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14 AS1ES LAIVU DAUGIAU SUNAIKINTA
Jų daugumas sunaikinta 
Tunisijos pakrantėse, Viduržemy

10 krovinių laivų nuskandino 
britų submarinai, kitus - lakūnai
LONDONAS, vas. 4.—Zi 

niomis iš S. Afrikos, Tunisi 
joje sąjungininkai ima sma 
kiau bruzdėti prieš ašį.

Platesniu apėmiu prade 
dama veikti ore, jūroje ii 

Ą sausžemy prieš ašį, kuri nu
sprendusi gintis.

ELMHURSTE SUDEGĖ 
LIETUVIU PRIEGLAUDA 
IR MOKYKLA

ELMHURST, Pa., vas 4 
(Specialė telegrama “Drau
gui”).—Vasario 3 d. gaisras 
sunaikino Nukryžiuotojo Jė 
zaus lietuvaičiu seserų čia 
vedamą senelių ir našlaičiu 
prieglaudą ir mokyklą.

—J. Kidykas

Iš visos Afrikos ašis iš
mušta, išėmus Tunisijos pa
kraščius. Iš tenai jai nesino
rėtų iškelti kojos. Tačiau ji 
bus priversta tai padaryti ir 
persimesti Europos žemy- 
ųan. Tenai taip pat ašį lau
kia pirtis.

Iš Sąjungininkų Vyriau
sios Stovyklos Š. Afrikoj 

'paskelbta, kad sąjungininkų 
jėgos 14, o gal 16, daugiau 
ašies krovinių laivų nuskan
dino Tunisijos pakrantėse.

Britų submarinai nuskan- įj S. armijos lėktuvas žemai nusileidęs netoli Lae, New Guinea, atakuoja japonų 
dino 10, o bombonešiai kitus lėktuvus. Tuojau pataikė į japonų bombonešį, kiti japonų lėktuvai sudaužyti. Galima 

matyti po medžiais (dešinėje priešakyje) ir be medžių vietoje (dešinėje užpakalyje).

U. S. ARMY' LĖKTUVAS DAUŽO JAPONŲ LĖKTUVUS

1 Avine leieyuuv

Angliakasiai nori 
didesnio atlyginimo

4, ar tai 6 Laivus
Ašiai tas yra didelis mi

nusas netekti tiek laivų su 
karo medžiaga.

Britų kariuomenė Tunisi- 
joje iš vokiečių atėmė 643 
kalvą už 6 mailių į pietry
tis nuo Bou Arada. Vokie
čiai su dideliais nuostoliais 
išblaškyti.

Rusų armijos įlaužė Hitlerio 
1942 metų fronto linijų i

Rusai netoli Rostovo; vokiečių 
armiją uždaro Kaukazo fronte

Britai raginami 
remti sovietus

4. — 
britų

LONDONAS, vas. 4.—Iš 
U. S. bombonešiai dienos I Maskvos per radiją paskelb- 

ir ta, kad rusų armijos jau at- 
sidūrueios tik už 22 mailių 
nuo Kursko, kur vokiečiai 
turi stambius įsitvirtinimus,

Amerikiečių karmom e n ė
WASHINGTON, vas. 4.— j t.a.ip pat smarkiau bruzda.

Angliakasių unijos United
Mine Workers vadinamasis
“policy” komitetas nuspren laiku atakav0 PaJermo 

„ dė reikalauti, kad apie 450 - Messina' Sicilijoje.
*000 angliakasiams, dirbam Italai P61- radi« PraneSa'

tiems minkštųjų anglių ka- kad sM“”Sininkų bombone-
syklose. būtų padidintas 2 šiai dar atakav0 Ragusa. į kad žemiau Rostovo perkir- 

Sicilijoje, ir Reggio Calab- to vokiečių armijai paspru-doleriais dienos atlygini 
mas.

Unijos prezidentas J. I,.|
Lewi8 pareiškia, kad šis rei-, Amerikai gali 
kalavimas paremtas gyveni-’ .
mo pabrangėjimu. PTltrŪktl plldlO

Kovo 30 d. baigiasi an-! WASHINGTON, vas. 4.— 
gliakasių sutarimas su kom- Karo reikalus tyriąs senato 
panijomis. komitetas randa, kad Ame-

1 rikai gali pristigti plieno.
Gen. Giraud išlaisvino j Sako, plieno pakaksią kaip
9. , , tik šiems metams, o pas-

Įtariamuosius

ria, Italijoje.

kiau prisieis imtis kokių 
nors kitų priemonių įsigyti 
karui reikalingo plieno.

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-! 
rikoj, vas. 4.—g. Afrikos ko-'
misionierius gen. Giraud iš-_ .___ .

k laisvino 9 asmenis, kurie su e
kitais buvo suimti ryšium su

kimą iš Kaukazo per Rosto
vą ir kad atsiėmė iš vokie
čių Kupyanską, svarbų ge
ležinkelių mazgą, už 60 mai
lių nuo Charkovo—Ukrainos 
sostinės.

Kitos rusų jėgos atsiėmė 
Kagalnitzkaja, tik už . 30 
mailių pietrytų link, nuo 
Rostovo, ties Salsk-Rostov 
geležinkeliu. Tuo būdu rusai 
sukelia rimtą pavojų vokie
čių armijai Kaukaze. , f 

/

Kaukazo fronte, anot so
vietų, yra apie 200,000 vo
kiečių armija. Jai paspruki

mas Rostovo keliu jau 
veik atkirstas.

Žiniomis iš Maskvos, vo
kiečiai iš Kaukazo stengiasi 
pasprukti per Taman pusia
salį ir Kerčio sąsiaurį. Ru
sai tai stebi ir darbuojasi ir 
tą kelią uždaryti.

Sekr. Slimson apie 
rusu laimėjimus

be-

“SU. S. lakūnai dienos laiku
rių daugumas yra žydai, yra t| l ■ lf | ■atakavo šiaurvakarinę Vokietijąnekalti.

JAPONAMS TRUMPA 
METALO IR VYRŲ

CHUNGKING. Kinija, .vas 
4.—Kinai pareigūnai paša 
koja, kad japonams jau ima 
trūkti įvairaus metalo ir vy 
rų visiems karo frontams ir 
okupuotiems kraštams.

Imant aplamai, japonams 
jau trumpa įvairių re«ursv 
ir karo sunkumai japonuf 
visiškai gali sužlugdyti.

LONDONAS, vas. 4. — Tad, rasi, ir dabar toms pa- 
U. S. didieji bombonešiai čioms bazėms kliuvo, 
šiandie dienos laiku bom
bardavo šiaurvakarinę Vo
kietiją.

Nepasakyta, kokias vietas 
jie atakavo. Galimas daik
tas, kad galėjo kliūti Wil-
helmshaven ir Kiel perka- gandas ministrai Goebbel

O britų lakūnai praeitą 
naktį iš naujo smogė Ham
burgu! ir apylinkėms.

Praeitą naktį britų lakū
nai sutrukdė nacių propa

nui. Prieš aštuoniaa dienas 
amerikiečiai lakūnai tąs Vo
kietijos svarbias laivyno ba
zes gerokai apgriovė. Ir tai 
dienos laiku buvo atlikta.

fu! kalbą per radiją iš Ber 
lyno.

Prieš tai britų Lakūnai bu
vo atakavę Koelne, Vokieti
joje.

Amerikos laivai Pacifike ieško progos 
atviron kovon stoti su japonais

Iš visako aišku, japonai to vengia, 
tenkinasi tik pasalingais puolimais

LONDONAS, vas.
Lordas Beaverbrcok 
atstovų rūmuose pareiškė, 
kad geriausia Europos tai
kai garantija bus, jei Brita
nija padarys sutartį su So
vietų Rusija visais reikalais 
ten kooperuoti. Anot to lor
do, tik Sov. Rusija yra tin
kama Europoje palaikyti pa 
stovią taiką.

Tačiau, anot lordo, sovie
tai dar daugiau turi būti 
remiami tankais ir lėktu
vais. Nes tik su tais pabūk
lais Vokietijos naciai bus 
suklupdyti.

Lordas sako, kad sovie
tams turi būti parūpinta 
daugiausia bombonešių. Jau 
dabar naciams yra riestai

WASHINGTON, vas. 4.— 
Žiniomis iš Pacifiko karo 
zonos, J. A. Valstybių karo 
laivynas yra pasirengęs pa
kilti atviron kovon su japo
nų karo laivynu. Bet neturi 
progos tą žygį atlikti.

Aiškėja, kad japonų lai
vynas vengia atviros kovos.

Norima sustabdyti 
levų šaukimą 
karo tarnybon

WASHINGTON> vas. 4.— 
Kongreso žemesniuose rū 
muose atstovai kritikuoja 
vyrų jėgos direktorių Me- 
Nutt, kurs be mažiausios 
atodairos paskelbė, kad iš 
kiekvienų sveikų vyrų nue 
18 iki 38 m. amž. šiemet 10 
bus pašaukta karo tarny
bon. Tokie daiktai nenuma
tomi, sako atstovai.

Rūmuose iškeltas sumanv 
mas (bilius) suturėti drafto 
boardus šaukti karo tarny
bon vedusius vyrus, ypač 
tuos, kurie turi vaikų. Nu
rodoma, kad pirmiau turi 

nevedusieji,

Jis pasiskirstęs į dalis ir už
siima vien pasalingais užpul 
dinėjimais. Kai japonų lai
vai susikerta su Amerikos 
laivais, greitai kažkur pa
sprunka, taip kad nė pavyti 
jų negalima.

Japonai taip elgiasi ypač 
Solomon salų zonoje.

Tačiau kai kur japonų lai
vams gerokai kliūva nuo 
Amerikos bombonešių. Nuo 
šių jie neįstengia pabėgti, 
nė pasislėpti.

U. S. lakūnai smogė 
japonu karo laivui

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, vas. 4.—Vykstant 
kovoms su japonais Solo- 
mons zonoje, amerikiečių 
lakūnai, nepaisant netinka
mo oro, atakavo japonus 
New Britain saloje.

Wide įlankoje, pietuose 
nuo Rabaul, lakūnai bombo
mis pataikė į japonų kovinį 
laivą. Kas su tuo* laivu įvy
ko nepastebėta. - Galimas 
daiktas, kad laivas sugadin
tas.

Girdima, Suomija 
nori laikos su rusais

WASHINGTON, vas. 4.—
Karo sekretorius Stimson
šiandie pareiškė, kad jei ru- A ,. . .. T. Rusijos fronte, sake lordassams pasiseks paimti Kurs ^ i __ ._x_. x __ ___
ką, Charkovą ir Rostovą— 
strateginius miestus, vokie-
čiai bus atblokšti į tą liniją, 
kurioje jie buvo praeitą bir
želio mėnesį.

Savo rėžtu, eekretorius gi
liai įvertina rusų armijų 
narsą.

Kinija su 500 lėktuvų 
gali laimėti

NEW YORK, vas. 3. — 
Brig. gen. Claire L. Cheti- 
nault, U. S. oro jėgų Kinijo
je vado, palydovas pulk. 
Robert L. Scott pareiškia 
kad jei amerikiečiai lakūnai

O kai sovietai turės daugiau 
bombonešių, tada naciai ne
turės kur dingti.

Gen. Eisenhower 
rūpinas karininkais

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 4.—Sąjungininkų 
karo jėgų vadas Š. Afrikoj 
Įeit. gen. Ėisenhower išleido 
įsakymą karininkams, kad 
jie rūpintųsi daugiau nieku 
kaip tik karu ir karo laimė
jimu.

Vadas įspėja karininkus, 
kad jie paliautų be jokio rei
kalo kalbėję apie savo tal
kininkus (sąjungininkus),

ten įsigytų nors 500 lėktų- kad per daug nevartotų svai 
vų, japonus iš Kinijos išvy- galų, kad jų uniformos ne
tų. būtų srjrangiotos ir kad iš-

Anot pulk. Scott, japonai laikytų reikalingą tvarką 
Kinijoje, galima sakyti, ore kareivinėse.
yra bejėgiai. Japonai lakū
nai yra drąsūs ir ištvermin-

Priešingai gi, sako vadas, 
nusikaltę karininkai bus

gi. Bet jie nežino kaip iš , stačiai administratyvlai bau 
lėktuvų šaudyti. Į džiami.

būt šaukiami 
bet ne kiti.

Sako, karo vyrų Jėgos ko
misija per plačiai užsimoja.
Ji turėtų atsižvelgti į prezi
dento pareiškimą, kad pus-
aštunto milijono vyrų armi-Į WASHINGTON, vas. 4.— 
jai pakaks nugalėti ašį. 1 Čia turima nepatvirtintų ii- 

\ nių, kad Suomijai trumpa 
maisto. Sakoma, suomiai 
maisto šaukias iš Vokieti
jos. Jei negausią, Suomija 
pasirengus atsimesti nuo 
Vokietijos ir Sov. Rusijai 
pasiūlyti taiką.

ENSE

UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

NACIŲ TERORAS 
JUGOSLAVIJOJE

LONDONAS, vas. 4. — 
Jugoslavijos vyriausybė iš-

14 negru pripažinta 
leitenantu ranga

KAŽKUR ANGLIJOJE, 
vas. 4. — Amerikiečių kari
ninkų mokykla išleido an
trąją laidą. 55 buvusiems 
kareiviams pripažinta an
trojo leitenanto ranga. Tarp 
jų yra 14 negrų.

WASHINGTON. — Karo 
gamybos boardo pirminin
kas Nelson pareiškia, kad 
šiemet karo darbams bus

trėmime skelbia, kad iki Į reikalinga 6,400,000 darbi- 
šioliai per visą okupaciją, ninku.
naciai Jugoslavijoje yra nu-!
žudę 823,000 serbų.

Tik vienam Belgrade (mie
ste) 1942 metais naciai ir 
gestapo agentai yra nužudę 

, 27,000 asmenų.

LONDONAS. — Čia diplo 
matiniuose sluoksniuose kai 
bama, kad, regis, Hitleris 
artimiausiuoju Laiku sąjun
gininkams pasiūlys taiką.
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Angliškoji spauda apie Simučio knygą "The j
Economic Recorsti uction oi Lithuania after 1918'

Iki šiol minima knyga y- “Tai jauno lietuvio moks-; 
ra susilaukusi labai palan- lininko faktinės padėties ap-’ 
kių įvertinimų specialistų rašymas”.
tarpe. Kaip jau žinoma, a- The Catholic Booknian pe 
pie tą knygą ypatingai pa- reitų .metų lapkriČio-gruo- j 
lankią recenziją parašė prof. džio numeryj minėdamas 1 
Hanč mokslo žurnale The knygą paduoda trumpą au-1 
Annals of the American A- toriaus biografiją ir sutrau-, 
eademy of Political and So- ktai atpasakoja, kas knygo- j 
cial Science. Įtakingas Nevv je rašoma.
Yorko dienraštis The Nevv Šia proga tenka pažymė-I 
York Sun įvertindamas kny- ti. kad Amerikos lietuvių vi-! 
gą palankiai atsiliepia apie suomenė tos knygos pasiro- 
Lietuvą, primindamas auto- dymo reikšmę Lietuvai taip
riaus iškeltą mintį, kad ma- pat suprato ir įvertino. Čia . _ ,___ ,
žųjų tautų viltis yra tvirtos ypatingas nuopelnas tenka ĮSpilflinCĮOS pSiriOllIlCS Čtp€K}OS 
Tautų Sąjungos atgaivini- kolonijų veikėjams, kurie
me, kad Lietuva laukia pil- gyvai prisideda prie knygos 
no Roosevelto - Churchillio išplatinimo
įgyvendinimo. ’ Šiuo atžvilgiu visų kolo-! y“v". Už valandėlės pasigirdo ..... .

nijų Pavyzdžiu reikia akai- b “ V ° dv‘^b°? kiekvien0 lietuvi° «"«<’«
lie

DIENRAŠTIS DRAUGAS

A V-Home solvages moteriais needed tor wor prodoctlcn. 
Search’ closets, atties, and basements tor serap, suggests 
OCD.'and keep ttiese spaces clearfd ot hash to protect 
against tire, both trom tire bombs and trom carele'rness. 
The ilhistration was eontiibuted by Gluyas WiIIkhyis. / take 
your home a V-Home!

<Kun. Tikuišis į armiją, 
kun. dr. Deksnys - 
klebonu

(LKFSB) Šv. P. M. Ne-
1 kalto Prasidėjimo parapijos 
i East St. Louis klebonas kun.1 

Vinc. Tikuišis išvyko į ka
riuomenę, kapelionu laivyne.
Į jo vietą vyskupo kviečia
mas sausio 30 dieną nuvy
ko kun. dr. Antanas Deks
nys. Dabar jo adresas bus: 
1506 Bough Avė., East St. 
Louis, III.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydanii 

į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečtadllenlals.
Telefonas: VIRgtaia 9493

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
Mnssnci

Lietuviai turi daug 
draugų angluose

se ir kad vieninga ypač A- 
merikoje esančių lietuvių 
veikla dėl Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo, ga-

(LKFSB) Mūsų korespon- jgtų atnešti gerų rezultatų, 
dentas iš Londono praneša.
kad pas įtakingus asmenis

dynes!” Šią maldą choras i ,ankėsi Kazjmieras A Braz.

Mahanoy City, Pa. — Sek Į sary, kovai už šviesesnę mū- 
madienį. sausio 31 d., 10 v. j sų ateitį, 
ryto. Šv. Juozapo lietuvių

jautriai atgiedojo vadovys
tėje varg. Seselės Josephine.

Garbė šiai parapijai, ku
rios vadai — klebonas ir vi-

Vienintelę nepalankią re- J ‘ J patriotines apeigos. Prieš. i , kt v i tyti Amsterdam, N. Y. lie- r . malonus žodžiai. Choras ga-cenziją įdėjo lenkų Nevv Yor . , , ’ ... sumą, chorui majestotingai
ke leidžiamas žurnalas Nevv Jr,,VC1 giedant Amerikos h i
Europe, nes gįrdi, knyga e- v * J3 ' °n *S "r ‘The Star Spangled Banher'.į momontas miinas lip
santi nukreiptą prieš Len- ^kyt, 100 egzempliorių,^. b,Uuogs rū- “t" m

I - ‘The Economic Reconstruc-i , . tuviams parapijiečiams kuo-
lją- Į tion of L i t h u a n i a after! ^°8e; at”®Se ,prreU met mūsų klebonas, karštas
Be čia suminėtų visa eilė 1918- ir LįetUvos Nepriklau' S®rV1^ F}a^ ’ “L?”0®

rimtų mokslo žurnalų kny- somybės 25 metų sukakties; pazymeta’ kad 284 S1*® 
gą yra paminėję: ____ :l parapijos sūnų tarnauja A-

lingai, laisvai užgieda Lie- 
mn*Į tuvos himną. Koks jaudi-

minėjimo proga išplatinti Į .. , . --tJ . _ , i menkos kanuomeneje. Jas
Sočiai Stiidies, Phi'adei- sav0 apylinkėje, pa ovano ge^ du mįnįgtrantai, nešini

phijoj išeinantis socialinių 1 jan t žymesniems kitataučių 
mokslų žurnalas, 1942 me- politikams ir veikėjams.
tų spalio mėnesio numeryj . Kitose kolonijose veiklios vardės 264 šios parapijos 
rašo: į draugijos Vasario 16 minė- jaunuolių kovojančių <už mū-

“ Tokie darbai kaip ši kny’ jįmą xaip pat laiko gera pro- sų šalies laisvę. Kiti du mi- 
ga turėtų būti ypatingos ga tą-knyg£ plačiau paskleis, nistrantai atnešė specialį 
vertės planuojant pokarinį tl apylinkės žymesnių kita-1!-aHoecY Roll” Skirtą Var- 
atsištatymą. Knyga rodo; taučių tarpe. Iš tokių pami- dams garbingai žuvusių ir 

nelaisvėn paimtų kareivių

mūsų tėvynės Lietuvos pat
riotas. ištikimas jos sūnus, 
prisiartino prie trispalvės 
lietuviškos vėliavos ir pakė
lęs ranką, kuri nuolat išties
ta mūsų tėvynės šelpimo rei-‘•Honor Roll“, ant kurios

atspausdinta vardai ir pa- j kalams‘ ^^„0 m a „ ų
tautos vėliavą ir meldė 
Aukščiausiojo išvaduoti mū-! 
sų tėvynę iš sunkios vergi- ‘ 

i jos. Mišių laiku, ypatingai į 
per Offertorium, giliai susi- Į 
kaupę parapijonys, siuntė' 
savo maldas prie Taikos Ka-Lietuvos padarytą progresą nėtinos

po Pasaulinio Karo . | Dariaus Girėno Legijonie- Iki šiam laikui žuvusių tar-i raliaus Sosto, jungdami sa-
International Affairs, ri-‘rių postas 271 Čikagoje — pe yra tik Jonas Kristupą- Vo troškimas su galinga

mtas tarptautųiių. į v y k i egzempl. 'vičius. Kuomet ši patriotiš- Sasnausko malda, “Neap-
žurnalas.-pereitų metų rug-! Waterbury, Conn. Vasario ka grupelė gražiai prie gro- leisk Aukščiausias mūsų, ir 
sėjo mėnesio numeryj rašo: j 16 minėjimo komitetas — 20 telių susirikiavo, mūsų kle- brangios tėvynės. Malonin- 

egzempl. bonas kun. P. Česna, taurus, gas ir galingas per visas ga-
Lietuvių Susiv. Ameriko- Amerikos pilietis, atliko šve- -------------- - ■ —■ -------------

je — 20 egzempl. ntimo apeigas ant šių kariš-
Nashua, N. H. Vas. 16 kų simbolių. Kokį neišdildo- 

min. komitetas per Alfonsą mą įspūdį šis aktas paliko 
Ulčicką — 10 egzempl. ypatingai širdyse tėvų ir gi-

Be čia suminėtų dar yra minių aukavusių savo myli- 
daug ir smulkesnių užsaky- mūs sūnus, jaunystės pava- 
mų, o dar knygos neažsisa- _________________________

•‘Tai palyginamasis įver
tinimas /tepriklausomos Lie
tuvos laimėjimų vidujinio 
ekonominio gyvenimo atsi
statymo srityje 1918-1939 
metų laikotarpyje, pašvęs
tas Rcosevelto-Churchillio 
Atlanto Čarterio idealams 
ir paremtas gausia kruopš
čiai surinkta statistine me
džiaga’; i

Foreign Affairs, mėnesi-, 
nis žurnalas, šių metų sau- j 
šio numeryje apie knygą 
taip atsiliepia:

kę Vasario 16 dienos minė- Press, 2960 Broadvvay, Nėw 
jimo komitetai, kaip girdė- York,, arba per autorių Si
ti, ruošiasi užsisakyti iš lei- mutį, 41 W. 82 St., New 
dyklos Columbia University York, N. Y.

MIllIONS ACRIK—Miraclc Wl)ip does work ivondtrs 
*ith salads! A umquc combination of old-fashiofled 
boiled dressingand fine mayonnaikc, Miraclc Whip is 
by far America's favorite salad dressing.
*******.**.******

■-m

Everybody ravės 
salads, Peg.WKat’s tbė sįci^;

DIDELIS ISHARDAVTMAS Mrsę 
MILŽINIŠKO S'Akll. ML'ZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ

PASINAVIMIKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPARDDOTI.

MIRACLE WHIP! 
Jts "different’ flavor 
ahvays makos a hit.

TIUJOS. CLAIUNKTAI. TROM
BONAI. .SAKAPHONES, KLOTES 
su "cakvs" — $35.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUĮTAKAI, Sl’A- 
NI6KI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
|6.5O. $6.50, $12.50 Iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 Ir $150.C0. BASO UZ- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE-
LIAI 8MUIKOMS, STRIUN1NI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CBL- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00. $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BAS3 lr 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $28.50, 
$35.00 Ir $50.00. l’EDALS, Hl- 
BOYS, CYMBOLS. ir DRUM 
HEAD8 pataisomi joms palau
kiant. MOUTH I’IECE visiems 
brass ir “rced” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR Ift 
kitų PHONOGRAl’H pataisymas.

Atstatymus vlaų dalių Ularlne- 
tams, TrlūIsMns, Sasaphoncs lr 
taipgi Smutkoins Ir Guitarains.

GOLOHTMN’K MCKIC SHOP 
911 Mazwcll SL, Clilvagii

džionis, kuriam pavyko iš- LIETYBES 
sikalbėti Lietuvos reikalais! Pamokų Knygute 
ir patirti jų nusistatymą. Jol Antra laida, 1942
vizitai įtikino, kad lietuviai Pašyta Adv. CHARLES P. KAL 

karas, nurodydami savo pa-j turį daug draugų žymiau- "THE BASIC PRINCIPLES
siuose Anglijos sluoksniuo- OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
sa-

vo šalies gynimui, ugdina ir ■ 
palaiko taip pat lietuvybės' 
židinį savo parapijoj!

Neraudok- tėvyne! Tau 
vainiką pina skaisti ateitis. 
Turint tokius garbingus va-, 
dus savo eilėse, mums kyla] 
didžios viltys, kils ir amžius 
naujas, ir garbe spindės dar! 
mūsų Lietuva!

Parapijietis

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DUODAM ANT MORGIČIŲ UŽ

4i»
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $(>,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Mannger

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnla 1141

SERNER knygute tinkamai pritaikinta leng- 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS I vam supratimui suaugusiems žmo

noms, ir yra ne
I vien nepiliečiams25 Metų Patyrimo

Tel.: YAKds 1835)
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jau moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vt«a aklų Įtempimų. . .

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenne;
Kampan 18-toe

rel ef onaa: CAM AL 0538, (Jtaicagc 
OFISO VALAMDOS:

Kaadlea 9:89 a. m. lkl 8:89 p. m. 
Trettad. lr šeštad. 8:80 a. m.

Iki 7: Oš p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARI A f

reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio' žiniojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 02 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ii- anglų kal
bose, kurie yra

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

Adv. Charles P. Kai
6322 SO. VVESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

Charles P. Kai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popięt. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

1 iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

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. PROspeet 1930

Didele Krautuve

11AKANDŲ, RADIO,
JEtVELKY

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7257

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

Pasirinkit Savo Aud'nj--------
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PERDIRBSIU! JCSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS

★ l'ilStil lllkllIlUH ft|l- 
rtcfumtii lo piMklų 
u ikIIiiIų.

NhuJI liiiitvrtolui 
Ir g>'rluiiHlun darban 
iillbkanrOH kb-kvlc- 
no uOHukyiito.
♦ VELTI I parmi
ni© patarna vfrnaa 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

Ofiso tel. Vlbginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Oliuo vai.: 1—3 ir 6—8:J0 P. Al

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5021.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

GIiho vai.: nuo 1-3; nuo C;,'{11-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2201 W. Cermak Road
Vulunilos: 1—.’{ popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 įVest 66th Place 

Tel. KKPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmodieuiuis, Trečiadieniais 

ir šoštadieuiais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YAEdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 17lk Street

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TcL MIDway 2880 Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vui. lyto, nuo 2 iki 6 
vai. jiopiet ir nuo 7 iki b:30 vai. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

UUIHtlKo KADIo CJIOCIIAMAI 

1000 k iioiIi Hum vak. 9 vai.
WHt'C 11.'.o K k< I vergai* 7 v. v

Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D P I I I V E L PHOLSTERINfi &
L. L. U A C FURNITURE COMPANY

4313-17 ARCHER LAF. 98-41

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

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspoet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

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

PLATINKITE “DRAUGI’

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. IVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGAS

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

Jeigu Ncatailiepama — 
feadkito KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Kctvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., ficStad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sakmadiftnįaįš pagal auailarimą.

Pritaikiu akinius 
alsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KKAUTIIVIMK

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL KAIMO PATAISYMO — 

Saukite YAKDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU"
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Kaip anksčiau matėme, A- 
merikos kongresas VVashing
ton, D. C., £ra vadinamas 
bicameral system. Tai reiš
kia, kad toks kongresas su
sideda iš dviejų rūmų: aukš
tesniųjų ir žemesniųjų, arba 
senato ir reprezentantų.

Senatoriai į Amerikos kon 
gresą renkami du iš kiek
vienos vai. Reprezentantai 
renkami nuo žmonių skai
čiaus. Nuo kiekvieno 210,000 
renkamas vienas atstovas. 
Žmonių surašinėjimas įvyks
ta kas 10 metų. Tuomi ir 
žinoma, kiek reikia siųsti at
stovų į žemesniuosius rūmus.

Žemesniųjų rūmų atstovai 
privalo būti 25 metų am
žiaus ir gyventi tame dis
trikte, iš kur yra renkami, 
būti Amerikos piliečiais bent 
per 7 metus. Aukštesniųjų 
rūmų atstovai privalo būti 
30 metų amžiaus ir gyventi 
toj vai., iš kurios renkami. 
Žemesniųjų rūmų atstovai 
renkami 2 metams, o aukš
tesniųjų rūmų atstovai, se
natoriai, renkami 6 metams.

Dabar susipažinkime su 
šiokiu klausimu:

Klausimas. Kaip vadinasi 
tie du kongreso rūmai ? 
(What are the two houses 
of congress called?)

Atsakymas: Tie du kon
greso rūmai vadinasi aukš
tesnieji, arba senatas, ir že
mesnieji rūmai, arba repre
zentacijos rūmai. (The house 
of senate and the house of 
representatives).

Kongresas, tai tokia vie
ta, kur yra išleidžiamos tei
sės, įstatymai. Prie šios pro
gos mes kalbame apie Ame
rikos kongresą, kurs randa
si Washington, D. C. Daž
nai tenka nugirsti, kaip žmo
gus sumaišo tas tris skir
tingas vietas, kur yra lei
džiami įstatymai. Jaučiant 
svarbą tų įstatymų leidimo 
įstaigų pakartosime, nes a- 
pie tai buvome rašę pirmiau.

Kongresas VVashingtone 
leidžia įstatymus visai Ame
rikai. Legislatūra Spring- 
fieldo mieste leidžia įstaty
mus Illinois valstybei. Įstai
ga, kuri išleidžia įstatymus 
Chicagai, vadinasi City Coun

P R A N F ft I M A S

ATDARA PAMATYMUI — Penkta
dieni nuo 1 lkl 5 popiet. 1 342 8«. 
WI8CONHIN AVE.. BERWYN. Gru
žus 2 fletų mūro, 5 lr 6 kambarių, 
2 furnlcos. Venetian bllnds. cablnet 
sinkos. 2 karams garadžlus. Lotus 
87 H pėdų platumo. Naujas ^stogas. 
Namas labai geroj padėtyje. Kaina 
tiktai $10.800. Tikras bargenas. — 
$2.600 (nešti.

cil, kuri, pirmininkaujant 
majorui, susideda iš 50 al

tas, kad jūs vaikinas ar mer
gina rašyti nemoka, bet kal
ta amerikoniška kalba, šioj 
kalboj žodžiai vienaip rašo
si, o kitaip tariasi. Raidžia-

R

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

dermonų. Beje, vardas mūs vimas Yra vienas įs amen- 
valstybės Illinois, reikia taip kūniškos kalbos ypatybių, 
ištarti, kad raidė s nesigir- Tik kai kurie PriPranta kIau’

. dėtų. Reikia išsivaizduoti, 
kad raidės s nėra gale to žo
džio. Tą žodį reikia ištarti 
Illinoj.

Daug žodžių susitinkame 
amerikoniškoj kalboj, kurie 
vienaip rašosi, o kitaip ta
riasi. Nekartą man skundžia
si tėvai sakydami: “žinai, 
leidau savo vaiką į mokslą 
per 12 metų. Baigė net ir vi
durinę mokyklą, bet nemo
ka rašyti. Kaip tik jam pri
sieina parašyti koks žodis, 
tai jis klausia, kaip tas žo
dis raidžiuojasi (spelling)”. 
Dėlto klausimo visi galime 
būti ramūs, čia kaltas ne

sti tą raidžiavimą, tai klau
sią kaip raidžiuojasi net ir 
lengviausi žodžiai. Vienas 
žmogus, ieškodamas popierų, 
buvo paklaustas: kur gyve
ni? “Ant Union Avenue’’ — 
atsakė. “How do you spell 
it”? buvo užklaustas žmo
gus. Tuo užklausymu žmo
gus taip pasipiktino, kad ne1 
nusispiovė.

Toks to žmogaus elgesys 
yrą nepagirtinas. Ieškant po
pierų patartina kiekvienam 
būti kuo mandagiausiam.

Tie verti atminimo, kurie
pamiršo save. — Vapero.

Dvejų Metų Mirties Sukaktis

A. i L
PETRAS M U REIKA

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį — Petrą Mureiką Neteko
me savo mylimo Sausio 7, 1941.

’ Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gerasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme 2 gedulingas šv. Mišias už jo sielą, Vasario 6 d., Gi
mimo švenč. Panelės parap. bažnyčioje 6:30 ir 8:00 vai. ryto; 
o 7 vai. ryto, tą pačią dieną, bus atlaikytos gedulo šv. Mišios 
už visus mirusius Martinkų šeimos narius.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Petro 
sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num. 2548 West 
69th Street.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Brolis, Dėdė, Dėdienė, Pusssese- 
rės, Pusbrolis ir Giminės.

- Z

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

. r į

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANilolph •488-2482

HELP U'ANTF.I) — VYRAI

r’Ėik’ia’vy’rų"
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI 

2743 W. 36TH PLACE
WAREHOU8E VYRAI — Abelnl 

' warehouse darbai. Pastovūs darbai.
Atsišaukite tarp 8 lr 10 vai. rytais.
HIBBARD SPENCF.R BARTI.ETT 

211 E. Nortli Water St.

FACTORY HELP 
NEIŠLAVINTI

Pageidauiapie vedusių vyru kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant 6 die
nas i savaitę. Patyrimas nereikalin
ga. Ąnierikos piliečiai. Defense dirb
tuvė. 1 \
DF.WEY & AT.MY CHEMICAL CO.

8050 W. 51st St.

GRINDERS ir CHIPPERS, CLEAN- 
ING ROOM LABORERS. reikalingi 
dirbti hreso foundrėie. Atsišaukite į

HUNTER FOUNDRY CO.
8524 S. Vincennes.

VYRAI
.. Reikalingi Paprasti Darbininkai prie 
” warehou»e darbų ir Darbininkai prie 

miltų, iki 50 metu senumo. 40 va
landų savaitėje. 72*4 centu i valandą

GLIDDEN COMPANY 
1832 N. T.aramle Avė.

NEPATYRĘ 
VYRAI

LAIKAS IR PUSE UŽ SUVIRŠ 
40 VALANDŲ

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATINO 
- 4399 W. Lake

DU VYRAI reikalingi su patyrimu 
box spring ir matrasų išdirblme.

RIBIN MFG. CO.
945 E. 921*41 St.

LABORERS
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Dirbtuvė paranki transportacijai. 
Atsišaukite į

2436 W. 15TH ST.

VYRAI
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Dirbtuvė paranki transportacijai. 
Atsišaukite į

2436 W. 15TH ST.
PUNCH PRESS OPERATORIAI

AUTO RADIATOR MFG. CO. 
2909 S. Indiana Avė.

SKAITYKITE "DRAUGĄ“

W AREHOISF. LABORERS
Reikalingi maisto produktų gamin
tojai. Gera mokestis, pastovūs dar
bai.

(ERTI EI FI) PRODUCTS CO.
385 E. IUInols St.

VYRAI
Reikalingi dirbti mūsų south side 
warehouse. Patyrimas nereika
linga.

TIIE GREAT ATLANTIC 
A ft PACIFIC TEA CO.

445 W. Pershing Rd.

R A I L R O A D 

FREIGHT HANDLERS

DIENOS DARBAS 
NUOLATINIAI

C.J,RAILWAY
2035 PERSHING PL. 

MATYKIT MR. FISCHER

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS I.R MOTERYS

Patyrimas nereikalingas. Gera mo
kestis. Atsišaukite 2-ram aukšte j— 
GROSS EGG CO. 325 N. Clark St.

DIENOMIS VALYMUI MOTERIS 
reikalinga su kotelio patyrimu. Va
landos nuo 8 ryto iki 4 popiet. $70 
j mėnesj. Pašaukite Housekeeper- -

WHITEHALL 4881.

OPERATORES — Button ir Button 
Hole; Tx'wls Hemming mašinų taip- 
gi prie single needle mašinų, Atsi
šaukite 5-tain aukšte—

M1I>WEST 8PORTSWEAR 
318 W. Adams

FACTORY WORKERS
Defense dirbtuvė. Patyrimas nerei
kalinga, geros darbo sąlygos. Pas
tovus darbas ir viršlaikis.

EXCEL AUTO RADIATOR CO. 
320 E. 21st St.

YARD LABOR
Pastovūs darbai

LUND COAL CO.
1741 N. Ealifornia

MERGINOS
Prie lankstymo popieros bnksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

TARNAITES
Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGFAVATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

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

4910 Bloomingdale Avė.

TARNAITES — reikalingos dirbti 
north side residential hotely. $C6.liO 
) niėnesj. AtsiSauklte rytais prie 
Mrs. Wyatt. 501 8URF ST.

OPERATORES
Patyrusios prie single needle maši- 

I nų. Pastovūs darbai.
KROLI, BROS. CO.

1801 8. Michigan Avc.

MACHINISTAI AR 
PATAISYMUI MACHINISTAI

Patyrę prie per-dirbimo mašinoms 
Įrankių. Atsišaukite SeStadienj popiet 
nuo 3 iki 5 ar antradienj ryte nuo 
9 iki 12 pietų.

INTERSTATE MACHINF.RY CO. 
1431 W. Pershing R«l.

FEEDERS. FOLDERS ir SHAKERS 
Gera alga; puikios darbo sąlygos. 
Matykite M r. Burgener.

BISMARCK HOTEL. I.AINDRY 
ItamLolph ir Wdls Sts.

PATYRUSIOS SEWING 
MACHINE OPERATORES

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

LAUNDRY DARBININKES, patyru
sios ar ne. Pastovūs darbai. 4 4 va
landos j savaitę. Pietai, Poilsio lai
kotarpis. Puikios darbo sąlygos. Va
landos nuo 7 ryto iki 3:30 po p4etų. 
Matykit Laundry manager.

PRESBVTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Įdomus darbas. 
Dieną ir naktj shiftai, greitas jsidlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slicriuan St.

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

Pašaukite — CANAL 8010

‘‘Darbai parodo meilės jė- 
cra” (Ooethe).

ATDARA PAMATYMUI — Penkia
dieni nuo 1 Iki 5 popiet. 2221 80. II 
618T (JT., CICERO. Gražus 6 kam- 1 
barių mūro bungalow ir breakfast 
kambarys. Taipgi 1 kambarys atike. 
Dideli kambariai. Plaisteruoias beis- 
mentas. KarSto vandens žiluma, tlle 
maudyklės, 2 karams mūro garad
žlus. Kaina tik $9.200. Tik H bloko 
nuo Cermak Rd. $2.200 Įnešti. 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums Ir gausite greitą, manda
gų Ir veiklų pardavimo patamavl. 
mą. Mes turim suvtrft 2,000 pros
pektų. PaAauklt. rašykit ar atsllan- 
kyklt pas mus kuogrelėlsustal. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate bl«nv1e. 2411 
8. 52ND AVE.. Pbone CICERO 452.

NULIŪDIMO VALANDOJE

t
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PINIGUS SK OI,ĮN AME

Pirmiems morgtdtams. Nuo 2800 
iki 210.000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltai apkalnavlmą.

JOHN O; SYKORA 
2411 8. 52nd Avė.

Phone: CICERO 452.

Kas laisve brangina, tas 
perka War Bonds.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

ii stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

— 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 liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

VYRAI .IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR '
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ elerks, akuratiškų skai- 
čluotoių, Typists ir Stenograflsčlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MES8ENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės ir Š{ SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T“MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

ATYDA
VEDUSIEMS VYRAMS
Ar norite padaryti ryšius su agronomijos Išdlr- 
bėju ūkiams įrengimų, kuris riebus paliestas 
karo pertvarkymu? Pageidaujami vyrai tarp 38 
ir 55 metų senumo. Kreipkitės į —

WHITAKER MFG. CO.
5719 W. 65th St.

ARBA PAŠAUKITE MR. NOVAK — 
PORTSMOUTH 7760

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

'Lr
r
k

. if

V
1

z

F

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pbonen TARDS 1133-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081 h ST. 
2314 WE8T. 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1271 
Phone CANAL 2S18

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4903
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Sis-tas iš karo eigos
KARO FRONTAS AFRIKOJ

Netrukus po Amerikos kariuomenės žygio j šiaurės 
Afriką, karo eiga ir šiame kontinente ir kituose žymiai 
pasikeitė. Ji pasikeitė santarvininkų naudai. Berlyno- 
Romos ašies vadai ieškojo išeities iš susidariusios pa
dėties, tačiau ligšiol jos dar nesuranda. Negali jos su
rasti ir nesuras. Mat, dabar jau reikalą turi pirmoje 
vietoje su Amerikos karo jėgomis — kariuomene ir ka
ro pabūklais.

Nesuradę išeities, kaip savo būklę geresne krypti
mi pasukti, nacių ir fašistų vadai nusprendė “laimingai 
pasitraukti”.

Pirmiausiai jie traukėsi iš Tripoli tani jos, kad sukon
centruoti nacių ir fašistų jėgas Tunisijoj. Maršalo Rom
melio pareigi buvo trauktis į vakarus apie tūkstantį 
mailių neišsiduodant, kad traukiasi. Tačiau anglų ka
riuomenė besitraukiantiems priešams ausistiprinti ki
tur, sudavė didelių ir nuostolingų smūgių. Rommelio jė
gas anglai gerokai apkarpė. Bet vis tik apskaičiuoja
ma, kad Berlyno-Romos ašis Tunisij-oj dar turi apie 
160,000 vyrų, prirengtų paskutiniam atsispyrimui prieš 
santarvininkus. Bet neišrodo, kad priešai turi šansų 
ten atsilaikyti. Ir čia jie turės laikytis savo “nutari
mo” — ‘‘laimingai pasitraukti”. Tačiau bus bėdos ir 
su tuo nusistatymu. Vargu jiems pavyks ‘‘laimingai” 
pasitraukti.

Nacių jėgos Tunisijoj dabar yra centralinėj pozici
joj — tarp pirmosios anglų armijos prie Bizerte ir Tu
niso ir 8 anglų armijos, ateinančios iš Tripoli, kurį an
glai užėmė sausio 23 d. Žiemos metu nelengva Tuni
sijoj kariauti, nes dažnai lyja ir sunku yra tankams 
operuoti. Tačiau mūšiai eina. Tuo tarpu priešai stip
riai priešinasi. Bet neilgam. Anglų jėgos skubiai yra 
papildomos. Netrukus, kaip jau buvo rašyta, visoms 
santarvininkų karo jėgoms ir operacijoms vadovauti 
Afrikoj gal bus pakviestas gen. Eisenhoweris. Tai reiš
kia, kad ir Amerikos kariuomenė visu savo svoriu bus 
mesta į tą frontą prieš ašį.

RUSŲ-VOKIEČIŲ FRONTAS

Rusų-vokiečių fronte padėtis kasdien keičiasi geres- 
nėn pusėn. Rusų armija visu ilguoju frontu varosi pir
myn ir vokiečiai smarkiai yra mušami. Galutinas vo
kiečių pralaimėjimas prie Stalingrado, gautas smūgis 
prie Leningrado, skubus traukimąsis iš Kaukazo, na
ciams neša didelius nuostolius ir medžiaginiu ir mora
liniu atžvilgiu. Vakar rusai jau buvo tik apie 20 mai
lių nuo svarbaus miesto Kursko, apie 60 mailių nuo 
Charkovo, apie 30 mailių nuo Rostovo. Tuo būdu Hit
lerio armijai Kaukaze sudaroma didelių pavojų būti 
visai sunaikintai arba, žinoma, į nelaisvę paimtai, ši 
padarytoji rusų pažanga pirmu kartu perlaužė 1941-1942 
metų liniją. Yra ir tokių teigimų, kad nacių armija 
mėginanti pabėgti iš Kaukazo jūromis.

Nuo lapkričio vidurio, kaip pranešta, vokiečiai Ru
sijoj neteko virš pusės milijono vyrų, milžiniškų tan
kų, trokų ir kitokių karo pabūklų kiekių. Tie visi nuos
toliai labai vaizdžiai kalba, koks kylis yra įvarytas į 
Hitlerio pragariškąją karo mašiną, kuri visur jau pra
deda girgždėti.

AR NACIUS MUŠA AK JIE TRAUKIASI?
t

Kalbant apie rytų frontą, dažnai statomi klausimai, 
ar vokiečiai ištikrųjų taip jau smarkiai yra mušami, 
ar jie patys traukiasi, kad įsistiprinti kitose pozicijose?

Kad atsakyti į šį klausimą, berods, nereikia nė mi-
litarinių ekspertų.

Aišku, kad rusai muša vokiečius ir muša labai smar
kiai. Kitaip knks gi būtų naciams išrokavimas trauktis 
iš užimtų teritorijų. Juk jos buvo užimtos ne tam, kad 
iš jų ir vėl pasitraukti. Kai kur gal būt ir be mūšių

vokiečiai pasitraukia. Bet pasitraukia tik tada, kada 
jau mano jokiu būdu rusams nebeatsilaikysią. Tas fak
tas, kad Hitleris yra įsakęs skubotai rengti apsigyni
mo linijas Baltijos kraštuose, aiškiai kalba, jog vokie
čiai ir patys nebemano atsilaikyti rusams. Atrodo, kad 
jie pradeda koncentruoti savo jėgas netoli Vokietijos 
sienų, kad galėtų sulaikyti santarvininkus nuo įsiver
žimo į pačią Vokietiją.

PADĖTIS PACIFIKE

Paskutinėmis dienomis japonai mėgino pereiti ofen- 
syvon prie Solomons salų. Matyt, jie nori ištirti, kiek 
yra sustiprintos Jungtinių Valstybių karo jėgos tame 
fronte. Pirmieji dideli susirėmimai karo laivyno ir lėk
tuvais jau įvyko. Bet, sakoma, kad tai tik pradžia. Ma
noma, kad šiuo momentu esama didžiausių šiame kare 
jūrų ir oro mūšių išvakarėse.

Japonai, mat, desperatiškai mėgina pereiti ofensy- 
von. Jiems rūpi užkirsti kelius Jungtinių Valstybių 
transportui į Australiją. Bet U. S. laivyno departa
mentas viltingai žiūri į tai, kad Amerikos laivynas ir 
lakūnai ne tik atsilaikys, bet japonams suduos tokių 
smūgių, nuo kurių nelengva jiems bus atsigriebti.

Tad, matome, kad veikimas visuose karo frontuose 
gyvėja ir iš to galime sau įsivaizduoti, kad 1943 me
tai atneš nepaprastai svarbių ir didelių įvykių karo 
atžvilgiu.

Didžioji žydų rinkliava
Per visą nacių siautimo Europoje dešimtmetį žydų 

tauta nepaprastai skaudžiai nukentėjo. Pirmiausiai žy
dai daug nukentėjo pačioje Vokietijoje. Bet kur tik 
Hitleris savo koją įkėlė, pirmoje vietoje jis ėmėsi žy
dus persekioti. Dėl to, apskaičiuojama, kad per pasku
tinįjį dešimtmetį nuo nacių teroristinių aktų mirė virš 
du milijonai žydų. Tokių žudynių nuo pasaulio pradžios 
nėra buvę.

Į tai atsižvelgdami Amerikos žydai per savo didžią
sias centralinės organizacijas daro didelę rinkliavą vi
same krašte nuo karo nukentėjusiems žydų tautos žmo
nėms šelpti. Rinkliavai vadovaus taip vadinama orga
nizacija — ‘‘United Jewish Appeal”. Ji kreipsis aukų 
ne tik į žydus, bet į visą visuomenę, kad surinkti apie 
dešimts milijonų dolerių.

Tad, matome, kaip Amerikos žydai rūpinasi saviškių 
nuo karo nukentėjusių šelpimu. Jie milijonus tam tiks
lui sudeda.

Kenčia, juk, ir mūsų broliai lietuviai. O kodėl mums 
tiek mažai terūpi saviškių likimas?

Naudingas leidinys
1942 metais Chicagos arkidiecezijos savaitraštis “ The 

Nevv World” minėjo auksinį jubiliejų. Ta proga išleis
ta didelė ir graži knyga — The New World Golden 
Jubilee 1892-1942.

Ši knyga tikrai yra vertinga ir naudinga. Joj ran
dame ne tik laikraščio “The Nevv World” istoriją, bet 
ir smulkmeniškas žinias apie Chicagos arkidiecezijos 
parapijas, mokyklas, dvasiškiją, ligonines, prieglaudas, 
kitas katalikų įstaigas ir organizacijas. Šią knygą pa
ranku turėti kiekvienam katalikų veikėjui.

“The Nevv World” redakcija yra sveikintina, kad ji 
tą vertingą, pilną visokių katalikams reikalingų žinių, 
knygą išleido.

SPAUDOS APŽVALGA
Vyčiai - mūsų laiku organizacija

“Vyties” 1-mame numeryje kun. SL Raila, Lietuvos 
Vyčių dvasios vadas, tarp kitko rašo;

“Kai kas gali mėginti sakyti kad Vyčių organiza
cija tik praeities neatkartojamas paveikslas, kad ji 
mūsų laikams nebetinka, kad reikia visiškai naujos, 
moderniškesnės... Bet ir čia vėl būtų galima abejoti, 
ar tai nebūtų tik noras pridengti savo klaMsa h* ne
norą dirbti? Ar tai nėra visų pasivystų ir kritikų 
mėgiamiausias jojamas arkliukas, kad galėtų patei
sinti savo atkritimą nuo Amerikos lietuvių katalikų 
bendros veiklos? Juk tą sako mūsų idėjos priešai. 

* Jie seniai to nori, kad katalikų vadai patys save nai
kintų, savo organizacijas kritikuotų, nepagelbėtų joms 
susitvarkyti ir gerai gyvuoti. Jie nori jas susilpninti 
ir panaikinti. Jie trokšta, kad mūsų spauda išnyktų 
ir t.t. Ir viską nori pridengti grašiu ir skambiu šūkiu: 
“Nemoderniška, pasenę, dabar jau kiti laikai, mums
reikia eiti su laiko dvasia'’.

‘‘Tačiau ar kas nori ar ne, skaitys ar ne, pritars 
ar peiks, tiesa, liks nepajudinta. — Lietuvos Vyčių 
organizacija yra gyvybinė ir šių laikų orgaaisacija. 
Ji siekia amžinų, dorovingų, kilnių, kultūringų tikslų; 
vartoja visais laikais tinkamiausius veikimo būdus. 
Vyčiai yra lankstūs ir lengvai moka prisitaikinti prie 
naujų reikalavimų, kurie tik nepažeidžia Vyčių dva
sios ir organizacijos karakterio.”
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Kol kas tik apie trylika 
tūkstančių ištremtųjų iš Lie 
tuvos į Sibirą vardų tesu
rinkta.

Viso ištremta iš Lietuvos 
virš penkiasdešimts tūkstan
čių.

J tų 13 tūkstančių trem
tinių skaičių įeina tokio am
žiaus asmens: vaikų, turin
čių mažiau kaip vienus me
tus — 205; vaikų, turinčių 
mažiau kaip' 10 metų am
žiaus — 1,983; vaikų ligi 16 
metų amžiaus — 1,194; žmo
nių tarp 60 ir 80 metų am
žiaus — 665; tarp 80 ir 90 
metų amžiaus — 78; tarp 
90 ir 100 metų — 12 ir vie
na moteris turinti daugiau 
kaip šimtą metų amžiaus.

•
Šie daviniai -rodo, kad 

trečdalis visų Sovietų Rusi
jon ištremtųjų, pagal ligšio
linius sąrašus, sudaro vai
kai ir seneliai.

Tikrai būtų įdomu žinoti, 
kuo galėjo nusikalsti bolše
vikams vienerių metų am
žiaus kūdikiai ir šimtame
čiai seneliai ir kokius pavo
jus jie galėjo sudaryti bol
ševikų idėjų ekspansijai į 
Vakarus, jei juos trėmė į 
tolimus Rusijos kraštus?

(Iš “Draugo” 1918 metų 
vasario 5 d.)

Užpultas Paryžius.... Kar
dinolas Amette savo protes
te prieš vokiečių lakūnų už
puolimą ant Paryžiaus taip 
pasakė: “Mes protestuojame 
prieš tokį barbarišką darbą, 
kurį reikia pavadinti žmog
žudyste, neturinčia nieko 
bendro su militariniu veiki
mu M

— - *

i||lu

Po svietą pasidairius
Šiandie padėsiu ant savo 

delną naują galvosūkį, kurį 
išmįslijo J. Karpius, “tautiš 
kos” gazietos Kievelande re 
daktorius. štai:

“Prezidentas Smetona ne
būdamas Prezidentu negali 
rezignuoti iš Prez.dento pa-' 
reigų; Smetona, būdamas 
Prezidentu vyriausybės ‘un
der duress’, yra Prezidentu 
tol, iki visa tauta neišrinks 
kito....”

Figeriuokit dabar;
Smetona nebūdamas pre

zidentu, Smetona būdamas 
prezidentu ir negali rezig
nuoti kol nebus išrinktas 
naujas prezidentas. Kaip 
bus išrinktas naujas prezi
dentas. tada prez. Smetona 
rezignuos iš prezidento.

Mano delnas daro givap.

vorščių, kad vyktų į Vašing
toną ir pikietotų kongresą, 
kuris ne tik užtvirtino Dies 
komitetą dar dviems me
tams, bet net padidino vie
nu nariu. Tas komitetas 
skaudžiausia Amerikos bal
šavikams rykštė. Jis iškelia 
aikštėn visus nacistinius ir 
balšavikinius buržujus, ku
rie planuoja sugriauti Ame
rikos demokratinę valdžią.

Michael F. Bussa, čika
gietis, pasodintas penkioms 
dienoms į šaltąją už tai, kad 
būdamas džiūrės nariu, .kai 
nėjo, į savo kambarį spręs
ti nagrinėtą teisme bylą, pa
siėmė ir porą bonkų šnapso 
ir prieš balsuosiant bylą pra 
dėjo vaišintis su kitais. Tei
sėjas jį nubaudė už teismo 
paniekinimą.

Mano delnas figeriuoja, 
kad Bussa priklauso prie tų 
žmonių, kurie kai būva trez- 
vi, tai išrodo cemcės — lem- 
cės, ale kaip išsigeria, tuo
met pas juos atsiranda 
šneka, žinojimas, mok
slas, figeriai; vienu žodžiu 
pasidaro razumniausi žmo
nės ant svieto.

Matyt, ir Bussa norėjo ge 
rai bylą išspręsti, todėl pir
miausia reikėjo išsigerti.

Čikagos lietuviški bąlšavi- 
kai susilaukė naujo triube- 
lio: negali suorganizuoti ta-

Jonas Mirovinis nori susi
pažinti su mergina. Nežino
damas nuo ko pradėti kal
binti, paklausė:

— Miss, kaip tamstos pa
varde ?

— What?
— Miss, kaip tamstos pa

varde?
— Aš neturiu pavardės, 

— atsakė mergina.
Kaip tai?
— O. taip, nes aš dar ne

tekėjus. Pavardė, kuria da
bar nešioju, yra mano tėvo, 
dėlto nenoriu jos ir pasaky
ti. Kaip ištekėsiu, tuomet ir 
pavardę turėsiu. ~ ’

Jonui Miroviniui taip ir 
nepavyko sužinota mergi
nos pavardę.

Migdolai
Jei moteris myli — myli 

Dievo meile: jei neapkenčia 
— neapkenčia pragaro nea
pykanta.

>
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HEALTHY, WEALTHY AND WISE J

'Your toothbrush 
SHOULD BE RINSED 
WELL AFTER USING 
ANO KEPT

FOR 
VOUR
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The first blood trans- 
FUSION WAS ACCOMPLISHED IN 
1660 BYA DOCTOR LOWER OF 
london, who Let the blood 
OF ONE ANIMAL FLOW INTO
the VEINS OF ANOTHER.....

(3«uises are 
BEST TREATED EITHER 

1 B/ MOLOtNG THE iN- 
fc JURED PART UNDER A FAUCET OR 
IL PU M P OR BV PLUNGING »T INTO 
■t VERY HCT WATER AND 
■k HOLDING IT THERE 
■b." FOR twelve 1^ MlNUTBS....1 Hu
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Ar bus ten vieta Taikos Apaštalui
Anuo kart trumpai buvo mas nuncijum į Miuncheną, 

minėta, kaip svarbią kalbą Sunki buvo ta jo darbuo- 
pasakė prieš Kalėdas Jo tė Vokietijoj Marnos kovos 
Šventenybė popiežius Pijus šešėlyje.
Xll*tasis ir kaip plačiai ra-Į Nelengva buvo pravesti 
šė spauda ir apie tą kalbą laiko8 deryba8 8U
ir patj kalbėtoją Popiežių. ka vokiečių vyriausybe. Jis

Daug kas šiandien kelia buvo taikos myiinč.o pop.e- 
klausimą, ar po šio karo žiaus Benedikto XV pasiunti 
bus vieta prie taikos konfe- nys, Vokietijon ats*vežda- 
rencijos šventajam Tėvui — mas dar nepaskeibią popie- 
Taikos Apaštalui, ar ne? žiaus raštą kariaujančioms

Tą klausimą kelia dėl to, šahms. Sunku buvo įtikinti 
kad žino, jog vargu šian- tuos kietgalviu3 Vokie. i jos 
dien rasi kitą asmenybę valdininkus. kurie nieko 
tiek susirūp.nusį pasaulio tendio nenorėjo turėti su 
taika ir žmonijos gerove, Vatikanu, o ypačiai taikos 

-9 kiek tuo susirūpinęs yra da- derybose, kuriose buvo s.ū-: 
bartinis popiežius. Vargu *oma Taika be laimėjimo . Į 
surasi kitą, kuris geriau pa- Kilus įvairioms nenugali- 
žintų visų tautų reikalus, moms kliūtims jo taikos mi- 
rūpesčius ir troškimus, kaip ®^a nepasisekė, tačiau jo dar 
juos pažįsta Jo Šventenybė, !^as Vokietijoj dar ilgai už
kuria nuo pat savo jaunų truko. Didž. Karui pasibai- 
dienų sielojosi ir rūpinosi &us teko jam pergyventi pa- 
tarptautiniais reikalais, ku- vojinga revoliucijos siaubą, !

PAŠTO OFISE

Guadalcanal Army Post Office yra toks šūkis: “No Loafing” ir “No Japs Sent C. 
O. D., kur Amerikos kareiviai gauna laiškus iš namų. Pašto ofiso pareigose yra: Vade 
M. Glover (dešinėje) Dalias, Tex., kuris ofi3e laiko mascot kiaulę, kuri pavadinta “To
jo”; E. E. Donilon (centre) Providence, R. I.; ir Noel Glathery (kairėje), Dalia:, Tex.

sutaikinti? Ar popiežiui bus 
skiriama vieta prie derybų 

| stalo? Ar tie broliškosios vyrų veikimų
meilės principai, kurie kyla!.. . . i (LKFSB) Plėsdami reh-i iš amžinojo Sv. Sosto neu-i . . ... ... . . x_, . „ . . . , 'gini veikimą lietuviai tėvaitraiumo ir Kristaus mokslo . .a , •, jėzuitai yra ypatingai rasi-! pergales derybų metu ir pa- . .. . ... J ryzę atkreipti demesj j or
dos teisingai ir amžinai tai- 

j kai tvirtą pamatą, 
i •„ vadams

iš-
Taroms ir bų 

nuo amžių duo.a įeisė 
spręsti šj k au.imą. Tačiau 
visiems re.k.ų pr.simmti, 
kad tasai žmogus, kuris 
pr.eš dvidešimts p_nker.ua 
metus b_veik sutapk no pa- 
sauiį, šiandien sėdi Petro 
soste, kad šiuo patk.auūu 
Bažnyčios didvyriu,, kuris 
savo žygiais pasaulius judi
na, naujus ke.ius pramina 
visų š.rdis ir protus sužavi, 
galima pasitikėti. Jame glū
di visos patvarios taikos 
viltys.

O Gerasis Dieve, kuris iš 
aukšto dangaus sergsti sa
vo numylėtus vaikus ir ve-

skendęs ka.o ugny, ištisos di iuos tiesiais genimo 
tautos vėl kenčia žiauriąją keliais’ Pas >ailėk vargstan

j-įg visur buvo žinomas kai putirti federal.nę Vokietiją jam padedamas tvarkyti vi- Popiežius —— Taik.,s 
po vienas šauniausių diplo- su Bavarijos respublika ir sus Bažnyčios reikalus. Kiek Apaštalas 
matų. Tarptautiniais reika- atstovauti Bažnyčią sunkio- vieną dieną šiai išorei leng-1 priespaudą, nekaltas krau- C10B žmonl3^s- AelKl8_ ap-
lais kun Pacelli   dabarti- se sąlygose. Jo galingas žo- vai išrodančiai pareigai, jis Visur gi tuo metu buvo jas liejamas vis didėjančia žviesti garbėj ir galybes ap
niam šventąjam Tėvui teko dis slaikė vokiečių komu- turėjo pašvęs.i 18 vai. sun- varoma didžioji spekuliaci srove įr visur žmonių širdy- suktua tautM vadU protus,
rūpintis jau nuo 1905 metų. nistU žiaurumus ir pagaliau kaus darbo Šv. Sosto reika- Ja’ kam teks Petro laivo vai- ge išsiviešpatavusi nežino- kad ^ie susiprastų Tavo vie-

jam pasisekė parašyti kon- lais aplankė P. Amer. 1934 ras- Gal didž.ajam Pampo- raoj.o rytojaus baimė. Vėl ̂ ninkui žemėje Popiežiui
Pirmieji žingsniai ir kordatą tarp Bavarijos ir m. ir Jungtines Valstybes arb>a apsukriam Merry g;g 3vggįos karžygis, tas tai pask.rti vietą prie
pasisekimai Vatikano, kuris buvo Bava- 1936 m. Padaręs didelį įspū- de^ Valio, o gal greičiausia ko3 apaštalas. Vyskupas Eu- taikos derybų stalo, nes

Nuo 1905 m. iki 1914 m. 
ėjo profesoriaus pareigas 
popiežiaus akademijoj, "No- Didel| |r at8aUomingl 
bili Eclesiastici”, tuo pačiu 
laiku tarnaudamas Vatika- ’

sausio 15 d. 1925 m.

Pagyvins katalikų

ganizavimą vyrų apaštalavi
mo, taipgi numato stiprinti 
ir jaunimo bei vaikų religi
nį veikimą per maldos apaš
talavimą.

PASKOLOS
DAROMOS

1NT PIRMU MORGICIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKE.TIMAIS

. Į

lionių neabejotinus vaisius, sulaukti tokio trinkimo. £įug pįjU3 xn mėgina šutai- ra®Je' kad įgyvendinsi-
nes Panamerikos kongreso Pasaulio valdovų akys tuo kariaujančias tautas. me ’^avo broliškosios meilės
rezultatai pirmiausia buvo rinkimų metų irgi nukreip-
pranešti šv. Sostui.

no Valstybės Sekretoriaus Nelengva buvo jo darbuo- Lankėsi ir 
departamente. Kardinolas tė ir Berlyne, kur teko ilgą 1 tuose Prancūzijoj. Vengri

-4 Gasparri pamėgo šį jaunąjį laiką rūpintis katalikų rei-
pralotą, visiškai įtraukda- kalais. Toji didž.ojo diplo
mas jį į diplomatinę tarny- mato ir garbingojo Bažny- 
bą, kurioje pasiruošė atei- čios vyro imponuojanti as-

tos Romon, ne3 jiems rūpi, Parulio taikos planas 
kad Petro įpėdinis būtų jų 

kituose kraš- interesams palankus. Tačiau
niekas nesapnuoti nesapna
vo, kad Kardinolui Eugeni-joj. kur didžių pavojų aky- 

vaizdoj atgaivino ir šustip- jui Pacelliui teks tą 8varbią

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonai:

Canal 8887
Ben I KAZANAUSKAS 

SLekretnriup

pagrįsto mokslo dėsnius. Tik 
tada bus galima amž m pat 
vari taika. Pranas Jančius

Savo kalboje 1939 m. Šv. 
Kalėdų prega jis pareiškė, 
kad karštai taiko3 trokštąs, 
kad “kai pigaiiau pitran- 
kos nutils,-.žmonija kai tu su 
savo vadais, būtų jau pa-

Išgirdus tą žinią, San Pi-1 kankamai subrendusi ir pa-

rino bežlungančią kataliky 
bės dvasią, visur palikda-

ties didiems laimėjimams, menybė, jo piati erudicija ir mag maionįus savo įšmin- 
1914 metais buvo pakeltas į kultūra pagelbėjo jam tęsti tieg gabUmų bei nuoširdų- etro aikštėje su3igrudusios jėgi plėsti dirvą naująjai 
Valstybės Sekretoriaus pa- darbą plačiuose vokiečių mo atminimus. J minios, viso katalikiško pa-1 ateities tvarkai, kuri būtų

vietą užimti.

Ne pajamos, bet žmogau* 
būdas padeda išvesti balan 
so Uniją tarp išlaidų ir pa-

pareigas sluoksniuose nuo mažiausių
eidamas gerai susipažino su valdžios pareigūnų iki pre-’ ............ “ ~"7’p~,botu džiaugsmu, entuziaz- Ta pač a proga paskelbė

1 ^tarptautiniais klausimais, zidento Ebert’°- Vl3ur stro", “Į“1 /’ mu. Štai garbingas vyras, ku Penkias Taikos Sąlygas, ku-
užmezgė naudingų pažinčių piai Bažnyčios reikalus gy--1 • J S Jnnr.11Q ' ria toliau galės tęsti gražią-S riose pabrėžė, kad tik tada
su įvairių tautų diplomatais nė ir sudarė gan palankų ^os senelio norus, ru- 
ir niekeno neraginimas pra- katalikams konkordatą tarp pėsčius ir taikos troškimus, 
dėjo gilintis į painia Vokie- Prūsijos ir šv. Sosto, kuris Pats nekartą, ilgais Šv. Tė 

’’ tijos problemą.. Tarp šios 1929 m. buvo patvirtintas, jvo nesveikatos^ laikais ant 
šalies ir Vatikano dar nebu- DeJa- neilgai tęsėsi tie jo sav0 tvirtų pečių jas nese, 
vo pasirašyto konkordato, pasisekimai. 1933 m. Hitle- tvarkė.
Gegužės mėnesio 3 d. 1917'riui užgrobus Vokietijos stai negailestingoji mirus 
m. Benediktas XV įšventė jį valdžią, Kardinolas Pacelli vienu smūgiu išmušė Petro 

turėjo vėl sėstis prie dery- laivo vairą iš senų nuovar-
bų stalo ginti vokiečių kata- giu drebančių Pijaus XI sūnus, tasai buvusis Vatkano .. .,
likybės garbę. Su vice-kan- rankų. Visas katalikiškasis Valstybės Sekretorius, kuris strop:.ai išnagrinėjami
celeriumi Von Papenu pasi- pasaulis paskendo didžio nūn sėdi Petro' soste, paė- tautų vadai lakydamiesi die 
rašė naują konkordatą liūdesio gelmėse, netekus sa męs pirmtakūno Pijaus XI viak°sios te s®3 broliškoje1
visam Reichui, kuris nors vo mylimojo vado. Iš visų vardą, pasižadėjo nenu'.lsta- meilėje išr.s visas savo pro-
gražių vilčių teikiąs, tačiau turbūt, Kardinolas Pacellis mai kovoti dėl tes amžinos blemas.
liko neišpildytas. daugiausia * atjautė Pijaus taikos, kuri viena šiam karo Taikos vėl kada rors su-1

į 1929 m. garbingas senelis, KI mirtį. Iš jo pageltusio nuvargintam pasauliui gali lauksime, nes taikos dery- 
kardinolas Gasparri savo veido. įdubusių akių aiškiai parodyti tikrosios laimės boms kelias turė3 būti aidai 

’ vietą užleido buvusiam savo matėsi jo kančios ir rūpės- gaires. rytas. Ar tau ų vadai iš-,
padėjėjui, jaunai išmėgintai, čiai. Šiam faktui pritaria ir Pasaulis kariavo tada, kai vengs tų klaidų, kurias per:

šio kietojo kardinolo suk'.u- šis jaunas vyskupas buvo pa amžius darė? Ar vėl jie pa- 
pimas prie laiptų einant į skirtas nuncijum prieš dvi- giduos keršto ir nerpykan- 
paskutinę konkliavą. dešimts perkerius metu3 ka- tos jausmams, kaip pasida-
---------------------------------------- riaujančias tautas sutaikin- vė naujai įšventintam vys-
SKELBKITES “DRAUGE” ti. šiandien pasaulis vėl pa- kupui mėginant pasaulį

dėjėjo vietą, šias Taip artimai buvo sieloje šaulio liūdėsis pavirto neri-1 patvari, tikra ir teisinga”.

vyskupu, tuojaus paskirda-
_  — ‘

MIDDLE-flGED 
' PEOPLE

are common offenders

jį savo pirmtakūnų pradėtą galima amžina pitvari tai 
taikos darbą. Jis š.ais lai- ka, kadi bus užtikrinta 
kais savo tvirtą pajėga ir sems tautoms teisę nepri- 
išmintimi gaiė3 saugiai iš- klausomai gyven i ir tvar- 
vesti žmoniją iš to baisaus kytis, kada tautos me3 šalin 
nelaimių labirinto, kuriame baro g'nklu3, kada ginčams1 
ji klaidžioja. | išspręsti bus įstegtas tarp-

Šis plačiarėgi3 Bažnyčios tautinis teismas, kada teisė
ti tautų reikalavimai bus Į 

iri

vi-

GERKIT TIK <iERA ALŲ; padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NF-CTAR Šis Alų* vr» papamintag iė importuotų 
fnr»n«x- rūšie* praniuk l u

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo iwholeaale> kainr'ula pristato Į aline* n ai 
ta* (8t algas Visuomet kreipkitės pas NORK V 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

%

Kardinolo Pacellio pajėgai. 
Taip, jis užėmė svarbią Val
stybės Sekretoriaus vietą, 
atsistojo greta Pijaus XI,

Marine soothes, cleames and refrcshe* 
irritated, reddened mejabranes caused 
bv head colds, driving, winds, moviea, 
etose work, late houra. Iree Oropper 
with each bottle. At all Dr<ig Stores.

If you’re paat 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftencr than that of a young person. 
Fermentation of tiny food partieles 
caught by partial platės and den- 
turea freąuently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
cautien that so many f astidious peo- 
ple ute to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic amploycd as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath R\veeter, purer, lest likely 
to ofend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

y Rrfnrn Any Data Uaa f

LISTERINE ANTISEPTIC
. To Moka Your Braoth Sw»atat '

ACTS YOU NEVER

A *\ETHOD POR AAANU- 
FACTUC1NG DIASTIC5 FRO\ COfFEE QlL HAS$

RECENTLY BEEN PERFECTEO...SINCE ANV 
, GRACE OF COFFEE CAN BE USED iN THE 
> MANUFACTURlNG Of PL A6TICS THE CON 
| SUMEP MAY &O0N HAVE ONLY fHF/sį^\ 
^^ooicesT foe bevepage > 

purposes. / IM ,

BENAUtr ChAMPAGnE Ahuw.rte 
£ak,n<S aBRamoE^EnTS TO **« * 
A «HlP*ENt O CHAOSE

ThE BOTfOMOf 14 StA *< «
*£BiP* CaPRvinG TmE'Vitų TmE Ąp#J0AL ĮAtRAOUT

MAD
When a cough due to a cold drivea you mad,
Smith Brothert Cough Dtopa soothing, 
plcatant relief. Smith Brothen' contain a spe- 
cial blend of medicinai’lngredientt, blended 
with prescription care. Štili cost ooly 5f:-yes, 
a niekti cbtcki that ticklt!

SMITH BROS. COUGH DROPS
• LACK OR MENTHOl— 5*

Bob Dart

Oftlf0 AND PO^DECEO u... w. r -x 
POtSONOUS C.PEATURES ARt t>THl USfc'D Ab 

MfDKjNfSiNUfiMV.. .The v are : The toad, J MS- ■ ■ ■ Mi W^<SPir)Fg. lizabd.snaklP fesSM < M AND CEHTiPf 06. <lr

CHINESE BELIEVED THAT 
TMf EATiMG OF BATS WOULD INSUCE 

GOOO hEalTh. AND thaT BATS FLY j 
ThEiC hEaDS

THElB B2AIN5 AP tKLAUSE

p_nker.ua
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METINIAME DRAUGO KONCERTE
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITETT

Sekmad., Vasario-Feb. 21.
SOKOL SALĖJ 2345 S. KedA

Tikietų Kainos......................................75c, 1.25 su Taksais

Susipažinkite Su "LIETUVAITE"
jvss*s sc$fc>oi

SAVO KRAUJU ATŽYMĖKIME LIETUVOS NEPRI- j 
KLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 25 METŲ SUKAKTI

Paskubėkime įstoti į kraujo leęijoną
Lietuvių tautos išsilaisvi- Šis kontrastiškas savosio3 i 

nimo šventė yra prisiminti- laisvės ir svetimųjų “glo- 
na diena ne tik kiekviename bos” vaizdas yra gyvu at- 
Lietuvos kampelyje, bet ir sakymu kodėl sąmoningo- 
kiek vienoj e Amerikos lietu- sios tautos šiandien aukoja 
vių kolonijoje ir kiekvieno viską dėl laisvės: milijonus 
atskiro lietuvio sieloje, re- .geriausio jaunimo, puošniau J 
žiūrint kur jis gyventų. Ir sius miestus, socialinę ge
ne be pagrindo: amžius plėš- rovę ir viską, kas tik yra 
rių kaimynų draskoma ir j įmanoma. Protauja n č i a m 
naikinama tauta tą dieną žmogui šiandien aišku, kad 
drąsiai pareiškė pasauliui nėra didesnės nelaimės tau- 
sutraukianti niekingus ver- tai kaip kad netekti lais. 
gijos pančius ir pasiekei- y5s jr ikla;, bės. 
bianti laisva ir nepriklauso-i
ma valstybe. Nėra ką ir bekalbėti, kaip

neįkainuojamai brangi yra
Didingas tai buvo įvykis, neprikl,ausomybė tau

UŽKANDŽIAUJA

Patton (iš kairės į dešinę) užkandžia.uja lauke po to, kai prezidentas apžiūrėjo Ame-

žymių Chicagoje žmonių, vy-i mas savo kraują Amerikos 
rų ir moterų; kaip tai: tei-1 Raudonajam Kryžiui, 
sėjas Zūris, adv. Olis, dr. j šią savaitę baigiasi regis- 
Biežis, Lietuvos konsulas P. tracija, tačiau kraujui gali- 
Daužvardis, J. Daužvardie- ma paskirti bet kurį laiką 
nė ir daugelis kitų. Nemaža vėliau.
dalis kraujo aukotojų yra* Taip, Tamsta esi geras ir 
Lietuvos piliečiai, kurių tar-! kilnus lietuvis. Tad nepra-
pe Lietuvos studentijos at
stovas reprezentuos Lietu-

leisk progos įrašyti savo var 
dą į žymiausiąjį Lietuvių

tautos istorijoje. Tačiau ui Jejgu anai3 lalkai3 ]ie. 
šiandien ne su džiaugsmu t.Jvjų tautQS ,ajavS nebūtų,rlkos kariuomenę Port Lyautey, Siaurės Afrikoje

s jį minime. Nauji taut- , . , . , , _ • ,•• i • v • buvusi atpirkta geriausių
jos sūnų krauju ir gyvybė
mis, šiandien Lietuvos pro-

mes
žudiški kraujo besočiai mir
tinai pažeidė ramų ir laimin-
gą . tautų gyvenimą, neap-j blema vi8ai ne„gūruotų Įarp

tautiniame konflikte. Pasau
liui mes būtume visai neži-

lenkdami nei lietuvių tau
tos. Kryžiais nusmaigstyti
kapinynai, kovo3 sviediniais . T ... „r J nomi. Lygiai ir po šio karo,
nurausti laukai, smilkstan-| Ljetuva neįstengtu prisi.
tys miestų griuvėsiai, badas,• ke,0 riklausoma / ,auta
ašaros... kalba šiandien tau-:, „ . v. . •butų žuvusi amžinai. Tai
toms apie laisvės kainą. v. ,. . v. . „r Į šiandien gerai žino ir supra-

Mums yra gerai žinomas nta kiekvienas žmogus Lie-
mūsų senosios tėvynės liki- tuvoje. Šį jausmą kankinių 
mas šiame baisiame tautų mirtimi pergyvena tūkstan-

I minuos ir pasakys, ar gali 
i aukoti savo kraują be jokio

Harry Hopkins, Lt. Gen. Mark Clark, prezidentas Roosevelt ir Maj. Gen. George S. | nuost°lio aau.
Tamstos kraujo auka bus 

nemirtingas aktas lietuvių 
tautos istorijoje. Tegul chi-

atjausti, nės nėra palikę mums nei venime: paaukok savo krau- cagiečiai būna pavyzdžiu ki

vos jaunimą. Nemanyk, kad Tautos istorijos puslapį. Tuo 
jie turi daugiau kraujo kaip! jau imk telefono triūbelę ir 
Tamsta. Jau arti šimto chi- skambink J. Da cžvardienei 
cagiečių yra kraujo legijo- Hem 7880 arba vakarais E. 

; no sąraše. Tamstos brangus Kubaičiui Vir — 3586. 
kraujas teg. l papildo šį są- Suvalkietis

* rašą iki 100. Nebijok dėl pa- _____________
i vojaus ar dėl nesveikatos.
Raudonojo Kryžiaus dakta
rai Tamstą smulkiai išegza-

savo dalyvavimu
itautą, kuri jam pačiam davė' mažiausio šešėlio svyravi- ! ją savo tėvų žemei ir Ame- 

mo dėl Lietuvos laisvės ir rikai — šalims kurių tu nie- 
nepriklausomybės ir pats1 kuomet negali pamiršti sun- 
Prezidentas Rooseveltas sa-'kioje valandoje.
vo svariu žodžiu yra gar
bingai užtikrinęs pilną Lie-

gyvybę. Tačiau Lietuvos ir 
Amerikos interesai reikalau
ja, kad mes ne vien emoci
jomis, bet dar labiau realiu»
darbu skintume mūsų kelią

toms lietuvių kolonijoms, te
gul Amerika ir kitos tautos 
pamato, kad lietuvis yra ver 
tas laisvės, kad Lietuva yra 
didžių žmonių šalis, kurią 
Tamstą atstovausi duoda-Jei esi chicagietis žinok,

į pergalę. Mes turime au-Į tuvai nepriklausomybę, tai kraujo aukotojų sąraše 
kotis šiam didžiam tautos Amerikos kova yra kartu ' ^ra daug Tamstai žinomų į- SKAITYKITE “DRAUGĄ 
gyvybės idealui neatsižvelg- kiekvieno lietuvio kova ne- Į —

žiūrint ar jis Amerikoje ar J 
Lietuvoje gyventų.

darni į tos aukos kainą, ne
dėdami ne tik centų, bet nei 
savo asmens ant svarstyk-

tragedijų vulkane. Atplūdę. čiai mūsų nelaimingų brolių Akivaizdoje tautos pra
vieni po kitų, komunizmo ir 
nacizmo vandalai, savo vieš
pačiu gyvuliškų instinktų

ir sesučių lediniame Sibire 
ir vokiečių koncentracijos 
stovyklose. Jie kiekviena sa-

vardu, kriminališkai išplėšė, vo aimana, kiekviena juos 
sunaikino viską, kas teikė žudančių budelių mirties sal- 
gyvenimo džiaugsmą ir lai-

žūties asmens gerovė ir gy
vybė yra grynas niekis.

Chicagos lietuviškoji vi
suomenė švęsdama Lietuvos 
Nepriklausomybės sidabrinį

Ši Chicagos lietuvių krau
jo auka bus tikrai karžy
giška auka. Paaukotas lie
tuviškasis kraujas tekės a- 
merikiečių karių gyslose ko
vos fronte, jis nevienam ka
riui išgelbės gyvybę. J i s 
sujungs mūsų širdžių pulsą 
su nauja didinga Amerikos

ve apeliuoja į mūsų širdis ir į jubiliejų, giliausiai atjaus- 
mę mūsų broliams ir sese- klausia, ką mes padarėme dama prieš žvėrišką dikta- 
rims Lietuvoje. Ką tauta į įr ką paguodžiame mirčiai, torių priespaudą kovojusius I militarine galia bendram 
per 22 nepriklausomo gyve- kasdien į akis žvelgiantiems; ir tebekovojančius brolius ir laisvės idealui ir ji tikrai

mūsų broliams ir sesutėms seses anapus Atlanto, lietu- nebus pamiršta, kada tau-nimo metu sukūrė didžiau
siomis pastangomis, iš rytų
ir vakarų atplūdę žvėriški ietuvQS NeDrikiauaomv. I du savO kpauJu jungiasi su' vaduotoją iš diktatorių kru-
Atilos gyvuliška, sukluso, kelbim0P25 metų X- karžygiškais laisv«s kovoto-[ vin„s priespaudos.
sugriovė pirmomis savo kru- “ . ... jais Lietuvoje. Šis įspūdin- r,,. ... ..... .... ,. kakties minėjimo vakarą J Chicagieti, chicagiete! arvino viešpatavimo dienomis. . . gasis kraujo aktas bus atlik- ,• j • -»mes pripildysime sales kiek-i „ esi nuoširdus lietuvis-ve ?— . ...... i tas Chicagos Amerikos Rau-.. vienoje kolonijoje, mes sių-i ° .

1 . . .. .. . donajame Kryžiuje ir liksSime patnjotmes rezoliuci-i J >. . . , m 1 nemirtingu simboliu Amen-jas j v\ ashingtoną ir t.t. Tas _ . .Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman-i 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWEI.RY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE H«17

anapus Atlanto. vių tautos laisvės idealų var- tos sutiks Ameriką savo iš-

Jei, taip tai daug negalvok: 
savo krarjju įamžink Lietu- 

, vos Nepriklausomybės 25
. . .... kos ir Lietuvos žmonių ko-1 . . .... . ,.gražu, gera ir būtina — pras * įmetu jubiliejų ir pagelbėk

tas tas būtų lietuvis, kuris vos * ea^ vieningumo. , sun|cįaį sužeistam Amerikos

ta,utos laisvės paminėjimo Kadangi Amerikos vyriau kariui fronte. Padaryk di- 
vakarą nesurastų laiko bent sybė ir jos atsakingi žmo- dingiausią žygdarbį savo gy-

t PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI T

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

— 44, Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI. CALUMET 4110 Jo*. M. Mnwrl». Sec’y. 32M SO. HALSTED ST.

I k . j ■ n. * j-- _i . j- u" . i- ■ ■

______ i1
P/aJ LIBtERAL EARHIHOS

Bonu pardavinėjimo 
komiteto sus-mas

Bridgeport. — Vasario 5 
d., Keistučio Taupymo Ben
drovės name, 3236 So. Hals
ted St., 8 vai. vakare, įvyks 
lietuvių organizacijų Karo 
Bonų pardavinėjimo komi
teto susirinkimas.

Kviečiami visų organiza
cijų pirmininkai. Jei pirmi
ninkai negalėtų dalyvauti, 
tai lai įgalioja kitą asmenį. 
Šiame susirinkime komisijai 
bus išrinkta valdyba.

Korespondentas

rV

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimg

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,’

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TĖVU MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2327 W. 23rd Place, Chicago, III., Va
sario 7 d., 1943 m.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis parapijos baž
nyčioje 10:00 vai. ryte. šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų 
Bendradarbių, Geradarių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus 
pritaikintas prie šios dienos iškilmių.

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
2.-00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.

Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 
Kiekvienam iš jūsų gerai žinoma kokiems kilniems tikslams Fon
das buvo įsteigtas. XV-ame TT. Marijonų Bendradarbių Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chicagoj kaip tik gimė ši. kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikymą bei kunigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje. Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (bent 5 dole
rius vadinasi Fondo Rėmėjai. Nariai gauna a. a. Kun. J. Navic
ko atvaizdą; jų vardai bus Seminarijos prieangyje iškalti; kas
met rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko laidojimo dienoje, šv. Mi
šios bus laikomos už gyvus ir mirusius Fondo narius.

Fondo Rėmėjai dalyvauja bendrose Seminaristų maldose 
lr gauna paveiksluotą a. a. kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą.

Baigkime tą kilnų pradėtą darbą tapdami to Fondo Na
riais arba rėmėjais.

Iš anksto tariame padėkos ir gilios'pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas 

Seimo Rengimo Komisija.



»

Penktadienis, vasario 5, 1943

Kur būsite vasario 21 dieną?
Galite pasimatyti sti gražiąja "Lietuvaite". -

"Draugo” koncerte "Lietavaitė" sužavės 
savo dainomis, šokiais ir scena.
Ar žinote, kad galite su- j tanas Linkonis, Ona Skutas Į 

sipažinti su labai gražia ir Sofija Jurgaitis. Opere- 
“Lietuvaite” vasario 21 d. tės muzikos vedėjas yra 
Sokol salėje, per dienraščio: prof. Antanas Pocius, gv. 
“Dru'ūgo” metinį koncertą? j Jurgio parapijos vargoninin-

r;

-i

kas, režisierius Ignas Saka
las, o lietuviškų šokių vedė
ja ateitininkė Piliponytė- 
Zaikienė.

Visiems artistams akom
panuos 17-kos instrumentų 
orkestras, kuriam taip pat 
vadovauja prof. Antanas Po
cius. Jaunimo rolę atliks gv. 
Jurgio parapijos choras. 

Kitas rekordas
Praeitais metais dienraš

čio “Draugo” koncertas bu-

Taip, ‘‘Draugo” koncerte 
bus galima susitikti su lie
tuvaite, kuri gražiai dainuo
ja, smagiai šoka lietuviškus 
šokius, maloniai šypsosi ir 
savo gražumu vylioja kiek
vieno širdį. Tokia ideali lie
tuvaitė bus atvaizduota sce
noj labai gražioje operetė
je per dienraščio “Draugo” 
koncertą. Tai bus komp. 2i- j 
levičiaus operetė “Lietuvai
tė”. I

Vaidinimas operetės “Lie
tuvaitės” įvyks sekmadienį, 
vasario 21 d., Sokol salėje i ninių parengimų Chicagos 
per dienraščio “Draugo”! lietuvių istorijoje. Ir šiais 
koncertą. metais tikrai bus padarytas
Geriausios jėgos kitas “paprastas rekordas.

Taigi, susipažinkite su gra

DIENRA5TIS DRAUGĄ..

TRYS GENEROLAI SUŽEISTI

' -J

U. S. armijos trys generolai buvo sužeisti New Guinea, dabar sveiksta Australijos 
ligoninėje. Iš kairės į dešinę: Brig. gen. Hanford MacNider, Mason City, la.; Brig. gen. 
Albert W. Waldron, Rdchester, N. Y., ir brig. gen. Clovis E. Beyers, Columbus, O.

4
suprantama, nepalikta net milijonus gyventojų ir s>

. rudiesiems nacių barbarams,, virš 25,000 ketvirtainių my- 
vo vienas sekm.ngiausių me-| Rad Lietuvai Wų ]ių, A|Jku kad Ljetuva tu.

teikta laisvė ir nepriklauso
mybė.

retų būti priimta. Tik čia 
reikia pasidarbuoti politikie-

Kalba Stulpinas sakyda- Tiams ir iteikti Prašymua 
savo kongresmanams ir val-

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimas beveik čia pat

'Pačios geriausios Chica
gos lietuvių chorų jėgos pa
kviestos vaidinti šią links
mą ir spalvingą operetę. Vi
siems gerai žinoma Ona Pie- [ 
ža dainuos ir vaidins lietu- tų kainos yra visiems Pa
vartės Blendies rolę; Igno aam08’ nes P°
rolę vaidins ir dainuos ar-' . cen^us Ir P9 ^1- su " .
tistas AntarfUs Kaminskas., s*13 t* 8als- 
kuris per įvairias radio sto-j, Koncertas prasidės 6 vai. 
tis dažnai dainuoja; kitas vak. Po programos bus links 
roles vaidins ir dainuos Ona mi šokiai, kuriems grieš Phil 
Budrikas, Juozas Gudas, An Palmer orkestras. XXX

žiąja “Lietuvaite” per dnr. 
“Draugo” koncertą, vasario

mas, kad Bridgeporto kolo
nijos lietuviai pricinktų ka
pitonai demokratų partijos 
jau padarė pradžią tokiam

sti jos senatoriams.
Po to prez. Kumskis pri

statė pakalbėti radio valan-

L. D. Lygos 1943 metams 
valdyba

Į prezidentus buvo du kan 
didatai: Kumskis ir Cibuls
kis. Didžiuma balsų išrink
tas prezidentu A. G. Kums
kis. Pirmu vice prezidentu 
išrinktas vienbalsiai K. Kai- 
ris, antru — Frank Woidat, 
protokolų sekretorium V. M.

21 d., Sokol salėje, adresu , veikimui dgl išlaisvinimo Liė dos vedėJ^ p Saltimierą. Jis Stulpinas, finansų sekreto 
2345 So. Kedzie Avė. Tikto- tnvog ,r MgtBtyroi} i savo karštoje kalboje pabrė-

klausomybės. Gruodžio 17 d.' žė, kad sumanymas rengti
1942 metais, Illinois Athletic' ba?kiet* dėl Liėtuvos Ne* 

priklausomybės atstatymo

Iš Lietuvių Demokratu Lygos veikimo

Club, 112 S. Michigan Avė., 
buvo įteiktas prašymas kon- 
gresmanui Martin Gorski, 
kad jisai nuvykęs į Wasfo- 
ingtoną, pasistengtų įnešti į 
J. V. kongresą reikalaujant, 
kad jis nepripažintų Rusi
jos reikalavimo’ atiduoti Bal 
tijos Tautas —- Lietuvą. Lat-

Sausio 28 d. įvyko Lietu-, kištus, Kriščiūnas, Cibulskis viją ir Estiją, bet kad joms

ir įteikimo senatoriui Lucas

rium Jack L. Juozaitis, iž
dininku Charles Kriščiūnas, 
legaliu patarėju adv. R. A. 
Vasalle, korespondentas St. 
Gurskis, Vincent Rėkus ir

ir kongresmanams Gorski iri Jonas Vilkišius, ir maršalka 
S. Cibulskis. s

V. Stulpinas, sekr.

Lietuvių Demokratų Lyga 
rengia bankietą

vių Demokratų Lygos pir-! ir keletas kitų 
mas šįmet susirinkimas. Ap
kalbėjus bėgančius lygos rei 
kalus, eita prie naujų reika
lų. Naujas ir svarbiausias- Kumskis pranešė, kad jis
reikalas pasirodė, tai išrin-J sumanęs surengti Lietuvos 
kimas Chicago miesto ma-j Nepriklausomybės paminėji- 
joro Edvvard J. Kelly kitam mui bankietą ir kad į tą ban- 
terminui. Lygos metinis au-i kietą būtų pakviestas Illi- 
sirinkimas užgyrė Egzeku- ' nois senatorius Scott W. Lu- 
tyvio Komiteto jau pirmiau! cas, kongresmanai Martin 
pasiųstą majorui Kelly in- Gorski ir A. J. Sabath lr 
dorsavimo rezoliuciją. Visų taipgi majoras Edward J. 
delegatų kalbos buvo už tai, Kelly. Per bankietą kad bū- 
kad majoras Kelly būtų in- j tų įteikta tam tikra rezoliu- 
dorsuotas ir už jį visi dirb- cija arba prašymas Lietuvių 
tų, kad jisai vėl liktų Chi-1 Demokratų Lygos, kad se- 
cago miesto majoru. Tame natorius Scott W. Lucas ir 
klausime kalbėjo sekantieji kongresmanai Martin Gors- 
delegatai: K. Kairis, prezi- ki ir A. J. Sabath įneštų į 
dentas Chicagos Lietuvių dr-, Jungtinių Valstybių kongre- 
jos; Šimkus. Petronius, Woi-' są reikalavimą, kad Lietu- 
dat, Žilius, Stulpinas, Rėkus, va nebūtų pavesta nei rasų

Sabath prašymo, kad Lie
tuva nebūtų pavesta Sovie-' 
tų Rusijai, Lenkijai arba 
Vokietijai ir kad būtų pri
imta į United Nations skai
čių, yra neapsakomai geras 
ir praktiškas. Jis pasižadėjo

būtų suteikta -laisvė ir ne- Per Mvo radio valand* 
priklausomybė. Todėl šis L. sinti Lietuvi') Demokratų 
D. Lygos prez. Kumskio su- Lygos renS‘ama bankietą ir 
manymas labai geras ir ver- bandys Pagoti Paduoti
tas paramos. Stulpinas pri- tiek Ukietų’ kiek tik P®!®®5 ' 
minė, kad rengiant rėželiu-, Vienbalsiai nutarta ban- 
ciją būtų atsižvelgta ir į tai? kieta rengti va8ario 14 d
kad Lietuva būtų priimta į 
skaičių United Nations. Nes 
priėmimas lyginasi jau ir 
nepriklausomybės atstaty
mui, arba pripažinimui.

7 vai. vakare, Palmer House. 
Red Lacąuer Room. Tikie
tai tik $3.50 asmeniui. Čia 
reikia atminti, kad už tuos 
pinigus bus duota gardi va-

Kad Lietuva turi būti pri-l karienė’ 0 P° vakarienės še
imų j skaičių United Na-| kiai TodSI vtai Chicagos lie- 
tions. priminė kaipo pavyz- taviai k™«ami dalyvauti 
di, tokią mažytę kunigaikš- tarac "Freedom Lithuania 
tystę Luksemburg, kuri tu-1 ^^9“^ •

ri tik 998 ketvirtaines my
lias ploto ir apie 300,000 gy
ventojų. O bet gi jinai yra 
priimta į skaičių United Na
tions. Tai kodėl Lietuva ne
turėtų būti nkriu United Na-!

ACHING-STIFF 
SOREMOSCLES

adv. Vassale, Juozaitis, Vii- bolševikams, nei lenkams ir,< tions, kuri turi suvirš tris

For PROMPT relief—rub on Mus- 
terolc! Maksage wl»h thla wonderful 
“countto-irritant” actually brings 
freah warm blood to achfng Tnuaclen 
to help break up pkinful loeal con- 
ftation. Better thanan okf-faahioned 
mustard plaater! In 3 strengtha.

“THAT LITTLE GAME”-------- Hrart-Brcsk.n)!

Studentu sus-mas
Penktadienį, vasario 5 d„ 

8 vai. vak., “Draugo” pa
talpose, 2334 So. Oakley Av., 
įvyks L. R. K. studentų su
sirinkimas. Prašome visų su
sirinkti, nes bus svarbių 
svarstymų. Sek.

• Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

(Prof. Šalkauskas).

Dar tik dvi dienos teliko 
iki seimo. Visos TT. Marijo
nų Chicago apskrities kuo
pos jau yni pasiruošusios 
sv. tikti seimą, ne tiktai gau
siu delegatų pribuvimu, bet 
taip pat ir stambiomis au
komis. Kiekvienas taip pat 
žada seiman atvesti savo 
draugus ir pažįstamus su
pažindinti juos su Tėvų Ma
rijonų darbais ir tikslais.

Kiekvienas iš mūsų priva
lėtų gauti tiek garbė3 narių 
a. a. kun. dr. J. Navicko fon
dui, kiek galima. Jei to ne
išgalime padaryti, tai bent 
paraginkime savo draugus 
ir pažįstamus tapti to fon
do rėmėjais.

Neužmirškime, kad tapda
mi to fondo nariais arba rė
mėjais mes paremiame kil
nų tikslą. Mes pagelbstame 
išleisti vieną klieriką į moks
lus. Mes paruošiame visuo
menei n/2Aiją vadą. Juk tokia 
buvo a. a. kun. dr. Jono Na
vicko mintis: kad’ išauklėti 
kuo daugiausiai visuomenės 
vadų, kurie galėtų užimti 
vietas mūsų organizacijose,i 
mūsų laikraščių redakcijoje, t 
Kaip jau pirmiau buvau Mai
šęs, jei mes norime turėti 
daugiau vadų, privalome pa
tys prisidėti prie jų išauk
lėjimo, išlaidų padengimo. 
Vieną dalyką giliai įsitėmin- 
kime, kad didesnė dalis iš 
mokslą einančių klierikų y- 
ra kilę iš vargingų šeimų, 
kurių tėvai jokiu būdu neiš
gali išleisti, nors prisideda 
dalinai, savo sūnus į aukš
tus mokslus išleisti.

Tad, dalyvaudami šiame 
seime, kuris įvyks vasario 
7 d., Aušros Vartų parap. 
salėje, ir įsirašydami kaipo 
fondo garbės nariais arba 
rėmėjais, jūs stambiai pri
sidedate prie klierikų iški

rs

dimo į mokslus. Kitataučiai 
jau seniai tokius fondus tu
ri įsteigę paremti savo ei
nančius į mokslus klierikus.

Tiesa, mes, lietuviai, nors 
ir tokio fondo pirmiau netu
rėjome, visvien rėmėme vi
sus labdaros darbus, netik
tai savo žodžiais, bet ir dar
bais ir sunkiai uždirbtais 
centais.

Berašydamas šiuos para
ginimo straipsnius savaitės 
bėgyje, man kilo štai kokia 
mintis: kodėl nepalikti šį 
fondą nuolatine įstaiga, ku
rion būtų galimu nuolatos, 
metas iš meto dėti kapita
las ir vis padengti mokslą 
einančių klierikų išlaidas. 
Bųtų sveika aptarti šį pa
siūlymą ir seime.

Šį ir panašius reikalus ga
lėsime apsvarstyti seime. 
Nepamirškite. Pasimatysim 
vasario 7 d., Aušros Vartų 
parap. salėje! SPA

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

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦♦

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

Itveilejame 
po ▼<”» 
Ohi<-*tro.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

K. KANTER, an.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Bom.Kvakn nou

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

STOTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Seto — Parlor 

S*to * Bedroom Seto — Rugį 
— Radio* — Refriforatore— 
Wa»ton — Mangeto — and

Nationally advertlaed Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBUC 6051

Labai geros rūSlea moterų kailiniai, kailiukai* papuoštais arba 
eloth kotai paraldaMa inifc-mlntnmtH kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN f

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St Yards 2o88

Mrs. R. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

•Sšl
į NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — dft 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rAiGiiu |
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.
USaiSSiSžSSžSSS - -



DIENRAŠTIS DRAUGAS Penktadienis, vasario 5, 1943

Metinis Tevii Marijonu Bendradarbiu Seimas
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

2327 West 23rd Place, Chicago, Illinois

SEKMADIENĮ, VASARIO (FEB.) 7 D., 1943 M.

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

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

10:00 vai. ryte Iškilmingos pamaldos Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. — 12.00 vai. parapi- K
jos salėje — pietūs Seimo dalyviams. — 2:00 vai. po pietų — Seimo posėdžių pradžia. ;g
-------------------------------------------------------------------- KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C.,

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti Seime. TT. Marjonų Bendradarbių Dv. Vadas,
--------------------------------------------------------------------- Seimo Rengimo Komisija.

IŠGELBĖTA 15 VYRŲ 15 JŪRC-S
15 vyrų sėdo į du mažus laivelius.
Bombonešys nuskendo per 32 sekun
des. Jūrose siautė nepaprasto audra.
Po 5 dienų ir 6 naktų liko išgelbėti.

Iš jūrų buvo išgelbėta paukščio kepenas ir jos bu- 
brig. gen. N. F. Tvvining, vo kietos. Vyrai paukščio vi
Col. Glen C. Jamison ir 13 dūriuose rado keturias ma- KARO DEPARTAMENTAS

Rašykite kareiviams jūrininkams i 
užjūrį laiškus V-Mail formoje

Dabar tenka daug gaben-j Visi yra prašomi naudo
ti amunicijos, maisto ar me- tis V-Maif, kad Amerikos 
dikališkų reikmenų į užjūrį,1 ginkluotos jėgos kodaugiau- 
todėl prašoma, kad nebūtų šiai gautų reikalingos karo 
apskutintas karo medžiagos medžiagos ir laiškų, 
pristatymas. Apie tai praneša E mest

kitų asmenų; jie visi šešias žas žuveles (squid), jos bu- 
naktis ir penkias dienas plū vo skanios, kaip pastebi G. 
duriavo dvejuose mažose C. Jamison.
gelbėjimosi valtelėse Coral

PRAŠO

J. Kruetgen, Chicagos pašto 
viršininkas.

mu

juroje.

Visi išgelbėti buvo nuga
benti į ligoninę, nes jų vei- 

J. Semenavičius (Simon) J dai, rankos ir riešai buvo
Juozapas Semenavičius, 8aulSs karš4io nudeSint 

gimęs 1920 m., kovo 12 die
ną, ’ Chicagoje, III., Dievo 
Apvaizdos parapijoje, baigė 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos pradinę ir Šv. Ritos 
aukštesnę mokyklą.

DALYVAVO MŪŠIO 
MISIJOJE

Gen. Twining ir jo grupė 
dalyvavo mūšio misijoje su

LĖKTUVAS PASTEBĖJO 
LAIVELIUS

Lt. gen. Millard F. Har- 
mon, iš Washington, D. C., 
commanding general of the 
army air ir ground forces in 
the South Pacific, asmeniš
kai vadovavo dingusių vyrų 
ieškojimui, nuo sausio 28 iki 
30 dienos. Sausio 31 dieną

The War, Navai Post
Office Departmentments no Illinois valstybė karo 

Iri, kad kareiviams ar jūri-
boniį pirkimeninkams į užjūrį laiškų siun- 

Ūmas batų naudojamas V-j j j! j j j | j 
Mail formoje, si forma ma- ’ivivj
žiausiai apsunkina persiun
timą. V-Mail blankas laiš
kams galima gauti kiekvie
name pašte.

sunkiu bombonešiu. Bombo-!B’17 Fortre88) va-
nešys sausio 26 dieną, vėlai! dovauiam> Lt. Bailey pama-

Illinois valstybė karo bo- 
nų pardavime, skaitant nuo 
1941 metų, gegužės mėnesio 
iki lapkričio, 1942 metų, yra 
trečioje vietoje. New York 
yra pirmi j vietooj, o Penn- 
sylvania antroje vietoje.

Tame periode Illinois val

J. Semenavičius (Simon)
Jonas Semenavičus, gi

męs 1913 metais, spalių 2 
dieną, Chicagoje, III., Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijo
je, baigė Dievo Apvaizdos 
letuvių parapijos pradinę ir 
Šv. Ritos aukštesnę mokyk-

( Juozapas Semenavičius į
Jonas Semenavičius dirbo Dėdės Šamo armiją išvyko 

Edison kompanijoje, priklau 1942 lapkričio 10 dieną, 
sė prie Columbo Vyčių. Jo—j Dabartinis jo adresas 105th 
nas į Dėdės Šamo armiją iš- fengers Bn. Co. A. APO, 30 
'vyko 1941 metais, balandžio Div. Camp Blending, Flo. .
16 dieną. Dabartinis jo ad-lj as priklaUsė prie gv. yo msibaigęs gazolinas Lėk 
reuas: 52nd Evacuation Hos^ draugijos. jjg dirbo ‘-a8 nu8kend° Par 32 * 
pital APO 502 c-o Postmas- , „ „ „ . «• ta- kundes-
ter San Francisco, Cal. Jono Ingel So11 Ste11 ir D:SC DlV< Penkiolika vyrų įsėdo į 
tėvai, Jonas ir Kotryna Se-!Jo ^vai’ Jonas ir Kotryna dvi nedideles gumines gelbė- 
menavičiai, gyvena Chica-' Semenavičiai, gyvena Chica-j jimosi valteles, kur vienoje 

- 'goję, 4437 So. Talman. 'valtelėje tėra 6 žmonėms
________________________ _ ! vietos. Abu laiveliai buvo

surišti.
Iš lėktuvo buvo pasiimta 

tik vienas ir pusė kantino 
vandens, viena plytelė čeko- 
lado ir mažas kenukas sar- 
dinų.

NUŠOVĖ DU PAUKŠČIUS

Penkiolika vyrų jūroje ga 
vo šiek tiek lietaus vandens 
ir nušovė du paukščius (al- 
batross). Lietaus vanduo ir 
du nušauti paukščiai vy
rams šiek tiek pagelbėjo.

Tokios buvo didelės aud
ros, kad vyrai nebeisitikėjo,

vakare, turėjo nusileisti į jū 
ras. Nebuvo galima pasiek
ti sausumos, nes buvo biau- 
rus oras ir po keturių ir pu
sės valandos skrajojimo bu-

goje.

Kiek yra žuvusių Amerikos 
jūrininkų nuo karo pradžios

The Navy, pereitą trečia-! rais nuostolių, nuo 1941 m 
dienį, paskelbė apie laivyno gruodžio 7 d. iki 1943 m.,
jėgų nuostolius, šiame sąra
še yra pažymėta, kad septy
ni jūrininkai mirė, 26 buvo 
sužeisti ir 42 dingo. Tame 
sąraše yra pažymėta, kad 
vienas chicagietis yra sužei
stas, o kitas dingęs, o iš Illi
nois valstybės vienas jūri
ninkas mirė, o du buvo su
žeisti.

Dabar laivynas, skaitant 
navy, marine corps ir coast 
guard vyrus, turi 22,639 vy-

vasario 3 dienos. Nuostoliai 
taip atrodo: 6,446 jūrinin
kai mirė, 3,975 buvo sužeisti 
ir 12,218 dingo.

tė ugnį, kurią leido vyrai iš 
savo laivelių.

VYRAI IŠGELBĖTI

Kadangi buvo blogas oras, 
tai lėktuvas pametė ryšį su 
laiveliais, esančiais jūroje. 
Kitą dieną, 8 vai. prieš pie
tus, padedant capt. Wilkin- 
son buvo vėl surasti laive
liai ir po pusantros valan
dos vėliau du Navy PBYs iš 
gelbėjo vyrus.

Gen. Twining, iš Char- 
lotte, N. C., pareiškė, kad jo 
gyvenime didžiausias buvo 
regėjimas, kada jis pamatė 
virš jūros B-17 kraipant 
sparną, tuo lėktuvas duoda
mas suprasti, kad vyrai yra; 
pastebėti.

Draudžiama dėti į 
siuntinį deęhikai

■

Mirė dainininkas

Svaras kavos 
6 savaitėm

Ernest J. Kruetgen, Chi
cagos viršininkas, praneša, 
jog degtukai yra uždrausti 

kad jie bus išgelbėti. Dve-js^U®fi ne tik užsienį, įskai- 
juose laiveliuose buvo pen
kiolikai vyrų labai ankšta.
Nė vienas kartais įkrisdavo
į jūrą, kad šiek tiek

Nuo ateinančio pirmadie
nio įsigali naujas kavos ra- 
cionavimo pertvarkymas.
Dabar šešiom savaitėm ski
riamas vienas svaras kavos j vėsinti nuo karščio, ir pa-
kiekvienam asmeniui, turin-i mankštinti kojas, nes laive- 
čiam daugiau kaip 15 metų lyje nebuvo vietos ištiesti 

Frederick W. (Bud) Van amžiaus I kojoms.
Dover, dainininkas ir kome-, stampa8 No 25 knygutės1

dijantaa, pereitą trečiadienį No 4 geras vienam svarui SEK® RYJIKĖS ŽUVYS

tant Kanadą ir Meksiką, bet 
taip draudžiama . siųsti deg
tukai jūrimos ginkluotoms 

atai- J Amerikoms jėgoms ar civi
liniams asmenims, kurie 
paštą gauna iš Armijos paš
tų.

Pašto viršininkas prašo 
žmonių, kurie siunčia ko-

KOKS SKIRTUMAS

150,000 eilinių (ordinary) 
laiškų sveria maždaug 2575 
svarus ir reikalauja 37 paš-!gtybėje karo bonų už $856< 
to maišus, o kai tuo tarpu 284,000 parduota. Nuo gegu 
tas pats skaičius V-Mail įkį lapkričio, 1942 m 
laiškų iš microfilm sveria valstybė pardavė už $297,- 

45 svarus ir reikalauja 882,000 karo bonų. Per 17 
vieną pašto maišo, tokiu bū- mėnesių Chicago išpirko už
du sutaupoma 98% palygi
nus su paprastais laiškais.

V-Mail yra perteikiami ar 
microfilmed ar orginalioje 
formoje paskirtose vietose.

NAUDOKITĖS V-MAIL

Laiškai sii.ą.č’ami oro paš
tu ir už kuruos iš anksto 
užmokoma 6 centai už pusę 
uncijos bus vežami lėktuvais 
iki išvežimo uostų, bet War 
Department įspėja, kad nė- 
škai gautų tokį patarnavimą 
kai gautų tokį patarnavimą 
kaip V-Mail. V-Mail laiškai 
iš uostų bus vežami lėktu
vais į tas vietas kur yra V- 
Mail patarnavimai.

-266,420,000 karo bonų.

Nelaukta šventė
Daugiau kaip 20,000 Ga

ry, Ind., mokyklos vaikų 
pereitą trečiadienį turėjo ne 
lauktą šventę, kada buvo 17 
mokyklų, iš 22, uždaryta, 
kai 117 žanitorių ir žanitor- 
kų sustreikavo dėl viršlai
kio darbo užmokesnio.

Kuro aliejus
Iki balandžio 12 dienos 

kuro aliejaus kuponas No. 4 
yra geras dėl 11 galonų 
aliejaus kuro gavimo.

Vasaro 20 dieną baigiasi 
aliejaus kuponas No. 3.

Kavos importas suma
žėjo 69 proc.

Kavos importas sausio 
mėnesį sumažėjo 69 procen
tais. šiais metais sausio mė 
nesį buvo įvežta 465,000 ka
vos maišų (vienas maišas 
kavos turi 132 svarus). 1942 
metais sausio mėnesį buvo 
importuota 1.548,000 maišai 
kavos.

Cukrus
Nuo vasario kovo 15 die-

kius dsiktus kareiviams. jū- no8 cukrau8 kuP°nas No. 11 
rininkams sr civiliams žmo- «ali°ja džl tri« 8var>' cuk- 
nėms, kurie gauna siunti- raU8'
nius per Armijos paštą ar 
laivyno bazes, esančias už( B ,
Jungtinių Amerikos valsty- Prasidės vajus 
bės ribų, kad nedėtų į siun
tinį degtukų. Negalima dėti' Chicagoje nuo kovo 1 die 
į siuntinį bet kokios rūšies1 nos prasidės vajus dėl A. R.1 

sidūrė su gatvėkariu ir iš, vos importas sumažėjo dėl i Col. Glen C. Jamison sakė degtukų. Siuntiniai bus su-'Kryžiaus karo fondo. 1943'

mirė nuo širdies atakos.

Susidūrė trokas su 
gatvėkariu

Chicagoje, pereitą antra
dienį, štokejardo trokas šu

kavos nuo ateinančio pirma- Kada 15 vyrų plūduriavo
dienio iki kovo 21 dienos vi-j jūroje, tai juos sekė ryjikės 
durnakčio. i žuvys. Viena ryjikė puolė

Štampas No. 28. galiojąs laivelius ir ji buvo numušta 
nuo vasario 4 dienos baigia- su irklu.
si sekmadienio vidurnaktį. 

Naujas kavos racionavi-
mas įvestas todėl, kad ka- maitinos.

Kada vyrai nušovė du jū
ros paukščius, tai jie jais

troko paspruko keturi jau- karo reikmenų pristatymo.
čiai. Policija įvairiose vieto- *---------------------
se jaučius sugavo. Į SKELBKITĖS DRAUGE

kad jis bandė kasti paukš
čio mėsos gabaliuką, ji buvo 
kieta, vėliau bandė kasti

Sviesto racionavimas
Sviesto racionavime nu

matyta, kad asmuo per me
tus gaus 13 svarų sviesto, 
tai yra trim svarais ma
žiau, negu suvartojo perei
tais metais. Šis sviesto raci
onavimas laukiamas šiais 
metais.

PATARNAVTMAI

laikyti pašte tol, kol siuntė-jmetais Chicagoje norima' 
jai neišims savo degtukų iš sukelti $8,750,000 A. R. 
siuntinių. I Kryžiui. I

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
IAB W. MADISON RT.

RA N. 3XAB
FLAGS - RA N NERS . BADGRS

X Ričardas Sabonis, sū
nus žinomų meno srityje K. 
ir L. Sabonių, Dievo Apvaiz
dos parapijos mokyklos 4 
skyr. mokinys, žajizdama3 
su rogutėmis pravažiuojan
čio automobilio sunkiai už
gautas.

X S. Staniulis, veiklus 
“Draugo” agentas ir vete
ranas katalikiškos spaudos 
platintojas Marąuette Park 
kolonijoj, jau pardavė 25 
pirmaeilius ‘ Draugo” kon
certo -tikietus. Mano, kad 
pirmosioms vietoms tikietai 
bus išpirkti prieš koncertą.

X Antanas Cukrus, senas 
18-tos kolonijos biznierius, 
savininkas taverno adresu 
732 W. Cermak Rd., savo 
žmonos Veronikos vardadie
nio proga iškėlė vaišes sve
čiams, kurie tik atsilankė ją 
pasveikinti.

X Ant. Vaišvilienės gim
tadienio, vasario 2 d., proga 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 skyr. valdyba ir bū
rys narių susirinko pasvei
kinti savo pirmininkę ir pa
linkėti sveikatos visame 
draugijų veikime.

X Bruno Šatas, prieš iš
einant į kariuomenę veikęs 
Ateitininkų draugovėj, Keis
tučio chore ir kitur, šiomis 
dienomis kariuomenėj sėk
mingai išlaikė reikal a u j a- 
mus kvotimus ir jam duota 
pasirinkti viena iš aštuonių 
mokyklų. Pasirinko St. Lo
uis, Mo. Kariuomenėj, rašo 
viskas gerai, tik pasiilgęs 
draugų čikagiečių.

X Walter ir Leokadija 
Adamsai (Adomaičiai), 4548 
S. Francisco Avė. džiaugia
si sulaukę brangaus svečio 

I— sūnaus. Motina Šv. Ber
nardo ligoninėj jaučias ge
rai, o naujas pilietis auga.

X Phil Klikūnas, tarnau
jąs kariuomenėj, užvakar 
buvo parvykęs atsisveikini
mui su tėvais, seserimis, gi
minėmis. Jis siunčiamas Flo- 
ridan karo lėktuvų technikų 
mokyklon. Vėliau, sako, bus 
perkeltas į Yale uni v. tam 
tikslui įsteigtus kursus. Tė
vai, padedant seseriai H. Ži
lienei ir krikšto motinai 
Mrs. Strode (Kavarskiūtei) 
bei tetai Kavarskienei buvo 
suruošę jam atsisveikinimo 
vakarienę. P. Klikūnas yra 
medicinos studentas, kiek 
laiko dirbęs “Draugo” ofi
se. Tėvai yra stambūs dnr. 
“Draugo” rėmėjai West Si- 
dėje.

'V

l


