
DRAUGAS
The Llthuanlaa Daily Frlend

H1JBLISHEO BT THE L1THUANLLN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2334 8. Oakley Avė., Chicago, IH-
Telephone Canal 8010—8011

The mo«t Influentlal 
Lithuanian Daily ln America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

voi. xxvnNo. 28 Price 3c Chicago, Illinois, Trečiadienis, Vasario (Februąry) 3 d., 1943 Kaina 3c

Taip pareiškė prez. Rooseveltas 
vakar spaudos konferencijoje

Prezidentas išaiškino, kodėl 
Stalinas konferencijoje nedalyvavo
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• • j • ' * i * i i f t♦ ■ ■ 1 i i t • 1

WASHINGTON, vasario 2. i Prezidentas nurodė^ kad 
— Prezidentas Rooseveltas1 jis šiemet savo pranešime 
šiandien spaudos konferen- kongresui buvo pažymėję®, 
cijoje pareiškė, kad karą kad sąjunginės valstybės 

šiemet smarkiai smogs ašiai 
Europoje. Taip ir įvyks, sa
kė prezidentas.

Be to, pareiškė, kad nutar 
ta su priešu neturėti jokių 
paliaubų prieš karo užbaigi
mą. Karas tik tada bus nu
trauktas, kai ašis besąlygi
niai pasiduos pasisakius, 
kad jai gana kariauti.

vykdyti šiais 1943 metais 
planai nuodugniai parengti. 

• Taš padaryta su ministru 
pirmininku Churchilliu Ca
sablanca konferencijoje.

TĖVAI TURI GAUTI 
KARO DARBUS, ARBA 
BUS PAŠAUKTI Prezidentas pasakojo, kaip

jis buvo aplankęs Braziliją, 
kurios prezidentas Vargas 
pasižadėjo imtis visų galimų 
priemonių kovoti prieš nacių 
submarinus pietiniam Atlan 

Amerikos pak-

WASHINGTON, vas. 2.—
Karo vyrų jėgų komisija nu
sprendė, kad tėvai (vedusie
ji) iki 38 m. amž., kurie turi 
vaikus, iki balandžio 1 d.
turi gauti atitinkamus karo j te, ypač P. 
darbus (jei tokių darbų ne- rantėmis.

Pagaliau prezidentas iš
aiškino, kodėl7 Stalinas ir 

kurie Čiang Kai-šek nedalyvavo

turi), arba bus pašaukti ka- 
’ ro tarnybon.

Komisija nurodo, 
dirba nekarinius darbus, tu
ri pereiti į karo darbus. Ki
taip tie visi sveiki vyrai bus 
pašaukti karan.

Sako, federaliniai autori
tetai gelbės vyrams gauti 

/^darbus karo fabrikuose.

Iš kiekvienų 14 vyrų 
10 bus pašaukta 
karo tarnybon

WASHINGTON, vas. 2.—I 1
Vyrų jėgos komisionierius 
Paul V. McNutt kongreso 
žemesniųjų rūmų gariniam 
komitetui pareiškė, kad iki 
šių 1943 metų galo is kiek
vienų 14 sveikų vyrų, nuo 
18 iki 38 m. amž., 10 bus pa
šaukta karo tarnybon. (

» . * -

Mussolinio karų 
laimėti formula
> LONDONAS, vas. 2.—Ži
niomis iš Romos, kažkur 
centralinėj Italijoj premje
ras Mussolini kalbėjo mili
cijai.

Jis iškėlė formulą, kaip 
galima kovas ir karą laimė
ti. Sakė, kad kovose su prie
šu reikia nors vieną valan
dos ketvirtį ilgiau kovoti, 
kad priešas būtų nugalėta*

Casablanca įvykusią kon
ferenciją Mussolini pavadi
no “ krimiitališka' ’ propagan 

,da. '

t

Casablanca. konferencijoje. 
Nurodė, kad Rusija neka
riauja su Japonija, o Kinija

PREZIDENTAS SUSITIKO! SU MOROCCO SULTONU

RTF f W
Churchill lankėsi Turkijoj, kad 
turkus nustatyti prieš ašį

Sužinoma, kad ten jo kelionė
JsV - r

turėjo puikų pasisekimų
NAS, vas. 2.—Po i Kiek žinoma, Hitleris turi 
Casablanca, Afri-J planų per Turkiją iš Balka

nų įsiveržti į Artimuosius 
Rytus, kad ten sukelti nau
jus karo veiksmus prieš są- 

iš į jungines valstybes. Tad mi
nistro pirmininko Churchil- 
lio žygis buvo palaužti tuos 
visus Hitlerio planus.

Žiniomis iš Cairo, minis
tras pirmininkas Turkijoje 
atsiekęs savo tikslą. Nepa
sakyta, ką jis tikrai laimė
jęs. Iš paskelbto oficialaus 
komunikato sužinoma, kad 
Turkija visomis priemonė
mis atkakliai ginsis prieš 
numatomų Hitlerio planų 
vykdymą ir sąjunginės val
stybės visomis išgalėmis 
rems Turkiją teikdamos jai 

MASKVA, vas. 2.—Žinio- reik^ngą paramą. Turkija 
mis iš Stalingrado, tenai pa- ne^)US palaužta. , ,
imtų nelaisvėn vokiečių yra. Galimas daiktas, kad Tur- 
pilnos gatvės. Didelis šaltis1 kija gal dar atidarys ir Dar- 
juos kankina, kadangi nesu-. danelių sąsiaurį, per kurį

konferencijos britų mi- 
s pirmininkas Wins- 

ton Churchill atlankė Tur
kiją, anot gautų žinių 
Cairo, Egipto.

Turkijos mieste Adana 
ministras pirmininkas turė
jo konferenciją su Turkijos 
prezidentu Ismet Inonu ir 
kitais turkų vyriausybės

("MraiKM" Acuie tei«puuw

Prezidentas Rooseveltas Morocco sultonui Casablankoje iškėlė pietus. Sėdi iš kairės 
į dešinę: sultonas; prez. Roosevelt; britų ministeris pirmininkas Churchill. Stovi iš kai-: aukštaisiais parei g ū n a i s 
rėš į dešinę: Maj. gen. George S. Patton, Commander U. S. Forces in Morocco; Robert
Murphy, prezidento reprezentatyvas šiaurės Afrikoje; gen. Nogues, Governor General 
of French Morocco: the Grand Vizier of Morocco; the chief of Protocol of Morocco; 
Lt. Col. Elliot Roosevelt; ir capt. J. L.. McCrea, Presidents Navai Aide U. S.

Amerikiečiai išmušė vokiečius 
iš Tunisijos miestelio Sened

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 2. — Prisidengę 
koviniais lėktuvais ameri
kiečių kariuomenės dalinys

.. . . .... susimėtė veržtis į pajurų iš
geografiniai nesusisiekia su' , .. _ — . T.„ , . .. , * ... centralines Tunisijos. Jis
Vokietija, arba Italija. iimuSS vokiečius iš Sened

miestelio ir pasistūmė kiek 
pirmyn. Išblaškyti vokiečiai 
netrukus susitvarkė ir susi
metė į kontratakas. Bet grei

T a« « tai atmušti. •LONDONAS, vas. 2. —i 
Daily Mail rašo, kad Š. Af-Prieš amerikiečių 
rikos prancūzų komisionie-1 nius lėktuvus ten ir 
rius geft. Giraud yra pareiš- buvo pakilę vokiečių

Gen. Giraud priešingas 
Vichy vyriausybei

kęs:
“Kiekvienam pranc ū z u i 

būtų nepatrijotinga turėti 
bet kokius ryšius su Vichy 
vyriausybe nei Prancūzijos, 
nei Afrikos reikalais. Nes 
tai vyriausybei naciai vado
vauja.”

Tad aišku, kad gen. Gi
raud yra patikimas Afrikos 
komisionierius.

kovi- 
kitur 
laku-
• f

nai. Numušta 12 vokiečių
lėktuvų. Amerikiečiai prara
do keturis.

Čia komunikatu paskelb
ta, kad amerikiečiai, kurie 
buvo paėmę Sened miestelį, 
iš tenai pasitraukė atsiekę 
savo tikslą. Bet tas padary
ta tik laikinai. Priešo stip- 
rūmas išbandytas.

Spėjama, kad puolimai

Girdima, kad įeit. gen. Einsenhower 
bus vyriausiuoju vadu Afrikoje

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, va* 2.—Kai gen. Rom 
mėlio ašies armijos liekanos 
iš Tripolitanijos suburbėjo 
Tunisijon ir kai šian kraš- 
tan britų 8-oji armija įsi ver 
žė, atėjo laikas visas sąjun
ginių valstybių armijas kon
soliduoti ir jas paduoti vie
no kurio vado vadovybei.

Tomis dienomis Jvykusio-
LONDONAS. — Lenkams je čia Amerikos ir Britani- 

karininkams įsteigti kursai, jos karo jėgų vadų konferen 
kaip po karo turės būt at- cijoje išaiškinta, kad vyriau 
statyta Lenkija. 60 karinin- siuoju vadu Š. Afrikoj ir 
kų lanko kursus. ' Artim. Rytuose, matyt, bus

Įeit

prez.

Tartasi apie Turkijos vaid 
menį šiame kare.

paskirtas Amerikos 
gen. Eisenhower.

Yra žinoma, kad 
Rooseveltas ir min. pirmi
ninkas Churchillis didžiai 
įvertina Įeit. gen. Eisenho- 
werio gabumus vadovauti 
visoms karo jėgoms Afriko
je.

Reikia tikėtis oficialaus 
paskelbimo. Kadangi sąjun
gininkų vadų tarpe yra ge- 
nerolų aukštesnėse rangom 
už Įeit. gen. Eisenhowsr, tad 
šiam gal bus pripažinta pil
nojo generolo ranga.

bus pakartoti didesnėmis jė
gomis, kad prasimušti į 
Sfax—ašies okupuojamą Tu 
nisijos uostą.

Messinoj per britų 
atakas du vyskupai 
užmušta v:

BERNAS, Šveicarija, vas. 
2.—Iš Romos per radiją pra 
nešta, kad britų lakūnai to
mis dienomis atakavo Mes
sina, Sicilijoj. Tarp žuvusių 
jų yra Reggia de Calabria 
arkivyskupas E. Montaletti 
ir jo pavaduotojas vyskupas 
Trapart.

Britai per daug 
dėkingi Amerikai

NEW YORK, vas. 2 —Ju
nior League mitinge kalbėjo 
prez. Roosevelto žmona. 
Tarp kita ji pareiškė:

“Britai jaučiasi, kad už 
visą apturimą sau paramą 
ir pagalbą yra daugiausia 
dėkingi J. A. Valstybių ge
raširdžiams žmonėms, nors 
N. Zelandija, Kanada ir ki
tos dominijos taip pat gau
siai šelpia Britaniją. Tad 
Amerikai per daug to britų 
dėkingumo tenka. ’ ’

Naciai nuskandinę 
81 krovini laivų

’ LONDONAS, vas. 2—Ii 
Berlyno per radiją paskelb
ta, kad sausio mėnesį nacių 
submarinai nuskandinę 81 
sąjunginių valstybių krovinį 
laivą, iš viso 522,000 tonų.

Siekiama dar daugiau 
suvaržyti automobilių 
vartojimų

WASHINGTON, vas. 2.— 
Kongreso abiejų rūmų kari
nio komiteto posėdyje per 
gumos administrato riaus 
Jeffers apklausinėjimus ar
mijos autoritetai iškėlė rei
kalavimus, kad vyriausybė 
armijos reikalams paimtų 
visas priedines civilinių au
tomobilių padangas ir, be 
to, dar apie 8 milijonus civi
linių įvairių rūšių automo
bilių.

Karo pasekretorius Rob
ert P. Patterson užginčijo 
gumos adm. Jeffers iškeltus 
kaltinimus, kad armija su-

NACIŲ NELAISVIŲ 
PILNOS STALINGRADO 
MIESTO GATVĖS

spėjama jiems rasti tinka 
mų patalpų.

Rusų kariuomenė užimta 
Paskutinių vokiečių grupių 
naikinimu šiaurinėj miesto 
daly. Ten vokiečiai apgriau
tuose fabrikuose įsitaisę .po-

sąjronginės valstybėj galės 
siųsti savo paramą Sovietų 
Rusijai. Prireikus, Turkija 
galės dar ir pakilti karan 
prieš ašį.

Sužinota, kad min. pirmi-
, . . , ninkas Churchillis patenkinzicijas ir vis dar atsisako , , . ? ■ ’

pasiduoti. Kai au šiais-pas- ta8, sav° konferencija au 
mitiniais vokiečiais Stalin- turkals Ne3 su TurltIJa diu

giau susiartinta ir atlikti 
sutarimai, dėl kurių ašis ne
gali pasidžiaugti.

grade bus apsidirbta, tada 
bus pagalvota visus suim
tuosius vokiečius, tarp ku-

__________________________________ __________ j,___________ rių yra daug vengrų ir rumu
simetusi kontroliuoti civili- nų, išsiųsti kur nors į karo / jr pįJSŠ miIlJOlIŲ VyTŲ 

nę ekonomiją ir varžyti ci-’ stovyklą.
vilinę gamybą. Armijas «*kė Sovietų vadovybė skelbia, 
jis, rūpinasi savais reikalais kad kai kurie rusų armijos 

daliniai yra tik už 40 mailių 
nuo Rostovo.

Taip pat praneša, kad ru
sų armijos sėkmingai veržia 
ši Kursko ir Charkovo link.

ir ji nestato kliūčių sinteti
nės gumos gamybai.

Pasekretorius P.atter s o n 
pažymėjo, kad kaip čia bū
tų, pirmoje vietoje reikia 
rūpintis ne kuo kitu, kaip 
tik karo laimėjimu. Tai ar
mijos uždavinys ir armija 
to siekia.

Prancūzai karininkai 
su gen. Giraud

armijai pakankama
VVASHINGTON, vas. 2.— 

Sužinota, prez. Rooseveltas 
yra nusprendęs, kad J. A. 
Valstybėms bus pakankama 
turėti 7,500,000 vyrų armi
ją karą laimėti. Sakoma, 
prie tos išvados prieita O&- 
sablanca konferencijoje.

Prez. Rooseveltas tai iškė 
lęs kongreso lyderių susirin-

ALGIERS, Algerija, vas. kJme Baltuose Rūmuose.Japonu lakūnai 
puola Solomons

2. — Madagaskaro saloje iš 
britų suimtųjų apie 50 pran Į 
cūzų karininkų 30 atvyko į.

VVASHINGTON, vas, 2.—' Algiers ir susijungė su gen. j u™™.
Laivyno departamentas pa- Giraud prieš ašį. Šie karinin į
skelbė, kad 38 japonų lėktų- į kai buvo laikomi Anglijoje. 1 ’ p
vai atakavo amerikiečfų po-. ' ____ddjo Solomon salose v£t VVASHINGTON, - Paštų 

departamentas reikal a u j a 
laiškams 3'/2C. ženklų. Turi 
nuostolius.

Prezidentas taip pat iškė
lęs aikštėn, kad ašies sub- 

j marinų veikla Atlante yra

vojus vienaip, ar kitaip bus 
nugalėtas.

nas priešo lėktuvas numuš
tas.

Guadalcanal saloje ameri
kiečiai 62 japonus nukovė ir 
22 paėmė nelaisvėn.

KOMA. — (per radiją).— 

Mussolini milicijai kalbėda
mas pareiškė, kad ašis ne
pasiduos sąjungininkams.

Ieškote Darbo?
LONDONAS. — Praeitą] Jei Ieškote darbo, pažvel- 

savaitę Tunisijoje 36 ašies kitę J 3-čio puslapio “Clas-
lėktuvai numušta ir 33 kiti s,f,ed Sekc1^”’ kur,

nepaprastą sąrašą įvairių,
sugadinta. gerai apmokamų darbų!

SKAITYKITE “DRAUGĄ'
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Hartford, Conn., 
daug naujo. T .
Raudonojo Kryžiaus 
bazaras

< Į
Vasario 6 d., mokyklos aa-( 

Įėję įvyks lietuvių bazana 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Tuo reikalu buvo skaitlin
gas susirinkimas. Atstovau
ta 18 draugijų. Komisija 
kviečia visus Hartfordo if 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Naudi bus lietuviams 
kareiviams ir kitiems labai 
geriems tikslams. Be to, ko
misija prašo lietuvių atneš
ti dovanų bazarui. Pradžia 
7 valandą vakare.

Susirinkime išrinkta šiems 
metams valdyba. Pirminin
kė Valerija Kaunietytė; vice 
pirm. Vladas Brazauskas; 
raštininkas Stasys šrupša; 
iždininkė C. Servienė. Ko
misija siuvimui Mončiūnie- 
nė ir Giedraitienė. Be to, 
smairinkimas nutarė Mile O’ 
Dimes paaukoti $5.

Iki šiol Raudonasis Kry
žius pasiuvo ir pagamino 
kareiviams 127 daiktus. Tai 
gražus rekordas ir matyti 
mūsų moterys ir lietuvaitės 
netingi, bet rimtai dirba. 
Kalėdose išsiųsta 87 ryše
liai dovanų mūsų parapijos 
lietuviams kareiviams.

Lietuvos Neprikl. 25 me
tų paminėjimas įvyks vasa
rio 21 d. 2 valandą popiet. 
.Per kląidą buvo prinešta 
laikraščiuose, kad prasidės 
5 valandą. Kalbėtojais bus 
prelatas Ambotas, kunigai 
Vilčiauskas ir Kripas; adv. 
Pranas Mončiūnas, “Vieny
bės” red. Juozas Tysliava, 
dantistas Edvardas Kriščiū
nas. Dalyvaus lietuviai le- 
gijonieriai ir Women's Au- 
xillary; mokyklos vaikučių 
grupė, parapijos choras. Į 
minėjimą pakviestas ir mie
sto majodas Thomas Spell- 
acy.

Lietuviai, dalyva ūkime 
kuo skaitlingiausiai!

Paminėjime bus parduo- 
j darni Amerikos Defense Bo-

Didele Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO, 

JEVVFJLKY 

VUkiiM po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted S t
Tel. CALUMET 7237

BVDRIKO lUlUO PltOUItAMAl:

1000 k. iieilčIlOH vak. !) vnl. 
1450 k kutvcrgulM 7 vi v

nai. Taipgi kas norės paau-{ 
koti kraują mūsų karei -į 
viams, tų vardai pavardės 
bus tą vakarą užrašyti.

z Vyrų klubas turėjo meti-, 
nį susirinkimą sausio 26 d. 
Išrinkta valdyba šiems me
tams: pirm. Jonas Kemežis. 
vice pirm. Danyla, iždin. Vi-’ 
ktoras Brynga, fin. raštin. I 
adv. Pranas Mončiūnas, prot.! 
rašt. varg.t Justas Balsis. 
Klubas turi pirkęs $1.500 1 
Karo Bonų. Paaukojo $5.00 
Mile O’Dimes fondui. Auko
jo $25 kartinų fondui. $10' 
parapijos rengiamo koncer- ■ 
to programos knygai.

Draugijų vienybės komi
sija darbuojasi jau virš 20 
metų parapijoje. Ji rūpina
si parapijos reikmenimis, 
būtent indais, kėdėmis ir t.t.

! O dabar užsimojo gražias 
kortinas — drapes užkabin- 

1 ti ant mokyklos salės langų 
• ir durų. Tam gauna para
mos iš įvairių draugijų. Šv. 
Elzbietos draugija paauko
jo $25 ir vyrų klubas (Šv.
I Trejybės) $25. Laukiama au 
i kų ir iš kitų draugijų.

I Prelatas Ambotas parva
žiavęs iš Boston Kunigų Vie
nybės susirinkimo pranešė, 
kad “Darbininkas'’ šiais me 
tais ieško 2.000 naujų skai-

P. Speliai turėję krautuvę | 
L grįžti. Turėjo nemažai pa-Į ant zion st uždarė nes la.r 

tytojų. Be abejo, Hartfordo tyrimų, bet, matyti, lietuviai j^aj sunku gauti prekių. Tu- 
lietuviai prisidės, nes iie my- kareiviai turi tikro narsu- rį du gūnus Tadą ir Edvar- 
li “Darbininką“. Linkime mo ir pasirodo kaipo didvy-i dą įr abu kareiviai Tadas 
“Darbininkui“ pasisekimo. į rių žemės, Lietuvos, tikrais1^ lakūnas
Pasižadam visokiais būdais
remti “Darbininką” ir jo 
vajų. Kas norėtų užsirašyti 
prašom užeiti į kleboniją.

Parapijos draugijos kvie
čiamos “in corpore“ paau
koti savo kraujo. Būtų gra
žu, kad visi lietuviai ir vi
sos draugijos patiektų savo 
vardus, pavardes. Gal būt 
galima net Llthuanian Blood 
Donor’s Week paskelbti. Tas 
išgarsintų lietuvių vardą. 
Kun. Vilčiauskas apsiima pa
tarpininkauti lietuviams. keli mėnesiai. Ofisas ^anda- 

i si ant Asylnm St. prie ge- 
Fort Jackson, S. Caroliųa, Ležinkelio stoties.

mirė lietuvis kareivis Edvtr- . —-------- -
daa Jurgelas iš So. Winda$r. Prelatą gimimo dienos 
Kūnas parvežtas namo ir pa- (sausio 22) proga atvyko
laidotas S. Windsore. 

i vienas iš dvynų. Jo brolis i . ..
irgi kareivis. Reiškiame šei- DR. G. SERNER 
mynai gilia,ilsios už u o jau t
Laidotuvėse dalyvavo 
lis būrys giminių, prietelių 
ir kareivių.

Para pi jos naudai koncer
tas ir vaidinimas įvyks mo-

-t- , , ... , _ , . valandos: nuo m iki 4; lr o iki gkyklos salėje kovo 7 d. sek-lTrečiad k suUrU

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

Pasirinkit Savo Audinį ■— • *
Paairinkit Savo Stylių 

MES PERDIRBSIU JCSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

SPAUDOS KONFERENCIJOJE

Prezidentas Roosevelt ir britų ministeris pirmininkas Churchill kalbasi su spaudos 
atstovais Casabtankos darže po 10 dienų pasitarimo, kur nutarta, kad ašis turės pasi
duoti besąlyginiai.

madienį. Rengia parapijos tiejus. Gauronskas, Bogušas
choras, vad. varg. Justo Bal
sio. Kun. Kripas apsiėmė ei-
ti ,pas biznierius gauti gar- i vaikučiai įteikė dovanėlių.
sinimų ir pinigiškos para-' -----------
mos koncerto programos
knygai.

Lietuvis kareivis Simona
vičius iš Windsor buvo par
važiavęs iš karo fronto su* 
žeistas. Pasveikęs nori vėl

sūnumis.

Soldiers Veterans Home,
Newingtone serga eks-karei (Než. poeUs).
vis Kortenaitis. Jisai dirbo 
Colts kaipo policiantas. Yral 
narys lietuvių legijonierių 
Fredriko Sabonio posto. Yra' 
buvęs jo pirmininku. Linki
me greitai pasveikti.

Corporalas Aleksandras 
Plungė iš Poąuonock dirba 
Army Induction Center, 
Hartforde. Turi nemažai o- 
fise darbo. Dirba ten jau

pasveikinti kunigai: Valan-

lUtoB LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

diae- 25 Metų Patyrimo
Tel.: YARda 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
litai so.

Ofiaaa Ir Akinių Oirbtavė
Kampan 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir G iki 8

%

★ Puulrinkiuiua au
dei, Kili,) ia puikių 
audinių.
A Nauji materialui 
Ir gi*rlail«lu« durbaa 
utllukamuM kb-kvle- 
no užsakymo.
★ VKI.TIU puf-iiU. 
mo patarnavlmaa 
iiHoIIhu 30 mailių 
tolumo.

D C I II Y P FPHOLSTEBINO &
C L. U A C FURNITURE COMPANY

4315-17 ARCHER LAF. 3841

(iš Waterbury) ir Ražaitis 
iš New Britain. Mokyklos

Prelatas Ambotas šiems 
metams išrinktas ŠV. Pran-
ciškaus ligoninės direkto-- Karolina, išvyko į Leesville
rium, kurių susirinkimui va
dovauja vyskupas McAuliffe.

Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai-

DIDELIS IftPARDAVIMAS M CSV 
MILŽINIŠKO STARO ML'ZIKA- 

LINIV INSTKVMKMTV

PASINAUDOIUT PROGA bARAlt 
KOL DAR NKIftPARDCOTI.

TU BOS. C LA II INETAI, TROM
BONAI, SAXA1'HONKS. ELUTKS 
mu "easva” — $35.00. >»7.5O.
$45.00 lr $75 00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI C.UĮTAKAI, SPA-
NISKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOIt BANJOS — 
$6.50. $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI —I $60.00, 
>125.00 lr $150.00. BASO UZ- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
UAI SMUIKOMS. STRIUNIN1- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IK GEL
IA) — $1.50. >3 00. >5.00. >10.06 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrft- 
minėtų Instrumentų, BAŠS lr 
ŠNARE DRUMS —>18.S0. $23.50. 
$36 00 Ir >60.00. l'EDALS. HI- 
BOYS. CYMBOLS. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums . palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed" instrumentams 
pritaikomi Jūaų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų I'HOTCOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Ctarino- 
tams. Triū bom«. 8axapbones Ir 
taipgi Smuikoma Ir GulUrams.

GOLDKTEIN’S MŪŠIO SHOP 
>14 Masvvell St., Chicago

-N

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiio teL VIRgioia 0036 
Realdencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Oiiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 3921.
Rea.: KENvrood 3107.

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OLiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 W«gt 35th Street

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

Kareivis Ignas Rūkas iš 
Burnside grįžo iš Miami, Flo, 
rida, kariškos mokyklos ir
dabar randasi Bostone. •

I

Corporalas Edvardas Kri
pas, buvęs Fort Jackson, S.

Louisiana.

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIŲ LZ

BE JOKIO VARGO
Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $6,04MMMM).04) 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fc- 
dcral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1£WICH,
I’res. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VlUginia 1141

Tel. CANaJ 6122

DR. BIEŽIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: I—3 pepiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbli, 7888

T«L CAJial 0237
Ros. tel.: PROspcct 6G50

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Aro.

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

PLATINKITE “DRAUGI”

Iš Liekvos kilęs 
filmų aktorinis stojo 
į kariuomenę I

(LKFSB) Chicago Sun ko 
respondentas praneši iš 
Hollyvvoodo, kad aktorius, 
rašytojas ir direktorius Jo
nas Lebedevas išvyKsta į ar-Į 
miją. Jis į USA esąs atvy
kęs iš Lietuvos. Didžiajame 
kare buvęs pulkininku rusų 
armijoje. Dabar būsiąs (len
kų) gen. Anders attachee A 
merikoje.

Mirė lietuvis Sukis iš Po-! 
ąuonock ir Marė Mickevičie
nė iš East Hartford.

Leitenantas Leonas Ma
šiotas jau yra išvykęs iš 
Amerikos.

Kareivis Antanas Mazalas 
buyo parvažiavęs pas tėvus 
ir išvyko atgal į Florida.

Kazimieras Viiimaitis iš
vyko į kariuomenę. Buvo 
Fort Devens, Mass., o dabar 
jau kur kitur.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

TUt viena pora aulų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Uegaamlnuotl jiw modernliklausla 
metodo, kuria regėjimo mokslą, 

gali sutelkti.
*5 METAI PATYRIMO 

prlriuklmc akinių, kurie pašalina
aklų Įtempimą. . .

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

U JfcTOftOb X tvx» A zAA
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toa
relefonaa: CAJI AL OftU, Cbicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlea 8:>6 a m. Iki 3:16 p. m. 

Tredlad. lr ftefttad. »:iu a. m. 
Iki 7:06 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
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. PROapect 1980

DR. P. ATKOČIŪNAS
- DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autrudieuiais, Ketvirtadieniais 

ir Penkiadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
, Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARds. 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nuo ’J vul. ryto iki 8 vul. vak 
Scretloj pagal sutartį.

Telefonaa HEMlock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo'l iki 3 vai.; vuk. 7-9; 

o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMIIY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
R«z. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Nealsiliepauia — 
šaukite KEDzic 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., ti iki 9 vak.; 
Penkt., Sežtad. 8:30 iki 8:30 vak.Sakstadianiaki p*g*l •uaitarim*.

Mirė Ignas Grigaliūnas
Philadelphia, Pa. — Sau

sio 10 d. mirė ilgametis rič- 
mondiečių tarpe gyventojas 
Ignas Grigaliūnas. Palaido- \ 
tas sausio 13 d. iš Our Lady 
•of Christian bažnyčios Šv. 
Petro kapinėse.

Laidotuves tvarkė žino
mas ir tarp lietuvių laido
tuvių direktorius Ant. Cesin- 
kovskis. Kap.

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, W42
Parašyta Adv. CHARLES P. K AL 

“THE BASIC PRINCIPLES^. 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
( ši knygutė tinkamai pritaikinta leng- 

vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, lr yra ne
vien nepiliečiams

I reikalinga prisiren
gimui prie pillety- 

I bės kvotimų, bet ir 
' piliečiams dėl pla
tesnio žlnlojlmo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių Ir anglų kai- 1 
bose, kurie yra Charles F. Kai 

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

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

Chicago, Illinois

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniai^,

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel. r Aberdecn 4774

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f v 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PP.IIMA:

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

' DR. CHARLES SEGAL
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tol MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryto, nuo 2 liu 6^ 
vul. ]X)piot ir nuo 7 iki 8:50 vai. vuk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vul. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVUK •

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
URL KAIMO PATAISYMO — 

šaukite Y ARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’ J



Treihd'.cnh, vasario 3, 1943 MESMASTIS DRAUGAS'

ARKIVYSK. JURGIO MATULEVIČIAUS MIRTIES 
PAMINĖJIMAS MARIJONU SEMINARIJOJE

Sausio 27 d. suėjo 16 me- 
»/ tų nuo arkivyskupo Jurgio 

Matulevičiaus mirties. Ta 
proga Tėvų Marijonų semi
narijoje buvo atlaikytos ge- 
gulo šv. Mišios, kurias ce
lebravo vice provincijolas 
lcun. J. Mačiulionis, asistuo
jant diakonu seminarijos re
ktoriui kun. A. Jagminui ir 
subdiakonu naujokų vedėjui

klausytojams gražių prisi
minimų apie velioni.

Kuomet buvo pakviestas 
trečias kalbėtojas, namo vir
šininkas kun? Mačiulionis, 
visi taip ir jautė, jog patieks 
saviesiems brangių prisimi
nimų iš arkivyskupo gyve
nimo. Pradžioje prelegentas 
pabrėžė arkivyskupo pasi
aukojimo dorybės nepapras-

kun. M. Urbonavičiui. Po Mi- tą aukštį ir kaip to pašiau
šių seminarijos ^horas at
giedojo Libera.

Minėjimas tuo nesibaigė. 
Vakare didžiojoje seminari
jos auditorijoje įvyko atmi- 
nimo antroji dalis. Iš anks
to ir su dideliu rūpestingu
mu buvo prie to ruošiamasi 
ir todėl pats paminėjimas 
buvo įvairus ir žavintis. Se
minarijos profesorius kun. 
P. Malinauskas, atidaryda
mas vakarą, suglaustomis 

. mintimis apibudino arkivys- 
r kupo asmenį, kurio esame

jau netekę šešiolika metų,1 

ir kurio mirtis paliko dide
lę spragą ne vien tik kon
gregacijoje, bet ir visoje 
mūsų tautoje. Po jo kalbos 
sekė seminarijos choro dai
nos ir giesmės, kuriam va
dovavo seminarijos rekto-

^rius kun. dr. A. Jagminas. 

Tai buvo be ne pirmas toks 
turiningas pasirodymas. Cho 
ras ir sudarė paminėjimo ža
vingąją dalį. Balsų darnu
mas ir gražus lietuviškų dai
nų išpildymas pasiekė gi- 

l liausius širdies užkampius.

Paskaitą apie amžinos at
minties arkivyskupą skaitė 
klierikas P. Bulovą. Jis pa
teikdamas klaus y t o j a m s 
daug žinių iš arkivyskupo 
biografijos, sykiu atvaizda
vo velionies šio gyvenimo 
vargingą kelią, jo pasišven- 

>timą ir darbus, iškėlė arki
vyskupo darbus. Paskaitinin
kas ragino visus laikyti ar
ti savo širdies arkivyskupo 
palikto testamento žodžius 
“Rikiuokitės - pasišvęski
te!”

Iš anksto buvo numatyta, 
jog Šiame minėjime daly- 
vaus kun. Jančius, MIC., su 

^paskaita, tačiau dėl svarbių 

priežasčių negalėjo at
vykti. Tą spragą vakaro ve
dėjas išlygino, patiekdamas

kojimo vedamas visko atsi
žadėjo ir paliko vienuoliu. 
“Meilė Kristui ir Bažnyčiai 
buvo jo gyvenimo širdies 
pulsas”, sakė prelegentas. Iš 
tos gilios meilės Kristui ir 
plaukė arkivyskupo dideli 
darbai Bažnyčiai, vienuoli
jai ir savam kraštui. Buvo 
nepaprasto šventumo vyras 
ir prie to šventumo su nepa
prastu uolumu mokėjo žmo
nes vesti. Vesdamas visus į 
arkivyskupo dorybių kelią,

MOTERIS KONFERENCIJOJE

Winston Churchill kalbasi su WAAC first officer Loaise 
Anderson, iš Denver, Colo., kuri stenografavo istoriško 
posėdžio kalbas Casablankoje, kur tarės prezidentas Roo
sevelt su ministerių pirmininku Churchill.

pindamas. “Ir kuomet pail- Boyle remia Alesauską jo
sęs nuo visų darbų grįžo į 
savo kraštą.’’, kalbėjo pas
kaitininkais, ‘‘jis man pasa
kė paskutinius žodžius: ‘p.a- 

paskaitininkas ragino kelti fiirnatysime amžinamų mies-
pamaldumą jo beatifikacijai 
išmelsti.

' Antroje paskaitos dalyje 
kalbėtojas patiekė žinių iš 
savo patyrimo, kuomet ar
kivyskupas lankėsi šiame 
krašte 1926 metais. “Man 
teko reta proga — lydėti 
arkivyskupą jo Lankymosi 
po parapijas metu” — kal
bėjo paskaitininkas ir visur

stebėjau, kaip iš jo veržėsi A|eSaUSkU
didelis uolumas Kristui. Vi- T
sur arkivyskupas buvo ne- Chicagos gerai žinomas 
paprastu iškilmingumu su- 'Kandidatas į Aldermanus 
tinkamas, visur ir jis buvo^iš 13-to Wardo Aleksas 
visiems tėviškas ir artimas.) Alesauskas, vakar buvo 
Čia besidarbuodamas jis ap- paskirtas vesti John Boyle 
lankė apie 100 parapijų, sa- kampaniją į Mayorus tarp 
kydamas pamokslus, teikda- lietuvių ne tik jo Warde, 
mas sakramentus ir kitais bet ir per visą Chicagą. To- 
Bažnyčios reikalais besirū , kiu būdu matosi, kad John

kandidatūroje į aldermanus 
iš 13 Wardo.

šiomis dieonmis Aleksas 
Alesauskas, Marųuette Par
ko biznierius ir baldų par
davėjas, pasiskelbė kandi
datu į 13 Wardo (Marąue-

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAl’GAS” HFIiP WAVDI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoIph 948KV489

MERGINOS — reikalingos drealų 
dirbtuvėje, kurios turi ftlek-tlok pa
tyrimo prie bundllng Ir padarymo 
pleeework tlkletukų.. Matykite Mr. 
Oreenspun.

KORACH BROS.
913 W. Van Rurrn

H ET,P U'AVTEI) — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. 
Įsidirbtl.

Puiki proga

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

WAREHOU8E VYRAI — Abelni 
warehouse darbai. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite tarp 8 Ir 10 vai. rytais.
HIRRARD SPENCF.R BARTLETT 

211 F.. North Water St.

+
VINCENTAS ROCYS

Gyveno 11781 So. Indiana 
Avė. Mirė Vasario 2 d. 104 3.
8 vai. ryte. sulaukęs pusės am
žiaus, Gimė IJetuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskričio, Valnutėa 
parapijos. Amerikoje Išgyveno 
80 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
artimiausius draugus Kristofo
rą Ir Prancišką Ambrosus, ku
rta rūpinasi jo laidotuvių rei
kaluose. Ir taipgi daug kitų 
draugų Ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių lagariečlų kliūbo Ir prie 
Chicagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 8o. Michigan 
AVe. Laidotuvės (vyks Vstvlrta- 
dlenį. Vasario 4 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Visų šventų parap. 
bažnyčią. kurtoje įvyks gedu
lingo* pamaldos už velionio 
atolą. Po pamaldų bus nulydė
tas } šv. Kaslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es Ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti štoae laido
tuvėse. Nuliūdę:

Artimi Draugai h-Pažįstami.
Lald. direkt. L Bukauskas. 

Telefonas Pullman 9881.

MERGINOS
Trio lankstvmo pnpleros baksi) dar
bu. Patyrimas nereikalingas. Persl- 

1 mainanti dienomis ir naktimis shif- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 R. Pulaski ,RiI.

TARNAITES
Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BE ACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

SEWING MACHINE OPERATORftS
Atsišaukite bite diena po 9 vai. ryte.

CHICAGO RAAVHIBE MFC.. CO. 
1301 N. E'ston 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
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liū
di jimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
VYRAI — 38 IKI 50

Aktyviškl dirbti Cnmmlssarv Defen- 
se dirbtuvėje. Turi nešioti ketaus 
sodės ir pieno. Kiek tai darbo lau
ke. Dienos ir naktiniai shiftai. Pri
rodymas pilietybės reikalaujama. 
45 centai j valandą ir valgris pra
dedant. su proga (sldirbimo. Lai
kas ir pusė už suvirš 8 vai. dienos 
darbo. MONROE 713«

HOUSEMEN — atsakomingi. Vieš
bučio patyrimo pageidaujami. Turit 
nrlduot references. $90 Į mėnesį, 
Pašaukite telefonu Housekeeper —

WH1TEHALL 4881.

T A R N A T T ft 8
Valymui Moterys ir Šeimininkės ku
rios norėtų dirbti labai patogioje 
vietoje. 36 vai. darbo savaitėje, nuo 
9:30 ryto ik} 4:10 vai. popiet. Pato
gios valandos moterims su šeimomis. 
$68 pradedant. Algos pakėlimas J 
trumpa laiką tarnv.tės. AtsikreinUt 
prie Housekeeper. Y.M.C.A. HOTEL 

826 S. Wahash Avė.

COCNTER MERGINOS 
Patyrimas nereikalinga. Dirbsit 8 
valandas J dieną, išskiriant sekma
dienius. Geros valandos ir mokestis. 
3 valgiai. Uniformos duodamos ir 
išvalomos. Kreipkitės prie Miss 
Fitts, nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 2 
iki 5 popiet.

HARDING’S 21 S. U’abash

BUS BOYS — patyrusi pageidauja
mi bet nereikalaujama. Matyklt Mr. 
James.

257 E. CHESTNUT ST.te”. Aš maniau, kad jis kal
bėjo pasimatysime Romoj,
bet po kiek laiko pasiekė ^te Parko) Aldermanus ir 
mius žinia, kad arkivyskupas (tai yra jo pirmas žygis po- 
miręs. Tuomet aš supratau, j Etikoje ir matosi, kad jis
jog jo žodžiai reiškė: pasi-'jau pelnė svarbią John Boy-1 daR

WOODWORKERS — Boring Hands, 
Shaper Hands. Cabinetmakers reika
lingi dirbti prie noveltv rakandų.

I AMERICAN WOOI) CARVING CO.

PATYRUSIOS SEWING 
MACHINE OPERATORES

Prie Single. Doubk needle ir Post 
mašinų. Diena ir naktj shiftai. 
Nuolatiniai darbai, aukščiausia 
rata mokesties. 100% karo dar
bai.

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

REIKALINGA KLEBONIJOJE vi
dur amžiaus moteris už virėją ir 
pagelbėti prie apvalvmo darbų.

Pašaukite — CANAL 8010

O P F. R A T O R ft S 
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai

KROI.L BROS. CO. *
1801 S. Michigan Avc.

2337 N. Greenv1cw

REIKALINGI SPRAYERS IR

matysime danguje pas Kris
tų.’’ 1 T,

Boyle Remia Lietuvį

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

‘ ' VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. YVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIODIMO £ -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.

le paramą. "V Obfll Y i Pastovūs darbai. a. okei. A. OLSON CO.

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

CASEY CONCESSIONS CO.
1132 S. IVabasli

TARNAITES — reikalingos dirbti 
north side residential hotely. $66.00 
į mėnesį. Atsišaukite rytais prie 
Mrs. Wyatt. 501 SU RE ST.

PRANEŠIMAS

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - BADGF.S

P R A N F. A I MAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TYI)A — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų ir veiklų pardavimo palarnavl. 
mą. Mes turim suvirš 2.000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogrtdčiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 2 8 me
tai kaip Real Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVE., Pitone CICERO45S.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems movgtčtams. Nuo 3800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimą..

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52n«l Avė.

Phone: CICERO 453.

2500 W. 21st PI.

VYRAI
Reikalingi Paprasti Darbininkai prie 
vrarehouse darbu ir Darbininkai prie 
miltų, Iki 50 metu senumo. 40 va
landų savaitėje, 7214 centų į valandą

GI.IDDEN COMPANY 
1832 N. Laramle Avc.

NEPATYRĘ
VYRAI

LAIKAS IR PUSE UŽ SUVIRŠ 
40 VALANDŲ 

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATING 
4399 W. Lake

DU VYRAI reikalingi su patyrimu 
box spring ir matrosų išdlrbime.

RVBI.N MFG. CO.
-945 E. »3id St.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
smo. Nustojus vilties ir bai
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

DIRBTUVĖJE IR 

RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIU clerks. akuratišku skai- 
čluotoiu. Tvnists ir Stenografisčių. 
MECHANIKU, abiejų—vyru Ur mo
terų. Turi turėt savo įrankiim. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis Ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs daliar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreipti! pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės ir ŠĮ SKELBI
MĄ J —

EMPTZIYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

ATDARA PAMATYMUI — Trečia
dienį nuo t iki 5 vai. popiet. 5404 
S. MERRIMAC AVE. Netoli Archer 
Avė.. 4 kambarių mūro bnngalov, 
tiktai 2H metų senumo. Furnieos 
šiluma. Venetian blinds. Lotas 37x 
125. Plieno konstrukcijos. Kaina 
tiktai 86.500. Tikras bargenas! — 
$1.600 jneštt.

ATDARA PAMATYMUI — Trečia
dienį nuo 1 iki 5 vai. popiet. 930 
N. MOZART ST. 2 aukščių mūro 4 
ir 4 kambarių. Naujas stogas, gara
džius. Kaina tiktai $2.800. Tikras 
bargenas. $700 Įnešti. —

WASHINGTON. — Iždo 
departamentas yra priešin- 

[ gas Ruml taksų mokėjimo 
sumanymui “ pay - as - you- 
go.” Sako, vyriausybei turi 
tekti ir už 1942 metus tak
sai.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dieną Ir naktį shiftai, greitas įsidlr- 
blm&s.

Pl.ARTIC BINDING CORP.
732 S. Rlierman St.

Nno mūsų asmenybės Mi
namo priklauso tai, kaip mes 
jaučiamės atsiskirdami nno 
mylimosios ar mylimojo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Y
r į/S

1
r

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA A VU Phone LAFAYETTE 5571

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

Telephone YARDS 1419

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

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-81

SKYR
2814

HUS
WES'

LACHAWICZ IR SŪNUS
42-44 E. 1061 h 8T. 

T 23rd PLACE
TeL PULLMAN 1279 

Phone CANAL 2515

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

- Tel. YARDS 1 "7A1-1 742
4332-84 &OTJTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LATayette 0727
RADIO PROGRAMAS^8:00 vai. PirmadTr Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1300). au Povilu šaltimieru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

jt At. MJ.I



I

r4 DHUTRAŠTIS DRAUGAS Treči’d>eni?, vasario 3. 1043

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1134 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, excepi Sundays 

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

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Drauga*” brings beat results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.59; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

L
Entered as second-Class Matter Maxh 31, 1916 at Chicago, UL 

Under the Act of March 3, 1879. \

Turkija ir santarvininkai
Casablankos konferencija yra žymiai svarbesnė ir 

reikšmingesnė, negu pradžioje kas galėjo manyti. Kol 
kas tik žinome dalį to, kas buvo nutarta ir suplanuota. 
Daug kitų nutarimų paaiškės iš tolimesnės karo eigos.

Prez. Roosevelto ir Churchillio konferencija, daly
vaujant ir karo ekspertams bei militariniams vadams, 
buvo sušaukta ne taip sau tik dėl efekto ar visuome
nės nuteikimo išrokavimais.

Po konferencijos praėjo tik keletas dienų, tačiau jos 
dalyvius jau matome veikiant ir nutarimus vykdant.

Prezidentas Rooseveltas, kaip jau buvo rašyta, ap
lankė Liberiją ir Braziliją. Savo misija taa valstybes 
jis arčiau surišo su Jungtinėmis Tautomis. x

•' a x
Pasirodo;* kad Didžiosios Britanijos energingasis pre- 

mieras Winston Churchill po Casablankos konferenci
jos, grįždamas namo, pasuko kitais keliais. Tik užva
kar tepaaiakėjo, kad jis aplankė Turkiją ir nuodugniai 
tarėsi su jos prezidentu Ismet Inonu ir kitais turkų 
vadais. •

Pasitarimas buvo sėkmingas. Premieras Churchill per
davė turkams Amerikos ir Anglijos vienodą nusistaty
mą gelbėti jų respublikai ir stiprinti jos apsaugą.

Be to, kas aukščiau pasakyta, yra davinių manyti, 
kad pasitarime buvo iškelti ir kiti aktualūs klausimai, 
būtent — Turkijos įstojimo į karą galimumai; naudo
jimas turkų teritorijos dar vienam karo frontui prieš 
ašį-Balkanuose; atidarymas kelio per Dardanelius san
tarvininkų karo medžiagai gabenti į Sovietų Rusiją.

Bet tie yra tik spėliojimai. < Pats p. Churchill, kores
pondentų klausinėj amas apie pasitarimus su turkų va
dais, pasakė, kad jis visuomet vengė pranašavimų, nes 
“pranašauti po įvykių yra daug geriau”.

i
Vis tik ir šis išsireiškimas daug pasako.
Jis pasako, kad Turkija, pagaliau, yra laimėta Jung

tinėms Tautoms. Ligšiol ji buvo neutrali. Vokietijos 
nacių vadai didžiausių pastangų dėjo, kad palenkti Tur
kiją į savo pusę ir laimėti jos talką kare prieš santar
vininkus. Berlyno “gudrusis” amhasadorius von Pap- 
pen pasiraitęs rankoves darbavosi, kad įpainioti tur
kus į nacių pinkles. Bet turkai nepasidavė ir ligšiol 
išlaikė neutralitetą. I

k
Tačiau turkų vadai dabar jau mato, kad naciai, nie

ko nepešę geruoju, gali juos užpulti. Atsižvelgiant į 
tai, kad Turkija yra nepaprastai svarbioj strateginėj 
pozicijoj, jai pavojai pasidaro dideli. Ypač jie dideli 
dabar, kai Hitleris, priverstas trauktis atgal veik vi
suose frontuose ir norėdamas pataisyti smunkančią vo
kiečių nuotaiką, gali griebtis desperatiškų žygių ir sa
vo auka kaip tik gali pasirinkti Turkiją.

Dėl to Turkija nesnaudžia. Iš vienos pusės ji mobi
lizuoja savo karo jėgas, iš kitos — susitaria su An
glija ir Amerika. Dabar jos padėtis geresnė ir ateitis 
yra šviesesnė .

Jungtinėms Tautoms rengiantis daryti invaziją 1 
kontinentalinę Europą, Turkijos talka yra nepaprastai 
reikalinga ir svarbi.

Gub. Green proklamacija
x Vakar mūsų skaitytojai turėjo progos pasiskaityti 
Illinois valstybės gubernatoriaus Dwight H. Green pro
klamaciją dėl Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
25 metų sukakties minėjimo.

Mes, lietuviai, tikrai nuoširdžiai galime džiaugtis ta 
proklamacija ir dvasia, kokioj ji parašyta ir paskelbta. 
Tai yra stambus laimėjimas ir tiesioginė ir labai ver
tinga talka Lietuvai išlaisvinti ir jos nepriklausomai 
ir demokratiškai valstybei atstatyti.

Lietuvių organizacijos gub. Green turėtų pasiųsti 
nuoširdžios padėkos laišką.

Jei Illinois steito galva mato reikalą rūpintis Lietu
vos reikalais, tai kaip mums patiems lietuviams reik
tų jais besirūpinti! Juk Lietuva mūsų tėvų kraštas. 
Dėl to, gub. Green proklamacija tebūnie mums akstinu 
ir inspiracija daugiau negu ligšiol dirbti Lietuvai iš
laisvinti darbus.

Chicagieeiai ir jų kaimynai turėtų neužmiršti, kad 
visų Chicagos lietuvių bendras Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas bus sekmadienį, vasario 14 d., Or
chestra Hali. To minėjimo metu salė lūžte turėtų lūžti 
gausinga lietuvių patrijotų minia.

Reikalavimu valytis nuo įtartinų gaivalų
Jungtinių Valstybių kongrese ir vėl iškeltas klausi

mas apvalyti valdžios aparatą nuo neatsakomingu as
menų ir ‘ ‘ radikalinių biurokratų”. Kongresmanas Mar
tin Die3 savo ilga kalba nurodė visą eilę valdininkų, 
kurie turi ar turėjo artimų ryšių su komunistine veik
la. Be to, jis puolė ir Marshall Field IH, New Yorko 
dienraščio “P. M.” ir Chicago Sun leidėją. Kongresm. 
Dies pastebėjo, kad “PM” yra komunistų laikraščio 
“Daily Worker” “uptown edition”. Be to, jis statė klau
simą, kokiais sumetimais Marshall Field aukoja dideles 
pinigų sumas komunistinėrūs organizacijoms? Kodėl jo 
finansuojami laikraščiai atakuoja šio kongreso daugu
mą, įtarinėdami mūsų priešų slaptais simpatizatoriais 
ir agentais?

Mes manome, kad dėl padarytų priekaištų duos tin
kamų paaiškinimų įvairūs valdžios departamentų di-' 
rektoriai. Be abejojimo, aiškinsis ir Marshall Field, ar 
jis ištikrųjų taip jau daug ir tiksliai remia komunis
tinį sąjūdį šiame krašte.. Jei taip — tai kodėl? Mes 
abejojame, ar toks didelis kapitalistas, kokiu yra Mar
shall Field, norėtų, kad komunistai nugriautų šio kraš
to demokratinę santvarką ir jos-vietoje pastatytų ko
munistinę diktatūrą, kuri taip griežtai prieštarauja de-

/mokratiniams dėsniams ir Amerikos įprastam gyve
nimui ? /

Amerikos karo jėgų ekspedicijos j Šiaurės Afriką 
vadas gen. Eisenhower puikų darbą atliko. Jis ne tik 
militarinius gabumus įrodė, bet savo politiniais suge
bėjimais daug Laimėjo Afrikoje. Dėl to tikrai džiugu 
girdėti, kad šis šaunus karo vyras manoma kviesti vy
riausiu Jungtinių Tautų karo jėgų Afrikoje vadu.

Prezidentas Rooseveltas 
trumpu laiku kelis kontinen
tus aplankė.

Jo kelionė visais atžvil
giais buvo reikalinga ir nau
dinga.

Nuo dabar galime laukti 
dar didesnių žygių karo fron 
tuose ir greitesnės pergalės.

Ir ne tik karo frontuose, 
bet ir namie, arba, kaip sa
kome, namų fronte taip pat 
pagyvės ir padidės pastan
gos.

' Taip ir reikia.
• z

Anuo kartu trumpai pa
minėjome, kad kap. P. La
banauskas nhūsų tautos var
dą garsina kitataučių tarpe.

Šią savaitę jis jau antrą 
paskaitą skaitys Kaliforni
jos Technologijos Institute. 
Paskaita bus skaitoma tiems 
studentams, kurie domisi 
tarptautiniais klausimais ir 
kurie yra susiorganizavę į 
tam tikrą grupę.

Paskaitos tema — “My 
country and peace”.

PREZIDENTAS ROOSEVELT BRAZILIJOJE

prezidentas Roosevelt kalbasi eu Brazilijos prezidentu 
Gėtulio Vargas. Prezidentas Roosevelt buvo sustojęs Bra- 
zilijoje laike savo kelionės Afrikoje.

Pasirodo, kad lietuviškai 
balšavikai yra didžiausi špi
cai. Kišdamies į antrą frontą

Po svietą pasidairius

SPAUDOS APŽVALGA

Nemunas ir jugoslavai
Sandaros žiniomis, jugoslavų ministras Londone Gov- 

rilovicz, kalbėdamas apie pokarinį Europos sutvarky
mą, suminėjęs ir Lietuvą.

Anot jo, Lietuva priklausanti prie centralinės Euro
pos, nes per ją teka svarbi Nemuno upė, gi kultūra 
esanti perdėm vakarinė.

Dėl to visos tame plote esančios tautos turėtų būti 
laisvos, nes jos per šimtmečius vedusios kovą dėl savo 
politinės nepriklausomybės. " ____

Lyg koks kirminas juos graužia...
‘‘Liet. Žinios” rašo, kad lietuviai bolševikai, kaįp 

seniau buvo, taip ir dabar tebėra visiškoje izoliacijoje.
“Daugiau dviejų metų lietuviai bolševikai Ameri

koje smarkiai darbavosi, kad įtikinti Amerikos lie
tuvių mases, jog lietuvių tautai daug geriau būsią 
atsisakyti savo valstybės Nepriklausomybės ir prisi
jungti prie Sovietų Sąjungos. Kad suskaldyti lietu
vių viešąją nuomonę, bolševikai bandė “vienyti” lie
tuvius “karo laimėjimui”, o tikrumoje norėjo gauti 
daugiad pritarėjų savo išdavikiškai politikai. Ameri
kos lietuviai greit perprato bolševikų gudrybes ir į 
jų “vienybės” šūkius visai nereagavo. Lietuvių bol
ševikų partija liko po senovei užsidariusi savo rė
muose ir neturi progos daryti įtakos į lietuvių ma
ses. Nei į bolševikų prakalbas, nei į jų parengimus 
kitų srovių lietuviai beveik nesilanko. Ta izoliacinė 

, padėtis, tas nelaimingas vienatvės jausmas, kaip koks 
kirminas graužia pardavikiškas lietuvių bolševikų var 
dų eąžines ir jie karts nuo karto bando įkasti lie-' 
tuvių visuomenės vadams, paleisdami kokį šmeižtą”.

Toliau laikraštis teisingai pastebi, kad ” akliems 
kOminterne tarnams labai nepatiko lietuvių vienybės 
konferencija New Yorke”. Esą pačiame “tos konferen
cijos fakte bolševikai mato bankrotą savosios politikos* ’. 
Bolševikai dar bandą save raminti, kad iš sumegstos 
lietuvių vienybės nieko neišeis. Anot “L. 2.”, visi Lie
tuvos draugai ir mūsų tautos patriotai turėtų dar glau
džiau bendradarbiauti ir “tų mūsų tautos išgamų vil
tis galutinai suniekinti.” -

Taip turėtų "būti ir taip bus. z

t 4

(Iš “Draugo”1918 metų 
vasario 3 d.)

Svarbi lietuvių konferen
cija^. M. Yčas, kun. J. Tu
mas ir St. Šilingas praneša, 
Stockholme, Švedijoj, įvyko 
antra labai svarbi lietuvių 
konferenciją kurioje aptar
ti Lietuvai išlaisvinti dar
bai. Svarbiausia konferenci
jos rezoliucija: “Luiosam 
Lietuvos plėtosimos reikalin 
ga yra sudaryti iš jos nepri
klausoma, demokratiškai su
tvarkyta valstybė etnografi
nėmis ribomis su būtinai rei
kalingomis ekonominiam gy
venimui korektyvomis ”.

•
Visuotinas Seimas... Ame

rikos Lietuvių Taryba (ka
talikų) ir Lietuvių Tautinė 
Taryba (tautininkų-liberalų) 
bendru susitarimu šaukia 
visuotiną Amerikos Lietuvių 
Seimą, kurs bus New Yorke 
kovo 13 ir 14 dienomis. Sei
mo tikslas: “Tarti, ksd mes 
reikalaujame Lietuvai nepri
klausomybės” ir surasti ben 
drus kelius Lietuvos atsta
tymo darbui.

Katalikas: Girdėjau, kaj 
Čikagos vadinamieji tautie
čiai rengia atskirą Vasario ----------“
16 paminėjirhą. Otely rfb- Vaiinoja-sU^ųk^Įu. Sale 
šia večerę ir jon kviečia manęs Bedi du jauni vyrai.
prez. A. Smetoną. Kokiu ti
kslu tai daro? Juk Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 metų 
jubiliejų Čikagos lietuviai 
nutarė minėti bendrai vasa
rio 14 d., Orcnestra Hali. 
Kam dar tas atskiras minė-- 
j imas?

Tautietis: Nežinai? šį tau
tišką minėjime sumislijo tie, 
kurie turi prez. A. Smetonos 
dovanotus medalius. Kiekvie 
nas daiktas nevedinamas 
genda, todėl reikia nors sy
kį į metus pravėdinti. Vasa
rio 16 yra vienatinė proga. 
Orchestra Hali bus tiktai 
patriotinis mitingas ir visi 
kreips dėmesio į minėjimo 
turinį. Tad galvoj kam bus 
ten žiūrėti į demonstruoja
mus frakus ir medalius. 
Kas kita otelis, večerė...

Katalikas: — O, dabar 
suprantu. Tuos daiktus aš 
buvau jau ir pamiršęs.

šmikšt

Čikagos balšavikų gazieta 
sako, kad Juozas Stalinas 
geriausiai žino, kuris jo ko- 
manderis kuriai vietai tin
ka. Ne špiciams kišties į to
kius dalykus.

jie net visiškai nusišpicavo.

Vienas šako:
— Pirmą sykį šiandie bu

vau dirbti. Dvi savaites iš
buvau namie. ,

— Delko?
— Kaip kreizis, dešimts 

minutų pasėdėjau prie atda
ro lango, ir po to dvi savai
tes turėjau lovoj ištbūti.

— Tai baikes, — atsakė 
kitas. — Aš aną dien tik 
penkias minutes pasėdėjau 
prie “seven-leven”, susinuh 
šiau ir paskui dvi savaites 
turėjau džėloj išbūti.

— Su mokslu šiandie gali
ma viskas padaryti,, aną 
dien — pareiškė vienas ma
no tavorščių.

— Na, o pabandyk, svei
kas. savo nosę su mokslą 
nušluostyti. \Pamatysi,, ar> 
kas išeis, — atsakė jam ki
tas tavorščius.

Vadinas, ir mokslas ne vi
sur tinka.

Migdolai
Kai moteris verkia apsi

metus — galima - juoktis. 
Kai verkia iš pykčio — gali
ma pasikarti. Tik laimė, kad 4 
ji tokiu verksmu verkia vie-, 
ną sykį gyvenime.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R6ICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
GED

-____ 1i te o L""’’
r/u4 ue« RAI EARMINGS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS UDMOMB 
NUOŠIMČIO BATOMB.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAtTROMl t
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai llttoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FTNANSINB {STAIGA 

— 4S Metei Sėkmingo Patarnavimo I —-

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI. CALUMET U18 los. M. Mozeris, Sec’y. 3288 SO. HALSTED ST.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE l pashjodykime ha tikri lietuviai
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
OKTAVOJE "DRAUGAS" OPERETĖJE NUSVIES 
LIETUVOS DVASIA

Operetė "Liefcnraitė" pilna lietuviškos dvasios

Bridgejort. — Julia Puke
lienė, 7334 So. Lowe Avė.,

John F. Wall, Biznierius, Kandidatuoja 
už Aldermana 11-tojo Wardo

Jei norite žinote, kaip Lie
tuvos žmonės gyveno ir link- 
sminoai priež okupaciją, tai 
ateikite susipažinti su ope
rete “Lietuvaite” “Draugo” 
koncerte, vasario 21 d., So
kol Hali, 2345 S. Kedaie Av>

Šiuo karo laiku, mes visi 
norime ką nors linkkmeanio, 
kad užmiršus, kiek galima, 
tuos sunkius ir nemalonius 
pergyvenimus, kuriuos ten
ka šiuo laiku gyventi. O sma 
gios ir linksmos operetės 
skambios dainos ir šokiai 
kaip tik Labai smagiai nu
teiks kiekvieną.

Prof. Pociaus meniškas
darbas

i Nepamiršta mirusios
Vasario 16 dieną Lietuvo- Kuomet Amerika ir jos motinėlės 

je švęsti uždrausta. Naciai alijaatai bua laimėję šj karą 
nežmoniškai baudžia tuos — ir reikia tikėti, kad taiI •
lietuviui!, kurie drįsta vienu hus trumpoj ateityj — ir
ar kitu būdu šią lietuvių kuomet tėvynė Lietuva, ei- j vasari° 3 d. užprašė gedulo 
tautos šventę minėti. Nežiū-Į nant Atlantic Charterio dės-!^v- Ališias už savo mamytės 

rint draudimo, ne ž i ū r i n 11 niais, ir vėl paskelbs pašau-1 Pranciškos Stankienės sielą 
žiaurios priespaudos, kiek-, liui aavo nepriklausomybę ^v- •Trdr&i° bažnyčioj 8 vai. 
vieno tikro lietuvio širdis tada lietuvių tauta švęs tošį ryto- Kitos šv. Mišios hus 
tą dieną plaka greičiau, a- ! dėklam cijos paskelbimo da- iaikomos ^v. Kazimiero vie- 

kys nušvinta, žingsnis leng-' tą. iki toe dienos, vasario nuolyno koplyčioj ir šv. Pra- 

16 pasilieka lietuvių didžio-i vesnis.

KOMP. A. POCIUS

veda Raudonojo Kryžiaus 
vieneto chorą, antifonalį cho

Q mes, laimingi gyveną 
laisvoj Amerikoj, koks jaus
mas randasi mūsų krūtinė
se vasario 16 dieną? Jeigu

ji diena, tad mes turime tą 
sukaktį švęsti kaip pridarą. 
Užpildykime didžiulę Or
chestra Hali. Parodykime pa

nciškaus vienuolyno koply
čioj, Pittsburgh, Pa.

A. a. Pranciška, Statkie
nė buvo narė įvairių brolijų 
ir amžina narė šv. Praneiš-

esame tikri lietuviai, jeigu šauliui, kad neužmiršome ai-' vienuolyno ir Šv. Ka- 
vo tėvų žemę ir kad norime,! aimi«ro vienuolyno rėmėjųpas mus dar randanti kibirkš-

tėlis meilės savo tėvų že
mės, jeigu sakomės esą pat-

jog Lietuva ir vėl būtų lais
vi! ir nepriklausoma — sa-

riotai, turime tai parodyti vietovė valstybė, atsakomin- 
darbais, ne vien tik žodžiais. I ga vien tik lietuvių tautai.

Toks darbas yra nuvykimas 
į Orchestra Hali sekmadie
ny, vasario 14 d., 2 valandą 
po pietų, kur hus minima 
vasario 16 d., 1918 m., Lie-

Šiais metais prof. Pocius, 
Šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas, surengs vieną iš 
geriausių koncertų “Drau- 
gui” perst&tydamas operetę 
“Lietuvaitę”. Praeitais me
tais prof. Antanas Pocius 
tikrai menišką koncertą su
rengė ir tas rekordas šiais 
metais bus daug aukščiau 
pakeliamas. ‘

rą, stygų orkestrų, vaikučių tuvQ, p,,
orkestrų, parapijos chorų, ir,i sukaktis _ a
dabar turi labai svarbų dar 
bą redaguojant Lietuvių Ka 
talikų Vargonininkų Są-gos

reikšminga, nes sukanka 25 
metai nuo tos istorinės die
nos.

Nusipirkite bilietus vasa
rio 14 dienos parengimui da
bar. Gausite geresnes vie
tas ir į Orchestra Hali nu
vykus nereikės laukti, kad 
nusipirkti įžangos bilietą. 
Visi sąmoningi lietuviai va
sario 14 d., 2:30 valandą po 
pietų, sėdės savo vietose Or
chestra Hali. KP

dr-jų. Šių draugijų narės 
prašomos pasimelsti už P. 
Stankienę.

Reikia 'pažymėti, kad ir 

J. Pukelienė yra šių drau
gijų narė, visur randa laiko 
pasidarbuoti. Pūkeliai augi
na dvi dukreles, kurių Tere
sė lanko šv. Pranciškaus Se
serų akademiją, Pittsburgh, 
Pa. Pūkeliai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai. Rap.

Prof. Pocius apie save &u- 
spietęs geriausias Chicagos 
lietuvių parapijų chorų jė
gas ir su tomis jėgomis per
statys labai reikšmingą vei
kalą.

Prof. Pocius Šv. Jurgio 
parapijoje tikrai yra meno 
centras, nes per savo para
pijos choro veikimo ir Bet- 
hoven Muzikos Konservato
riją daug gražių darbų nu
veikia lietuvių naudav. Jis

Draugui” tikrai yra dide
lė garbė turėti tokį k a i p 
prof. Pocių kaipo mūsų ope
retės vedėju.

Tikietai platinami

Visi “Draugo” agentai 
šiomis dienomis turi tikietų 
ir gali visiems parduoti, 
kreipkitės prie jų.

Tikietų kainos yra dvejo
pos: 75 centai su visais tak
sais ir $1.25 su visais tak
sais.

Rezervuokite vasario 21 
d. “Draugo” koncertui ir su
sipažinimui su gražia ja ‘Lie

KETURI BROLIAI WILTRAKIAI AUKŠTOSE 
KARO TARNYBOS PAREIGOSE

Major Edward Wiltrakis major laipsnį. Iš trijų šim-
buvo sustojęs pas savo mo
tinėlę Elzbietą Wiltrakienę. 
Jis buvo parvykęs iš Leaven-

tų kandidatų jis perėjo kvo
timus su aukščiausiu pasi
žymėjimu. Dabar išvyko j

worth, Kas., kur lankė kari- Virginia, kur apsigyvenęs au 
žmona ir sūnumi. Tenai mo
kins U. S. armijos inžinie
rius.

ninku mokyklą per aštuo- 
nias savaites ir pakeltas į

Town of Lake žinelės Iš Wiltrakių šeimos trys 
sūnūs tarnauja U. S.-armi
joje, o vienas yra laivyno

—--------------------„--------- — ,< - • . X tarnyboje. Major dr. I. A.
tuvaite’, kuri tikrai sužavės į narių a , Wiltrakis yra Australijoje
savo skambiomis dainomis mažai ”ikal,» >''ara*yta-
ir margais šokiais. XXxlkaniiMn !*™™k‘'“'
_________________________________ i rio 5 d., bus svarstoma apie

Šv. Cecilijos choro susi
rinkimas buvo sausio 29 d.

”— ------

TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
SEIMAS BUS ŠAUNUS

Kaip visais metais, taip ir ti apie tai ką galėjome nu- 
šįmet seimas prasidės ryt- veikti fr nenuveikėme. Tuo 
mėty su Iškilmingomis Šv. ir nebaigsime. Numatysime 
Mišiomis 10:00 vai. Šv. Mi- ateities planus. Nutarsime 
šių celebrantu bus Chicagos priemones ir būdus toles- 
Tėvų Marijonų Viršininkas niam veikimui.
kun. Jonas Jančus, M.I.C. Svarbiausia šio Seimo 
Jam prie šv. Mišių asistuos mintis yra: baigti a. a. kun. 
kiti Tėvai Marijonai. Pamo- dr. Jono Navicko įsteigtą 
kslą pasakys visiems gerai Fondą 1943 metais, 
žinomas ir daugely parapi-' Kiekvienam tad bus pro- 

jose misijas vedęs. kun. P. gos patiekti savo patarimus 
Malinauskas, M.I.C., dabar kaip veikiau mes tą uibrėž-

tą savo tikslą galėsime įvy
kdyti. Svarbu tokiu būdu, 
kad Seime atvyktų kodau- 
giausia. Nes iš daugelio pa-1 
sitarimų veikiau galima nu
statyti ateities veikimo gai- 

SFA

margumynų vakarą. Varg. 
Daukšos ir choro vardu kvie 
čiu visus narius atsilankyti 
ir atsivesti nors po vieną 
naują narį. šiuo kartu prisi
rašė trys nauji nariai. Val
dyba pasiliko ta pati: pirm. 
V. Daukša, nut. ir fin. sekr. 
Jesulaitė, iždo globėjas Ke- 
perša.

Choro ir Sodalicijos darbš 
ti narė Mary Yotka, darbo 
vietos restorane au kitais 
500 žmonių -apsirgo, sakoma, 
nuo užnuodyto valgio. Visi 
skaitėme apie tai angliškuo
se dienraščiuose.

Linkime Marytei greit pa
sveikti ir grįžti atgal dar
buotis mūsų tarpe. Elzbieta

viršininku ir prižiūrėtoju vi
sų karo ligoninių* major Ed- 
ward Wlltrakis mokina ka
reivius Virginijoje, captain 
Leo Wiltrakis randasi Fort 
Louis, Washington, o laivy
no tarnautojas, Warden of- 
ficer Jack Wiltrakia yra Bos 
tone.

Noromis išvyko į 
Kaliforniją

LKFSB) Buvęs nuo pat 
1937 m. USA pasiuntiniu 
Lietuvoje Owen J. S. Nore- 
mas paskutiniuoju Laiku dar 
bavosi Waukegai>7 III., ap
rūpindamas apylinkės karei
vių įgulų dvasinius reika
lus. Šiaip jau jo šelmos/gy- 
vęnamoji vieta yra North- 
field, Minn. Po sėkmingo da
rbo Čikagos apylinkėse No
remas gauna naują uždavinį 
Kalifornijoje ir jau išvyko 
keliems mėnesiams , San 
Diego. O. J. C. Noremas vi
sada mielai prisimena Lie
tuvą ir kur tik galėdamas 
paremia Lietuvos reikalus.

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

John F. WaU /

Pilnas energijos ir entuzi
azmo atvaduoti atstovybę 
11-tojo tvardo piliečių iš po
litinės mašinos pančių, jau
nas biznierius, John F. Wall, 
kaipo Independent kandida
tas, siekia išrinkimo kaipo 
Aldermanu 11-tojo wardo, 
rinkimuose Vasario 23 d.

Daugumas lietuvių ir len
kų civikos vadai ir biznie
riai remia šio jauno biznie 
riaus kandidatūrą, pasitikė
dami kad jį išrinkus, 11-tojo 
wardo piliečiai apturės ilgai 
laukiamo ir reikalingo rei
kalų pagerinimo, permainos 
ir didesnės reprezentacijos 
šio wardo piliečių.

fe
John F. Wall yra gimęs ir 

auklėtas 11-tame warde. Jis 
lankė St. Barhara’s par. mo
kyklą. Tilden Tech. High 
mokyklą ir vėliau Engle- 
wood High vakarinę moky
klą kur lavinosi biznio kur
suose. Yra vedęs ir su savo 
žmona ir dvejais vaikučiais 
gyvena adr. 2874 Hillock 
Avė. Per kiek laiko dirbo 
kaipo klerkas Secretary of 
State ofise, c dabar kartu su 
savo tėveliais pavyzdingai 
veda grosernės ir bučernės 
biznį, adr. 2829 Hillock Avė. 
Jo tėveliai yra pionieriai biz
nieriai šio wardo.

J. F. Wall dabar yra vice 
pirmininkas- St. Barhan’s 
Šv. Vardo dr-jos, ir tos pa
rapijos komiteto narys. Jis 
visuomet buvo aktyvus civi
kos ir politikos veikime savo 
warde; visuomet kovodamas 
didesnių ir geresnių pageri
nimų ir dėl teisingesnės re
prezentacijos šiam vvardui.

Jo daugumas rėmėjų pa
tardami 11-tojo vvardo p lie- 
čiams, sako: “Laikas jau
permainos 11-tam vvardui. 
Dėl geresnės piliečių repre
zentacijos ir reikalingų pa
gerinimų, balsuokit už John 
F. Wall, už Aldermaną 11-to 
wardo* Vas, 23 d.” (Skab.)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

, Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoaas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius.

susirinkimą'

dėstąs moralinę teoligiją Ma 
rijonų Seminarijoj, Hinsdale,
IU. šv. Mišioms giedos Auš
ros Vartų parap. choras, po 
vadovyste J. Brazaičio.

Dvyliktą valandą bus šau
ni puota, kur kiekvienas iš res 
atvykusių gaus akaniai pa-| 

valgyti. Galės tenai įspū- I 
džiais pasidalinti ir pasi- uclu’ld 

džiaugti nuddirbtais priešsei 
miniais darbais ir nuopel
nais. Baigus pietus, antrą 
valandą po piet prasidės 
Seimo rimtas darbas. tas tėv. WaLisin yra fizikos

Seimo metu pamatysime fakulteto dekanas ir profe- 
kiek mes per praeitus metus gorius St. Louis univensite

mokslininkas St.
Louis universitete ,

(LKFSB 1 Lietuvis jėzui-Į

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN 

z dėl 

194 3
♦♦♦♦♦♦♦a

nuveikėme. Taip pat pama
tysime kame nepajėgėme re 
alizuoti tuos darbus, kurios 
užsibrėžėme įvykdyti perei

to, St. Louis, Mo. Jis nors 
seniai nesusidūręs sų lietu
viais, bet dar neblogiausiai 
moka lietuviškai. Yra daug

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

tame Seime. Bus progos pa- padaręs išradimų fizikos ir 
žinti kodėl mes tai negalėjo-' chemijos bei nadijologijos 
me padaryti. Kiekvienas iš zrityje, o dar daigiau įvai- 
mūsų turės progos diskusuo- rių išradimų pagerinęs.

UAB ARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

4%
1751 W. 47 th Street

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus svar 
bus susirinkimas įvyks va
sario 3 d., 7:30 v. v., para
pijos svetainėj. Sus-me kun. 
J. Prunskis laikys paskaitą 
apie Lietuvą. Visi ir visos 
draugijos Federacijos narės 
ir dar nesančios narėmis, 
kviečiamos dalyvauti ir pa
siklausyti svarbių dalykų.

Valdyba

WHOLESALE
LIQUOB 
{STAIGA

Gražiausias Jaunavedėms

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Rooea Soto — Parlor

Natlonally advertlaed

Uvežiojame
po
Ohi<««o.

REMK1TB 
SENĄ

UIKTUVTŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTER, esv.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted 8t.

BOULBVARD «1«

MEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Moterų kali
ctoth kotai panlduMa nulentntoaita SehMMuia. 

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ftIANDIENt

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

f

Mn. K. P. Daiubak Ir Duktė, Sav. '
1 u e . ■

‘NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOHE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES U ET U VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lURGUTIZ
(RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAII — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dieooiuia 9:30 v. vak. 
PRNKTAMENIAI8 7 v. v. 

Pliene: GROvehill

WHFC-l450kil.
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Bus Perstatyta Operetė

y*

METINIAME DRAUGO K0NCEBTE

lietuvaitė:
Sekmad., Vasario-Feb. 21.
SOKOL SALĖJ ;34i s. m,U

V ’

Tikietų Kainos............................. 75c, 1.25 su Taksais M--------------------------------------- i
Susipažinkite Su, " LI ET U V AIT E "

LĖKTUVAS NUSILEIDO I SODALietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVIS AVIACIJOS KADETAS

-4
A. W. WoUuk (Voliulis)

Anthony W. Wolluk gimė 
1919 m., rugsėjo 27 dieną, 
Binghamton, N. Y.

Anthony W. Wolluk 1941 
metais įstojo į Dėdės Šamo 
Armiją 1942 metais buvo 
perkeltas į aviacijos kadetų 
mokyklą ir dabar ten moko
si (63th d. d. F. F. M. sq. D. 
46E. Dauglos, Ga.). Anta
nas praneša, kad mokslas

tais mokės mechanikos, jis 
yra vedęs Karolina Unner, 
Millerton miestelio, Pa. 
Žmona ten gyvena su tė
vais. 1943 m. sulaukė sū
naus Villis Wolluk.

Antano Wolluk du broliai, 
Aleksandras ir Juozas, irgi 
vedę. Tėvas dirba įvairiose 
karo įmonėse, kad padėtų sa 
vo sūnui Antanui priešą nu
galėti. Antano tėvai, Villis 
ir Ona Wolluk (Voliulis), 
gyvena Binghamton, N. Y.

Galite sužinoti daig 
prašmatnybių

Sheil school of Sočiai stu- 
dies ruošia įdomių paskaitų 
kursą. Paskaitos yra įdo
mios ir labai naudingos mū
sų laikams. Paskaitose nag-

SULAIKYTAS

Amerikiečiai bombardavo nacių sub
marinus. Bombonešys sužalotas. Laku-

><
nai iššoksta su parašiutais. Vienas bu
vo areštuotas per klaidų.

mu

rinėjama labi svarbūs klau- 
gerai sekasi ir tikisi neužil-, sįmai ir žmonės gali pasi-
go gauti leitenanto laipsnį. 

Anthony W. Wolluk yra
baigęs Binghamton pradžios 
mokyklą ir pastaraisiais me

-— ■

;■
<* /►..

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

E

semti daug naudingų žinių.
Paskaitos vyksta C.Y.O.I 

Center, 31 E. Congress str., 
Chicago, III.

Įėjimas į paskaitas nemo
kamas.

Jei kas norėtų kokių in
formacijų apie šias paskai
tas, tai prašome pašukti te
lefoną Wabash 1114.

• Paskaitos skaitomos nuo 
7:30 — 8:30.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas '4 r kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
t. **,//•.

Turime didelį 
a 8 iTinkimą

ližkų Instrumntų, Muzi- 
tų Knygų, Stygų, Rekor- 

lų tr kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

M •
JOHN A. KASS

JEWELRY — UATCHMAKER 
—- MUSIC

4616 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

("Draugas” Acme telepbotoi 

Merchs^jt Seaman Casimir Darlak, 21 metų amžiaus 
(kairėje), policijos vežime su detektyvu Edward O’Brien. 
Casimir Darlak buvo areštuotas New York ir jis kaltina
mas, kad jis padėjo Roger Touhy ir dar penkiems kitiems 
(įskaitant ir jo brolį Edwardą Darlak) pabėgti iš Joliet 
kalėjifrio, spalių 9 d. Casimir Darlak šmugelio keliu į ka
lėjimą įnešė gengsteriams šautuvus.

Lietuva šaukiasi mūsų pagelbos
DALYVAUKKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES MINĖJIME — IŠGIRSIME DAUG ĮDOMIŲ DA
LYKŲ.

, Chicagoje Lietuvos Ne- redakcijoje; lietuviškose kie
priklausomybės 25 metų pa
skelbimo sukakties minėji
mas ęvyks vasario 14 dieną, 
2:30 vai. po pietų, Orches
tra salėje, 220 So. Michigan 
avė., (kampas Adams ir Mi
chigan).

Lietuvos Neprtklausomy-

Vasario 5 dieną bus skai- 
įtoma paskaita: “Kaip aš ge
riausiai galiu tarnauti karo, , 
laiku” ir t. t. Vasario 4 die- »in«5*>»e bus įvairi pro-
ną bus paskaita: "Sočiai grama Bus *domi,» kalbų, ir 
Pathology ir Catholic Sočiai muzikalinč dal.s, ku

I Action” ' ' ria* va(T°vauja muzikas Po-
1 cius.

bonijose ir kitur.
M
Visi Chicagos lietuviai da

lyvaukite Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime, ku
ris įvyks vasario 14 dieną. 

Savo dalyvavimu tame mi

nėjime — prisidėsime prie 
mūsų tėvų žemės išlaisvini

mo iš okupacijos. <

Pavergti lietuviai visas

.X

Paskaitos vyksta penkta
dieniais ir ketvirtadieniais. 
Paskaitos tęsis iki balandžio 
8 dienos.

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

APDRAUSK SAVO BRANGU TURTĄ DABAR
Apdniudfl&m gyvastį (I4fe) nuo užgimimo dienos Iki <10 metų am- 

ilaus, atnakomingoj apdraudos kompanijoje arba Fraternalln/Je or- 
■M išeitoje.

Apdmudžlame automobilius ‘l.lablllty and Property Damaje", nuo 
*1,000.od Iki *10.000.00. Kainuoja ‘‘A-klaaoa'* navininkams tik 
*24.00 | metus.

Apdmudžlam nuo ugnies ir kitų nelaimių — namus, furnldlus, ati- 
tomoht'lds, trokiis, krautuvių tavorg. Ir langus (Plate Glass), tavernų 
ir namų savininkų atsakomybę (iūablllty). nuomas (renta), sveika
tą Ir nelaimę (Health and Acc'dent), vagystę Ir apgavystę (Burg- 
lary and Larceny), atsakomybę barnų savininkų (Public Etabtlity). 
U lata tiri kauci;as Draugijų Valdininkams Ir pavieniams, ir vlsokj 
kitą Č1N nejvardlntg turtą bei atsakomybę.

Ui apdraudg galima IKmokOtl mėnesinėmis rstomls be Jokių komisų.
Dėl p'atesnli) Informacijų apie (vairias apdraudaa (Insurance) 

ir klek Kainuoja, malonėkit atsilankyti | raktinę arba pakaukite Te
lefonu, o mes pribūsi me J Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MACIUKAS 
General Insurance Broker

2346 W. 69th St. 2-tram aukšte Tel. Prospect 3140

Pasistenkite bilietus įsi 
gyti iš anksto, nes prie įė 
jimo prie durų mažai tebus 
laiko nusipirkti bilietus. Bi
lietus galite gauti “Draugo”

Sausio 
Fortress 
nacių submarinų įlankas, 
Brest‘e. Kada iš lėktuvo bu
vo išmestos bombos, tai na
cių priešlėktuvinės patran
kos sužalojo bombonešį. 
Bimbonešyje prie pat
rankų buvo du iš Illinois val
stybės vyrai, 2nd. Lt. Do- 
nald L. Grant, iš Sullivan, 
navigatorius, ir technical 
sergt. Frederic B. Ziemer, 
iš Kankakee. O bombonešio 
pilotu buvo lst Lt. George 
J. Oxrider, iš Dayton, Ohio, 
Šis lėktuvas vadinasi We- 
rewolf.

VIRŠ ANGLIJOS KANALO

23 dieną Flying rūkas. Kada vyrukas pama- 
apmėtė bombomis tė Dasher, tai išsitraukęs 

peilį sušuko: “Ar tu vokie
tis. Jei tu vokietis, tuoj nu
dursiu”. Dasher buvo išgel
bėtas jaunos moters, kuri jį 
nugabeno į kaimą.

Amerikiečiai bombordavo 
nacių submarinus iš kokios 
tai Anglijos bazės.

Gaila, kad tokie 
dalykai pasitaiko

Washington valstybėje 
prieš porą metų 70 metų 
amžiaus vyras su žmona 
šventė vedybinio gyvenimo 
auksinį jubiliejų. O šiandien 
turi divorsą. Vyras teisme 
pareiškė, kad jis priėjo išva
dos, kad toliau nebegali su-

Bombonešio inžinas No. 4 
buvo sudaužytas. Kada bom
bonešys skrido virš Angli-

, . ..... .gyventi su žmona.. Sis vy-jos kanalo — sustojo inzi-:6J .
.. o i. , j • ras buvo vedęs 1891 metais, 

nas No. 3. Dabar skrenda į x ’
. ... , , , . Bourbonnais, III., ir turi 10

Anglijos krantą su dviem 
inžinais. Nustojo veikti mo-
toras No. 1. Bombonešio pi
lotas įgulos vyrams įsako 
šokti su paračutais.

Įgulos nariai iššoko iš lėk
tuvo. Lėktuvas nusileido į 
Anglijos sodą, ten buvo vai
kų žaidimų vietą.

LAKŪNŲ NUOTYKIAI
Jackson, Mich. Grass La- 

Visi bombonešio įgulos na ke farmeris, 75 metų am-

vaikų.
Ar nekeista, 52 metų ga

lėjo gyventi su žmona, o jau 
kelių metų nebegali išgyven
ti. Tikrai yra keistuolių.

Gelbėdamas $500 
prarado gyvybę

riai tvarkingi iššoko su pa
rašiutais, bet kai kurie tu
rėjo savotiškų nuotykių. 
Ziemer pateko į ūkininko

viltis deda į Ameriką ir jos rankas. Ūkininkas pamanė, 
lietuvius. Pavergti lietuviai kad tai yra nacių parašiu- 
deda visas pastangas, kad tistas, todėl ūkininkas jį
jie būtų laisvi nepriklau
somi — padėkime mes jiems 
išsikovoti laisvę ir nepri
klausomybę.

Chicagos mergaitės 1 Afrikoje

žiauskelis, kartus, vasario 
1 dieną, buvo įėjęs į degan
tį nimą, kad išgelbėjus dai
ktus, jam pasisekė. Bet ka
da farjneris dar kartą įžen-r .
gėį degantį namą, kad iš
nešus [ iš degančių namų 
$500, tai ugnis jį pačiupo ir 
jis mirė.

Kaip ilgai 
galima gyventi
Chicagoje šiomis dienomis

nu-
kad

Pirmosios W.A.A.C.S. pa-, Amerikos kareiviai 
siekė šiaurės Afriką, įskai- džiugo, kai sužinojo, 
tant aštuonias chicagietes atvyko W.A.A.C.S., nes . jie 
mergaites. turi progos pakalbėti sava

kalba su mergaitėmis. Jau
Atvykusios Amerikos mo-.......................... , . , A >

, . _ . - .... kai kurie kareiviai net spe-
terys kareives į Š. Afnką

• jo paskirti pasimatymą (dei
pergyveno dvi priešo oro ata t 

kas, bet jos per oro puoli
Atvykusios W.A.A.C.S. į 

š. Afriką buvo apgyvendin- 
Chicagietės WAACS P®r|tos vienuolyno name, kuris 
oro atakas tik nusižtovojo ir dalinai buvo pakeistas

mus nejautė jokios baimės.

tiek.

Moterys kareivės per oro 
puolimus nenustojo nei gro- 
žio nei švelnumo. »

i
Amerikos armijos kareivinę 
dėl moterų.

I SKAITYKITE^DRAUGA’

atidavė policijai. Ziemer 
greitai buvo policijos paleis
tas. *

Sergt. Robert H. Simth, 
iš Indianapolis, Ind., nusilei
do į avių būrį. Sergt Samuel 
P. Maxwell, iš Gerton, N. C.,
nusileido prie kalnų pašlai- viena moters šventė 112 gim 
tės, jis nusileido basas, tadienį. Tai vadinasi galima 
Maxwell batai nusimovė kai išgyventi 112 metų ir net 
parašiutas atsidarė. daugiau, nes minima mote-
Technical sergt. Evertt A.

Dasher, iš Marlon, Ga., radio 
operatorių, sdtiko mažas vy-|

ris jau įžengė į 113 metus.

Per 3 valandas 5 
viešbučiai apiplėšti

Chicagoje, pereitą pirma
dienį, du vyrai, vienas neg
ras, kitas baltas, per tris va

Kainu direktoriusI I

atsisakė nuo pareigu
Pranešama, kad John C.

Weigel, regionai director for 
the Office of price adminis- 
tration for IHinois, Nebras- 
ka, Iowa, Wisconsin, the De-

landas apiplėšė penkis vieš- kotas ir Minnesota, pasiuntė 
bučius ir susirinko $259 iš atsistadyinimo raštą į Wa- 
tų viešbučių raštinihkų. shington, D. C.

X Jurgis Grakulskis, 744 
W. 33 St., šią savaitę liuos- 
noriu išvyksta į U. S. mary- 
nus.

X Kun. S. Valuckas jau 
grįžo iš ligoninės. Parapijo
nai pradžiugo pamatę sek
madienį bažnyčioje atliekant 
savo pareigas. Iki tol buvo 
susirūpinę jo sveikata.

X Melrose Park lietuviai 
džiaugiasi, kad jų kolonija 
“Draugo” vajuje gražiai pa
sirodė. Tai ką reiškia, sako, 
agentas. Kiekvieno kataliko 
šeima užsiprenumeruotų ka
talikišką laikraštį, jei tik at
silankytų agentas.

X Pocių namuose, 4407 S. 
Fairfield Avė., praeitą šeš
tadienį buvo daug svečių. 
Mat, sekmadienį Marcelės 
Pocienės buvo vardinės, tad 
giminės ir draugai susirin
ko ją pasveikinti.

X Agotai Kavaliauskie
nei, po tėvais Cibulskaitei, 
padaryta apendiko operacija. 
Ligonė ir jos šeima rūpina
si Ed. ir O. Misiai, 1436 S.
50 Avė., Cicero, artimi jos 
giminės.

X Diakonas V. Mykolai
tis, tounoflakietis, šiomis 
dienomis vieši pas gimines. 
Manoma, kad kunigu bus į- 
švęstas šių metų gegužės 
mėnesį. Mokslus eina Mun
delein seminarijoj

X Rudžiu, žinomų brigh- 
tonparkiečių, sūnus jau tū
las laikas kaip kariuomenėj%
ir tėvai nežinojo, kur jis 
randasi. Dabar gavo žinią, 
kad sveikas kur nors Afri
kos šiaurėje.

X Ona Slickienė sausio 12 
d. buvo automobilio užgauta 
ir gulėjo Lorettoa ligoninėj. 
Dabar jau grįžo namo. Drau 
gijų lankytojos prašomos la
nkyti šiuo adresu 1620 So.
51 Avė. (Įėjimas iš kiemo).

X Raud. Kryžiaus Lietu
vių Kraujo Legionas jau tu
ri 85 narius. Kraujo davi
mas pavojaus sveikatai ne
sudaro. Daktarai asmenį iš- 
egaaminuoja ir jei numato 
bent kiek pavojaus, tai krau 
jo neima. Kraujo aukotojų 
vardai bus atspausdinti gra
žioj programoj, kuri bus da
linama Orchestra Hali, va
sario 14 d. Kas dar nori pa
aukoti savo kraujo, lai yž- 
siresgistrioja telefonu pas J. 
Daužvardienę: Hemlock 
7680.


