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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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109 BILIJONAI DOL KARO BIUDŽETAS
Prez. Rooseveitas reikalauja 16 
bilijonų daugiau naujų taksų •

Šiais fiskaliniais metais karui 
bus išleista apie 77 bilijonai dol.

ffV> . 
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WASHINGTON, saus. 11. 
— Prezidentas Rooseveitas 
šiandie kongresui įteikė ka-V‘,'< 1
ro biudžetą — 100 bilijonų 
dolerių karą laimėti, šiai 
rekordinei išlaidų sumai su
daryti prezidentas reikalau
ja 16 bilijonų dolerių dau
giau taksų, arba privalomo
jo visų dirbančių žmonių 
taupymo.
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U. S. lakūnai puola 
Tripolio sritį

* SĄJUNGININKŲ ŠTA- 

BAS Š. Afrikoj, sausio 11.— 
U.'S. lakūnai iš Tunisijos 
vidutinio didumo bombone- 
šiais pirmą kartą atakavo 
ašies bazę Tripoli, kad ten 
pakirsti gen. Rommelio at- 
simetančias liekanas ir jąs 
sulaikyti nuo įsiveržimo Tu- 
nisijon.

Iš rytinio šono gen. Rom
melio armiją britai nuolat 
atakuoja.

F Britu lakūnai ..
> apgriovė Essen sritį

LONDONAS, saus. 11 — 
150 britų bombonešių ataka
vo Kruppo fabrikus, Essen. 
7 britų bombonešiai negrį
žo, paskelbė oro ministerija.

Grįžę skridikai pranešė, 
kad fabrikuose sukelti gais
rai, kurie pastebėti net už 
100 mailių.

Sako, vokiečių priešlėktu
vinės jėgos atkakliai kovo
jo. Daug vokiečių lėktuvų 
bnvo pakilę kovon.

* Essen yra Ruhro srityje.
KjSSr

Moterims teks 
daug karo darbu

ISf. WASHINGTON, saus. 11. 
*-~*Vyrų karo jėgų. komisijos

£ < pirmininkas P. V. McNutt 
pareiškia, kad moterys sie
kia gauti daugiau darbų ka
ro pramonėse. Ir jis yna 
nuomonės, kad šiais metais 
moterims teks 30 nuošimčių 
tų darbų.

T LONDONAS.— Iš La Lin 
ca, Ispanijos, pranešta, kad

. .1 Gibraltare sąjungin inkai 
koncentruoja daug laivų 
kažkokiam konvojui.

•fs

Prezidentas apskaičiuoja, 
kad ateinančiais fiskaliniais 
metais, kurie prasidės atei
nančio liepos mėn. 1 d., bus 
reikalinga 109 bilijonų do
lerių išlaidų. 100 bilijonų 
karui, o 9 bilijonai nekari
niams reikalams.

Apskaičiuojama, kad pre
zidento įteiktas 1943-44 fis
kaliniams metams biudžetas 
yra didesnis už visų kariau
jančiųjų valstybių biudže
tus ėmus juos visus krūvon.

Kai kurie asmenys gali 
sakyti, kad tokia, bilijonų 
dolerių išlaidų programa 
yra fantastiška, pareiškia 
prezidentas. Jer tautos vyrų 
jėga ir resursai bus pilnai 
įkinkyti, tad šios programos 
objektas bus pilnai atsiek
tas.

Reikia atsiminti,*«ak©-pre 
zidentas, kad tauta huvo 
užpulta, pasikėsinta prieš 
laisvę. Tad reikia gintis, ne
atsižvelgiant į išlaidų didu
mą. Visi lig vieno turi au
kotis — darbdaviai, darbi
ninkai, ūkininkai, vartoto
jai, viešieji tarnautojai, ne
paisant kokiai partijai jie 
priklauso. Karo metu netu
ri būti partijų. Visi turi vien 
ingai susimesti ginti savo 
šalį, nepriklausomybę ir lai
svę nuo priešų.

Prezidentas pranešė, kad 
1 šiandie viešosios skolos pa
kilo jau iki 112 bilijonų do
lerių, o 1944 metais birželio 
30 d. bus aipie 210 bilijonų 
dolerių.

Prez. Rooseveitas atsilie
pia į kongreso narius, kad 
jie nesiškirstytų į jokius 
politinius blokus bet suda
rytų vieną nacionalinį bloką 
— karą laimėti bloką.

' NAUJOS GVINfcJOS V ADĄS KALBASI SU KARIAIS

1 1/mujtM

Vokiečių submarinai atakavo 
sąjungininkų konvojų Atlante

Per keturias paras kovota su 35 
submarinais; du nuskandinta
LONDONAS, saus. 11.— 

Didelis iš Amerikos konvo
jus pasiekė Angliją. Konvo
jų lydėjo ir saugojo bombo
nešiai ir koviniai lėktuvai, 
kurie per keturias paras 
atkakliai kovojo su vokiečių 
submarinu gauja, kurių apie 
35 būta.

Maj. gen. Robert L'. Eichelberger (antras iš dešinės, be šalmo) kalbasi su vyrais, 
kurie kariauja New Guinea, Gen. Eichelberger buvo paskirtas Amerikos vadu Naujoje 
Gvinėjoj, prieš tai jis buvo superintendent of Military Academy, West Point.

RUSU ARMIJA
APSUPA VOKIEČIUS 
GEORGIEVSKE

MASKVA, sausio 11. — 
Sovietų vadovybė praneša, 
kad šiauriniam Kaukaze ru
sai atsiėmę dar 13 miestelių 
ir sodybų ir Georgievsko 
miestą — geležinkelių san- 
kryžį, apsupa. Galimas daik 
tas, kad tenai vokiečiai bus 
sugriebti į spąstus, jei jiems 
nebus lemta iš ten paspruk
ti.

Taip pat paskelbta, kad 
Dono upės fronte vokiečiai 
triuškinami, nepaisant jų 
pašėlusių jų kontratakų. Ke
lios rusų armijos veržiasi 
Rostovo kryptimi.

Didelės kautynės tęsias 
Velikije Lūki srityje.

WASHINGTON. — Lai
vyno departamentas ‘ prane
ša, kad U. S. jėgos ČJuadal- 
canal saloje pažangiubja.

Maršalas Mannerheim 
verčiamas būti 
Suomijos prezidentu

STOKHOLMAS, saus. 11. 
— Vasario 15 d. Suomijoj 
įvyks respublikos preziden
to rinkimai.

žiniomis iš Helsinki, Suo
mijoje vykdoma kampanija 
prezidentu išrinkti kariuo
menės vadą maršalą Carl G. 
Mannerheimą.

Kai kurie suomiai pareiš
kia, kad maršalas nepopula- 
rus Rusijoje. Bet kiti nuro
do, kad 1940 metais tik jo 
pastangomis, prieš suomių 
norą, buvo padaryta taika 
su Stalinu.

WASHINGTON. — Šen. 
La Follette pataria, kad vy
riausybę į užsienius siųstų 
margariną, o sviestą palik
tų saviems gyventoj ams.

J
NEW YORK. — Buvęf 

New Yorko gubernatoriuf 
Al Smith susirgo. Yra ligo 
ninėje. Sakoma, persidirbęs

Britu imperija
turi pasilikti

LONDONAS, saus. 11.— 
Britanijos vidiatis apsaugos 
ministras Herbert Morrison, 
darbiečių vadas, pareiškia, 
kad po karo britų imperija 
turi pasilikti taip, kaip bu
vusi. Jis sako, he dėl to, kad 
tas būtų britų, bet dėl td, 
kad daugeliui kraštų būtųi 
apsaugotas rytojus ir gėrės 
nis gyvenimas.

Jis sako, kad kai kuriems 
britų imperijos primity- 
viams kraštams neturi būti 
pripažinta savyvalda, nes 
tas būtų vistiek kaip jau
nam vaikui duoti peilį, arba 
šautuvą.

Penkios prancūzų srovės blokuoja
. • . * • C » ’

vieningumą Siaurinėj Afrikoj
ALGIERS, sausio 11. — 

Daug kalbama apie prancū
zų vieningumą 3. Afrikoje 
tikslu sąjungininkus remti 
prieš ašį. Deja,, prancūzų 
vieningumo nėra ir nežinia 
ar tas bus atsiekta.

Vieningumą blokuoja pen 
kios prancūzų politinės sro
vės. Jos yra:

1. Respublikonų partija, 
kurioje yra daug kairiųjų 
elementų; partija skaito iki 
300,000 narių.

2. Moderatų partija, kurt 
skaičiumi yra mažiausia' ir 
reprezentuoja senų laikų de
mokratus.■ą

3. Paryžiaus monarchistų

partija, kuri yra taip pat 
maža ir politiniai* silpnoka.

4. Komunistų partija, tu
rinti apie 5,000 narių.

5. De Gaullistų partija; ji 
negausinga, bet jos nariai 
jauni ir nepaprastai judrūs.

Be to, S. Afrikoje yra apie 
200,000 prancūzų legijoųie- 
rių, kurie prisiekę ištikimy
bę maršalo Petaino vyriau
sybei. Bet jų daugumai išsi
sklaidę kitose partijoj.

Tokia tai politinė situaci
ja 8. Afrikoje.

Tie prancūzai, kurie są
jungininkams gelbėjo oku
puoti prancūzų koloniją, 
šiandie nustumti į šalį ir net 
gen. Giraud juos užmiršęs.

LAKŪNAI TOLIAU 
ATAKUOJA JAPONU 
KONVOJAUS LAIVUS
^SĄJUNGININKŲ STA-. 
BAS Australijoje, sausio 11. 
— Sąjungininkų lakūnai di
džiaisiais ir vidutiniais borų 
bonešiais dar ir vakar ata‘- 
kavo japonų konvojaus lie
kanas—keletą karo laivų, 
kurie buvo pasislėpę Lae 
bazės pakrantėse, N. Gvinė
joj, ir paskiau iš ten dūmė 
tikslu pasprukti atvinon jū
ron.

Pranešta, kad sąjunginin
kų lakūnai du japonų Laivus 
daugiau sugadino į juos pa
taikę bombomis. Tų laivų li
kimas nesužinotas.t

Tokiu būdu japonams ne-a
pasisekė į N. Gvinėją prista 
tyti saviesiems reikalingą 
paramą — daugiau kariuo
menės ir karo medžiagos.

Sąjungininkų lakūnai ata
kuoja .kitas japonų bazes N. 
Gvinėjos pakraščiuose.
Jnir r <
Rusai numušė 
313 vokiečiu lėktuvu
- MASKVA, sausio 11. — 
Sovietų vadovybė skelbia, 
kad per pasibaigusią sausio 
9 d. savaitę rusai karo fron
tuose sunaikino 313 vokie
čių lėktuvų. Rusai prarado 
93 lėktuvus.

Japonu nuostoliai N. 
Gvinėjos kampanijoj

WASHINGTON, saus. 11.
— Karo departamento vie
nas pareigūnas pareiškė, 
kad per gen. MacArthur 
kampaniją Naujojoj Gvinė
joj sunaikinta japonų 353 
lėktuvai, 19 karo laivų ir 85 
prekiniai laivui.

Graiku kareiviai 
bus mankštomi 
Colorado valstybėje

WASHINGTON, saus. 11. 
— Karo departamento sek
retorius Stimson leido Ame
rikos graikams sudaryti ka
reivių batalijoną išimtinai 
iš Graikijos piliečių.

Batalljonas bus U. S. ar
mijos dalis, bet turės grai
kiškos ženklus.

batalljonas

Submarinai konvojų pra
dėjo atakuoti vidury Atlan
to. Buvo kilusi balsi audra. 
Vandenyno bangos atrodė 
panardys laivus.

Konvojus tik dalinai nu
kentėjo ir laimingai baigė 
savo sunkią kelionę. Du sub 
marinai nuskandinta ir ke
liolika kitų sugadinta.

Submarinai kai vilkų gau 
ja susimetė prieš laivus. 
Atrodė, kad kiekvienas sub
marinas bavo pasirinkęs pa
skirus konvojaus laivus ir 
ryžosi juos atakuoti. Daž
niausia negavo progos, nes 
čiapat nardė lėktuvai. Taip 
pat ir laivai nuo gaujos sėk
mingai gynėsi. Ir apsiginta.

Laivyno akademija 

nepaiso apsisaugoti
Graikų batalljonas bus j . «

mankštomas Camp Carsdn, | ITilO 0 TO 9ldKŲ

Colo. ANNAPOLIS, Md., sausio 
11.—Šio miesto civilinės ap
saugos direktorius T. G. Ba
sil iškėlė nusiskundimų, kad 
U. S. laivyno akademija au 
miestu n e kooperuoja daryti 
bandymus apsisaugoti nuo 
orinių atakų.

Šie bandymai, tai miesto 
ir apylinkių nutemdinimas, 
naktį užgesinus visas švie
sas, taip pat dienos metu 
pasitvarkymas, kad išvengti 
didelių nelaimių, jei priešas 
iš dausų atakuotų miestą.

Akademijos spaudos san
tykių viršininkas Įeit. kom. 
D. L. Martineau pareiškia, 
kad akademija tuo reikalu 
turi iš laivyno ir armijos 
departamentų direkt y v a s, 
tad nėra reikalo dėtis su 
miesto civiline apsauga.

LONDONAS. — Sunday 
Pictorial praneša, kad Sov. 
Rusija reikalauja, kad jai 
būtų leista dalyvauti pran
cūzų Afrikos potitikoje ly
giomis su Londonu ir Wa- 
shingtonu.

VOKIEČIAI SUDARO 
ARMIJA ESTIJOJE

STOKHOLMAS, um. 11.
kyr? Wiley B. Rutledge, « _ H Helsinki HikralOui 
m. amž , buvusi Iowa uni- , Aftonbtadet prtt„eSta, kad 
vereiteto tei.iy mokyklos n>ciai „krttuoj.
dekaną. Pasiuntė senatui c„tua armjjon karo tarnyba4 
patvirtinti. Rualjoa front<

LONDONAS. —• lfi Beriy- į Tas reifikla, kad vokieėial 
no per radiją paskelbta, kad visuose okupuotuose kraš- 
Churchill lr Eden išvykę tuose darbuojasi sudaryti 
Washingtonan. armijas.

1,000 japonu 
nukauta Kinijoj

CHUNGKING, Kinija, 
sausio 11.—Kinų karo vado
vybė praneša, kad su japo
nais vyksta kovos keturiose 
Kinijos centrinėse provinci
jose Hupeh, Anhwei, Honan 
ir Kiangsi.

Kinai prisipažįsta, kad 
japonai daro pažangą. Bet 
tas jiems brangiai atsieina. 
Rytinėj Hupeh provincijos 
daly daugiau kaip 1,000 ja
ponų nukauta.

310 jūreiviu 
daugiau nukentėjo

WASHINGTON, saus. 11.
— Laivyno departamentas 
išleido ketvirtąjį nukentėju
siųjų U. S. prekinio laivyno 
jūreivių sąrašą, kuriame 
paduota 310 jūreivių žuvu
sių, sužeistų ir dingusių.

Prez. Rooseveitas*

paskyrė teisėja
WASHINGTON, saus. 11.

— Prez. Rooseveitas į vy
riausiąjį teismą teisėju pas-
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Viešpats pakvietė 
ja pas Save

Dievo Apvaizdos kalnely
je tikra kalėdinė nuotaika... 
Dar kelios dienos ir jau ga
lės sveikinti Kūdikėlį pra 
kartėlėje... Bet, štai, džiaugs ; 
mą sudrumstė gruodžio 2t 
d. gauta telegrama iš Phila- 
delphijos: “Susirgo seselė 
Lorraine Armanavičiūtė, šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
mokytoja. Išvežta ligoninėn. 
Padėtis kritiška. Laukiam 
motinėlės atvažiuoj ant”. M o 
tina Aloyza tuoj išskubėjo 
į Philadelphiją, bet nuvyku
si rado seselę Lorraine iš
vykusią į amžinybę — į gy
vųjų laimingųjų miestą — 
pas šv. Pranciškų.

A. a. seselė Lorraine ki
lusi iš Pittsburgho, Šv. Ka
zimiero parapijos, sulauku
si vos 28 metų amžiaus, bai-

Naujų Metų sutikimas 
sėkmingas

I
Rockford, Iii. — Rockfor- i 

diečiai lietuviai katalikai 
Naujus Metus sutiko šau
niam parengime parapijos ' 

salėj. Pelno liko $222.20.
Kleb. kun. K. Juozaitis, be | 

to, pranešė, Federacijos su
sirinkime, kad daug aukų 
gavęs naujos salės reika
lams. Taip dalykams einant, 
greit pabaigsim skolą mokė 
ti.

Bizn. Bronius Garšva au- Į. 

kojo $100.00.
J. Jabunskis — $25.00. i
A. Tamkus — $10.00.
Mot. Są-gos 9 kp. $100.00.
Sodalietės — $100.00.
Ir kiti žada nepasilikti. 

Nauja valdyba

TRAUKINYS SUDAVĖ Į TROK>, 21 KARAS ALYVOS SUDEGK

Ugnis ir dūmai kyla iš 21 tanko kuro aliejaus ir gazolino, kada Wabaah traukinys 
sudavė į troką, netoli Stonington, Iii., traukinys nukrito nuo bėgių. Troko vairuotojas 
užmuštas ir $75,000 vertės aliejaus sudegė. -

apie juos parašyti arba jau Nėra garbė tortingam 
mirti. (Carnegie).esančią medžiagą surinkti 

vienon knygon. Tokia tai 
trumpai sutraukus buvo kai 
ba kap. Labanausko. Antras 
kalbėjo kun. K. Malakaus
kas. Kaip visuomet: apie Lie 
tuvą, lygumų gražumą, jos 
laukus, miškų ošimą ir skam 
bumą jaunimo dainų. Kun. 
Malakauskas visuomet mus 
nuteikia poetiškai, kai pasa
koja apie Lietuvą. Jo kalba 
buvo tikrai graži.

Kalbėjo taigi mūsų vete
ranė veikėja, jau gražaus 
amžiaus pasiekusi, O. Lužie- 
nė. Kadangi ji buvo iš pir
mutinių organizatorių šio 
klubo, tai apie jo nuveiktus 

.darbus ir Raibėjo, palinkę- 
dama jaunesniem tęsti dar
bą toliau. Iš eilės pasakė 
kalbas pp. Račkienė, Star- 
kienė ir buvusi klubo pirmi-

dukit Malonūs 
SAVO AKIMS !

t'lk rien* poru aklų vluaiu 
'•nlmul Saugokite Jas, leisdami 

minuoti Jau (UodorulAk Įausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

•all sutelkti
S5 METAI FATY1UMO • - 

pririnkime aklui*, korte pabaltas

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

OrTOMETRIMTAl
1801 So. Ashland Avenut

H a.m pAA 18-to*
Wefouaei CAMAJL 063S. CIUaB^. 

OFISO V ATAKUOSI
Kaadlen S:l# a. m. lkl p, Hį

Tred*ad Ir «e«tad 8:«U a. m.
■kl 7: oe p. m . ■

DR. G. SERNER

X

na, ir paskutinė šiais melais Gruodžio 6 d. turėjome na, ir mūsų dainas, poeziją
pramoga buvo bazaras lap- vėl pietus ir pasikalbėjimo ir visa, ką turime gražaus,

Sausio 5 d. Federacijos kričio mėnesyje. Visais at- popietį. Garbės svečiu ir ypatingo kaipo tauta. Prie
susirinkime išrinkta valdy- žvilgiais labai nusiačkė. Dir kalbėtoju ouvo kap. Laba- to būtų naudinga ir apie

gė savo žemės kelionę Vieš m': pirm' Kaspu- bome visi išsijuosę, padėjo- nauskas, kuris dabar čia gy lietuvius Amerikoje gyvenan
ge aavo žemes e įunę įes pageib j Enenas. rašt. me kas kuom galėjvm ir do vena ir lanko Caiifornia In- čius plačiau painformuoti,

Z. Juseviciute, ižd. J. Kui- j variomis įr darbu. Pats kle- stitute of Technology, Pasa-I--------------------------------------------------
vinskas. Dvasios vadas kun.■ 5onas tur būt> daugiausia dena. Calif. | LIETUVIS DAKTARAS
K. Juozaitis. _ | nusidirbo, kol viską sunešė. Lygiai metai su§j0> kaiį ^OPTOMETRISTAS

Nutarta būsimą vasarą kol viską suvežė, sukalėdojo. __ _ z. Pritaikiu akinius

(Nukelta į 3 pusi.)

Tel.: YARdb 1839 '
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Otmas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 84th Street

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

mirties ją pasiimdamas am
žinam gyvenimui. Jis išlais
vino jos akis nuo ašarų, su
glausdamas šaltas blakstie
nas; Jis išlaisvino jos kojas 
nuo suklupimo, atimdamas 
jems vaikščiojimo galią ..

Lygiai metai suėjo, kai 
mes girdėjom šį jau..ą ener-

suruošti piknikus — liepos stambiai prisidėjo kuatau- gingą lieiuv| kaib^nt. šį kar 
ir rugp. menesiuose. Klebo-, čiai savo atsilankymu ir ne- tą ne apie p_bėgeho nuoty- 
nas pranešė, kad parapijos, sigaiiėjimu pinigų praleisti krJB me£ g^dė.om, jo var- 

I susirinkimas bus sausio 17į tokiam tikslui. ' ir 8„ku keha j žia bet
Jos kūną parvežė į Pitts-d., o po susirinkimo parapi-: f, . _ , 1 . mi f U I i J f i

burghą ir gruodžio 24 d. .pa- į jos naudai vakaras-šokiai. į ir mūs4 Kultu- klausėmės žmogaus, kuris ( 3241 iO. HalSted 51.
laidojo Šv. Kazimiero kapi- Parapijos susirinkime visi r°s Labdarros Klubas. Vis par trumpą i ą pelnomu į
nėse. Seselės už jos sielą turi dalyvauti, nes bus ren- nauJ4 nariU skaičius auga, sų išeiviją, pama o mums Į 

1 ir senieji, kur buvo atsimetę, trūksta, ko mums reikia 
sugrįžta. Tas labai gražu, kaip lietuviam, kad išiiktu- 
Reikia tikėtis, kad vis aug- me gyvi. Kalbėjo platesniu 
sime. nes jau dabar turime mastu apie reikalingumą lite; 
čarterį ir konstituciją. Nlė- ratūros anglų kalboje iš 
kas mums užmetinėjimų ne- įvairių sričių. Labiausiai gai 
gali daryti, savo konstituci- būtų reikalinga Lietuvos is-

meldėsi tris dienas. Daug 1 karnas komitetas. Praeitą 

šv. Mišių buvo paaukota už metą buvo 14 komiteto na-
jos sielą. Tat tikimės, kad 
sės. Lorraine, pasipuošus

rių. Parapijos darbuose tik 
keli dalyvavo. Kiti tik ko-

gražiomis dorybėmis, nuo’pel miteto nario vardą nešiojo, 
nų pilna nuėjo švęsti Kalė 
das su savo Sužieduotiniu

Pakrikštiju

Kristumi... Mes čia pasilikai-i Kazimieras ir Lucille Kar- joje aiškiai pasisakome, kas
šieji, ypač jos mokiniai, jos veltai pakrikštijo dukter) 

.nepamiršime, bet savo mal-l vardu Marė-Louise.% Krikšto 
do8e dažnai prisiminsime tėvais buvo Albin Pilipaitis 
“Reąuiesce in lace” maldo- Nellie Anderson. 

je- Į Mirė
“Iš žemės padarei ją Vieš-{ 

patie, ir kūnu apvilkai, pri-Į 

kelk paskučiausioje dieno
je!” — kalbėjo seselės, ber- 
damos žemę ant jos grabo.
Taip baigiasi teisingųjų gy 
venimas! Fellx

Barbora Gretenienė, 72 m.

esame. Kiekvienas neišsiža- 
ėjęs lietuvybės lietuvis pas 

mus yra kviečiamas ir lau
kiamas, visiškai neliečiant 
jo tikybinių įsitikinimų. Klu 

j bas turėjo- suruošęs kelias 

pramogas šiais metais ir yra

toriją, mūsų garbingą praei
tį, daugiau žinių apie Lietu
vą jau dabartiniais laikais,

•amž., Uršulė Pukelienė, 78 auk0ję3 Am R Kryžiui >u

atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL KADIO PATAISYMO 

. Šaukite YAEDS 3088.

m., Jurgis Brazis, 72 m. Vi
si palaidoti katalikiškai.

Į kariuomenę
Ginti šią šalį išvyko Ed

vardas Rimkus, LRKSA 137 
kuopos, šv. Vardo ir Lietu-i 

vių Piliečių Klūbo narys.
Draugai ir draugės sausic! 

5 d. buvo susirinkę atsisvei į 
kinti. Visi linkėjo Edvardui 
ir visiems lietuviams, pasi
sekimo nugalėti priešą ir su-1 
grįžti namo.

korespondentas

kelias dešimtis dolerių.

Didele Krautuvė

KAK AND V. RADIO, 
JEVYELKY 

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
z

Tel. CALUMET 7237

Bl OltlKU HADlU I'IIUGUAMAI 
-WCFb, 1000 k nudvllu. vak. !> va1 
WHFC 14G0 k. ketvergala 7 v. v

Seniau čia to nebuvo
Los Angeles, Ual. — šį 

kartą nežinau, kam tektų 
daugiau kredito už veikimą 
— ar šv. Kazimiero parapi
jai. ar Kultūros ir Labdaros 
Klubui. Kadangi tos dvi gru 
pės atstovauja lietuviškajai 
visuomenei mūsų mieste, tad 
trumpai ir perbėgsiu jų vei
kimą 1942 metais.

Šv. Kazimiero parapijos 
i žmonės, vadovaujami mūsų 
judraus klebono prel. J. Ma- 

j cicjausko, turėjo suruošę, ro 

dos, viso ar tik ne šešias 
pramogas: 2 šokių vakarus, 
2 piknikus, išvažiavimus, 1 
pietus salėje, lygiai su kito
mis organizacijomis padėjo 
suruošti Vas. 16 minėjimą,

Kam Reikalingi 
PINIGAI.-

; I j *• t •
DUODAM ANT MORGIČIU 1/

41%'

BE JOKIO V\R(.O
Mokam 3'/, už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS, $6,000.000.00 

Atuargoti Fondu* virš $700,000
Chartered and superviscd by U. 
S. Gov-3rnment. Member of Fe- 
derai Savings and Loan Insu
rance Corp., Waahington, D. C.

SODEIKA. O. D. 
DOCTOR SELMA

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų Įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 Ho. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 
828 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 v&l. patarnavimas
Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kll- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
PUnai įrengtas Medikas De^nrt- 
mentas gydymui vlaoklų Ilgų - 
smarkiu lr Uglalklnlų.
ninal įrengtas Chirurgijos Do- 
partmentaa, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka ataako- 
mlngl Cbirurgal-DaktaraL
Pilnai Įrengta PliyJutlKripj Dc- 
parųnenla. prlskaitant Dlatbsr- 
my. -Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitus modernUkua metodus 
gydymo.
PUnai {rengtas X-Itay Ib-part- 
bkouu daktarams lr pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
guriausias gydymas Ir priciifira. 
Kas lluk mokesčiu, su^iiaralme, 
kad MUw Jums ko

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LUTU VIŲ DAKTARŲ DRAUGUO8 NARIAI

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

J1JHTIN MACKIEVVICH.
Pre*. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnla 1141

’ Ofiso teL VlRginia 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8211

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR/CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofiso vai.: uuo 1-3; nuo 0:30-6:30
758 We«t 35th Street

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

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

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS *
ADVOKATAM

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tel. STAte 7OT5^

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofbo Tel.: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais e

o iki 8 vai. vakare. TO.
Kitomis valandomis pagal sutarti- '

Namų Tel. Alberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARdi 4787 
Namų tel P&Ospect 1930

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniai* — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pouktudieniais
Valandos: 10-12 i^te, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šefitadieniais 
Valandoa: 3 — 8 popiet,

Tel. CANai 6122

' DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Yulandog: 1—.3 popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarai* ofiaaa uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 We*t Mth Plaee
Tel. REPubllc 7868

Tel. CANai 0257
Re*, tel.: PROepoct 6669

DR. P, Z, Z ALATOR’S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
I •

Reiidaueija: 6600 So. Arteslan Are.

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

PLATINKITE “DRAUGI

Tel YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4Tth Street

vul.: nuo 9 vul. ryto iki 8 vul. vuk 
Seredoj pagal sutartj.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GmDYTOjAB nt CHIRURGAS

6757 So. Westcrn Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vuk. 7-0;
o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUROAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Ree. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 valį.; 
Penkt., šeštad. 8:30 Iki 9:30 vi

Ofiso Tel................... VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A
4204 Archer Avenae

LIGONIUS PRHMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik Busit&rius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel MIDvray 2880 Chioago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. rytą, nuo 2 »kj fl 
vul. popiet ir nuo 7 iki autO vai. vak. 
Nedėliotais uuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS: ;
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartj.
Ofiso telefonaa: PROapect 678T> 
Namų telefonas: VIRglnla 2421

bflltmsilieniais pagal suaiLajųu^. W IGoethe},.

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

“Darbai parodo meilės jė-
v

z



'AntraSlenls, sausio lž, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE
Žodis apie Mutual 

’ Federalę Bendrovę
VVest Side. — Chicagos 

‘ lietuviams yra gerai žinoma 
finansinė įstaiga, būtent Mu
tual Federalė Bendrovė, ad
resu 2202 VVest Cennak Kd.

• Per Kalėdų ir Naujų Metų 
Švenčių sveikinimus savo

; kostumeriams, per neapsi- 
žiūrėjimą buvo praleistas

j vieno žymaus direktoriaus,
i Juozo Misevičiaus vardas,•
‘ kuris per daug metų šiai 
* bendrovei ir jos kostume
riams tarnauja kaipo pagel
bininkas sekretoriaus ir iž
dininko pareigose. Juozas 

> Misevičius yra aktyvus ir 
gabus biznierius Mutual Fe
deralė j Bendrovėj, bet jis y- 
ra ir sėkmingas taverninin- 
kas, kurį irgi veda per dau
gelį metų.

Už netikėtai įvykusią klai
dą, Juozą Misevičių, atsipra
šome, ir pasitikime, kad jis 
kaipo žymus biznierius fi- 
nansistas, dar uoliau darbuo 
sis visuomenės labui ir Mu
tual Federalės Bendrovės fi
nansinei įstaigai, kad jos ka
pitalą išauginti iki aukščiau-

IR APYLINKĖSE
naus kas, per daug metų pri
tyrę šiame biznyje, manda
giai ir gabiai teikia įvairius 
patarnavimus visiems, ku
rie tik į šią įstaigą atsilan
ko. Ir gerai daro, nes kaipo 
lietuviams ir pridera kreip
tis į lietuvišką įstaigą.

Taigi, su šiais 1943 me
tais, mes, lietuviai, padary
kime pasiryžimą, kad kokiu 
nebūtų reikalu — ar karo 
bonų nusipirkti, ar norėda
mi pasidėti saugioj vietoj 
sunkiai uždirbtus pinigus, ar 
morgičio reikalu, — neuž
mirškime atsilankyti į Mu
tual Federalę Bendrovę, ad
resu 2202 VVest Cennak Rd., 
sekretorius Ben. J. Kaza- 
n aus kas visame mielu noru 
suteiks mandagiausią ir nuo
širdų patarnavimą. Tai pa
darykime šiandie ar rytoj, 
nes, nežinome kas bus atei
ty, užtat dabar laikas susi
rūpinti ir taupyti. J. K.

Neršia kas atsitiko
Ted Rapala, 23 m., 3116 

Avondale ave., mėgėjas 
skraidyti, pereitą sekmadie
nį išnuomavo lėktuvą iš the

šio laipsnio.
Mutual Federalė Bendrovė 

smarkiai auga r.ariais-šėri-

Dariaus Girėno Aux. 
Raud. Kryžiaus 
vieneto pramoga

Dariaus-Girėno Aux. Rau
donojo Kryžiaus vienetas 
rengia kortavimo ir kauliu
kais žaidimą (card and bun
co party) trečiadienio vaka
re, sausio 13 d., 7:30 vai. 
Dariaus-Girėno svetainėje.

Vienetas kviečia visuome
nę skaitlingai atsilankyti į 
šią pramogą. Bus “door pri- 
zes’’ ir kiekvienam staliu
kui dovana. Bilietų galima 
gauti pas vieneto pirminin
kę, Helen Kareivą, Aux. pir
mininkę Marion Nares, ir 
komisijos pirm. Anne Have- 
rlock, Janet Vilimas, Anna 
Yonaitis, Alice Mitchell, Pau 
line Balchunas ir Mary 
Chase ir kitas. Bus galima 
gauti ir prie durų. Komisija

Susirinkimai
Namų savininkai, 
dėmesio!

Cicero. — Lietuviai, tak
sų mokėtojai, dėmesio! šian 
die, 8 vai. vak., Liuosybės 
svetainėj bus svarbus susi
rinkimas Cicero Lietuvių Im 
provement Pol. Klūbo.

Šis klūbas susideda vien 
tik iš vietos gyventojų, ku
rie turi nuosavybes ir mo
ka taksus.

Klūbo užduotis prižiūrėti, 
kad ši lietuvių kolonija bū
tų tvarkingai užlaikoma ir 
kad nuosavybės nepultų že
myn, kad turintieji nuosa
vybes nenukentėtų finansi
niai. Tikrenybėj į šį klubą 
turėtų prigulėti kiekvienas 
lietuvis, turintis šiokią to
kią nuosavybę. Mokestis, pa
lyginus, gana maža: tik vie
nas doleris metams. Rašt.

Vargdienių Seserų Gildos 
pusmetinis susirinkimas bus j 
šį vakarą, sausio 12 d., 7:30 ' 
valandą Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos salėj. Su
sirinkimas labai svarbus, 
nes turėsime išrinkti valdy
bą šiems metams, išgirsite 
raportą iš parengimo, įvy
kusio gruodžio 10 d., ir dau
gelį kitų svarbių žinių. Už
tat, malonėkite iš visų Chi
cagos ir apylinkės kolonijų 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai ir pasidžiaugti praeiti
mi ir bendrai pasitarti atei
ties reikalais. Kun. J. Dam-1 
brauskas tikisi, kad šis su-’ 
sirinkimas bus skaitlingiau
sias, nes jis patieks svarbių 
ir naujų žinių. J. K.

D\iejy Metų Mirties 
Sukaktuvės

ANTANAS TOMONIS

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

VVRAI — MOTERVS 
MERGINOS

LAUNDRY WORKERS » 
TEL. AUSTIN 1960 TR PRAŠY

KIT KALBĖTI SU MR. KING
BROOKS LAUNDRY 

600 North Blvd. Oak Park. III.
HEl.P NVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HFLP WANTFT> 
ADVFRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolnb 9488-9489

Jau sukako du metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsą tarpo mvlliną vyrą ir 
tėvel) Antaną Tutnonj.

Netekome snvo mylimo Sau
sio 12 d., 1941 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
T,ai gailestingas Pievas sutel
kia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme 3 gedulingai 
šv. Mišias vienas su egzekvi
jomis Sausio lt ir 12 d.. 1943 
m., Visu šventi) parap. bažny
čioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antano Tumonlo sie
lą. Jau tu mylimas vyre ir tė
veli pas mus nebesugrjši. bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisim. Lauk mūsų atei
nant !

»
Moteris, Sūnai, Dukterys ir 

Zenta,s.

REI,P WANTFD — VYR M

VYRAI
P A C K I N G HOUSE 

DARBAMS
7214c į valandą 

minimum.
GERI

DRESSING RMS„ CAFETERIJA, 
IR TRANSPORTACIJA.

ATSIŠAUKITE i 
EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Ave.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Jsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

MERGINOS
Karo Darbininkės Reikalineos, 
Assemblers, Solderers, Coil Win- 
ders, Radio Chassis VVirers ir 
Solderers.

1500 N. HALSTED

LAUNDRY DARBININKKfiS — 
Flnish Markera, Shirt Finishers. 
Press Operatorės, ir Fiat work O- 
peratorės. Put yrimas pageidau jama, 
bet ne svarbu.

ADVANCR LAUNDRY CO.
S9tll St. A- Dhiihsi Ave.

MERGINOS'— MOTERYS išmokite 
plastic blndlng amata. Patyrimas 
nereikalinga. Tziliai (domus darbas. 
Dieną ir naktį shiftai. greitas jsidir- 
binias.

PLASTIO BINDING CORP.
7112 S. Slicrnian Si.

TARNAITES
Kreipkitės asmeniškai prie 

Housekeeper
1260 N. DEARBORN PKYYY.

OPERATORES
Patyrusios prie serging. zig-zag ir 
srtngle needle mašinų. Naujausibs ir 
greičlausios mašinos. Išlikas ir pusė 
mokama už šeštadienius iki 5 vai. 
popiet. Pirmos klasės operatorės 
gali užsidirbti nuo 60 iki 75 centų j 
valandą, ekstra bonai mokama.

AMERICAN MAID CO.
847 W. Jaekson Blvd.

Smagi ir įdomi radio 
programa

Šiandie, antradienį, 7 vai. 
vakare, radio klausytojams 
bus malonu praleisti smagią 
valandėlę klausant nuolati
nės antradienio Peoples ra
dio programos, šiandie dai
nuos A. Brazis, M. Batutis, 
radio “granadieriai’’ ir ki
ti. Iš Peoples krautuvės bus 
pranešta gerų žinių apie pa-

NAKTIMIS SARGAS reikalingas — 
nuo'atints darbas negirtuoklini vyrui 
mažiau 60 metų amžiaus. lengvo 
svorio. 60 valandų I savaitę. 325.20 
J savaitę. Kreipkitės j ROOM 212

209 W. JACKSON BLVD

JOZEFINA MARTINKIENfi (|m> tėvais šimkaitė)

ninkais ir kapitalu dėl to

&

American airport, Park 
Ridge. Po kelių valandų T.
Rapala pakilo į orą, jis ga
lėjo skristi pusantros va

kari: jos šauni valdyba, di-j landos, nes tokiam laikui tu ' siūlymą gerų pirkinių na-
rektoriai, o ypač ilgametis rėjo aliejaus ir gazolino. Bet' mams, nes šiomis dienomis 

Rapala po pusantros valan- Į čia eina didelis po invento- 
dos negrįžo; policija jo ieš- ry ėmimo išpardavimas. Ma- 
ko; manoma, kad įvyko ko- lonėkite pasiklausyti, 
kia nelaimė. I Rep. XXX

sekretorius Ben. J. Kaza-

>

SENIAU ČIA TO NEBUVO
(Tęsinys iš 2 pusi.)

ninkė p. šareikienė. Progra-1 
mai vadovavo klubo plrtni-
ninkas K. Lukšis.

* M ISubuvimas pasisekė ir 
prie dabartinių sunkių aplin 
kybių. Maisto trūkumas pas 
mus jau jaučiasi rimtai. Vis 
ką paruošė p. Račkienė, pa
dedant : veikliam mūsų na
riui p. V. Arčiui.

Minėtas klubas taipgi ren
giasi minėti Vasario 16, im- 
damas iniciatyvos ir kvies- 
damas talkon kitas draugi
jas, kurios yra lietuviškos. 
Be abejonės, neatsisakys jos 
taip, kaip pernai neatsisakė.

Bronė Starkienė.

ONA CIVIENfi 
(po tėvais čeknlčiiitė)

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėriai namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

Gražumas yra pirma do- 
moteriai. Ji pirma ją 
nuo jos. (Merė).

Žmogaus sielos spinduliai 
* ir Šešėliai atspindi jo kalbo-

• je.
Kas dažnai skaito, tas pa- 

' liuks kada nors rašyti. (Cro 
rbbe).
• Be kentėjimo lalmingu- 

būtų vėjas, kurio nepa-

Gvveno 923 W. 33rd St. 
Mirė SąusiO 9. 1943. 1:05 vai. 
p. p.. Kniaukus pusės amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr. ši
linės parap., Vlenaslaviškių 
kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliildime 

vvru Antaną, dvi dukteris — 
Konstancija ir Ia*nora, sfinu 
Steponą. IT. S. kariuomenėj ir 
kitas gimines Amerikoje. Lie
tuvoje seserj Elzbietą. brolj 
Petrą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Ave.

.laidotuvės Ivvks trečiadieni, 
sausio 13 d. iš koplyčios S vai. 
ryto bus atlydyta I šv. Jurgiu 
pa ran. bažnyčią, kurie ie lv-ks 
gedulingos namaldni už velio
nės sle),, Ro nam»ldu bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vy-as. Rūme*. Duk
terys, Sesuo. Brolis Ir Giminės.

laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. Yards 
4908.

LONDONAS.—Vienų vie
nas vokiečių lėktuvas ata
kavo vieną East Anglia mie
stelį. Keliolika asmenų su
žeista.

BUENOS AIRES. — Mirė 
buvęs Argentinos preziden
tas Augustin P. Justo, žino
mas J. A. Valstybių bičiu
lis.

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERBR CO.
105 W. MADISON KT.

RAN. 2385
FI.AGS - BANNERS - BADGF.S

Mirė Saus. 10 d., 1943 m.,
9 vai. ryte, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Skodvilio par., 
Pavartes kaimo.

Amerikoje išgyveno. 42 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Oną ir žentą Joną Vis- 
eount. sūnų Kazimierą it 
marčią Oną Martinkus. 9(inų 
Stanislovą, anūkę Aleksandrą, 
seserį Aleksandrą šeputienę if 
Jos šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas 4 623 Sa 
Paulina Street.

laidotuvės jvvks trečiadieni. 
Sausio 13 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta , Šv 
Kryžiaus par bažnyčią, kurioi 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnal, žen
tas, Marti, Anjikė, Sesuo Ir 
Giminės.

T-aidotuvlų direktorius: I. J. 
Zolp, tel. YARds 0781.

VYRAI 18 IKI 50
SAUGUMAS — PER DP.M METUS 
DARBAS — GEBA MOKESTIS — 
ATOSTOGOS SIJ UŽMOKESČIU.
Mes didinam skaičių darbininku prie 
mūsų nuolatinio štabo pagaminime 
ir pakavime maisto produktų. Paty
rimas nereikalinga, tik genis rekor
das kaipo pastovus darbininkas už
teks. Nepaprasta proga apsaugumo 
ir nuolatinis darbas kasdieną — kas 
savaitę.

THE KEI.I.1NG $UT UO.
365 E. Illinois St.

Nuo 10 iki 11 ryte ir nuo 2 iki 3 
popiet. 3 aukštas, seetlon 3. Įnikite 
Orand Ave. gatvekari iki McCiurg 
Court, ir nuo ten paeikite vieną blo
ką j pietus skersai tuščią lotą.

LABORERS
VYRAI SU DEFERRED KLASIFI
KACIJOMIS. KURIE IEŠKO PAS
TOVIU BARBU. GERA I ŽMOKES- 
TIS, ĮSIDIRBIMAS IK REGULIA- 
,RIS ALGOS PAKftLIMVS PRIE 
GERAI ĮSTEIGTO CHICAGOJE 
BIZNIO NI7TOLIMO.I P1F.T-VAK.A- 
RINftJ MIESTO DAI,V. JKKJU E- 
SAT GEROS SVEIKATOS ATLIK
TI BIRBTI V f.N 1.ABOB DARBUS 
nt SIEKIATE GERESNIO DARBO 
IK ATEITIES APS Al GI MO KREI
PKITĖS PRIE

WM WRIGLEY JR. CO. 
3527 S. Ashland Ave.

PRINTING INK MILL HANDS rei
kalingi. Patyrę ar ne. Nuolatiniai 
darbai.

CINF.O PRESS INK DIVISION 
465 W. Cermak Rd.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

NULIŪDIMO

REIKALINGAS 
DŽIANITORIUS 

ŠV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės i Šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVE.

Tik patvara veda į tikslą. 
(Schiller).

Nukalkite kaip plienas 
kietus savo pasiryžimus! 
Leiskite plaktukus į darbą! 
Tašoksta kibirkštys! Tes- 
skamba varpai, kad eina ko 
va su visokiu blogumu. (R. 
Macred).

Kvailys gali daugiau už
duoti klausimų per valandą, 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

Mažas meilės1 lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Mix Lemon Juice
„ AT HOME 

TO RELIEVE 

'RHEUMATIC PAIHS
Money Back — If This Recipe Pails 

Oooa news trsvels fast—many of the tbou- 
aands of folka who now take lemos Juice 
for rheumatlc paln—have found that by 
addtnc two tablespoonfula of Allenru to one 
tablespnonful of Lemon Juice In A (lau of 
water. they (et faster relief for the aches
and palna esused by rtieumatlsm, luatbaco. 

It's no surprlae et t her, for Allenru la a
11 year old formula to relieve rheuaatle 
aches and paina. In fact—if lt does not help 
—your money back. What eould be falrert 
Oet Allenru today at any livv druggist Only 
(9 centą—Do lt Mow.

n VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Justu žmogaus veidas.
Gražiausia žmogaas savy- 

M yra gebėjimas mylėti h* 
tuos, lrarie jį persekioja. 
(Marcos Aurelius).

’ Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti Išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
di. (Herrick).

Atiduok

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ 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, 
i PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

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

P. I. RIDIKAS
88.94 SO. nALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1040 ĮVEST 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8310 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518Jei turi seno metalo — ati 

duok karo reikalams.

SKYRIUS 42-44 E. 1081 h 8T. 
2814 WEST 23rd PLACE

_

I
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Lietuva veržiasi į laisvę
HITLERIS IR ‘'ESTŲ ARMIJA”

Stockholmo laikraštis Aftonbladet paduoda žinių, a- 
tėjusiu per Helsingforsą, kaip praneša Associated Press, 
kad vokiečiai organizuoja Estijoj armiją Rusijos fron
tui.

Tai bus pirmas vokiečių mėginimas organizuoti ar
miją okupuotuose kraštuose.

Ir, žinoma, tasai mėginimas yra reikšmingas ta pras
me, kad jis rodo, jog Hitleris jau griebiasi vienų iš pas
kutiniųjų priemonių.

Rusai stumia vokiečius arčiau Baltijos valstybių. Hit
leris mano paveikti j vietos gyventojus, kad jie susi
organizuotų gintis nuo rusų. Jis, aišku, tam panaudoja 
ir prievartą. Ir, jei tokioj Estijoj ar kitam okupuotam 
krašte naciams ir pavyktų armiją sudaryti, besiver
žiant rusams pirmyn, patys vokiečiai pabėgtų ir pa
liktų estų armiją vieną gintis.

Bet vargu Hitleriui pavyks tokias armijas okupuo
tuose kraštuose suorganizuoti. Jei prievarta po keletą 
tūkstančių vyrų ir surankiotų, ja nedaug tegalėtų pa
siremti. Prievarta į frontą nuvaryti kariai yra menki 
kariai.

Reikia neužmiršti, kad ir estai, ir lietuviai, ir Lat
viai, ir kiti, nori savo kraštams visiškos laisvės ir ne
priklausomybės. Jie nekenčia okupantų vokiečių ir lau
kia, kad tik greičiau jiems uždėtą jungą numesti. Jie 
taip pat nenori, kad ir kitas bet kuris didesnis kaimy
nas- į jų žemę įsiveržtų, juos pavergtų. Tik vieno da
lyko lietuviai ir kiti trokšta: Amerikos ir Jungtinių 
Tautų pergalės, išvijimo okupantų iš jų teritorijų ir 
teisės būti pilnais savo kraštų šeimininkais. 

PAVERGTŲJŲ VILTYS ATLANTO CARTERY
Baltijos ir kitų kraštų gyventojai nesiduos nacių pri- 

g&vyatėms. Jie pasitiki tik tais, kurie kariauja dėl At
lanto Carterio dėsnių įgyvendinimo.

Bet ar Baltijos valstybių žmonės turi bent kiek žinių 
apie Atlanto Čarterį?

Taip, žino.
Gruodžio 8 d. “The Times” įdėjo tuo reikalu svarbią 

žinią, atėjusią per Stockholmą. Ten sakoma:
1 “Tik ką pasiekė Stockholmą Atlanto Carterio ko
pija lietuvių kalba, drauge su pasitikėtinomis infor
macijomis, kad čarteris buvo slapta išverstas į Bal-' 
tijos tautų kalbas ir plačiai cirkuliavo vokiečių oku
puoto j Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj ir kaimyninėse 
Rusijos ir Lenkijos okupuotose dalyse.”

Tame pačiame pranešime pasakoma, kad iš visų 
Baltijos valstybių Lietuvoj yra didžiausias vokiečiams 
okupantams pasipriešinimas. Tą pasipriešinimą didina 
tasai faktas, kad Lietuva skubiai apgyvendinama vo
kiečiais iš Besarabijos, Rumunijos ir bombarduojamos 
Vakarų Vokietijos dalies.

Vokiečiai atėjūnai gauna turtingiausias Lietuvoje že
mes, kurios daugumoje atimama iš lietuvių ūkininkų, 

^rurių protėviai amžiais ten gyveno ir niekuomet iš Lie
tuvos, iš savo žemės sklypelio nebuvo išvažiavę. 

LIEJAMAS LIETUVIŲ KRAUJAS

Lietuvoje, kaip pranešama per Švediją, didelėmis sr > 
vėmis liejamas lietuvių kraujas. Tačiau, nežiūrint to, 
slaptas veikimas prieš okupantus nacius eina plačiu 
mastu. Apie tai pranešimą mes čia įdėsime originale
anglų kalba:

“Undergrouud organizations are active, partieular- 
ly the so-ealled įrengus for IJberation of Lithuania, 
vvhich, by mmn* of seeretly printed periodicals and 
leaflets, Is pro pagal ing the kleals of the Atlantic 
Charter and advising active resistanee to evlction,

“even If resistanee nieans tlie letting of Mood’'. 
This advice Is often foūotved. and ln conseųueuce

- blood-letting is freųuently Brovvnshirted buities, are 
reported to ha ve already murdė red over 1000 Lithua- 
nians vvithodt any form of tnal. Out of this nation 
vvith an estimated population of 3.000,000 souiethiug 
likę 100,000 have been deported to Germany, mostly 
as labourers.”

Tad, iš Vo galima aiškiausiai suprasti, kad Lietu
vos žmonės puikiai yra susipažinę su Amerikos ir Jung
tinių Tautų karo tikslais, inkorporuotais į Atlanto čar
terį, į kurį jie ir deda. visas savo išsilaisvinimo viltis.

Ta pačia proga reikia priminti, kad praėjusį sekma
dienį buvo nugirstas per radijo pranešimas, jog Lietu
voje buvo surengtos naujos žmonių žudynės. Nužudy
ta virš tūkstantis asmenų. Tai yra dar vienas įrody
mas, kad mūsų broliai Lietuvoje visu griežtumu prie
šinasi plėšikiškiems okupantams ir kad nė mirti nebi
jodami plečia savo slaptą veikimą ir siekia išsilaisvi
nimo.✓

Mes, matydami tas didžias Lietuvos žmonių pastan
gas išsilaisvinti, turime užsidegti didesniu vieningu
mu ir entuziazmu dirbti Amerikos pergalei, kuri reiškia 
ir Lietuvos išlaisvinimą. s
AMERIKOS LIETUVIŲ ŽODIS PREZIDENTUI

Akivaizdoje naujų, aukščiau suminėtųjų įvykių Bal
tijos krašte, ypač Lietuvoj, praėjusią savaitę (sausio 
8 d. Nėw Yorke) Amerikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas, be kitų svarbių ir reikšmingų nutarimų, priėmė 
rezoliuciją ir ją pasiuntė Prezidentui Rooseveltui, te
legrama : — — -S

“When the territory of the United States was tre- 
acherously invaded by the Japanese and all Europe 
was in imminent peril of complete subjugation of the 
armies of Nazi Germany and Fascist Italy, Lithuani- 
an Americans, deeply concerned with the seriousness 
of the situation and fully cognizant of their duties as 
citizens of the United States, organized and contri- 
buted all their energies and resources to the war 
efforts of the United States and United Nations.

‘‘Lithuanian Americans, sincerely believe that the 
vietory of the United States of America and her gal
iant Allies will uitimately liberate all the enslaved na
tions from Nazi, Fascist and Japanese occupations 
and vvill enable Lithuania, the land of our forefa- 
thers, vvithin hei etnological and historical bounda- 
ries, in the rightful place in a family of free, demo- 
eratie and independent nations, as is assured by the 
Atlantic Charter and the Four Freedoms.

“Thousands of Lithuanian Americans have volun- 
teered for Service in our armed forces, bear arms, 
and many of thera have already made the supreme 
sacrifice. Lithuanian Americans have bought many 
million dollars v/orth of U. S. War Bonds and are 
relentlessly continuing in these efforts. Numerous 
Lithuanian American Women’s reliėf units are ef- 
ficiently acting and coordinating their work vvith 
that of the other American emergency agencies.

‘The Lithuanian American Council, representing 
all patriotic Lithuanian American organizations and 
groups, citizens of the United States, at this execu- 
tive meeting, on. January 8, 1943/at Hotel New York- 
er, Nevv York City, hereby again pledge to* you, our 
President, that it shall, vvith all the determination, 
powers and resources at its command, intensify all 
possible means to hasten a complete vietory of the 
United States and the United Nations.”

Po šia rezoliucija pasirašė Amerikos Lietuvių Ta- 
rybos pirmininkas L. Šimutis ir sekretorius P. Grigaitis.

Mes manome, kad šiuo momentu toks Prezidento pa- 
informavimas apie mūsų vieningas pastangas Ameri
kos pergalei yra nepaprastai svarbus dalykas.

Ta pačia proga norime pasakyti dar ir tai, kad juo
didesnės bus mūsų pastangos, juo stipresnis bus Lie
tuvos žmonių slaptas veikimas prieš Hitlerį. Tuo bū
du ir Lietuva greičiau susilauks išlaisvinimo valandos.

Balkanų karo sukaktis
“V-bė” rašo:

"Šį mėnesį sueina 30 metų, kai baigėsi penkių val
stybių karas Balkanuose.

“Senesnieji žmonės atsimena, kaip graikai, serbai 
ir bulgarai (nekalbant apie juodkalniečius) turkus 
“rietė į ožio ragą”.

“Ar atsimenate kaip “trys karaliai” jojo į Kons
tantinopolį ?

“O kas iš to išėjo? Negalėdami pasidalinti grobiu, 
Balkanų karaliai susiriejo, kaip šunes. Tuo tarpu 
turkai, matydami, kad jų priešai, pešasi, šoko pasi
naudoti. Ir pasinaudojo. Atsiėmė Adrianopolį.

“Net rumunai, kurie iš pradžių nedalyvavo tame 
kare, pasinaudojo. Ir jie atsiriekė Bulgarijos kampą, 
vadinama Dobruča.

“Reikia tikėtis, kad jungtinės tautos, laimėjusios 
šį karą. nepakartos Balkanų klaidos.

“Garantija? Atlanto Carteriš.” ✓ •

Laikraštininkai šiandien 
nepaprastai didelį vaidmenį 
vaidina.

Čia. kalbame apie lietuvius 
laikraštininkus.

Jiems tenka ir raštu ir 
žodžiu dirbti ir daug dirbti 
ir Amerikos pergalei ir Lie
tuvai išlaisvinti.

Dėl to labai yra svarbus 
ir reikalingas visų laikraš
tininkų bendradarbiavimas^ 
ir vienybė.

•
Jei kalbame apie lietuvių 

vienybę, apie visų grupių ir 
organizacijų sutarimą Ame
rikos pergalei ir Lietuvos iš
laisvinimui, pirmoje vietoje 
kalbėkime apie mūsų spau
dos vienybę.

Kai bus vieninga mūsų 
spauda, kai laikraštininkai 
tarp savęs susitars ir ben
dradarbiaus, tuomet ir vi
suomenėje atsiras daugiau 
šiandien taip labai reikalin
go vieningumo.

e
Pradžia, vedanti į tą ben

dradarbiavimą jau yra pa
daryta.

Ją padarė Amerikos Lie
tuvių Taryba, kurion įeina 
įvairių pasaulėžiūrų laikraš
tininkai.

Tai žymiai papildė praė
jusį šeštadienį surengta 
New Yorke keturių N. Y. 
lietuvių laikraštininkų puo
ta iš kitur atvykusiems lie
tuviams žurnalistams pa
gerbti.

Puota buvo ir jauki ir sa
votiškai reikšminga.

Visi dalyviai (apie 40 
spaudos darbininkų ir vei
kėjų) pripažino, kad šiuo 
metu laikraštininkų vienin
gumas ir bendradarbiavimas 
yra būtinas.

Iškeltas šūkis — lietuvių 
“spaudos paliaubos”.

Nedėti į mūsų laikraščius 
nieko, kas kenktų lietuvių 
vieningumui, taip labai rei
kalingam ir Amerikos per
galei užtikrinti ir Lietuvai 
išlaisvinti.e

Nedėti tokių raštų, kokie 
vienu ar kitu būdu galėtų 
tiems d/diesiems tikslams 
pakenkti.,

PASLAPTINGOS SOLOMON SALOS
Rašo kun. A. Briška 

(Pabaiga)

40,000 Solomon ealų gy
ventojų, dėka misijonieriams 
iš laukinių virto uoliais ka
talikais. Salose bažnyčios 
viena nuo kitos gana toli, 
bet naujieji katalikai, nepai
sydami tolumo, skaitlingai 
jas lanko. Daugelis net lai
veliais plaukia 60 mylių, kad 
dalyvauti šv. Mišiose. Taip 
tai pažinimas Dievo iš lau
kinio padarė kilnų žmčgų.

Iš to matome, kokios žy
mios atmainos darosi žmo
gaus širdyje ir prote tada, 
kada jis palieka kataliku. 
Jis meta šalin visus blogus 
darbus, kaip nudėvėtą rū
bą, ir apsivelka nauju gra
žiu rūbu šviesesnio, gražes
nio gyvenimo. Jis stoja po 
Kristaus vėliava, visų dory

bių šaltiniu.
Solomon salos labai tolK 

nuo mūsų. Mes nesame jose 
buvę. Gyventojai ir misijo
nieriai svetimtaučiai irgi ne
pažįstami mums. Juos žino
me tik iš raštų. Tačiau mū
sų širdys nuliūsta išgirdus 
apie misijonierių kankini
mus. O Labiau nuliūsta iš
girdus žudymą mūsų brolių^ 
lietuvių kunigų mūsų tėvy
nėje Lietuvoje.

Lietuvos kankiniai -
Į Solomon salas 1845 me

tais atvyko vyskupas Epalle 
su būriu misijonierių. Išlipo 
ant salos Isabel. Vadas lau-^ 
kinių žmonių jį nužudė. Ja.u x 
beveik šimtmetis prabėgo, 
bet vyskupo Epalle vardas 
darosi labiau žinomas krikš
čioniškam pasauliui.

“Draugas” 1918 m., sau
sio 12 d.)

Lietuvos Laisvės savaitė.. 
Nuo kovo 3 iki 10 dienos tu
rėtų būti “Lietuvos Laisvės 
savaitė”. Iš visų mūsų su
manymų — šitą sumanymą 
reikia pavadinti svarbiausiu 
ir naudingiausiu. “Lietuvos 
Laisvės savaitės” proga tu
rėtumėm laimėti daug aukų 
Lietuvos- laisvės reikalams 
ir prirašyti daugybę naujų 
nuolatinių Lietuvos gelbėto
jų į Tautos Fondą.

----- 1 - A - -
šioj puotoj dalyvavo re

daktoriai šių laikraščių: 
Draugo, Naujienų, Lietuvių 
Žinių, Amerikos, Vienybės, 
žvaigždės, Studentų žodžio, 
Tėvynės, Naujosios Gady
nės. Buvo atstovaujami dar 
ir kiti mūsų laikraščiai.

Be laikraštininkų puotoj 
dalyvavo kai kurie mūsų di
džiųjų Susivienymų valdybų 
nariai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lietuvių Tautinės 
Tarybos pirminįnkai ir na
riai. Buvo ir daugiau žymes
nių svečių.

Tegyvuoja mūsų spaudos 
vienybė.

Chicagos fabrikai 
pažymėli "E” t

Vakar gauta žinia iš Wa- 
shington, kad iš 49 fabrikų 
esančių Chicago area, ketu
ri fabrikai buvo paženklinti 
the army-navy “E” už pasi
žymėjimą karo produkcijoje.

Pasižymėjo ženklu “E” bu-» 
vo apdovanoti šie fabrikai; 
The Povvers ir Co. fabrikas 
Chicagoje ir River Forest, 
International Register Co, 
Chicago, ir Sanderson ir 
Porter, Elwood ordnance 
plant, Joliet.

r---------------------
Pavojinga važinėti 
mergaites

Iš Washington praneša, 
kad pereitą penktadienį bu
vo pastebėta du jaunuoliai 
važiuojant automobiliu su 
mergaitėmis. U. S. Park po-^ 
licija apie tai pranešė Office 
of Price Administration. 
Jaunuoliai bus patraukti į 
teismą už Office of Price 
Administration laužymą 
taisyklių. Automobilis nega
lima naudoti pasilinksmini
mo reikalams, bet svar
bioms kelionėms.

Tvirta valia — tai kara
lystė, kuri kenčia prievartą. 
Ir tik tie ją laimi, kurie mo
ka prisiversti, prievartą sau 
padaryti. (K. Čibiras).

AMERIKIEČIAI VOKIEČIŲ BELAISVIAI AFRIKOJE

Britų ir amerikiečių kariai, kuri^ buvo paimti Turus įjos kovose, taip sako “ašies” 
parašas po šiuo paveikslu. Sis paveikslas Ameriką pasiekė per neutralę šalį — Portu- 
iaHją - y
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vajaus vakarienė ir j Iš sajungiečiy 
judami paveikslai 49 kuopos veiklos

FENKTAOIENJ DAINUOS KIMBALL HALL

Dievo Apvaizdos parapi
ja. — Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 26 skyrius šioje 
parapijoje labai užimtas, y 
pač šią savaitę, nes ateinan
tį sekmadienį rengia vajaus 
vakarienę su judomais pa
veikslais, kuriuos rodys J. 
Aukškalnis, atvykęs net iš 
Gary, Ind. Iš kalno spėju, 
kad rengiamoji vajaus va
karienė ir visas programas 
bus turiningi. Bet kas svar
biausiai, kad skyriui į talką 
eina ir jų malonusis klebo
nas kun. A. Martinkus. taip 
pat ir vikaras kun. Urba. Na 

- tai ką jau bekalbėti apie pa
rapijonus, kurie taip gražiai, 
sutartinai ir sklandžiai ko
operuoja su savo dvasios va
dais, be abejonės, kad jie a 
teinantį sekmadienį, sausio 
17 dieną susirinks į parapi
jos salę kuo gausiausiai.

Skyriui ir rengimo komi
sijai — nemažas galvosūkis, 
nes bijosi, kad kartais, ne
įvyktų kokių trūkumų. Bet 
rengėjai ras ir tame būdus.

Aš, kad ir iš kitos koloni
jos, jausdamas ką tai nepa
prasto irgi stengsiuosi pa
sisvečiuoti su aštuorilolikie- 
čiais, pamatyti visas įdomy
bes, kokios sausio 17 dieną

Ųridgeport. — Sausio 5 
d. įvykęs metinis susirinki
mas, kuris buvo labai skait
lingus, nes turėjo būt ren
kama valdyba 1943 m. Na
rėms prašant, valdyba pasi
liko ta pati, išskyrus Pui
dokienę ir U. Galeckienę.

Dabartinę valdybą suda
ro: pirm. R. Mazeliauskienė, 
vice pirm. A. Janušauskie
nė, nut. rašt. Z. Žičkienė, fi
nansų rašt. K. Jurgelioniu- 
tė, ižd. Rumšieaė, iždo glo
bėjos Pukienė ir Puidokie
nė, koresp. 0. Aleliūnienė ir 
U. Galeckienė.

Vienbalsiai • nutarta pri
klausyt prie Federacijos, iš
rinktos dvi atstovės lankyti 
susirinkimus. Nutarta taip 
pat dalyvaut Tėvų Marijonų 
Bendradarbių vakarienėj 31 
d. sausio, ir pasveikint su 
auka. Baigus susirinkimą 
sekė vaišes, kurias paruošė 
valdyba. Ir taip draugiškai 
pasikalbėjus skirstėsi narės 
žadėdamos 1943 metais dar 
skaitlingiau lankyt susiriiv 
kimus. U. G.

Laukiu aš tos dienos su 
. pasiilgimu^ o Tamsta ar lau
ki. J. K.

Adeline Zach, mezzo-copranę dainininkė, lietuvaitė, atei
nantį penktadienį, sausio 15 d., Kimball Hali duos kon
certą. Programoj bus pasaulinių kompozitorių kūriniai, 
taip pat daug ir lietuviškų liaudies dainų. Koncerto pra
džia 8:15 vakare. .

Iš choro veiklos
Brighton Park. — Šiaip 

jau daug girdėti naujo iš 
mūsų parapijos choro veik
los, bet laikraščiuose žinių 
retai pasirodo. Ne vien tik 
iš mūsų parapijas choro, bet, 
manau, gražu būtų, kad laik 
raščiuose tilptų žinių iš kiek
vieno parapijos choro. Taigi, 
kas veikiama chore.

Pav., mūsų choras per pra 
eitas Kalėdų šventes išpildė

DRAUGOH METINIAME 

KON G E RTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ

‘Lietuvaite’
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L I E T U V A IT fi S” MUZIKU PARAŠĖ ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠĖ ............. STEPONAITIS
VEIKALO VAtffiJAS PROF. A POCIUS

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

ŠOKIŲ VEDĖJA ............................... L. PILIPONYTĖ-ZAIKIENĖ
“ELENUTCS” HOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENĖ
“IGNO” HOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS

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

Bus puiki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

> a
Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais
' DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su
gražiaja "LIETUVAITE".

•

ypatingą ir visai naują pro
gramą, rūpestingai priruoš
tą mūsų varg. artisto Justo 
Kudirkos, kuris suįdomino 
net svetimtaučius, kurių jau 
nemažas skaičius mūsų baž
nyčią lanko, kad ne tik iš
klausyti šv. Mišių, bet ir pa
siklausyti gražaus choro ir 
solistų giedojimo.

Sausio 9 d. 8 vai. vakare 
choras rengia “Victory 
Dance ’ ’ parapijos svetainė
je. Šokiams parinkta mėgia
miausia jaunimo orkestrą 
— ‘‘Zombies Orchestra”.

. čia svarbų vaidmenį vai
dina gera muzika, kad jau 

, ųimas ir augus ie j i smagiai 
pasišoktų. Sakoma, kad jau
nimas tik prie salės priėjęs 
pasako, kokia orkestrą grie
žia šokiams ir ar apsimoka 
pirkti bilietas. Dėl to šokių 
komisijos susirinkime išrin
ko komitetą pasamdyti to
kią orkestrą, kuri bus visų 
mėgiama. Tad iš anksto ga
lime visus užkviesti, kad ir 
tuo atžvilgiu būsite visi pil
nai patenkinti.

Negalime praleisti nepa
žymėjus, kad mūsų choras 
stropiai rengiasi, prie 1943 
metų įvairumų — koncerto 
bei vaidinimo.Z
, Choristai taip pat “in cor
pore” rengiasi atvažiuoti į 
“Draugo” koncertą, kur bus 
suvaidinta Žilevičiaus, ope
retė “Lietuvaitė”.

šiuomi rengimo komisija 
kviečia Chicago lietuvių pa
rapijų chorus ir chorvedžius 
atvažiuoti pas mus, o mes 
nuvažiuosim pas jus, kuo
met turėsite parengimus. 
Kai mūsų choristai pamatys 
dalyvaujant kitų chorų cho
ristus ir chorvedžius, tuo
met irk mūsiškiai pas visus 
apsilankys.

Choro Komisijos Kvieslys

Iš TT. Marijonu 
Bendradarbiu 10 skyr. 
susirinkimo

Bridgeport. — Susirinki
man sausio 9 d. atvyko apie 
35 asmenys. Buvo perskai 
tylias pereito susirinkimo 
protokolas. Sekė valdybos 
rinkimas. Valdybon išrink
ta: pirmininke A. Vaišvilie
nė, vice pirm. Juškienė, raš
tininke Sofija Rudminienė, 
protokolų. rašt. Aleliūnienė. 
iždin. O. Mažeikienė, iždo 
globėja M. Samoškienė, mar
šalka Jackienė.

Susirinkime dalyvavo kun. 
Antanas Samdys ir trumpai 
išaiškino būsimo seimo tiks
lą, apibudindamas dr-jos vei
kimo gaires. Ragino kiek
vieną pasišvęsti, kad nuolat 
augtų a. a. kun. Jono Na-I
vieko vardo seminaristo fon
das.

Buvo išduotas visų metų 
veikimo raportas. Sužinota, 
kad prie ’ kuopos priklauso 
73 nariai. Praeituose metuo
se sukelta per $465.62 Tėvų 
Marijonų naudai.

Ruošiamasi dabar prie va
jaus vakarienės, kuri įvyks 
sausio 31 d. Tuojau ant vie
tos susirinkusios narės pa
aukojo pinigų ir daiktų va
karienės pasisekimui. Sekan 
čios paaukojo: Jackienė 10 
svarų cukraus, Juodienė 1 
svarą kavos, Zehelckienė 5 
kenus pieno, Vaišnorienė $1. 
Kazlauskaitė 1 svarą kavos, 
Fisher $1.00, Deržinskas $1, 
O. Mažeikienė $1.00 ir svarą 
sviesto, Samoškienė 50 cen
tų, Galeckas 50 centų, Gu

dienė 1 svarą kavos, Yoge- 
lienė 3 kenus pieno, Ben- 
dauskienė 50 centų. Matulio-
kaa $1.00.

Susirinkimas išrinko de
legates seimui. Jos yra: A. 
Vaišvilienė, Jackienė, Zeb 
leckienė ir Okonienė. Rap.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

VVOLK STIUI
l'M: VVest 35* Street

TA,*
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILZINIAKO KUKO MUZIKA

LIAU. INSl'RVMENTV

PASINAUDOIUT PROOA DABAR
KOL DAR NEMPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FU TĘS 
su "com" — $35.00. $37.50.
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.
'KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $3.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENOALA8 — $12 00 SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNrNI- 
AMH BASAMS, VIOLAS IR CKL
LO — $1.50. $3 00. $5.00, $10.00 
ir $15.00. HtHūnou dėl visų vlrš- 
mlnėtl, instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $1 3.50, $23 50. 
$35.00 Ir $50.00. I’EDALH. HI- 
BOYS. CYMBOLS. ir DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braso lr •‘reed” Instrumentams 
pritaikomi JOeų lūpoms.

BKSDBKTYVAS VICTOR IR 
kltij PHONOORAPH pataisymus.

Atotalymas visų dalių Clnrina- 
tagis. Trlūboms. Raxaphonr’S ir 
taipgi Smulkoms Ir Guiturams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Maawell St., Ciikagn

Sokol 
Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d„ 196

Chicago, Illinois

•8.65

CRANE COAL CO.
WE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dab&rtinis stakas dar neišparduo- 
taa, ir neturėdami vilties gauti d&ugian 
tuojau, mes siūlome, tiesiog Iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS.
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, «O OA
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... 7.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri fin rn 
kepimui pečiuose lr namų šildytuvams.. IV. O v

SkM kalno* perkant 4 Ūmu, ar snvtr*
5332 SO. LONG A VE. TEL. PORTKMOUTH 9022

RED — ITCH Y— SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!
First applications of wondorful sooth
lng medieuted Žemo—a doctor*. formul* 
—promptly relieve the intense iteh- 
ing soreneae and start al once to help 
heal the red, scaly skln. Amazlnglv suc- 
ssasful for ovor 30 yaarsl First trial of 
marveloua clean, stalnless lijuid Žemo 
conviocesl All drug
Stores. Only 35^, 7 ET VUI Q

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖ JIMAIS

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

181 nito jame 
po vL-a 
Ohh'ago

REMKITE 
SENĄ

UETUVTU 
DRAUO4

K. RAMElt, •»«

MUTUAL L1QUOR CO 
4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOUIiKVARD 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Jr

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Olning Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rugį 
— Radios — Refrigerators — 
VVashers — Mangels — and 

Stovea.

Nationally advertised itama.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

labai gero. rAAIea moterų kailiniai, kailiukai, papuoštai* arba 
elotli kotai parsldulda nuiemljitnmls kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS I’AMATYKITE SIAMU KAI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJAM LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES IIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSIt

IJ1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smaginusias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

I’bone: GROveblII 2212

WHFC-l450kil.J

X
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Šuniui bus išmokėta money order
ŠUO TIPPY GAVO 50 CE NTŲ MONEY ORDER. PA

ŠTO RAŠTININKAS ATSISAKĖ IŠMOKĖTI PINI

GUS, NES ŠUO NEMOKA RAŠYTI. UŽ KELIŲ DIE

NŲ ŠUO GAUS PJNIGUS IR BUS NUPIRKTA DI

DELIS KAULAS

Visokių “štukų pasitaiko 
margame pasaulyje. Pereitą 
šeštadienį Evanston pašto 
ofise įvyko įdomus įvykis. I 

Tippy, 6 metų šuo, “bom
bardavo” pašto ofisą. Ir tai 
dėl kaulo, vertės 50 centų. 
Tai buvo šuniui pavėluota 
Kalėdinė dovana. Šią dova
ną šuniui atsiuntė jo šeimi
ninkas, kuris yra lėktuvo 
leitenantas ir dabar skrajo
ja kur tai virš jūrų.t
Šuo puola pašto ofisą

Šuo puola pašto ofisą, o 
paštas laikosi savo taisyk
lių ir nenori iškeisti money 
order, 50 centų vertės, kuris 
buvo atsiųstas šunies vardu.

Kalėdų proga, leitenantas 
Charles E. Place, 23 m., 
1840 Sheridan Rd., Evans
ton, atsiuntė šeimai dovanų, 
bet pamiršo šūnį Tippy. Per 
eitą savaitę air mail special 
delivery šuo Tippy gavo lai
šką ir tame laiške leitenan
tas rašo, kad skubėdamas 
buvo pamiršęs šunį, todėl da 
bar siunčia 50 centų money 
order, kad nupirktų šuniui 
didžiausią kaulą Evanston’e. 

Šuo nemoka pasirašyti
u A >

Kada buvo gautas iš leite
nanto money order, vertės 
50 centų, tai leitenanto bro
lis Bill, 15 metų amžiaus, su 
šuniu Tippy nuėjo į paštą 
iškeisti money order.

“Kas yra Tippy”, — pa
klausė pašto raštininkas.

“Tai mūsų šuo”, — pa-

f

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

reiškė Bill. Jis čia yra”.
Pašto raštininkas nuėjo su 

kitais raštininkais pasitarti
t \

kaip čia išmokėti šuniui mo
ney order.

Po ilgo pasitarimo pašto 
raštininkas praneša:

“Mes negalime iškeisti 
money order. Tippy negali 
pasirašyti, pats matai.

Bill pažiūrėjo į pašto ofi
so plunksną, pažiūrėjo ir į 
šunį Tippy, kuris nemoka ra 
šyti. Money order buvo at
gal pasiųstas leitenantui.

Šuo laimėjo byla
I

Manote kad viskas tuo 
baigės. Kur tau!

Pereitą sekmadienį Evan
ston pašto viršininkas G. N. 
Taylor pranešė Edwin B. 
Place, leitenanto tėvui, kad 
pašto raštininkas klaidingai 
pasielgė ir prašė, kad jis 
ateitų su money order ir bus 
pinigai šuniui išmokėti.

Pašto viršininkas prane
šė, kad šuo įskaitomas į ma 
žamečių ar nemokančių pasi 
rašyti kategoriją. Tik rei
kia, kad už šunį pasirašytų 
šeimos narys.

Leitenanto tėvas pasakė, 
kad šeima džiaugiasi, kad 
šuo Tippy gaus kaulą. “Šuo 
užtektinai turi kaulų”, — 
pasakė leitenanto tėvas “bet 
čia svarbu dovana”.

Šuo Tippy turės palaukti 
keletą dienų, nes money or
der buvo grąžintas leitenan-,’ 
tui, po to, kai Bill buvo in- 

' formuotas, kad money order 
nebus iškeistas.

“We’ll, parašykite, kad leii 
tenantas vėl grąžitnų money Į 

order”, — tarė leitenanto tė 
vas Place.

p*'

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. K AL 
“THE BASIC PRINCIPLES

* OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

i
ftl knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, ir yra ne
vien nepiliečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žtniojimo a- 
ple Suvienytų Val
stijų valdžią. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kai-
.bose. kurie yra Charles P. Kai 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra Sftc.

Adv. Charles P. Kai
16232 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

BRENDA PER LEDUOTA VANDENĮ
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( "Draugas" Acme teiepnotoi

Šiaurės Pacifike vyrai iki juosmens brenda per teduotą 
vandenį. Tai yra Navy Air bazės įgulos narių visos die
nos darbas, čia mes matome apsirengusius vyrus su dra
bužiais, kurie neperleidžia vandenį. Tie vyrai patarnauja 
patroliniam bombonešiui.

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

LIETUVIS KAREIVIS SU ŽMONA
!’HP’JF"’SėjsS5‘*2

Vyrai klausės 
arkivyskupo kalbos 
per radiją

II
Pereitą sekmadienį J. E.1 

| arkivyskupas Samuel A. 

Stritch kalbėjo per radiją 
Švento Vardo draugijos na
riams.

Pereitą sekmadienį 420 ( 
bažnyčiose vyrai ėjo ben
drai prie šv. Komunijos ir 
turėjo po mišių bendrus pus 
ryčius. Vyrai susirinkę į sa
les klausės Chicagos arki
vyskupo Stritch kalbos.

Stovi nusiminęs ir 
žiūri kaip kiti naudo
jasi gera proga

Iš Columbia, Mo., gauta 
tokia žinia. Daugelis Colum- 
bijos “A” gazolino knygučių, 
savininkai, pereitą šešta-' 
dienį, gavo iš Army Air 
Forces 200 galonų gazolino 
be racionavimo knygučių. 
Šis gazolinas Army Air 
Forces lėktuvui buvo netin
kamas. Gazolino negalima 
buvo išimti iš lėktuvų moto
rų ir padėti žemėje. Todėl 
gazolinas iš keturių bombo
nešio motorų buvo pili mas į 
automobilius ir šis gazoli
nas buvo duodamas be raci
onavimo kortelių.

Vienas automobilio vai
ruotojas žiūrėjo į šią sceną 
nusiminęs. Mat, jis tik ką 
buvo į savo automobilį pri
pylęs gazolino pagal racio
navimo J^orteles ir nebega
lėjo pasinaudoti tomis leng
vatomis.' kuriomis kiti pasi
naudojo.

Keturi respublikonai 
kandidatuoja i majorus

į Chicagos mayorus- savo', 
kandidatūras jau yra pasta
tę Roger Faherty ir Arthur 
F. Albert. Ateinantį ketvir
tadienį savo kandidatūras į 
Chicagos mayorus stato 
Robert McCormick Adams 
ir John H. Lyle. Tie keturi 
kandidatai yra respublikonų 
partijos žmonės.

Mayoras Kelly, greičiau
sia, šiandien pastatys savo 
kandidatūrą perrinkimui

mu A

X Dr. J. Simonaitis įsto

jęs į kariuomenę išvyksta į 
Carlisle Barracks, Pa., saus. 
15 d. Jo ofisas jau uždary
tas ir likviduoja ofiso įren
gimus bei tvarko asmeni
nius reikalus.

) S

Fort Riley, Kansas, jis čia 
yra virėju, jo adresas 2nd 
armored Sig. Co. 9th ar- 
mored Div. A. P. O. 259, 
Fort Riley, Kansas.

Cpl. Juozapas J. Budelis 
1 paveiksle matomas su žmo- 
: na.

Cpl. Joseph J. Budelis

Cpl Juozapas J. Budelis, 
gimęs gegužės 6 dieną, 1915 
m., Baltimore, Md., baigė 
Šv. Alfonso lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, lankė 
aukštesnę Baltimore miesto 
mokyklą ir S-K vakarinius, 
kursus, šiuos kursus baigė 
su laipsniu F. B. C.

Cpl. Juozapas J. Budelis į 
Dėdės Šamo armiją išėjo 
1941 m., spalių 3 dieną vedė 
panelę Louise Noeth, iš ŠvJ, 

Antano parapijos. Juozapas 
J. Budelis dabar randasi

I 1 .1

Metinė šventė
Roselande, Visų šventųjų 

lietuvių parapijos šv. Vardo 
draugija, pereitą sekmadie
nį, šventė savo metinę šven
tę. Daug vyrų ėjo in corpore 
prie šv. Komunijos. Po šv. 
Mišių turėjo užkandžifis ir 

susirinkimą.

Dar vienas ateitininkas 
išeina į armija

Pereitą sekmadienį, p. Lu- 
cijos Dagia namuose, Chica
goje, buvo suruoštos Brunui 
Šatui išleistuvės. Bruno Ša
tas ateinantį ketvirtadienį 
išeina į Dėdės Šamo armiją.

Bruno Šatas yra pasižy
mėjęs dainininkas ir lietu
viškų tautiškų šokių šokė
jas, jis priklauso prie Atei
tininkų Draugovės ir Keis
tučio choro.

Bruno Šato išleistuvėse 
dalyvavo nemažas būrys* jo 
draugų ir pažįstamųjų, ku
rių tarpe matė3 Skirius 
Ąteftininkų Draugovės pir
mininkas, Klimas Keistučio 
Draugijos pirmininkas, Ja
kutis, p. Ona Metrikas ir 
kiti.

Ateitininkų Draugovės 
vardu Brunui Šatui dovaną 
įteikė p. Motuzienė.

50 kiškių pakliuvo į 
vaikų rankas

Pereitą vasarą Parental 
school vaikai prižiūrėjo vic
tory gardens. Vaikai prižiū
rėjo šimtą akerių žemės, 
kur buvo susodintos daržo
vės. Toji žemė randasi prie 
3600 Foster avė. Bet kiškiai 
atbėgdavo į victory daržus ir 
nemažai nuostolių sukėlė, 
nuėdė daržoves.

Pereitą sekmadienį prieš 
kiškių nepatriotišką na:oą 
buvo imtasi žygių. Mokiniai 
susekė sniege kiškių pėdsa
kus. 40 mokinių, vadovauja
mi Augustus Smythe, ins- 
tructor, suruošė zuikams 
“pirtį. Mokiniai apsiginkla
vo su baseball pagaliais ir 
trumpomis gumos paipomis 
ir išėjo ieškoti kiškių.

Mokiniai grįžo pagavę 50 
kiškių, kurie šiais metais 
jau neatbėgs% gadinti victory 
daržų. Jie taip pat išrišo 
šios dienos mėsos proble
mą.

Darbininkai naudojasi 
automobiliais

Iš 50,000 darbininkų, dir
bančių oro jėgų fabrike, 92

Banditas po apiplėšimo 
nušovė žmogų

Pereitą šeštadienį bandi
tas apiplėšė United Parcel 
Service Delivery 2301 Fede
ral str.

Banditas privertė kasinin
kę ir kasininko padėjėją ati 
duoti 18 pinigų maišų ir ati
daryti seifą, iš kur paėmė 
$600. Šiame apiplėšime ban
ditas pagrobė daugiau kaip 
$800.

Kada vyko apiplėšimas, tuo 
laiku iėjo į įstaigą James 
Masopust, 56 m., 2403 Lom- 
bard avė., Cicero, jis buvo 
mechanikas darbininkas. 
Masopust pamatęs kas vyk
sta, tuojau išėjo iš įstaigos.

Bandidatas apiplėšęs įs
taigą išėjo ir nušovė Maso* 
pust. banditas jam pataikė į 
širdį.

Masopust laukė prie durų 
ir matyti bandė banditą su
laikyti.

procentai vyksta 
automobiliais.

į darbą

Skaityk, platink įdomiausią 

laikraštį — “Draugas”.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOAmtlIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

______ 11 k. >
Ptua LIBIERAL EARNINGS

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti par Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— 4S Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 IR Jo*. M. Mozeris, Sec'y. R2!W SO. HALSTED ST.

------------- -----
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta XMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Žymus norvegas kalbės 
Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 
minėjime

Iš New York radio, perei
tą šeštadienį, kabėjo Dr. 
Hambro, president of the 
League of Nation ir of the 
Norwegian Parlament. Dr. 
Hambro savo kalboje pabrė
žė reikalą nepamiršti ir ma
žų tautų, kurios dabar yra 
pavergtos.

Dr. C. J. Hambro yra pa
rašęs įdomų veikalą: “How 
to Win The Peace”. šiame 
veikale Hambro nurodo ko
kiomis priemonėmis gali bū
ti suvaldytas vokiškas šiaurį 

timas, jis siūlo vokiečius 
išauklėti krikščioniškoj civi
lizacijoje.

Dr. C. J. Hambro, žymus 
mokslininkas, vasario 14 die 
ną, 2:30 po pietų, kalbės 
Chicagoje, Orchestra salėje, 
Lietuvos Neprik’ausomybės 
paskelbimo minėjime.

J

X Kun. dr. A. Deksnys, 

ėjęs vikaro pareigas Mt. 
Carmel, Pa., lietuvių para
pijoj, parvyko į Chicago. 
Girdėt, jis skiriamas kle.bo- 
nu E. St. Louis, IIL, lietuvių 
parapijai. Jo vieton Mt. Car- 
mely paskirtas naujai įšvęs
tas kun. Lukšis.

X Lieut. J. Petraičio lai
dotuvės iš Aušros Vartų pa
rap. bažnyčios įvyksta šian
die. Kūnas pašarvotas pas 
laid. direk. Lekavičių. Para
pijos choras praeitą sekma
dienį sudėjo aukų šv. Mi 
šioms užprašyti ir nuvykęs 
“in corpore” pasimeldė už 
buvusio savo nario sielą.

X Rytoj Aušros Vartų pa 
rapijos salėj įvyksta Fede
racijos Chicago apskrities 
susirinkimas, kuriame bus 
padaryta pranešimas iš šio
mis dienomis New Yorke į- 
vykusio Am. Lietuvių Tary
bos posėdžio. Ne tik skyrių 
ir organizacijų apskričių at
stovai, bet ir šiaip katalikai 
veikėjai prašomi atsilanky
ti 8 vai. vakare.

• a
X Helen Ketter (Ketura

kis), 2156 W. 21 PL, iš pro
fesijos slaugė, šiomis die
nomis įstojo kariuomenėn ir 
pakelta į leitenantus. Yra 
baigusi Aūšros Vartų para
pijos mokyklą, Harrison 
High ir šv. Bernardo ligo
ninę. Keturakiai yra seni 
West Side gyventojai. Mar- 
garet Keturakytė yra para
pijas choro narė ir veikėja.

X Edvardas. Vaišvilas, 
metus ištarnavęs U. S. lai
vyne, šiomis dienomis par
vyko namo atostogų. Jis yra 
sūnus plačiai žinomos kil
nių orgknizacijų veikėjos A. 
Vaišvilienės. Vaišvilai gyve
na adresu 1106 E. Marąuette 
Rd.

X Biznierius J. ^Atkočiū
nas, 4402 S. Wood St., ne tik 
pats skaito ir remia gerąją 
spaudą, bet ir savo darbi
ninkams pataria neapseiti be 
“Draugo”. Pavyzdys kitiems 
biznieriams.

SKAITYKITE “DRAUGĄ'
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PIETŲ LAIKO 
10:30 Iki 3

UŽKANDIS 
S5c Ir aukščiau

AJ Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GĖRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGK
—Spagetti Ir Ravioll Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parVyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

V


