mo- ‘
terų jėgas įvairiems 
bams, kokie yra

dar-
i ga sumobilizuoti milijonus

. , vyrų ir moterų. Sako, tik 
būtini lai- tuQ keliu bug atsiektas sek

inėti karą. šie gi darbai yra** 6 J mmgesms ir tikresnis karo
karo fabrikuose ir žemės . . _..laimėjimas. »
ūkyje (farmose),

50 nuoš. gaminamo 
v sūria skiriama 

lend-lease"r r i

Kai bilius bus pravestas, 
tai prisieis suregistruoti mo
teris nuo 18 iki 50 m. amž., 
imtinai.. Vyrai iki 65 m. 
amž. jau suregistruoti.

Sakoma, pirmiausia į tuos 
ir kitus darbus vyrai ir mo
terys bus pakviesti savano
riai įstoti tautos karo tar
nybon. Kai tuo kvietimu ne
bus gauti reikiami rezulta
tai, tada drafto keliu vyrai

Hoover sako, kad 
armija iurėlų kiek 
papildyti karo darbų
JVASHINGTON, vas. 8. — 

Buvęs prezidentas H. Hoo
ver pareiškia, kad U. S. ar
mijos didumas turėtų būti 
kiek sumažintas ir nors vie
ną milijoną vyrų armija šie 
met turėtų parūpinti dar
bams karo fabrikuose ir že
mės ūkyje.

Hoover sako, kad laikas 
yra Amerikos ir sąjuginin- 
kų pusėje. Tad nereikalinga 
stengtis vienu žygiu viską 
greitomis atlikti.

Anot jo, Vokietija tikriau 
galės būti suklupdyta 1944 
metais, negu šiemet.

Jis yra nuomonės, kad 
viską antkart greitai vyk
dant galima pakenkti narni-

Amerikiečių jėgos Guadalcana! saloj, 
Solomons, apsupo japonų jėgas

Japonai tuo būdu bus priversti 
kautis iki galo, arba pasiduoti

WASHINGTON, vas. 8. — iš visų šonų ir priversti
Laivyno departamentas pa- juos kovoti, arba pasiduoti, 
skelbė, kad Guadalcanal sa- Amerikiečių jėgos užėmė 
loję amerikiečių jėgos apsu- Titi poziciją ir tenai įsistip- 
po Cape Esperance sritį,, rino taip, kad japonai neįs- 
kur japonai turi savo svar- tengtų prasilaužti. Titi yra 
blausiąją bazę. Tuo būdu ti- apie už 35 mailių nuo Hen- 
kimasi ten japonus sužnybti derson airporto. Amerikie

čiai kol kas nesusiduria su

Britų lakūnai vėl 
atakavo Vokietija

smarkesniu japonų priešini
mosi.
- Gal jie tikisi paramos, ku
rios negali sulaukti iš jūros 

LONDONAS, vas. 8. —,šono nes amerikiečiai visur
Oro ministerija praneša, bud, ir pasirengę 
kad užpraeitą naktį britų la
kūnai bombardavo Pareinį,

VVASHINGTON, vas. 8. —
Maisto administratorius 
Claude R. Wickard paskelbė, 
kad gaminamo vadinamojo 

j “cheddar” amerikoniško sū- 
T rio 50 nuošimčių supirks vy

riausybė "lend-lease” prog- m°terys bus šaukiami, 

ramai pradėjus šio vasario

15 d. Sako, šis sūris reika- Naciai planuoja 
lingas karinėms jėgoms vi- - . .
suose frontuose. ' blitz naujam tronlui

Administratorius pažymi,
kad žymiausioji supirkto sū- 

^,rio dalis teks Sov. Rusijai.

AFL nori kitokios 
moterims lygybės

VVASHINGTON, vas. 8. —
Kongrese yra sumanymas

t "*x>rauca<'* Acuie »
Lt. Billy South Worth, pilotas (dešinėje), sūnus St. Lo- i daug sunkinti civilinių 

uis Cards manager, ir Lt. J. L. Dillinger, co-pilotas, pa- j ventojų. 
sipuošę pergalės šypsniais grįžę po pirmojo U. S. bombar 
davimo Wilhelmshaven, Vokietijoje.

niam frontui. Nedera per, Vokietijoje ir tą
gy-

Maskva praneša, rusų artilerija 
bombarduoja Rostovą skersai Dono

Britai parduoda
maistu i Afrikoje - brifŲ

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- ” 

rikoje, vas. 8. — Britai į 
prancūzų Šiaurinę Afriką 
prisiuntė apie 35,000 tonų

naktį
didieji bombonešiai bombar
davo įvairias kitas Vokieti
jos svarbesnes karines vie
tas. T I

STOKHOLMAS, vas. 8. — 
Žiniomis iš Berlyno nacių 
vadai sudarę planus naujos 
rūšies “blitzu” nužnybti są
jungininkų invaziją Euro
pon, kai tas kur nors bus 
vykdoma.

Nepasakyta, koks bus tas
naujas nacių "blitzas”. Ži- 

konstituciniu pataisymu mo-j novai w kad nacjai 
terims pripažinti visas c.vi- nugiyi,ti gu uig gavo ngu.
lines teises lygias su vyrais. ... KT 4.___. . .i - jais planais. Nes sąjunginm-APL (Amerikos Darbo fe- kgj nuogavug

deracijai remia sumanymą. g sirodyti
Tik reikalauja, kad tas pri- ... .

J f , tinkamesni už visus nacių
pažinimas butų pilnas, kad «b|įt2U8»> 
nebūtų daroma jokių išim
čių kad ir darbo klausimais.

*

MASKVA, vas. 8. — Išleis- Azovą, už 15 mailių pietva- 
tu vakar vakarą sovietų va- karų link nuo Rostovo. Taip mai8to produktų ir drabu- 
dovybės komunikatu pareik- netoli Rostovo atsiėmę ir,^ *r pardavinėti civi 

šta, kad rusų armija ties Olginskąją liniams gyventojams, pas-

Rostovo miestu užėmė pieti
nes Dono upės pakrantes ir 
skersai upės sunkiąja arti
lerija bombarduoja vokiečių

Kitu komunikatu sovietai kelbė Harold McMillan, bri-

praneša, kad rusų armija 
tarpe Belgorodo ir Kursko 
tolokai pasistumusi, taip pat

okupuojamą miestą. Upė to- tarp Kursko ir Oriol miestų, 
je vietoje yra apie 1,400 pė- Pažymima, kad Kurską ir
dų plati. Tik šis plotas ir 
atskiria rusus nuo Rostovo.

(Reuterio žinių agentūra 
iš Stokholmo praneša, kad 
rusai Rostovan jau įsiveržę 
ir gatvėse vyksta atkaklios 
kovos).

Sovietų vadovybė taip pat 
praneša, kad rusai atsiėmę

Sužinoma, ašis Tunisijoje susikrovus 
daugybę ginklų ir Amunicijos

Nepaisant sąjungininkų budėjimo/ 
ašis papildo ir kariuomenės jėgas

Naciu vadai tarėsi dėl 
karo jėgų didinimo

LONDONAS, vas. 8. — i
Ass. Press rekorduoja iš Ber 
lyno per radiją pranešimą, 
kad nacių vyriausybės auk
štieji pareigūnai praeitą SU U. S. ARMIJA TUNISI- trūktų kai reikės ašį 
penktadienį ir šeštadienį tu- JOJE, vas. 8. — Kadangi dyti jūros pakraščiais,
rėjo pritarimus su provin- ašiai iš Europos susisieki-1 
ciniais nacių vadais klausi- mas su Tunisija yra tram
inu, kaip padidinti Vokieti- pas, tad ji čia, kiek sužino- 
jos karines jėgas. Svarsty- ma, turi jau susikrovusi dau 
tos Vokietijos visuotiniam gybę ginklų ir amunicijos, 
karai priemonės. . Sąjungininkai kol kas neįs

tengia to sulaukti dėl tolimo 
VVASHINGTON. — Karo susisiekimo, 

sekr. Stimson atstovų rūmų Nepaisant to, sąjunginin- 
komitetui pareiškė, kad kai darbuojasi, kad neužsi- 
"lend lease” programa turi leisti ašiai ir pilnai pHsi- 
būti pratęsta. Nes be to bū- rengti planuojamai ofensy- 
tų pakenkta visiškam 
laimėjimui.

klup-

Oriol rusai darbuojasi ap
supti ir ten vokiečius pagau
ti į spąstus.

Sovietai su Turkija 
yra draugingi

I
ANKARA, Turkija, vas. 

8. — Sovietų Rusijos amba
sadorius Turkijai S. A. Vi

Taip pat sužinota, kad ne
paisant sąjungininkų budė
jimo, ašis dar ir vis dau
giau kariuomenės prisiunčia 
į Bizerte ir Tunis bazes.

tų rezidentas ministras Š. 
Afrikai.

Jis pareiškė, kad Britani
ja nusprendusi Afrikai pris
tatyti tiek maisto produktų, 
kiek pristatys J. A. Valsty
bės. Sako, tas bus "fifty 
fifty” propozicija.

60 japonu nukauta 
Naujojoj Gvinėjoj

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, vas. 8. — Paskelb
ta, kad sąjungininkų ka
riuomenė susirėmime su prie

nusileido Turkijoje
ANKARA, Turkija, vas.

8. — Čia pasklydo žinių, kad 
du britų lėktuvai su 14 la
kūnų, kurie skrido Egiptan, 
buvo priversti nusileisti kaž
kur Turkijos toritorijoj, re
gis, Trakijoj. Matyt, jie bus 
internuoti.

Olandu naciu armijos 
vadas nušautas

LONDONAS, vas. 8. —

priešui paramą atakuoti. 
Guadalcanal salos U. S.

lakūnai ir toliau atakuoja 
japonų aplinkines bazes So
lomons.

Mussolini, regis, 
sieks taikos

BERNAS, Šveicarija, vas. 
8. — Buvusį Italijos užsie
nio ministrą grafą Galeazzo 
Ciano, savo žentą, Mussolini 
paskyrė ambasadorium Va
tikanui, anot žinių iš ; Ro
mos.

Neutraliniai laikraščiai ir 
stebėtojai šį įvykį aiškina, 
kad, regis, Mussolini planuo 
ja su Vatikano pagalba sie
kti Italijai taikos su sąjun
ginėmis valstybėmis.

Yra žinoma, kad Vatika- 
nas taikos klausimu gali pa-

Iš Olandijos per nacių kon- daryti kontaktą su sąjun- 
troliuojamą radiją paskelb- ginėmis valstybėmis per šių 
ta, kad revolveriu ties savo valstybių atstovus. Bet tas 
namais peršautas ir praeitą yra nepaprastai opus klausi- 
šeštadienį miręs Įeit. gen. mag.
H. A. Seyffardt, 70 m. amž.,'
olandų nacių legijono vadas. NEW DELHI. — Britų 

Nepažymėta, kur tas įvy- lakūnai atakavo japonų oku- 
kupuojamą Rangoon bazę 
Burmoje. Apie 30 tonų bom
bų išmesta.

nogr&dov vasario 6 d. suren- įu Q , kę.

gė pietus turkų Premjero nukov{ |

Be to, sąjungininkų bom-Sukru Saracoglu pagarbai
Be kitų svečių pietuose japoių oku

lyvavo dar ir britų ir Ame-1, 
rikos ambasadoriai.

Paaiški, kad Sov. Rusijos
Santykiai su 
draugingi.

Turkija yra

Mhi. pirm. Churchill 
grįžo Londonan

LONDONAS, vas. 8. — 
Ministras pirmininkas Chur- 
chillia vakar lėktuvu grįžo 

Bet ašis Tunisijoje neturi Londonan iš 10,000 mailių
ganėtinai oro jėgų. Sąjun
gininkų oro jėgos visur prie

šo oro jėgas viršija. Daug 
ašies lėktuvų sunaikinta.

kelionės.
Po Casablanca konferenci

jos jis aplankė Turkiją. Kip
ro salą Cairo ir Tripoli.

puojamus miestelius olandų 
N. Gvinėjoj. Kai kur japo
nai atakuoti ir kulkosvai
džiais.

WASHINGTON. — U. S. 
biudžeto direktorius H. D. 
Smith siūlo kongresui pra
vesti pay-as-you-go taksų 
planą ir nuo bal. 1 d. vyk
dyti:

LONDONAS. — U. S. ir 
britų bombonešiai atakavo 
Neapolio krantines ir Sar- 
dinijos orinę bazę Cagliari.

LONDONAS. — Britų la-

rOEJIEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
lONDS 

(AND STAM PS

LONDONAS. — Pasitin
kant grįžusį min. pirm. 
Churchillį minia šaukė už 
invaziją Europoje.

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijos vyriausybė pripa
žino ir patvirtino Atlanto 
čarterį.

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

Sakoma, jis apie savo ke* kūnai atakavo nacių subma-- Tas yra svarbus ašiai minu-
karo vai. Darbuojamasi, kad są- saa atsižvelgus, kokį vaidme lionę raportuos parlamen- rinų bazę Lorient, Prancūzi- 

jjungininkams nieko nepri-,nį kovose turi lėktuvai. i tui. 'joje.

_____ ______ _____

VVASHINGTON, vas. 8. — T xl . , o
Karo departamente, paakel- IeŠk°,e Darbo? 

bė dar 1,036 karius ameri- Jei ieškote darbo, pažvel- 
kiečius, kurie yra japonų I 3-člo puslapio "Olas-
nelaisvėje Filipinų «alo«. S*kcl>"- -1™'. rV!U
_ . J / . . . nepaprastą sąrašą |valriQ,
Tarp jų yra daugiau kaip Rera, apraoUamq darbų!
200 karininkų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Amerikos Lietuvių 
draugija ir jos veikla

karo bonų. Studijų ratelis 
pradžioj metų kun. Mozerio. i 
vėliau kun. Ged ros vadovau
jamas, buvo patenkinamai 

Washington, D. C. — Sos- }ankomas. Tame ratelyje bu
tinės lietuvių draugija di- davo referuojamas ir disku- 
džiumoje susideda iš įvai- tuojamos aktualios ir na
rsausiu sričių valdininkų: riams rūpimos temos, 
mergaičių ir vaikinų. Jauni- Padaryta Užgavėnių be
rnas suvažiavęs Vašingtonar jįUB ir vėliau, “svvimming 
pastaraisiais metais iš įvai parly” didžiuliame Shore 
rių Amerikos lietuvių kolo- ham viešbučio baseine. Va 
nijų. Nedaug tėra tokių, ku- garos metu padaryta iškilų 
rie būtų čia iš seno įsikūrę, (piknikų) už miesto. Padė- 
nors esama ir tokių ir dargi kos dieną draugija delega- 
ateivių iš Lietuvos. Vyriš vo saVo narę, Oną Gavelytę. 
kių skaičius draugijoje, ka dalyvauti United Nations A- 
ro metu, sumažėjo jų da merikos karo bonų pardavi- 
lis yra kariuomenėje. Tiki- mo parade tautiniais rūbais
masi, šių metų pradžioje pa
sirodys naujų lietuviškų vei
dų. Aktingesnių draugijos 
narių skaičius svyruoja a- 
pįe 70.

Pereitųjų metų draugijos 
; veikla buvo gana įvairi.

Prieš perimant pareigas da 
j bartinei valdybai suruošta 

vieša prof. K. Pakšto pas
kaita apie Lietuvą, George- 

! town universitete. Dabarti
nė valdyba suruošė iškilmin
gą tradicinį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą pe

SUBMAKINAS SKANDINA ŠVEDŲ LAIV V

ir su Lietuvos vėliava, Fre-
dricksburg, Va., kur buvo Vokiečių submarinas (centre) švedų prekinio laivo įgulai davė 30 minučių laiko -ap- 
kviečiama ir lietuvaitė. Pir- leisti laivą, tada buvo laivas nuskandintas keturiom bombom, dienos, šviesoje, Pietų 
mininko namuose suruošta Amerikoje. Vienas gelbėjimosi laivelis matosi kairėje, kitas priešakyje. Laivo įgula po. 
Naujų Metų sutikimas. trijų dienų pasiekė žemę.

Lietuvos 25 metų Nepri
klausomybės proga ruošia
masi atatinkamam minėji
mui, kuris įvyks vasario m. 
14 d. šventės proga įvyks 
pamaldos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje, kur vika
rauja draugijos kapelionas, 
kun. J. E. Gėdra. Po pamal
dų draugijos nariai bus Lie-

reitais metais. Draugija, tuvos ministro P. Žadeikio, 
kaip kasmet, priglaudė visą svečiai priešpiečiams. Vaka- 
Vyt. Bi'eliajaus šokių trupę re įvyks draugijbs narių ir 
atvykusią į tarptautinį tau

gailės nors 25 centus paau 
koti šiam kilniam tikslui. 
Tikietus šiam minėjimui ga 
lime įsigyti Šv. Andriejaus 
klebonijoje, taipgi šv. Ka
zimiero ir Šv. Jurgio para
pijų klebonijose. Rasite ir 
veikėjų visose trijose para
pijose, kurie šiuos tikietus 
pardavinėja.

Jūs žinote gerai, nereikia 
man priminti, kiek mūsų my
limoji tėvynė yra nukentė
jus ir tebekenčia. Kaip pra
keiktasis komunizmas buvo 
ją prislėgęs. Kaip nacizmas 
ją spaudė. Kiek iš mūsų bro
lių ir seserų žuvo šiam ka
re, kiek jų buvo ištremtų. 
O kas žino, kiek toji brar 
gioji šalelė šiandien gal ken
čia nuo karo, bado, gal net 
maro.

Tad, brangūs lietuviai, už- 
jauskite savo brangią moti
nėlę Lietuvą; parodykite už
uojautą jos 25 metų nepri
klausomybės minėjime; įsi
gykite bilietus koncertui ii 
prakalboms, nors tiek pagel

bėdami medžiaginiai. Savo. 
dalyvavimu šiame minėjime 
gaivinkite dar teliepsnojan- 
čią Lietuvos' dvasią.

Lietuvos VytiĄ

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

-X

Mokam 3% už padėtys pinigu*.

TURTAS VIRŠ $6,906,900.90 
Atsargos Fondas virš $700.000

Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washlngton, Di C.•

Iš Šv. Kazimiero 
parapijos veikimo

Sioux City, Iowa. — Sau 
šio 31 d. įvyko parapijos 
metinis mitingas. Finansinis 
raportas parodė, kad mūsų 
parapija yra labai gerame 
stovyje. Skolos nedaug liko. 
nemažai pagerinimų padary
ta bažnyčiai. Parapijos ko 
miteto nariai labai gerai 
darbuojasi. Visa tai klebo-

Jonas Augustinas ir Juozas 
Gražia.

Lieut. Juozas Gražis sau
sio 26 d. susituokė su mo 
kytoja Ona Stakiūte. Ji grį
žo į savo pareigas, o jis iš
vyko į paskirtą kariuome
nėj vietą.

Laikomos šv. Mišios už 
mūsų parapijos kareivius, 
kad Visagalis juos saugotų 
ir kad laimingai sugrįžtų Į 
namus. Atminimui turime 
prie altoriaus vėliavą taipgi 
kareivių vardus.

svečių susibūrimas ir pasi
linksminimas O. Gavelytės

ssuAeįkdama tai trupei gali- Hute. Vietos angliška spau-tnas parapijonai labai į- 
raybės priimti festivalo ruo- da apie šį minėjimą jau pa- vertina. Todėl jie buvo vėl 
sėjų kvietimą. Ta pačią pro- kartotinai rašė. j išrinkti. Jie yra: Povilas A-
ga. atskiroj salėj, draugijos Naujai atvykę Vašingto- damonis, Pranas Kapočius, 
iniciatyva, toji trupė įĮĮemąon- nan Amerikos lietuviai kvie- Juozas Yodelis, Povilas Pa- 
strayo Lietuvos ir kiliau- čiami būti nariais ir visada kėnis. Jau ketinti metai dar- 
tų liaudies šokius draugijos yra pageidaujami svečiai, buojasi parapijai ir visuo- 
nariams ir jų kviestiems sve Svarbesnieji draugijos pa- , naet verti padėkos, 
čiams. Trupės narių garbei rengimai b e i susirinkimai Gavome bažnyčiai dvi la-
padaryta susipažinimo priė- skelbiami vietos angliškoje bai gražias stovylas, būtent-»» 
mimas bei pasilinksminimas spaudoje. ; Širdies Jėzaus ir Šv. Juozą c 2514 j h A gį

tinių Šokių festivalį, tuomi

Ieškomas Mikas Skuja, ku

Lietuvos 25 metu 
Nepriklausomybes 
minėjimas

Philadelphia. Pa. — Sek
madienį, 14 d. vasario, Phi 
ladelphijos lietuviai katali
kai minės 25 m. Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
ves.

Iškilmės prasidės suma 
naujoje Šv. Andriejaus^baž- 
nyčioje, prie 19 ir W,allace 
gatvių, 11 valandą ryto. Šv 
Mišios hus paaukotos už gy Į 
vus ir mirusius Lietuvos i

ris išvyko į Chieagą ir jau I Amerikos kareivius, už ken
10 metų kaip nuo jo nieko 
negirdėt. Jeigu kas galėtų 
duoti kokių informacijų a- 
pie jį, gautų dovaną. Ar jis

čiančius lietuvius ir už mū 
sų brangios tėvynės išlais
vinimą.

8 vai. vakare Šv. Andrie-

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠT1R1NĖJA
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: — EUCLJD 906

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

Tel. Cicero 7681

STANDARD. 
FEDERAL
SAVINGS) »

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICH, 
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso TeL: CENtral 1824 
V&lahdosr 9 ryto iki 4 popiet,* ą 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

draugijos pirmininko, J. Vai Ankstesnis įžymus drau-. po. Paaukojo dvi moterys , lQwa
ciekausko (Walker) namuo- gijos pirmininkas, A. Šupie- būtent Mrs. Thomas A. £ea 1 y’ °Wa‘

' se. nis, buvęs Supreme Court Com ir Mrs. Frank Coreoran
Draugijos sporto. bowling< valdininkas, išvykęs kariuo-; Labai dėkingi J0m3 už ta3 i

sekcija, per pereitus metus meDen' Nuo pereltų metl) gražias aukas.
, - , «... • , i pirmininkas yra J. Vaicie-i .. fbuvo narių skaitlinga, lan- ' ,Wan.„, irei ta.l Parapijos komitetas taiso
koma. Užbaigl-avėms suruoš-1 t “ i svetainėje naują virtuvę su

gyvas, ar ne, praneškite šiuo jaus mokyklos salėje, 1123 
Lemon gatvė, įvyks koncer
tas ir prakalbos. Įžanga 25

Namų TeL: Aberdeen 4774

PJTAHNAVJMAI

ta bendra draugijos vaka 
rienė Hamilton viešbučio re 
staurane. Suruošta eilė bin
go partijų. Iš draugijos pel

• no nutarta įsigyti Amerikos I S1*” >st°jirao tik,lu gili 
kreiptis telefonu arba į kun. 

| J. Gėdrą (tel. Hobart 1434), 
arba į raštininkę (tel. No. 

i 8554. Ext. 101), arba stačiai 
i į susirinkimo vietą, kuri ts- 
! ti skelbiama laikraščiuose.

Didele Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,

JEVVELRY 
Viską* po vienu «togu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUlHtIKO KABIO PROGRAMAI: 
WCFL» 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHKC 1450 k. kclvcrgulH 7 v. V.

vęs Supreme Court valdinin
kas; raštininkė — Elena Če- 
puliūtė (Chepolis). Nauji as-, ,
menys. informacijos ir drau-| Kad sutaupyti

(pinigų, komitetas pats dir-

įvairiomis šėpomis. Tas pa
gerinimas mums yra labai

VĖLIAVOS
IK SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
10& W. MADISON ST.

IIAN. 2396
FLAUS - BANNERS - BADGUS

Koresp. ,* centai. Pelnas skiriamas Lie 
tuvos pagalbai ir išlaisvini
mui. Kiekvienas ištikimas 
Lietuvos mylėtojas nepasi-

DR. G. SERNER

IV O IK STU UI O
1945 VVest 35* Street

ADVANCED PHOTOGK Vl’ll V 

I.OWEM1 POSSIHI.E PRK L>
PR<»N» I VFA YR» TI 2i|7

ba parėjęs iš darbo. Virtuve
atseis kelis šimtus dolerių LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Kada darbas bus užbaigta* 
surengsime šeimynišką va 
karą svetainėje.

Nors mūsų parapija yra 
maža, bet iš joa yra apie 70 
kareivių eilėse tarnauja mū-1 
sų šaliai. Vieną mūsų karei 
vį japonai lauko nelaisvėj 
Paėmė Pilipinų salose. Jib 
yra Boleslovas (Billie) Bu 
lota apie 20 metų. Trys is 
mūsiškių yra lieutenantais. 
būtent Alfonsas Strazdas.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam sr- 
Tanlmul. Saucokite Jas. leledaml 
Htagmmtnuotl Jaa njodvrnMklaorta 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S& METAI FATYIUMO 

pririnkime skintų, karte pašalina
visą aklų (tempimų. ..

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

LIETUVIAI
DR. STRK0L1S

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1860

DAKTARAI
Tel YARds 3146 » ■

DR. V. A. JIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

, 744 IVest 35th Street

M

25 Metų Patyrimo
Tek: YARds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Treriad. ir Sekmad. pagal sutartj.

1801 So. Ashland Avemoc
ll-tosuunpss

GAMAL 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien te«e a. aa. Iki S:SS p. aa. 
TrMfaO. M SsitaA S:S0 a. aa. 

O< 1 <

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. .
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dtnette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas. z

Pasirinkit Savo Aud'.nj-
Paairihkit Savo Stylių i, .eini,

MES PKKI>1KBH1M RETĄ •

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE LUXE
4315-17 AIOTHER

%

it l'unlrlnklinai, ap-
<1 ■'mis lų IS puikiu

u t rte kainus klvkvto 
no užsakymo.
it VBLTVI pe ūmi
nio patarnavimas 
netsllau <0 mailių 

t tolumo.

(J P H O LST E RI N G & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

Ofiao UI. VIRginia 0036 
Retidsncijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
*Ofi«o vai.: 1—3 ir C—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6021.
Res.: K£Nwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 351h Street

Tel. CANal 6122

DR.BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Vnlandiie: I—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečlad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 6tth Place 

Tel. BEPubSc 7848

Tei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Avė.
arti 47th Street

«at: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HBMlock 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso TeL................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v 
Traėiad. ir Sekm. tik susi

4729 Sa Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Ckicago, IK
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir uuo 7 iki vak vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dietų.

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

Tel. CANaI 0257
•’ Rea. tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reairtenriįa: 6600 8a Artesian Ava

VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3 P-P- 
6 Ud 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 32l0 
Rez. TaL LAFayette 0004 

• * Jeigu NeaLsOicpama —
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm.. Aalr., Ketvir.. 6 Ud 9 vak.; 
Penkt., šeltad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sekmadieniai* pagal euaitarjm^

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETK1STAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą. •

JOS. F. BUDRIK
HRAUTVVaiE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DtL RADIO PATAISYMO — 

•aukite YARDS 8068.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

___ ... _
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Antradienis, vas. O 3., 1943 DIENRASTTS DRAUGAS

PILIETYBES REIKALAIS
• k

Rašo Viktoras Balanda
STRAIPSNIS 19

_ Siekiant išsiimti pilietybės 
popieras dažnai mes padaro
me neapgalvotų klaidų. Be 
kitko mūs paklausia, ar mes, 
tapę piliečiu, eisime į karą. 
Didžiumoj kandidatai į pi
liečius yna. jau 50 arba dau
giau metų. Kiekvienas sako
me: eisime. Bet kaip paklau- 
šia, dėlko nėjai į pereitą ka
rą, tai tas nemažai galvo
sūkio suteikia.

Žmonės visaip sukinėjasi. 
Dažniausiai atsako: buvau 
perjaunas. Bet žmogus, kurs 
dabar turi 50 m. amžiaus, 
praeito karo metu buvo apie 
25 metų amžiaus. Reiškia, 
buvo tinkamiausias kariuo
menėn. Toks pasiteisinimas 
pėra tikslus. Tikras atsaky
mas yra toks lengvas, kad 
net juokas ima, kaip žmo
gus be jokio reikalo griebia
si melo.

Jeigu kas užklaus, kodėl 
* nėjai į karą, reikia atsakyti 

teisingai: manęs nešaukė, 
dėl to ir nėjau. Juk visi vy
rai buvome užsiregistravę, 
tuomi ir pareiškę valdžiai 
sutikiųią esant reikalui eiti 
i karą. O jei mus kariuome
nėn- nepaėmė, tai ne mūs
kaltė. *

Dabar susipažinkime su to 
kiu klausimu.

Klausimas: Kokios užduo
tys yra Amerikos kongreso? 
(What does the United Sta
tes congress do?)

Atsakymas: Amerikos kon 
j gresas leidžia įstatymus, yi- 
I soma Jungt. Valstybėms. 

(The congress makes the 
laws for the United Statei).

Vėl gi, dažnai tenka nu- 
- girsti tokį klausimą kandi

datui: “Ką padarei Ameri
kai gero, jei nori tapti pi
liečiu”? Šis klausimas daug

. galvosūkio įvaro būsimiems 
piliečiams. Bet ir šis nėra 
toks sunkus, kad nebūtų ga
lima įkasti. Tas “gero pa
darymas” visaip galima su
prasti. Jei mes šaly gyve
name pagal įstatymus, tuo

mi jau prisidedame prie tos 
šalies gero. Mes dirbame ir 
savo darbu prisidedame prie 
gerinimo šalies. Už uždirb
tus pinigus m e j perkame 
maistą, rūbus, namus, mo
kame taksus ir tuomi labai 
daug prisidedame prie šalies 
gerovės.

Londono lietuviai
(LKFSB) Lietuvos įgal. 

ministeriai-pasiuntiniai prie 
įvairių valstybių pasiskirstę 
darbu ruošia medžiagą bū
simajai taikos konferencijai. 
Jų darbą sunkina stoka žmo
nių ir lėšų. Įtakingesnieji 
Londono lietuviai perdavė 
pageidavimą, kad Amerikos 
lietuviai irgi tais klausimais 
daugiau susirūpintų.

Prašo pasimelsti gimi
niu, pažįstamų už mi
rusius savo Tėvelius

Chester Bernard-Bernac- 
kas, gyvenantis adresu 1932 
N. Hbnore St., prisiminęs, 
kad šįmet jau suėjo 25 me
tai, kaip mirė jo tėvas, o 
vasario 10 d. sueis metai, 
kaip mirė ir motina, būda
mas pavyzdingu sūnum už
prašė gedulo Mišias šv. su 
egzekvijomis vasario 10 d., 
motinos 4nirties dienoj, ca- 
lunavos šv. Mišios bus Auš
ros Vartų parap. bažnyčio
je ir penkerios skaitytinės 
šv. Mišios Tėvų Marijonų 
vienuolyne, o vasario 11 d. 
Šv. Mykolo parap. bažnyčio
je. «ap.

“Darbai parodo meilės jė
ga” (Ooethe).

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

ANTANAS STANEVIČIUS

•Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir brolį, Antaną Stanevičių. 

Netekome savo mylimo Vasario 11 d., 1942 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 4 gedulingas šv. Mišias ketvirtadienį, Vasario 11 
d.. Nekalto Prasid. Švč. Panelės bažnyčioje, 8 vai. ryto, penk
tadienį, Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 7 vai. ryto, šešta
dienį, šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje, 6 vai. ryto ir 
Vasario 16 d Nekalto Prasid. švč. Panelės parap. bažnyčioje, 
7 vai. ryto. •

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. 
a. Antano sielą. /

Nuliūdę: Moteris, Giminės ir Seselė M. Margarita Kazimie- 
rietė Kiseliūtė.

I

h

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVFUTISINO DEPARTMy^fT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh 9488-9489

HELP WANTEI> — VYRAI

BORING MILL OPERATORIAI
Karo darbai, 60 valandų savaitėje, 
darbas tiktai dienomis. HeatsISau- 
kitę. Jei dabar dirbate pilną laiką 
karo darhuose.

VANDFRCOOK & SONS 
, 900 N. K U pat liek

VYYRAI reikalingi prie a beinu dir
btuvės darbų. lOOęf, kuro dirbtu
vė. Pastovus darbas su viršlaikiu. 
MICARTA FABRICATORS, INC.

5324 Ravmsrvood Avė.

WAREIIOUSE LABORERS
Darbai vyrams, kurie gali atlikti 
sunkius warehouee darbus. ‘Atsi
šaukite 9:30 vai. ryte.

WIF.BOLDT’S 
26S1 W. Arthington

VYRAI
Reikalingi išliuoduoti karus. Pasto
vus darbas, užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką Ir pusę. Atsišaukite: 

TURNER MFG. CO.
2309 s. Keeler Avė.

PORTERIS Ir taipgi MALIAVOS 
PLOVIKA8* reikalingi. Pastovus dar
bas. gera mokestis. Referancijos 
reikalaujamos. Atostogos su mokes
čiu.

SCHLOKSERfi BAKERIF.S 
4822 Jf- Lincoln Avė.

TOOL ROOM LATHE 
HANDS IR DIE CASTING 
TRIMMING DIE MAKERSA.
Prie karo darbų. Gera mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio, jei norima.

HEICK DIE CASTING CORP. 
4061 W. Schubert

Arba pašaukite CAPITOL 5100 
dėl pasitarimo.

RAILROAD 

FREIGHT HANDLERS

DIENOS DARBAS 
NUOLATINIAI

C. J. RAILWAY
2035 PERSHING PL. 

MATYKIT MR. FISCHER

HELP WANTEr> — MOTERYS

TARNAITĖS
IR VALYMO MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

OPERATORES 
Patyrusios prie single needle maži
nu. Pastovūs darbai.

K R OI,L BROS. OO.
1801 S. Mk'lilgan Avė.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastlc blndlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga. laibai (domus darbas. 
Dieną Ir nakt) shlftal, greitas jsldlr- 
btmas.

FLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

REIKALINGA KLEBONIJOJE vi
dur amžiaus moteris už virėją Ir 
pagelbėti prie apvalymo darbų.

Pašaukite — CANAL 8010

MACHINISTAI AR 
PATAISYMUI MACHINISTAI

Patyrę prie per-dlrblmo mašinoms 
(ranklų. Atsišaukite SeStadlen) popiet 
nuo 3 iki G ar antradieni ryte nuo 
9 Iki 12 pietų.

INTERSTATE MACHINERY CO. 
1431 VV. Pershtng Rd.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
‘ RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ elerks. aknratlškų skai
čiuoto |ų. Tvplsts Ir Rtenograflsčlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų Ir mo
terų. Turi turėt savo jranklus. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui kuro pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygoa.

JeJgu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia k/eiptis pus mus. Atsineškite 
jrodymus pilietybės Ir šf SKELBI
MĄ I —

, EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

FACTORY HELP — VYRAI IR 
MOTERYS. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite 5-tanie aukšte.

GI.ADSTONE C.ASE MFG. CO. 
511 S. Sangamon St.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

TRITCKERS reikalingi prie ware- 
house darbų. S2G.45 už 44 valandas 
darbo. Yra kiek tai viršlaikio. At
sišaukite prie Peter Kramer.

AI,BERT DICKINSON CO.
2750 W. 35tli St.

HOUSEMEN
Atsišaukite J Timekeeper's ofisą. 
F.DGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Mierithin Rd.

"REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtI.

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE

FACTORY HELP
NEIŠLAVINTI

Pageidaujame vedusių vyrų kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant 6 die
nas j savaitę. Patyrimas nereikalin
ga. Amerikos piliečiai. Defense dirb
tuvė.
DEWF,Y « ALMY CHEMICAL CO. 

0050 W. Kist St.
-------------------------------: ...............

NEPATYRĘ 
VYRAI

LAIKAS IR PUSE UŽ SUVIRS 
40 VALANDŲ 

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATING 
4309 W. Lake

DOCK MEN
Consolldate Freight Co. turi darbų 
keliems vedusioms vyrams prie do
kų darbu. Pastovūs darbai blaiviems 
Ir darbštiems darbininkams. Gera 
mokestis. Matykite Mr. F. I,. Ayers. 

509 W. ROOSEVELT RD.

MERGINOS — MOTERYS
100% karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite p(įietybėa įrodymą.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bioomingdale Avė.

STOUFFER GIRLS
Reikalinga jaunų, gražiu merginu 
be patyrimo tapti STOUFFER 
GIRl,S. Turi turėt gabumų uždirbti 
daugiau negu paprasta (eigą. Ma
lonėkit kreiptis prie Misa Pavis.

STOUFFER’S RESTAURANT 
32 E. Ramlotph St.

MERGINOS REIKALINGOS. Pradi
nės, Flling. Typlng. General Office 
darbams. Proga Jsidirbti. Gera alga.

AMERICAN SPRING & MIRĖ 
SPECIALTY CO.

816 N. Spaulding Avė.

SF,WING MACHINE OPERATO
RES. , patyrusios prie eanvas; leng
vo svorio: nuolatiniai darbai, defen
se darbai.

TDEN A CO.
560 W. VVashington Blvd.

FEEDERS. FOLDERS Ir .SHAKERS 
Gera alga: puikios darbo sąlygos. 
Matykite M r. Burgener.

BISMARCK HOTEL. LAl’NDRY 
Rando! pli Ir Wclls Sts.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shlf- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulnskl .Rd.

MACHINE OPERATORIAI
Dirbti prie eanvas laivams buorų. 

ALL AMERICAN SAU, CO. 
1469 S. Michigan Avė.

— 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 t
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

TARNAITĖS
Patyrusios pageidaujamos. 18 iki 
40 metų amžiaus. Turi būt šva
rios, išlavintos ir mandagios. 6 
dienos į savaitę. Atsišauukite prie 
Housekeeper.

4VINTHROP TOWERS 
6151 VVinthrop Avė.

Reikia, sukrikščioninti žmo 
nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsdriš. (Kun. F. 
Juras).

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
ir geru piliečiu. (Webster).

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

PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų tr veiklų pardavlmd patarnavl. 
mą. Mes turim suvlrš 2,000 .pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atailan- 
kykit pas mus kuogrelčiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
S. 52ND AVĖ., Phone CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems inarglčiams. Nuo 3800 
iki 310,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

/ Phone: CICERO 453.

INSURE YOUR HOME
AOAINST HITLERĮ

8»DWIt SAVINOS MHOS S STUMK

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

. A. A.
25 METU JUOZAPO 

BERNECKIO (BERNARD) 
IR VIENŲ METŲ JUZEFOS

BERNKCKIEN18 
MIRTIES SUKAKTUVES
Jau 25 metai nukako nuo 

Juozapo mirties Ir vlenert me 
tai nuo Juzefas mirties, kai 
negailestinga mirtis atskyrė IA 
mūsų tarpo mylimą, tėvel) ir 
motlnėlg. Juozapą Ir Juzefą 
Berneekius.

Netekom savo mylimų — 
tėvelio Sausio 10 4. 1918, o
motinėlės Vasario 10 d.. 1942 
metais.

Nors laikas tęsiasi, bet men 
Jų niekados negalSalme utmlrė
ti. Lai Oalleatlngas Dievas su
telkia Jlema amžiną atlls).

Atmindamas Jų liūdną pra
šiltai Intmą Ui m Ūsų tarpo, ut- 
praėlau gedulingas iv. Mišią* 
< cal u na vos) treėladlen). Vasa
rio 10 d. Aušros Vartų parap 
bainyėtoje, 7:45 vai. ryto. Ir 
ketvirtadieni. Vasario 11 d. 
(•u egzekvijomis) A?. Mykolo 
parap. bažnyčioje. R vai. ryto

Prašau visus gimines, drau
gus tr pažystamus dalyvauti 
Alose pamaldose ir kartu pa
simelsti už a. a. Juozapo Ir 
Juzefas sielas.

Mirusius tėvelius prisimena 
sūnus Konstantas (Cliestrr).

SKAITYKITE “DRAUGĄ” REMKITE “DRAUGĄ’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DIDYSIS Ofisas Ir Dlrbtuv!: 527 N. H’ESTERN AVĖ. 
• (Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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 Naktj.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyseu

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

Telephone YARD8 1419

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1118-89

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0691

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0777

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
tl atotiea WGES (1390), au Povilu šaltimieru.

ANTANAS M. PHILLIPS
IMI LITUANICA AVZNCB , Phone YARDS

I. LIULEVIČIUS
SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAPA YFTTF 1571
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dės, jei tik patys vadai rodys daugiau rosidomėjimo 
ir iniciatyvos. Visiems kitiems reikalams pinigų atsi
randa, atsirastų ir šiam, vienam iš pačių svarbiausių
jų reikalų.

MES, LIETUVIAI KATALIKAI, TURIME DIENRAŠTĮ
Vis tik yra geras ženklas, kąd katalikiškų dienraš

čių klausimas pradedamas kelti. Mes tuo klausimu ra
šome ne dėl to, kad galėtume paveikti ataakamingut 
asmenis ar institueijas juo gyviau susirūpinti, bet dėl 
to, kad mes patys giliau persiimtume reikalu savo, lie
tuvių katalikų, vienintelį dienraštį stipriau palaikyti. 
Mes galime džiaugtis, kad turime dienraštį ir kad bent 
maža dalimi galime atlikti tai, kas katalikiškam dien
raščiui yra skirta atlikti.

jumpai

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija paailaiko 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 March 31. 1916 at Chicago, III.
Under the Aet of March 3, 1879-

Maisto racionavtmas

Didysis spaudos vaidmuo
kAtalikiskos spaudos mėnesis

Kadangi šis mėnesis yra katalikiškos spaudos plati
nimui paskirtas, todėl ir iš sakyklų ir kitomis progo
mis girdime paraginimų uis i prenumeruoti katalikiškų 
laikraščių, skaityti katalikiškas knygas, perkant ar už
siprenumeruojant žurnanlue ar kitokią literatūrą, iš
mokti atskirti pelus nuo grūdų, nepirkti tokios litera
tūros, kuri yra anti-religiška, kuri pažeidžia žmogaus 
sielą, kuri demoralizuoja.

Katalikiškieji laikraščiai iš savo pusės šiuo metu 
kelia aikštėn savo problemas, kurių jie daug turi.

Vienas Tėvų Jėzuitų leidžiamo žurnalo “America”m
bendradarbis sausio 6 d. laidoje davė rimtą straipsnį A- 
merikos katalikų spaudos reikalais. Sis straipsnis yra 
vertas rimto dėmesio. Jisai visai atvirai stato klausi
mą: jei popiežiai ir vyskupai tiek daug kartų ir taip 
įtikinančiai jfra nurodę katalikiškos spaudos svarbą 
ir būtiną reikalingumą, kodėl Amerikos katalikai ne
pajėgia išlaikyti nė vieno katalikiško dienraščio anglų 
kalba t , i• t I '
KATALIKIŠKŲ dienraščių klausimas

Straipsnio autorius Raymond Etteldorf visai teisin
gai sako, kad Amerikos katalikiškoji spauda jokiu bū
du nepasieks savo tikslo visa pilnuma, jei nebus įsteig
ta dienraščių.

Šiais laikais, kuomet taip vadinamieji pasauliškieji 
dienraščiai net keliomis laidomis į dieną informuoja 
Amerikos visuomenę apie pasaulio įvykius, kuomet jų 
skiltyse beveik kasdien, daug ar mažai, įskverbiamu 
dalykų, kurie jei ne vienu tai kitu būdu siekia pažeisti 
religiją, kurie dažnai užgauna visuomenės dorovingu
mą, kuomet kaadien ir per radijo ir filmose eina savo
tiška propaganda, nustatyta prieš katalikybės pagrin
diniu* dėsnius, katalikiškieji dienraščiai yra būtinai rei
kalingi, kad, kiek galint, taisyti skleidžiamas klaidin
gas idėjas, kad atremti didžiąsias pastangas užlieti šio 
krašto visuomenę materializmo ir indiferentizmo ban
gomis.

ATSILIKIMAS
Spaudos atžvilgiu Amerikos katalikai yra atsilikę. 

Bažnyčios priešai, ar jie bus vienokio ar kitokio plau
ko, leidžia dienraščius ir visas savo galimas pastangas 
deda jų išlaikymui. Straipsnio autorius p. Etteldorf 
prieš karą buvęs Europoje. Dėl to jis ir teigia, kad 
jei ne stiprūs dienraščiai, ten nebūt išaugęs nei naciz
mą*, nei fašizmas, nei komunizmas, šių idėjų vykdy
tojai suprato, kad spauda yra stipriausias įrankis. Tą 
Įrankį jie visa pilnuma išnaudoja. Iš kitos pusės, na
cių, fašistų ir komunistų vadai, bijodami kompeticijos, 
ne jų dvasios spaudą visai užsmaugė. Tai irgi rodo, ko
kią didelę reikšmę buri spauda, ypač dienraščiai.

Kodėl gi Amerikos katalikai negalėtų labiau pasi
naudoti tuo įrankiu ir ne vieną, bet kelis ar net kelio
liką dienraščių anglų kalba išleisti! Milijonai dolerių 
yra sudedama įvairioms katalikiškoms įstaigoms išlai
kyti, bet spaudai ir trupinėlių gailimasi.

VIETOJE SUSIRŪPINIMAS

Savo laiku, Dubuųue, Iowa, ėjo Catholie Daily Tri
būne. Tai buvo vienintelis anglų kalba katalikų dien
raštis Amerikoje. Nebuvo tai didelis dienraštis, bet via 
tik katalikų visuomenei, kurią jis pasiekė, gražiai tar
navo. Tačiau jis neišsilaikė, r.es lėšų pritrūko.

R? Etteldorf rimtai ragina rūpintis katalikiškų dien
raščių leidimu. Kad tokie dienraščiai galėtų laikytis, 
reikia jos iškart ant stiprių finansinių pagrindų pasta
tyti. Anot jo, vienam dienraščiui pradėti leisti reikia 
turėti milijoną dolerių, gerą planą ir gerą organizaci
ją. Suauų tiesaj didelėj bet kataliku visuomenė ją su-

Karas iššaukė būtiną reikalą maistą racionuoti. Tai 
yra didelis ir opus dalykas, nes jis paliečia visą kraštą, 
visus žmones. "

Prezidentas Rooseveltas jau prieš metus perspėjo vi
suomenę, jog visi gyventojai turės aukotis karui lai
mėti. Be kitko, reiks pasitenkinti racionuotu maistu.

Turimomis žiniomis, Jungtinėms Valstybėms maisto 
nepritruks. Užteks jo visiems gyventojams. Klausimas 
tik eina apie tai, kad mea nevisuoraet gausime tokių 
maisto produktų, kokie, mūsų manymu, mums yra rei
kalingi.

Iš esmės maisto racionavįmo planas yra geras. Jis 
apsaugoja plačią j visuomenę nuo spekuliacijos ir nuo 
galimumų maisto pritrūkti. Apsaugoja ir nuo eikvo 
jimo. Tokiais momentais labai dažnai vieni perdsug 
savo sandėlius prisikrauna, kitiems nieko nelieka. Vy
riausybė ir maistą ir kitką racionuoja mūsų naudai.
Svarbu tik, kad tas darbas būtų pravestas išmintingai 
Svarbu, kad ir pati visuomenė, kaip kituose karo rei
kaluose, taip ir šiame, kooperuotų su atitinkamais vy
riausybės departamentais bei jų agentūromis.

Skandinavu ir Baltijos tautos
Londone, kaip pranešama, rimtai yra svarstomas 

Skandinavijos klausimas. Siekiama sudaryti vadinamas 
Skandinavijos blokas, kad apsaugoti to krašto intere
sus ir karo metu ir prie taikos konferencijos stalo. Į
tą bloką, žinoma, įeitų Švedija, Norvegija ir Danija. . b w
Yra davinių manyti, kad ir Suomija prie šių bloko pri- ms įvyko prieš 25 m. 
sidėtų.

Būtų dar tikslingiau, jei tasai “blokas'’ būtų dar 
toliau praplėstas. Būtų gera, jei į jį įeitų Lietuva, Lat
vija ir Estija. Skandinavijos ir Baltijos valstybės ga
lėtų sudaryti stiprią konfederaciją, apie kuri^ plačiai 
rašo prof. K. Pakštas pernai išleistoj Lietuvių Kultū-

Kun. A. Milukas, mūsų 
spaudos senasis ir daug nuo 
pelnų tune darbininkas, vis 
dar nepasiduoda.

Savo laikraštį “žvaigždę“ 
vis dar tebeleįdžia.

Kaip žinoma, jau kelinti 
metai “žvaigždė” tik ketu
ris kartus į metua beišeina. 
Šių dienų gyvenimu laikraš
tis nesidomi. Jis deda tik 
kas prieš daug metų lietu
vių gyvenime įvyko, žodžiu, 
renka lietuvių istorijai me
džiagą.

Ir, reikia pasakyti, kun. 
Milukas, “žvaigždės“ redak
torius yra surinkęs daug ver 
tingos istorijai medžiagos.

•
Susilaukėme ir kito laik

raščio (mėnesinio) tokiu pat 
vardu:

“žvaigždę” No. 2 leidžia 
Tėvai Jėzuitai. Tai grynai
religinis laikraštis._ »

Bet ar nebūtų buvę tiks
liau tam laikraščiui kitokį 
vardą parinkti?'

KUR GALIMA NUSIPIRKTI BILIETU LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMUI ORCHESTRA 
HALI, VASARI014 D., 1943 M.
Bilietų tvarkymo centrai: pas pirm. Lou L. Labanauską, 
2447 W. 45th PI., telefonai: dienomis — STAte 9893; 
vakarais — LAFayette 9867; pas sekr. Eduardą J. 
Kuhaitį, 4401 S. Mozart St., tet (vakarai*) VlRginia 3886
Bilietų pardavinėjimo
punktai (kolonijomis)

BRIGHTON PARK

rindo Instituto knygoj “Baltoscandian Oonfederation”.

Dr. Enrico Celio, naujai išrinktas Šveicarijos prezi
dentas, yra praktikuojantis katalikas. Jo pirmtakūnas 
Philippe Etter taip pat buvo katalikas.

Dr. Celio yra advokatas, redaktorius ir vargonininkas.

SPAUDOS APŽVALGA ]

Mūšy Susivienymas
Tfiuo metu yra vedamas Lietuvių R. K. Susivienymo 

Amerikoj vajus. Ta proga Naujosios Anglijos kuopos 
šiomis dienomis turėjo suvažiavimą ir gražų bankietą. 
Tuo įvykiu besidžiaugdamas “Garsas“ rašo:

‘ Reiškia, dar viena apskritis pasiryžusi aktyviai 
stoti į vajaus veiklą. Seimelyje labai teisingai paste
bėta, kad LRKSA yra gerai sutvarkytas, narystės 
duoklė* yra mažesnės, negu kitų panažių frąternalių 
organizacijų ir komercinių apdraifdoa kompanijų, Tik 
lietuviams reikia daugiau įsisąmoninti, daugiau įver
tinti ir branginki,, kas yra mūsų pačių sukurta, kas 
tarnauja mūsų pačių asvižalpai, tautiniams ir kul
tūriniams reikalams.

“Susivienymas yra mūsų pačių organi zacija, mūsų 
pasididžiavimas. Tik mes, lietuviai katalikai, iki žiol 
permažai rūpinomės jo auginimu ir jo gerove. Kitos 
tautinės grupės, kaip lenkai, čekai, slovakai, kroatai, 
vokiečiai, vengrai, graikai tuo švilganinu raus toli 
gražu yra pralenkę. Jų sųsivienymuose priklauso bene 
visi jų dvasiškiai, j\i pasauliniai inteligentai, bianie 
riai, darbininkai. Jų nariai tėvai ir motinos stengiasi 
visą šeimą apdrausti toje pačioje organizacijoje. Dėl
to jų susivienymai skaito aavo narius šimtais tūkp-

, tančių, o kapitalą desėtkais milijonų.
“Mes, lietuviai, galėtume juo* prisivyti, jei visi, 

kai vienas stotume į darbą, jei visos mūsų apskri
tys, kuopos ir visi nariai aktyviai prisidėtų prie sa
vo organizacijos auginimo. '*

'Susivienymo stiprybė randasi mūsų pačių ran
kose. Padirbėkime jo auginimui.“

Atakavo Londoną.... Vo
kiečių lakūnai iš lėktuvų 
bombardavo Londoną. Už
mušta 68 žmonės ir 183 su
žeisti.

Vokiečių jėgos.... Vokiečių 
fieldlharšalas von Hinden- 
burg vakarų frontan sutrau
kė nuo 180 ligi 190 kariuo
menės divizijų (netoli trijų 
milijonų vyrų). Rengiamasi 
pavasario ofensyvan.

•
Bolševikai įsigali... Bolše

vikai paėmė Kijevą ir Ode
są. Užvaldo Ukrainą, užvieš
patauja ir Suomiją.

•
Virš 30 tūkstančių dole

rių Lietuvai... Tautos Fondo 
sekretorius Kazys Pakštas 
skelbia, kad 1917 metais į- 
vairiems Lietuvos reikalams 
surinkta (30,637.63.

r*a l l'U —
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tlDIFINU
BONDS 
STAMPS

Komiteto pirmininką* ir 
sekretorius (žiūrėk viršuj)

Standard Federal and Sa
vings Loan, 4192 Archer av.

Nekalto Prasidėjimo para
pijos klebonija, 2745 W. 41 
St.

Midland Savings & Loan 
Aųgust Haidukas, 4038 So. 
Archer Avė.

John Shulmistras Agency, 
4016 S. Archer Avė.

John Brazauskas, 4504 S. 
Wazhtenaw Avė.

Elzbieta Sąmienė, 3751 S. 
California Avė, 

BRIDGEPORT

Šv. Jurgio parapijoe kle
bonija, 3230 S. Lituanica av.

Sandara, 840 W. 33rd St.
J. P. Varkaįa, 3343 So. 

Halsted St.
Jonas Dimša, 3347 S. Li

tuanica Avė.
Paul J. Ridikas, Funeral 

Home, 3354 S. Halsted St.
: Kun- Juozj ?rWk^3?^ 
S. Lituanica Avė. 

MARQUETTE PARK

Paul šaltimieras, 6912 S. 
Western Avė.

Margutis, 6755 S. Western 
Avė.

Gimimo Panelės šv. para
pijos klebonija, 6812 S. Wash 
tenaw Avė.

J. A. Mickeliūnas, 6747 S. 
Artesian Avė.

WEST SIDE

Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė.

Metropolitan State Bank, 
Anton J. Valonis, 2201 W. 
Cermak Rd.
18th STREET

Naujienos, 1739 S, Hals
ted St.

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

Paul Miller, Chicagos Lie
tuvių draugijos ofisas, 1739 
S. Halsted St.

CICERO .

Kotrina Sriubienė, 1315 S 
50th Avė.

Stella Bružaitė, 1320 Sa 
48th Ct.

TOWN OF LAKE

iv. Kryžiaus parapijos kk 
bonijs, 4557 8. Wood St.

NORTH SIDE

Vincas Rėkus, 1905 Wa- 
hansia Avė.
GAGE PARK

Sophie Barčus, 3301 So. 
Sacramento Avė.
MELROSE PARK

Anita Novickį Kams, 100 
Broadway, Melrose Park. 

SOUTH SIDE

Carl Aleksiūnas, 3423 W. 
63rd St.

Louiae P. Narmontą, 8034 
S. May Str.

A. Narbutas, 1033 West 
103rd St. (Roseland).

Sally Aleksiūnas, 3422 W. 
63rd St.

WAUKEGAN

Anthony J. Sutkus, 1007 
8th St., Waukegan.

George P. Bukantis, 543 
Lincoln Avė., Waukegan.

Walter Skyrius, 819 Lin
coln Avė., Waukegan.

Bilietų kainos: Main Floor 
— $1.10; Balcony (pirmos 
penkios eilės) — (1.10; Bal
cony (likusi) — 83c; Ložos 

rtpo 6 dietas) (#1.00. Vi
sos kainos įskaito taksus. 
Visos vietos rezervuotos.

Komitetas

Nepriklausomybės 
sukakties minėjimai 
bus iškilmingi

(LKFSB) Katalikų Fede
racijos centro vadovybė 
džiaugiasi ateinančiomis ži
niomis, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties proga lietuviškose 
parapijose ruošiamos pamšk 
dos už Lietuvą, ui Sibiran 
ištremtus lietuvius, ui žu
vusius to krašto žmones, o 
pamokslų metu ruošiamasi 
priminti užjautimą vargą- 
tančių Lietuvos žmonių ir 
meilę tėvynės. Nepriklauso
mybės minėjimo organizato
riai prašomi sueiti į ryšį sų 
savo miesto angliškai* Iaik-. 
naščiais, kad juose būtų pa
garsintos iškilmės lr nors 
šiek tiek parašyt* apie Lie-

Menkas, niekingas, baisu* 
yra žmogaus gyvenimas, jei
gu jis nėra susietas sn vi
suomene ir jos idėjomis, tiks 
lais. — V. Putvys.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — BKMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Idmokėlimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAtjĄdlh P"",
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globė
jam! ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai limoka- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE [STAIGA 

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET U18 Jm. M. Momrts, Sac'y. S2S6 SO. HALSTJCD ST,.

_________11 A 4
riu.4 LIBIRAI EARNINCS

-4'
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Svarbu visiems Motinu draugija
dalyvauti ruošia įdomu vakaro

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo labai svarbus susirinki
mas įvyks vasario. 17 d. pa
rapijos salėj.

Jei kada buvo svarbu na
mų savininkams dalyvauti 
šio klubo susirinkime, tai 
dabar. Siame susirinkimo 
bus pranešimas iš vandens 
departamento. Kaip žino
me, mokestis už vandenį pra 
dėjo kilti. Tas reikia būtinai 
sulaikyti. Vandens departa
mente klubas turi savo at
stovą, kuris patars kas rei-

Marųuette Park. — Jau
dešimtis metų, kaip parapi
joje gyvuoja mokyklai rem
ti .draugija ■—■ Motinų klu
bas. Tikslas, padėt seselėms 
įvesti pagerinimus mokyk
loj.

Bėgyje tų metų draugija 
yra labai daug nuveikus. Y- 
patingai didelį darbą atliko 
įsteigdama “ Kindergarten”. 
Tai vienas moderniškiausių 
lietuviu tarpe.

Valdybą šių metų sudaro 
šios: pirm. A. Lawrence, v. 
pirm. A. Vish, rašt. B. Ki
nas ir D. Kaminskas, koresp.kia daryti. Be to, yra pa

kviestas atvykti susirinki- £> Kaminskas, 
man ir pats to departamen-|
to viršininkas, kad paaiš-

Koresp

.1
kokio-Aukos seserims

vanduo pradėjo brangti. Tas i

dalykas turi rūpėti visiems Į PrdnC iŠkietėmS 
namų savininkams. Valdžia; 
turi su namų savininkais 
skaitytis.

šiame susirinkime bus pa
daryta® pranešimas reikale

Los Angelese
Perskaičius prelato J. Ma- 

ciejausko prašymą padėtį
J. Gribausko namo, kuriam Sv' Pranciškaus seserims ,-

kaimynas padarė daug ža
los. Klubo atstovai turėjo

sikurti Los Angeles, Calif., 
kur jos mokintų ir auklėtų

pasitarimus su miestelio vai-1 Ketuvi,i >«talikiš-

džia, kuri žadėjo dalyk, iš-' koje dvasioje, O.
tirti. Buvo ir kitais reikalais
pasitarimų, savininkų, &as 
dėl automobilių, kurie pa
statyti ant saidvokų stovi 
per visą dieną. Visa tai bus 
pranešta susirinkime.

Šis klūbas yra atlikęs 
daug pagerinimų. Bet galė
tų dar daugiau atlikti, jeigu 

visi namų savininkai pri
klausytų. Pavienio žmogaus

Rašinskienės pasidarbavimu, 
surinkta $52.00. Aukojo se
kantieji: y

£ O. Rašinskienė $5.00, An
tanas šimulis $5.00, Julijo
na Mitkienė $5.00, Jadvyga

•a

SULAIKYTA MOTERIS | kurie liečia mūsų 'koloniją, prirengia leidžiama r a d i o'
Taipgi išduos raportą atsto- programas. Smagu ir nar
vai iš pastarojo susirinkimo dingą yra jų pasiklausyti.

giri, Policija pereitą 
dienį pranešė, kad areštuo
tas Thomas Stapleton, 36

Lietuvos 25 metų neprikišu- Malonėkite nepamiršti pa- metų amžiaus, kuris įtaria- 
somybės sukakčiai minėti I tys ir priminti savo drau-1 mas žmogžudystėje. Viena 

Rep. XXX moteris, kuri gyvena tame
------- name kur įvyko žmogžudys

tė, atpažino Stapleton’ą iš 
paveikslo.

vasario 14 d. Taipgi bus ren- gams. 
kami darbininkai klubo ba- j 
liui, kuris bus šeštadienį, va
sario 20 d., Lįuosybės sve
tainėj. Bus svarstoma apie 
spartesnį veikimą šiai9 me
tais. Taigi, visi dalyvasikit 
šiame susirinkime.

Suimtas įtartas 
asmuo

Prieš savaitę buvo nužu
dyta Chicagoj apartamente 

Raštininkas Mis® Carey, buvusi “26” dice

Radio
„«

Dainuos radio grenadieriai: 
A. Brazis, M. Batutis 
Ir kiti

Mrs. Helen Randle (kairėje) yra sulaikyta už mirtiną 
šūvį į Allen VVilly (dešinėje), 17 metų amžiais, ir sužei
dimą savo vyro, Ulmo S. Randle, laike šeimos ginčo, An-1 Graži ir įdomi radio prog- 
napolis, Md. Sakoma, kad Allen nepalankiai atsiliepė apie rama bus šiandie, antradie 
Mrs. Helen Randle, todėl ji pavartojo šautuvą. nį, 7 vai. vak. iš stoties WG

ES. Leidėjai — Peoples Fur- 
niture Co. visuomet geraičienė $1.00, E. Valančiūtė; 

$1.00, A. Jeauliūnas $1.00, 
V. Dabašinskienė $1.00, O. 
Bukauskienė $1.00. A. S. $1, 
B. Lazaitienė $1.00, J. Ja
nus $1.00, O. Mankienė $1. 
Mr. ir Mrs. John Šileikas 
$5.00, Helena Kulpinskas $1. 
A. Kaminskienė $1.00, A. Ra 
kauskienė $1.00, M. Puzga- 
lienė $1.00.

Susirinkime
šiuomi pranešame, kad 

Vargdienių Seserų GI Idos su
si rinkimas šį vakarą vasa 
rio 9 d., neįvyks dėlei svar 
bios priežasties. Susirinki
mas Vargdienių Seserų Gil

West Side. — Moterų Są 
gos 55 kp. susirinkimas j 
vyks šį vakarą, vasario 9 d. 
Visos narės prašomos susi
rinkti. Su šiuo ausirinkimu 
pradėsime vėl lošti “bingo”. 
Dovanas žadėjo sąjungietės 
Aitutienė, Aitutytė ir Alek
nienė. Taigi, ateikite laimės 
išmėginti.

Nepamirškite, kad dabai 
vajaus laikas tinkamą narę 
atsiveskit į susirinkimą. Pra 
eitame susirinkime mūsų są- 
jungietė K. Kaminskienė pri 
statė savo jauną marčią Ka
minskienę. Kas paseks jos 
pavyzdį? Lauksime visų.

Kp. valdyba

Dvejų Metų Mirties 
Sakaktuvės

A. t
JUOZAPAS

STANKEVIČIUS

Rimkienė $3.00, N. N. $3.00, Į dos įvyks kitą antradienį, 
vasario 16 dieną Aušros Var-A. Misevičienė $2.00, P. An- 

kevičienė $2.00, O. Toma- 
šauskienė $2.00, A. Kučins-1 dėj. Prašau įsitėmytil
kienė $2.00, J. Bukauskienė

— namų savininko niekas ‘ $2.00, M. Gribauskienė $1.00. 
neklauso. Bet kas kita su- R. VaLančienė $1.00, A. Su
siorganizavus. Kiekvienam kienė $1.00, V. Naurusevi 
namų savininkui reikia pri- _________________
atrašyti prie klūbo ir būti
aktyviu nariu. Taigi, nepa
mirškite visi nariai ir dar 
nepriklausantieji prie klūbo 
atsilankyti vasario 17 d. į 
klūbo svarbų susirinkimą.

A. Valančius

Neapsimoka
triukšmauti

Chicagoje vienas asmuo 
už triukšmo pakėlimą ir su
daužymą aŠtuonių bonkų 
vfhiskey klube nuteistas 
trim mėnesiam kalėjiman ir 
$200 pabaudos.

Cicero, -i— Lietuvių Im-
tų parapijos salėj, We«t Si- provement klūbo susirinki 

mas įvyks šiandie, vasarib 
9, 8 vai. vak., Liuosybės sve
tainėj. Šiame susirinkime bus f 
svarbių kęmisijų raportai,

........ -t-
Kun. J. A. Dambrauskas, 

dvasios vadas.

Jau sukako dveji metai, ka) 
negailestinga mirtis atskyrė is 
mūsų tarpo mylimą, vyrą ir 
tėvelį, Juozapą Stankevičių.

Netekome savo mylimo Va 
sarto 19 d.. 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną atilsi

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tai 
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) trv- 
čiadien), Vasario 10 d., šv.
Antano parap. bažnyčioje. 7:00 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo sielą.

Nuliūdę: Moteris. Sūnų*
DukU-rjs Arnikai ir Giminės.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t
KAZIMIERAS
ALI6AUSKA8

Jau Muturto vU*u«»l metai, 
kai nogalieatlng* mtrtU atsky
rė nuo monę» mylimą vyrą
Kazimierą Ališauską.

Netekau aavo niylimr Vu- 
aarlo 10 d. 1042.

Noi-h laikas tęi-loal. aš jo
ulekadua negaleai-v ožmirštl.
IaI Gailestinga* Dievas Ritei 
ki« jam a nežiną atllnj.

l't Jo sielą bus atiąibyteo 
geduti n gos šv. tflšioa Mokan
čiai šv. Jurgio povą p koSny
člojr. Vasario 10 d. 7 vai. ry
to, šv. Peiro )v Povilo paršą, 
bažnyčioje, tą pat db-ną 7 vai 
ryto ir Aošros Vartą paršą 
bažnyčioje. Vasario 11 d. 7:4$ • 
vai. ryto.

Kviečiu vislia gUalnoM, <tn<u 
gus Ir paš)Htamtis dalyvauti 
šioeo- puutaldesą Ir kartu Pa
ul m e tėti už a. a. Kazimiero

Pasilieku nuIMdusi:

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik-1 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 1 

p a s i r inkimą *
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygą, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN Ą. KASS
JEWELR¥ — VTATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phoee: LAFAYETTE 8«17

•SKELBKITES DRAUGE

r---—■---■•■i
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSU 
'LUAINIŠK.O STAKO MUZIT

ŪMIŲ ISSTRtIMfiJITV
\ ____

PAMNMDOHT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠ P AK D LOTA
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHQNE8. FLUTK8 
su “cases" — $25.90, $57.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI aUITARAL 8TA- 
NI8KI MAN D OI.INAI, I3ANJOS, 
SMUIKOS. TENOK BANJOS — 
$5.50, $k.50, $1X50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $50.00. 
»i25.ą« ir $is».eą. BASO Ut- 
DENOALAS — $12.OO. SMlCE- [
LIAI 8MUIKOMS, STRIUNINI- 
AM8 BASAMH. VIOLAS IR CKL- 
LO — $1.50. $3 »», $5.00. $15.04 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virt- ' 
minėtų' Instrumentų, BASS ir' 

[ŠNARE DRUMS —$18.50, $28.50, 
$25.00 Ir $50-00. PEDALfl. UI- 
BOTK CTMiiO.k t r DRUM 
HBAD8 pataisomi Jums 
kiant. MOUTM PIKU K 
braso ir “recd” ir
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kttų PHONOOHAPB

Atstatymas visų dalią Ctartną- 
[ tanas, Trtūboms, 8axaphoaaa Ir
taipgi Smuikams ir Gultarama,

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 ManvreR SU. Cbka*D

WHOLESALE
LIQtJOB 
{STAIGA

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 10 d., 8 
vai. vakare, Aušros Vartų 

| parapijos mokyklos kamba
ry. Visi draugijų, organiza
cijų bei kolonijų atstovai 
prašomi atsilankyti, nes tu- 

i rime svarbių reikalų svars
tymui. Valdyba

TdnPorCMt 
0F YOVRINCOME
thouttf be <p*tnq i n to

lindi and Sfcmpt
U. S. r«camry Dtpartmtt»

Blogas žmogus nemėgsta 
šviesos.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICĮŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

"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 Cottage Street Buffalo, N. Y.

Išvežtajame 
po visą 
Ohfc-aga.

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3 J

♦»•♦»»»»

SUPREME
8AVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
REMKITE 

SENA
LJETlVrU 
DRAUGĄ

H. KANTRU, mm.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: DOULEVARD 0014

DABAJITINft
DIVIDENTŲ
KATA

1751 W. 47th Street

Gražiaosias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL
“THE BASIC PRINCIPUOS

OP DEMOCRACY
AND LITFZENSHIP”

ši knygutė tinkamai prttalklnta isng- 
via m pratimui suaugusiems žmo- 
nirnu. ir yra ns
vien nepiliočiarna 
veikai Ings prlslren- 
gtiąnl pvto ąlllety- 
bė« kvotimų, bot Ir 
plllečlajnn dėl pla
tesnio žlnlojlmo a- 
pta Suvienytų Val
stijų valdžią. Jojo 
yra »2 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių Ir anglų kai- _ 
basa. karto yrs Chsriee P. Kai 
pritaikinti prlr dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra 25c.

Advo Charles P. Kai
6S22 SO. HESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. , 3142 W. 83RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
NmiuneAit ncniy, jsiąoikiMą HiMb*lntiikų. ivrgslimo. stMotyti. hc* 
danginu Jų iMx1iVhamn. Jnos gnlkua potMisyti, kad (luotų Jums daug 
metų ftatamavlsną. Jūsų tMg Hon, l.ittk- Hm Ir kiti pudrfnlkal g ak
liui potnlsytl.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

doU. kMMl 
ATEIKITE IK

8UKNRLIŲ PRIKENAMOMia 
KAINOMI3

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — 8EBMBGU — 

STOTU IR KAILIU

Jannavedtes ftyrai ir SuJomIAš 
Mūsų Specialybė

knUtukatz pnpi'^tala arka

PATV8 PAMATYKITE MANMENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Sk Ycoda 2aB8

Mn. B. P. Driakak Ir DakM, 8av.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

TšMaoMt

Canal 8887
Bea. J. KAZANAUSRAS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Mnlng Room Sete — Pūrlor

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
— REPUBLIC 6051

’NEZIUKINT KŪB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
1 AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CH1CAGOS IR 
I APYLINKĖS LIETUVUA KASDIEN SU ATVDA KLAUSOM:

J ITlARCllTI-r
[RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vtenintžlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEHMAMBN1AIS 1 vai. p. pi 
KITOMIS DteMaSa >:M v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Phone: GROvehlll 2742

V/HFC-1450 kil.

I
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METINIAME QPA|JGQ KONCERTE Sekmad., Vasario-Feb. 2hi
Bus Perstatyta Operetė SOKOL SALĖJ 2345 5. Kedzie
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LIETUVAITĖ
Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Chicagos arkivyskupas Stritch už 
Lietuvos Nepriklausomybę

LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO 
ARMIJOJE MOKINA KITUS

■i

%

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos Komitetas Chi-I
cagoje, kuris organizuoja pa 
minėti dvidešimt penkių me
tų Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaracija, j iškilmes 
pakvietė Chicagos arkivys
kupą Samuel'A. Stritch.

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch Lietuvos Nepri- 

at-

tautai nebus grąžintos ne
ginčijamos Nepriklausomy
bės teisės.

thematics, jis -baigė čia mo
kslus 1930 metais. .

Antanas Vanauskas yra 
mokytojavęs Missouri kariš
koje akademijoje, Westville
high school. Paskui nuvyko klausomybės komitetui 
į Peoria, III. mokytoj auti, i siuntė laišką, kuriame arki- 

ten mokytojavo Spaulding, vyskupas Stritch a:škiai sto 
Institute.. Iš čia persikėlė ja už Lietuvos Nepriklauso- 
mokyti į Peoria Columbia mybę ir laisvę ir pabrėžia,

Chicagos arkivyskupas 
savo 'laiške pamini, kad 
džiugu konstatuoti, kad 
Amerika garantuoja ir ma
žų tautų nepriklausomą gy
venimą, kuris dabar yra pa
vergtas galingųjų, žiauru
mų ir nemorališkų agreso-

Junior high school ir čia dir 
bo kol įsirašė į Navy. An-

Antanas Vanauskas 
(Van Dyke)

Chief Petty oficer
Antanas Vanauskas (Van 

Dyke) gimė 1908 m., kovo 
18 dieną, Lietuvoje, vieno 
meto amžiaus atvežtas į 
Ameriką, atvyko į South 
Chicago. 1911 metais jo tė
vai išsikėlė gyventi į West- 
viUe, UI. Jis lankė šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir baigė 
St. Marys parapijinę mokyki Jo dabartinis adresas yra:

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas Chicagoje 
įvyks vasario 14 dieną, 2:30 
vai. po pietų, Orchestra sa
lėje, 220 So. Michigan avė. 
(kampas Adams ir Michi
gan).

kad lietuvių tautos gyveni
mas ir laisvė jėga ir ginklu 

tanas priklausė prie Kolum-Įbuvo paglemžta. Arkivysku- 
bo Vyčių ir kitų įvairių klū- pas Stitrch sako, kad nebus 
bų. 1 geros taikos, kol lietuvių

Antanas Vanauskas (Van -

rtvoNXŽirlvy9k! Atsimintinos racionavimo dienos
į Norfolk, Va., kur jis gavo 
pirmąjį lavinimą prieš pas
kiriant į chief Petty officer.
Iš Norfolk, Va., buvo perkel 
tas į San Diego, Cal., kur 
dabar jis yra fizinės kultū
ros (Athletic) direktorius.

KAVA BATAI. KURO ALIEJUS. KENUOTAS IR
PREZERVUOTAS
PATIKRINIMAS.

MAISTAS. CUKRUS. PADANGŲ

“A” kor 
motor-

n?
w.lą. Po to lankė Westville A. M. Van Dyke, C. sp.

high school, čia jis dalyva
vo atletikoje, jis buvo bas- 
ketball tymo kapi£onas, žai

dė futbolą ir pasiekė rekor
dus bėgime ir šokime. An
tanas aukštesnę mokyklą 
baigė 1926 metais.

Nuo vasario 8 dienos ga- padangų, kurie turi 
lioja stamp No. 25, gera dėl telę ir taip pat dėl 
vieno svaro kavos iki kovo cyklų padangų.
21 dienos. Balandžio 12 dieną — bai
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145 amerikiečiai 
japonu nelaisvėje

Vasario 7 dieną Karo 
Departametas paskelbė ame
rikiečius, kurie pateko į ja
ponų belaisvę Pilipinų salo
se. Sąraše pažymėta 1,036 
amerikiečiai belaisviai Pili- 

įpinų salose. Iš Chicagos ir 
! jos apylinkių Pilipinuose ja
ponų belaisvėn pateko 145 
♦vyrai, iš Illinois valstybės 
64; iš Wisconsin 23; iš In
diana 15; iš Michigan 23; ir 

Jowa 20 vyrų.

Belaisvių sąraše yra Kar- 
i--Draugas” Acme teie„nou» , pug Anthony, sergeant; jo 

Lt. gen. Frank M. An- tėvas, Anton Karpus, gyve- 
drews paskirtas Amerikos na siuo adreau: Route j, 
jėgų Europoje vadu, jis už- 69 Bangor Michigan.

mu

ima Lt. gen. Dwight D. Ei- 
senhower vietą, kuris dabar 
yra vyriausiu sąjungininkų 
vadu šiaurės Afrikoje.

Pavardė atrodo 
ka. -

lietuviš-

X Magdalena Rimkienė,
2132 West 23rd Place, šio
mis dienomis darbe sužeidė 
ranką.

X Pas V. Rėkų ir J. Le- 
bežinską, No. Side veikėjus, 
tos kolonijos lietuviai gali 
gauti “Draugo” koncerto, 
vasario 21 d., tikietų.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, kuri yra viena gražiau
sių iš lietuvių bažnyčių Chi
cagoj, dabar atnaujinama 
Kryžiaus Kelių skulptūros, 
kurios darbą baigus tikrai 
bus gražios.

X Povilas J. Joeis, L. V. 
Chicago apskrities ir Auš
ros Vartų parapijos chorų 
narys sveikina visus drau
gus ir drauges iš Ft. Riley, 
Kansaš. Kariuomenėj jis yra 
militariu policininku.

X Cicero sodalietės šio
mis dienomis pradėjo leisti 
savo reikalams pašvęstą laik 
raštuką. Pirmas numeris da
ro gražaus įspūdžio. Reda
guoja D. Feiza, ir B. Alek- 
siūr.aitė. Pastaroji šv. Ka
zimiero akademike.

' X Lucille Bagis, veikli 
jaunimo tarpe lietuvaitė, dir
banti Keistuto “spulkos” 
raštinėj, vakar išvyko į Si-

Kiek šiais metais bus 
pagaminta batų

Jameš F. Byrnes, econo
mic stabilization director, 
praneša, kad šiais metais 
dėl civilinių gyventojų bus 
pagaminta 300,0000,000 po
rų batų, o pereitais metais 
buvo pagaminta 440,000,000 
porų batų.

giasi data dėl ketvirtojo per 
iodo kuro aliejaus kuponų.

Birželio 15 diena — pas
kutinė galiojanti data dėl 
stamp No. 17, kuri gera dėl 
vienos poros batų.

Vasario 9 diena yra pir
moji data dėl stamp No. 17, 
gera dėl vienos poros batų.

Vasario 20 diena — bai
giasi data dėl kuro aliejaus 
trečiojo periodo kuponų, ku
rių galiojimas prasidėjo nuo 
gruodžio 23 dienos.

Vasario 21 diena — Pir
moji diena dėl aštuonių die
nų “įšaldimo” periodo, laike 
kuro nebus parduodama l^e- 
nuoti, įšaldyti vaisiai ir dar 
žovės, ir džiovinti vaisiai.

Vasario 23 diena yra pir
moji diena registruotis dėl 
War Ration Book No. 2. t

Vasario 28 diena yra pas-
Kur tai New Guinea, va- Mūsų lėktuvai sutiko ja-' butinė diena dėl pirmojo ap 

Įarlo 6 d. — Lt. Victor Juš- ponų lėktuvus tuo laiku, kai i žiūrėjimo keleivinių dutomo- 
ka, 1801 S. 50th avė., Cice-į japonai atlėkė ant Wau are- bilių padangjj kurie turi

“W” Division, Navai Air 
Base. San Diego, Calif., jis 
yra nevedęs.

Antano Vanausko tėvai, 
Antanas ' ir Ona, gyvena 
Westville, III., jo sesutė, 
Ona, yra vyresnėse klasėse

Baigęs aukštesnę mokyk- high school, jo brolis, 
lą lankė the University

Joe
yraof yra Peoria, ir jis ten 

Illinois, čia Antanas mokės superintendent at the Cater 
Physical Education ir in ma piller Tractor Company.

Cicero lietuvis matė kaip buvo sunai
kinta 41 japonų lėktuvas oro kovoje

ro, UI., buvęs Chicagos tran 
sporto pilotas, vasario 6 die
ną papasakojo, kad jis matė 
japonų lėktuvų kovas su 
amerikiečių lėktuvais virš 
Wau areodromo, Naujoj 
Gvinėjoje, 35 mailės į pietų 
vakarus nuo Salamaua. To-

odromo. Aš mačiau kaip du 
japonų zero lėktuvai nukri
to liepsnose į žemę. Aš ma
čiau kaip mūsų lėktuvai su
čiupo didelį japonų bombo
nešį Wau slėnyje. Japonų 
bombonešys bandė skristi 
palei slėnį, bet čia sutiko

se kovose buvo 41 japonų kalną ir grįžo atgal, tuo lai- 
lėktuvas numuštas žemyn ar ku mūsų lėktuvai jį sudoro-
sunaikintas. Sąjungininlcki 
neturėjo nuostolių tose oro 
kovose.

Lt. Victor Juška ir co-pi- 
lot Lt. Kenneth Glassbon, 
iš Kansas City, Mo. stovėjo 
pirmoje vietoje Wau areo- 
drome ir akjvaidžiai matė 
mūšio sceną.

•iJO •

Amerikiečiai sunaikino ja 
ponų 5 bombonešius ir 21 
lėktuvą ir galimas daiktas, 
kad sunaikino dar 3 bombo
nešius ir 12 lėktuvų. •

į

Juška apie
sako:

Paragink savo draugą ar 
mūšio sceną pažįstamą, kad užsisakytų 

laikraštį “Draugas”.

“B” ir “C” korteles ir taip 
pat dėl komercinių mašinų.

Kovo 1 diena — pabaiga 
aštuonių dienų “įšaldimo” 
periodo ir pirmoji diena pir
kti pagal racionavimą kenuo 
tą ir precervuotą maistą.

Kovo 13 diena — galioja 
penkto periodo kuro aliejaus 
kuponai, kurie geri iki spa
lių 30 dienos.

Kovo 15 diena — paskuti
nė data dėl No. 11 cukraus 
kuponų, geri dėl trijų sva
rų.

Kovo 21 diena — paskuti
nė galiojanti data dėl stamp 
No. 25, gera dėl vieno sva
ro kavos.

Kovo 31 diena — paskuti-

Trys steakai privedė 
prie divorso,

San Jose, Calif. Kartą vy
ras nesusivaldė ir savo žmo
nai sudavė į akį ir akis pamė 
(inavo. Žmona užvedė divor

so bylą. Žmoną teismę parei
škė, kad vyras tai jai akį 
numėlynavo, kad reikėjo tri
jų “beefsteakų” pavartoti 
kol nuo akies buvo pašalin
ti mėlynumai, kol akis grįžo 
į normalią padėtį.

Teisėjas pagalvojo, kad 
karo metu reikia taupyti 
mėsą, o čia net trijų “beefs
teakų” reikia kol sugydo 
akį, todėl davė žmonai di- 
vorsą, kad nebūtų eikvoja
ma mėsa, mat, dabar jaučia
ma mėsos šiek tiek trūku

mas.
Jei vyras ir žmona norė

tų, tai galėtų taikiai gyven
ti, o tada nereikėtų nei 
“steakų” prie akies dėti, ir 
nebūtų tokių bylų.

Pirmoji batą pora
Nuo šiandien batai parsi

duoda pagal racionavimo 
knygelę. Per metus galima

nė data dėl pirmojo apžiūrė- bua pirkti trys poros batų. 
jimo keleivinių automobilių ,Pilnai užteks. -.

Vaikai sukėlė 
bažnyčioje gaisrą

Pereitą sekmadienį, va
sario 7 dieną, St. Carthage 
bažnyčios altar boys’ za
kristijoje, 7316 Yale avė., 
manoma, kad nuo žvakių ki
lo gaisras. Kai kunigas pra
dėjo laikyti šv. mišias — 
kilo gaisras. Kunigas šv. 
mišias baigė laikyti seserų

M* ■ J I L' koplyčioje. Ugnis palietė tris
VISI dalyvsilkimc mokyklos kambarius ir za-
Chicagos lietuviai, vasario kristi ją. Vaikai tvarkingai 

14 dieną. 2:30 vai. p. p., Or- buvo išvesti iš zakristijos, 
chestra Hali, minės Lietu- Gaisrininkai ugnį pašalino 
vos Nepriklausomybės 25 per pusę valandos. 11 ir 12 oux City, Iowa, į laidotuves

metų paskelbimo sukaktį, valandą šv. mišios buvo lai- 
Visi dalyvaukime šiame komos bažnyčioje, 
svarbiame ir reikšm’ngame Gaisras sukėlė $14,000 
minėjime. 1 nuostolių.

Moksliškas ginčas prie "skačo" bon- 
kos vyrą ir žmoną nuvedė į teismą

Dalias mieste, Texas vals
tybėje, vieną dieną vyras ir 
žmona kalbėjo apie Darvino 
teoriją. Darvinas sako, kad

savo giminės Juozo Chape- 
no. Po laidotuvių dar žada 
pabūti keletą dienų, kad* pa
matyti to miesto įdomybes.

X 600 sodaliečių praeitą 
sekmadienį dalyvavo Šv. Va
landoj šv. Antano bažnyčio
je, Cicero. Įspūdingą pamok
slą sakė svečias kun. Ant. 
Mažukna, MIC., klebonas šv. 

pavartojo tokius argumen-, Gabrieliaus parapijos, Mil
tus, kad kaimynai pašaukė waukee- Wia- Sol° .Sražiai

policiją. 
Vyro ir žmonos ginčas

žmogus yra išsivystęs iš gy- sausio 6 dieną, buvo spren- 
vulių, atseit žmogus kilęs išldžiamas teisme. Žmona teis*
beždžionės.

Vyras ir žmona kalba 
apie Darvino evoliucijos (iš
sivystymo) teoriją. Juk kal
bėti apie Darvino' mokslą nie 
ko ypatingo. Bet vyro ir 
žmonos kalba buvo ypatin
ga, ypač toji kalba buvo

me pareiškė, kad ginče jos 
buvo teisybė, bet tik ji neat
simenat! kurią pusę Laikė 
(ar Darviną ar ėjo prieš jį)..

Teisėjas Frank C. O’Brien 
vyrą nubaudė šešiais dole
riais, o žmoną trim dole
riais pabaudos.

ypatinga tada, kai ant stalo j Po sprendimo teisme tarp 
atsirado Darvino knygą rin- vyro ir žmonos vėl kilo gin- 
kinys (setas) ir jie jau bu- čas. Vyras sakė, kad jam 
vo išgėrę penktą taurelę teko sunkesnė bausmė, negu 
“skačo”. Vienas palaikė Dar žmonai, todėl ji bus paten- 
vino mokslą, o kitas ėjo kinta. Tada žmona atsakė: 

prieš jo mokslą. Kada vyras i “Teisėjas sutiko su mano 
ir žmona jau buvo penktą argumentais, nežiūrint ko- 
taurelę “skačo” išgėrę, jie kie jie buvo”.

Į- giedojo E. Kandrataitė.

X “Draugo^ koncerto 

Town of Lake kolonijoj su-' 
sidomėjimas tikraį didelis. 
Visi stengiasi tikietus iš 
anksto įsigyti, šiomis die
nomis pirmaeilius tikietus į- 
sdgijo N. Počiulpa9, B. Pi- 
variūnienė, B. ir S. Beluns- 
kiai, O. Dain&uskienė.

X Balnis, savininkas duo
nos ir pyragaičių kepyklos 
adresu 2410 West 40 St., per
gyveno skaudžių valandų. 
Mirė jo brolis. Laidotuvės 
buvo antradienyje, gi tre
čiadienyje turėjo atsisvei
kinti su savo vienturiu sū
num, kuris išvyko į kariuo
menę. Balniai yra nuoširdūs 
rėmėjai įvairių pramogų.

G

%

L25.su

