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52 ASIES LĖKTUVAI SUDAUŽYTI AFRIKOJ
Tai atliko amerikiečiai lakūnai 
atakuodami aerodromus Tunisijoje

Paskirtas naujas vadas sąjunginių 
valstybių jėgoms Europoje
LONDONAS, vas. 5. — LONDONAS, vas. 5. —

žiniomis iš Tunisijos, U. S J Paskirta9 na'Jias vadae
jungtinių valstybių jėgoms

Lakūnai tenai 26 ašies lėk

—
AŠIES GENEROLAI RUSŲ NELAISVĖJE

tuvus numušė, ir 26 kitus
Afrikoj ir Europoj. 

Jis yra Įeit. gen. Frank

sugadino. Amerikiečiai 
lėktuvų prarado.

Gen. Girajd

10 i Andrews. Jis užims Įeit. 
gen. Eisenhower vietą.

Naujas vadas pareiškia, 
kad jis darbuosis intensy
viau ašį atakuoti iš oro. Tuo 
tikslu sąjunginių valstybių 
oro jėgos bus sujungtos ben 
driems veiksmams.
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Maskva praneša, kad Hitlerio 
armija vakariniam Kaukaze žlugus

Rusų armijos ir Voronežo fronte
blaško ir naikina vokiečius r

JI
MASKVA, vas. 5. — Gau-i MASKVA, vas. 5. — So- 

tomis žiniomis iš karo fron-, vietų karo vadovybė paskel- ?. 
to, rusų armijos vakari- .bė, kad rusai pagaliau atkir į>. 
niam Kaukaze perkirto gele-. to gausingajam vokiečių ar- ’ 
žinkelio liniją tarp Krasno- mijai pabėgimą iš Kaukazo, 
daro ir Rostovo ir tuo būdu Ji uždugnyta vakariniam 
vokiečių armijai uždaro pa- Kaukaze ir atkirsta nuo Ro-

II*” ”vl ■ ”nuliniŲ fSlulSYlfla Trys vokiečių, vienas rumunų ir vienas italų generolas buvo nufotografuoti po to,
SĄJUNG. ŠTABAS Š. AF- Nash^ille6 TetnJ^Mt P^int! ji® pasidavė ^sams į nelaisvę, prie Stalingrad. Iš kairės į dešinę: brig. gen. Di-

rikoj, vas. 5. Š. Afrikos fcaro akademiją baigė 1906 
komisionieriaus nuospren
džiu iš kalėjimo išlaisvinta 
27 komunistai, Prancūzijos 
parlamento atstovai, kurie 
1940 metais buvo suimti ir 
prisiųsti Afrikon kalinti.

Prieš tai iš Afrikos kalė- VVASHINGTON, vas. 5.
. jimų išlaisvinta 903 poli- Prez- Kuveitas vakar va-
t tiniai prancūzų kaliniai. Be karą Paaiuntž sveikinimus

to dar apie 5.500 politinių Stallnui dal ™>W armijų šau
kalinių laikoma. Tarp jų dau naus laimSjim0 laisvinus _ .. .. M „,
gumas yra Ispanijos raudo- Stalingradą iš ilgo vokiečių WASHINGTON. vas. 5. - L. Doughton (dem. .s N. C.)

metais.

mitrai; Lt. gen. von Daniel; Lt. gen. Schlemmer; maj. gen. Moritz von Drebber, ir lt. 
gen. Otto Rinoldi. Fotografija iš Maskvos, as.

sprukimą iš to fronto. Čia 
pareiškiama, kad apie 200,- 

1 000 vyrų Hitlerio armija jau 
kaip ir žlugusi. Gal tik ma
ža jos dalis suspės kaip 
nors išsisukti iš užtaisytų 
jai spąstų.

Kitos rusų armijos rimtai 
gresia Rostovo, Kursko ir 
Charkovo miestams.

Japonai amerikiečiai 
galės kareiviauti
VVASHINGTON, vas. 5. — 

Prez. Rooseveltas patvirtina 
karo departamento suma
nymą iš japonų kilmės ame
rikiečių piliečių sudaryti ar
mijai vienatą.

o------  --------------- --- . . . . , _ Netrukus armija imsis žy
nųjų, kurie po nepasiseku- aPKalim0 ir «' kit» rual» K°ngre3° zamesn,«'į Pa™ake. kad vynausybe ne- us
sios Ispanijoje komunistų armijų sėkmingų kovų prieš būdų ir pnemomųkonute- | ga .nt, dovanot, taksų uz R g 
revoliucijos Afrikon paspru- bendrąjį priešą.

ll. S. prezidentas 
sveikina Stalinį

Kongreso atstovų rūmą komitetas 
dvejoja apie Ruml taksų planą

Kas bus, kas. nebus, bet žmonės 
turi mokėti taksus už 1942 metus

ko. Sakoma, ir jie palaips- 
jniui bus išlaisvinti.

Amerikiečiai puolėz
japonu bazes
VVASHINGTON, vas. 5. —’ mėjimu Stalingrade’ 

Laivyno departamentas skel 
bia, kad jis negali paduoti g|*j||j |g|(Ūn<H 
Solomons zonoje laivyno iri * 
oro jėgų vykstančių kovų su dtdKdVO Rllm 
priešu sėkmių. Sako, tomis 
informacijomis priešas galė
tų pasinaudoti.

Bet departamentas prane
ša, kad Guadalcanal saloje 
amerikiečiai daro žymią pa
žangą, ypač Benegi upes va
karuose. Tenai amerikiečiai 
39 japonus nukovė ir paėmė 
nemažai karo medžiagos.

Be to, U. S. bombonešiai 
atakuoja japonų bazes tose 
apylinkėse ir sukelia japo-

4

tas vakar apklausinėjo 1942 m.
Prezidentas pasiųstam New York Federal Reserve 

sveikinime sako: i banko pirmininką Beardsley
“Būdamas vyriausiuoju Ruml, “pay-as-you-go” tak- 

J. A. Valstybių ginkluotųjų s4 plano autorių, 
jėgų vadu aš sveikinu jus • Ruml pareiškė, kad sian-
dėl šaunių jūsų vyriausioje dieninės taksų mokėjimo norėjo to suprasti pareiš- 
vadovybėje rusų armijų lai- gįgtemos pakeitimu iždo de- kęs, kad nepaisant tų planų,

partamentas nieko nepra
rastų, bet dar daugiau paja
mų laimgtų, nes žmonės tuo
jau imtų mokėti taksus 
“check-off” būdu.

LONDONAS, vas. 5. —j Anot Ruml, milijonai
Britų Lakūnai praeitą naktį | žmonių neištesėtų mokėti 
bombonešiais atakavo Ruhr, j vieneriais metais dviejų me
Vokietijoje, Turin ir Spe 
zia, šiaurinei Italijoj, ir Lo- 
rient, Prancūzijoje.

' Vienur ir kitur toms svar
bioms ašies bazėms ir karo
pramones centrams 
dideli nuostoliai.

Ruml bandė išaiškinti,
Prieš tą sumanymą buvo 

kilę protestų net pačiam
kad nėra kalbos apie taksų kongrese. Bet prezidentas 

pareiškia, kad šiandie U. S.
-idovanojimą, jei taksų mokė 

jimo sistema pakeičiama ki
tu planu. Bet Doughton ne-

taksai už 1942 
būti mokami.

nams daug nuostolių.

Čiang atvyksta 
į Amerika

BERNAS, Šveicarija, vas. 
^,5. — Milano laikraštis II 

Popolo d’Italia paduoda iŠ

stovo. Anot sovietų, tą vo
kiečių armiją sudaro apie 
200,000 kareivių.

Vokiečiams telieka pas
prukti tik Krymas per Kere 
sąsiaurį, Azovo jūra ir dar 
geroki Juodosios jūros pa
kraščiai aplink Novorossiis- 
ko uostą. Bet rusai ir ten 
veikia.

Savo rėžtu, Rostovo mies
tas iš trijų pusių rusų ar
mijų apsupamas. Neims il
gą laiką šį miestą užimti.

Paskelbta, kad vakaruose 
nuo Voronežo rusai į spąs
tus sugriebė septynias vokie

__ čių divizijas, iš kurių 18,000
- Britų ir indų armija, kuri karejvjų nukauta arba ne. 
įsiveržė Burmon kovoti zu ,aisv5„ paimta Kitos tų di.

vizijų dalys dar naikinamos.

VVASHINGTON. — Iš 
Amerikos į š. Afriką civili
niams jau pasiųsta apie 50,- 
000 tonų maisto ir kitų dai
ktų.

VVASHINGTON, vas. 5. — 
Prez. Rooseveltas kreipės 
kongresan, kad jis paskirtų 
dar keturis bilijonus dol. lai

Barnioje japonai 
atkakliai priešinas 
britu armijai
NEW DELHI, Indija, vas 5.

armijoje apie 3,000 japonų 
kilmės amerikiečių tarnauja. 
Tad ir kitiems japonams tu
ri būti duota proga kovoti’

japonais tikslu paimti Aky- 
ab uostą, anot žinių, paga
liau susidūrė su atkakliu ja
ponų priešinimosi. Netoli 
Akyab vyksta smarkios ko
vos. z

Naciai ragina lenkas 
pasisakyti vokiečiais

LONDONAS (Reuteris),
metus turi

' kratijos išlaikymą.
Ką kongresas padarys

taksų klausimu, niekas nega Humbert paskirtas 
li žinoti. Dėl to iki ateinan- , IV. •• • 
čio kovo 15 d. žmonės turi V3u’J RllSIJ0J6 

sumokėti nors dalis taksų už
1942 metus.

už Amerikos laisvę ir demo- į vas. 5. — Naciai Varšuvoj
1 ir kitose Lenkijos dalyse pa vyn,u
skleidė atsišaukimą len
kams, kad pasisakytų ir pa
sirašytų esą vokiečiai ir Vo
kietijos piliečiai.

Atsišaukime tvirtinama,

AR HITLERIS YRA 
GYVAS AR MIRĘS!

NEVV YORK, vas. 5. —
kad lenkai yra vokiečių kil- Buvęs ambasadorius Sov. 
mės ir tik per istorinius įvy Rusijai Joseph E. Davies iš 
kius jie nuo vokiečių nutolę kėlė klausimą: Ar Hitleris 
ir išdirbę lenkišką kalbą ir yra gyvas, ar miręs?

skirtingus papročius. 1 , ,| Jis yra nuomones, kad 
Pažymima, kad tie lenkai,' Hitleris miręs, jei jis savo 

kurie pasisakys vokiečiais,1 valdymo dešimtmetį neminė 
jie įgys vokiečių teises ir jo pompatiškai ir nesakė 
specialę Vokietijos apsaugą, kalbos per radiją. Anot J.
Norima, kad tas iki kovo 15 Davies, tokiais atsitikimais 
d. būtų pasisakyta. Hitleris visados yra pirmu-'

tinis. Dabar jį pavaduoja 
kiti nacių vadai.

1 Galimas daiktas, kad 
1 Hitleris yra ir nužudytas ir
' tas slepiama pačioj Vokie-

VVASHINGTON, vas. 5. —I J
Diplomatų sluoksniuose kai-' atsiminti kad
bams. kad Suomija, regis, I vokie{jy 6.osios armijog 

: siekia taikos su Sovietų Ru-| gjm0 stjlingrade fij jvykj
Berlyne per radiją aprau
dojo ir gedulą paskelbė ne

LONDONAS, vas. 5. —
Gautomis žiniomis iš Itali
jos, sosto įpėdinis princas 
Humbertas paskirtas vado
vauti italų divizijoms Rusi
jos fronte.

Spėjama, kad gal Lio bū-
„ lt , . . du jis pašalinamas iš Itali-

Komiteto pirmininkas R. Britanijoj gyvuoja organi-| jQS kad nedalyvautų politi.
sąjūdy prieš

tų taksų, nors jie kažkaip^ 
būtų sumažinti už 1942 me-l 
tus. Milijonams būtų neat
keliama našta Labiausia nu pfOnaCIdi neVarŽOlRI

Britanijoje ir
kentėtų pigiai už darbą ap-

sukelt- mokami darbininkai. LONDONAS, vas. 5. —

U S. vyriausybė šiemet dar 
daugiau supirks maisto produktą

niam italų 
Mussolinio režimą.

zacija, kurios tikslas yra 
propaguoti taiką su Hitleriu.

Kai ši organizacija paskel 
bė turėsianti savo suvažia
vimą, kilo protestų, kad tas 
neįvyktų.

WASHINGTON, vas. 5. — bė buvo supirkusi vieną aš-j Namų apsaugos ministras 
Žemės ūkio sekretorius VVi- tuntąją dalį visų šalies mai- Herbert Morrison paskelbė, 
ckard didžiai įvertina “lend-Į sto produktų. O šiemet kad jis negali varžyti tos or 
lease” programą ir nori, kad šiam pačiam tikslui supirks ganizacijos veiklos ir už- 
ši programa ir toliau būtų į vieną ketvirtąją dalį. Dėl to drausti jai suvažiavimą. Sa-

MAKK 
EVERY 

PAY DAY

» BONO DAY

Suomija, regis, nori 
taikos su Rusija

Ankara (Turkijos) žinią, .vykdoma. Jis sako, kad be kai kurių svarbesniųjų mai- ko, tas būtų nesuderinama
kad Kinijos generalissimas šios programos ypač Rusi- 
Čiang Kai-šek vyksta į J. A. jai būtų didelių sunkumų ka 
Valstybes. riauti. Be to, reikalinga

Sakoma, jis ten Washing- Britanijai ir kitiems kraš- 
tone paduos sąlygas, kurio- tams parama.

sto produktų racijonavimai 
čia bus vykdomi.

Kongreso pravestu aktu 
“lend-leaae” programa išsi
baigia šiemet birželio 30 d.

su susirinkimų ir žodžio lai
sve.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Paryžiaus, praeitą naktį

mis remiantis Kinija ga- Sekr. Wickard sako, kad Vyriausybė darbuojasi, kad 
lės toliau kariauti su japo- praeitais metais “lend- kongresas šią programą pra 

,nais. lease” programai vyriausy-' tęstų.

Sausio mėnesį 106 
laivai įslidinti

VVASHINGTON, vas. 5. 81Ja 
Jūrininkijos komisija prane-1 Kalbos kilo, kai Shoenfeld, 
ša, kad sausio mėnesį J. A. U. S. pasiuntinys Suomijai,1 Hitleris, bet kiti nacių va- 
Valstybėse 106 įvairių rūšių atlankė prezidentą Baltuose dai.
ir įvairaus didumo nauji lai- Rūmuose, o Suomijos pasiun 

prancūzų policija ten atlikoįvai įslidinti į vandenį. Tie tinys Amerikai H. Procope 
“reido8” kavinėse, Apie 100 laivai sudaro apie 1,008,400 aplankė valstybės pasekre- paikystė manyti, kad Hitle-
asmenų areštuota. , tonų. Ltorių Welles.

(Londone britų užsienių 
ofisas pareiškia, kad būtų

ris miręs).
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KAS GIRDĖT V/AUKEGANE
laiškas

kareivio iš Afrikos

APSAUGA TARP OKEANO

Įdomus

Rašytas gruodžio 31 d.,1

mums reikalinga ir negalim 
atiduoti.

‘‘Pinigai čionai mažos ver 
tės. Prancūzu frankas yra 
mažiau negu centas ir pusė.

•• • 7 *•
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Liaudies dainų 
vainikas per radio

Jos. Budriko radio valan-

Halsted St., yra leidėjai šių 
gražių lietuviškų programų

Pranešėjas

1042 m., Aleksandro Rulio, gį prįeš karą buvo dvide- 
b’jris jau antri metai kaip šimts ir daugiau. Praeitą 
randasi U. S. tarnyooj .r da- mėnesį mums atmokėjo fra 
bartiniai kažkur Šiaurės Af-j nkais. Kai kurie gavo dvi- 
rikoj. Rašo ‘‘Enrikui” s?- dešimt tūkstančių algos į 
kančiai: mėnesį. Siunčiu ir tamstai

“Gavau vakar jūsų Kalė- Penkinę, 
dų linkėjimus. Ačiū už atmi-! ‘‘Mažai k4 .girdime apie 
nimą. Kalėdų diena b u v o i Lietuv{* P° vokiečių prieš 
graži ir šilta, galėjom ir be’ Pauda Gal kaij
marškinių po saule vaikš- kitos šalys anų žiaurumui i 
zj0Įį i Jei gyvensiu ir matysiu ka- !

Į ro pabaigą, norėčiau į Lie- 
‘Bet ne kiekvieną dieną tuvą nuvažiuoti, dėl kurios, ( 

taip yra _ Pri'Š. atvykstancį kaipo vienos iš tų pavergtų į 
šalių, mes kovojam. Jau bu1 įčia kitoj šalyje lijo per visą 

vasarą, o čionai iZrodė, kad 
lis per visą žiemą. Kojos šla
pios visados, miegam ant že
mės, lauke. Ir nei vienas ne 
sergam. Turbūt, jau pripra
tę-

vau penkiese šalyse ir neži 
nia, kur dar keliausiu. Gal. 
teks nukeliauti į Egipto že
mę ar kur kitur.“ Linkėda
mas gerų dienų naujuose 
metuose, iki kito sykio, labą

. “Jau ilgi mėnesiai, kaip! naktį.
nešvenčiame nedėldienių ir Alekas Rulis yra vienas

z*" ... —
, ix-- •"--U—-----

Torpediniai laiveliai yra prijung.i ‘ prie 15-to Navai District. šie laiveliai saugo 
svarbias Panama Canal vietas. Šie laiveliai yra manevruose. Torpediniai laiveliai yr? 
mirtis ašies submarinams. Kiekvienas lai’ųelis turi užtektinai sprogstamos medžiago 
kad nuskandintų laivyno povandenines jėg as.

da iš galingos radio stoties, SKELBKITES “DRAUGE”
WCFL, 1000 k. Lūs nedėlios _________________________
vakare, vasario 7 d , 9 va-į
Landą. Dainuos Oi a Skeve-1 
riūtė, sopranas, ii grieš di-1 
delis J. Budrike radio or- I
kestras. Bup išpildyta liau- i 
dies dainų vainikas.

Juozo Budriko Radio ir

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
4T

Kampas Slth Street
Rakandų Krautuvė, 3241 S. Valandos: nuo 10 iki 4; ir G iki 8 
-------------------------------------------------  Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

t

tų parapijos salę. kur galu-
_____ tinai apkalbėsime sutiktuvių

kitų švenčių. Per Velykas iš-1 iš šios parapijos jaunikaičių JAU ATVYKO I JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES »
SESERYS-VIENUOLĖS TREMTINĖS ARGENTINOJE

važiavome iš Kentucky vai- U. S. tarnyboj. Čia gimęs, 
stijos, o Motinų Dieną pali- augęs ir baigęs High School. 
kom Jungtinių Valstybių Baigė Coyne Electrical 
krantus. Laivas buvo britų, j School Chicagoj ir prieš iš- 
taip pat ir valgiai. Kožną' vykstant į tarnybą užsiėmė 
beveik dieną davė žuvies ar- radio taisymu
ba avienos.

pasidžiaugsime apveiktais 
ATVYKO PENKTADIENI, VASARIO 5 DIEN,^ darbais. Nuoširdžiai prašau

Vargdienių Seserų Gildos galime pamiršt5 ką praeita- kuo skaitlingiausiai atvykti, 
me Vargdienių Seserų Gil- { pasikviesti kitus ir naujų at 
dos susirinkime nutarėme, sivesti. Sekr.

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagei ba neužtenka.

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

137 N. MAKION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telephoue: — EUCLII) 906

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

Tel. Cicero 7681

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, ir yra ne
vien nepiliečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
pillečiains dėl pla
tesnio žiniojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie- 
tuvių ir anglų kal
bose. kurie yra Charles P. Kai 

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

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

Chicago, Illinois
“Ant šios žemės, kur da

bar esu, prieh penkias savai-

Metinis susirinkimas
Amerikos Lietuvių Pilie

čių klūbo įvyks šį sekmadie-

pastangomis dvi vienuolės 
seserys tremtinės — sesuo 
M. Sereikytė ir sesuo M. Ro- 
galskytė, po veik vienų me
tų ištrėmime vargų, vakar, 
penktadienį, vasario 5 dieną 
išvydo pirmu kartu Dėdėstęs musų draugai kovojo. Ne nį, vasario 7 a., Lietuvių Au- _ , . , . ,.. ,. .. . „ , . , ... . i Šamo laisvąją salelę — buprieš vokiečius, italus ar ja- | ditornoj 3 vai. popiet. Visli , . /, . . - - | .......... tent jau atvyko i Jungtinesponus, bet pnes prancūzus nariai, piliečiai, prašomi sa-! . ,1 . . , A. . ... Amerikos Valstybes, kur jųirinkti. Bus svarstoma kiu-,. . . .. .... *mūsų praeito Karo taikiniu 

kus. Jie nežinojo, jog mes 
Čionši atvykom kovoti cfčl. tolesnis gyvavimas, 
anų ir kitų tautų išlaisvini
mo. Sunku suprasti šio Ka
ro sumišimą.

bo padėtis ir nuspręsta jo laukia mylimos Nekalto Pra
sidėjimo P. š v.'Mari j oš kon-

‘Baltų žmonių čionai ma-

gregacijos vienuolės-seserys 
Dar galima gauti įr taip pat, mes, Vargdienių

Tikietų paminėjimui Lfe- Seserų Gildos nariai, kurie 
' tuvos 25 metų Nepriklauso- per pusę metų sėkmingos 
mybės, vasaiio 14 d., Or- ir nuoširdžios darbuotės, pa-

žai gali matyti. Arabai, po { chestra Hali, Chicagoj, pas jėgėme sukelti kelionės lėšas
vokiečių valdžia, gyveno 
biednai. Nuplyšę. Iš anų atė
mė vokiečiai gyvulius, vai
sius, daržoves ir net kiauši
nius. Dabar po trumpo Laiko 
nąūsų buvimo praueda atsi
gauti. Jie mums pardavinė-1 
ja orančius, vištas ir kia T*’ 
šinius. Tuos daiktus arabai 
geriau nori mainyti artt ko
kio drabužio, vietoj pinigo, 
žinoma, mes turi ui kiek

Didele Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,
JEWELItY 

Viskas po vi.’ca btogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S< Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

Dt'liRIKO KAIMO PltOUKAMAI:

1000 k nedėlios vilk. 9 vai.
WHI-C Itūn U. kitvergalu 7 v. v.

būtent, kad seserims atvy
kus, rengti joms pagerbti j
sutiktuvių bankietą Aušros i

Į
Vartų parapijos salėj. Už
tat. malonūs gildos nariai 
bei narės, antradienį. vasa-( 
rio 9 dieną kuo skaitlingiau-į 
šiai susirinkite į Aušros Var’

r Ii

DR. VAITUSH, OPT.
LfETUVIS

. Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

Sutkų, Skyrių ir Rūkantį. joms atvykti.
Paskutinė proga įsigyti iš i vKnU žodžiu. atiikomo
anksto rezervuotą vietą. Ne- * . . . . , . ... ,, - !n tikrai šventą, katalikiška ir1 Palengvina akių įtempimą, k,
parduoti tikietai šią savaitę lahdarinirfl Harhfl r>ahar „„ I esti priežastimi galvos skaudėjimo, .__ . ____ »• .. _ , laDaarmgą aaroą. udoar gi-. svaįeįrno- akiu aotemimo. nervuo-

Kam Reikalingi 
PINIGAI,' -

DUODAM ANT MORGIČIŲ U2

■4i%

be jokio Vargo
Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $6,009,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartercd and supervised by U. 
S. Government. Member ot Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washinglon, D. C.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aalų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
išegzaminuoti Jem moderntSktauala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
55 METAI PATYKOK) 

prlriuklntu akinių, kone pašalina
visų aklų įtempimu. . .

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

OPTOSIK'l K1W1Al 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 15-tos
relefouaa: CAMAL, (1525, Uhlcagt 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:15 a. m. lkl II II p. m. 

Trečiad. Ir fteAtad. 1:1(1 a. m. 
lkl 7:05 p. m.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
PirmaUieniate ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeeu 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

turi būt sugrąžinti atgal

■ i L* -Mtoyicntchinte.
Por quick relief from itching caused by eesema. 
r.thltte's foot. seabieu, pimples and other itchini 
conditions. uae pure. cooling. medicated. Iiquid 
O. O. D. PRtSCRlFTlON. A doctor a formula 

, Creasetess and atainlcss Soothes. comforts and 
, quickly čalma intenae itching 35c trial bottle 
I proves i t. or money back. Don’t sulter Ask your 

druggist today fur O. D. D. PMSCRtmriON.

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- , 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 

Enrikas gos prie to kilnaus darbe Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
r • se atsitikimuose egzaminavimas da-—- priMiaeu. romas su elektra parodančia ma-

i žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
Plačiau apie seserų atvy- : kreipiama į mokyklos vaikus.

kimą išgirsite antradienį iš, valandos: mm įo^ytcTikT 8 v.
dvasios vado kun. J. Dam vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

, , . , dilioj pagal sutartį.
trausko, kuris skelbia šią 1 Daugely atsitikimų akys atitaho- 
Mnksmą žinią. be akinl’»‘ Kai,os kalp

lime džiaugtis, turėję pre

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 YARde 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Telephone Normai 2330

Atlikę šį gražų darbą, ne

Patenkinimas Užtikrintas

EXPERT SURGICAL SUPPLY CO.
Not Ine.

Išdirbėjai ir Prit aikytojai Deformity ir Surgical įrengimų, Trusscs, 
Gurno Pančekų, Pilvo Parėmų, Padirbtų Sąnarių. Arch Suppor- 
ters Padarom Pagal Užsakymą. Chirurgiškus Instrumentus Pa
taisom ir tt. ‘

641 WEST 63R1) STREET 
(Skersai nuo South Town Teatro)

CHAS. STKANOVSKY, CHICAGO, ILLINOIS
RANDASI MOTERIS PATARNAUTOJA

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pboae YARDS 1373
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr*' priežas
ties spalvų neregejiaz? — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGOX

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tek VIRginia 1141

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicuiuis, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St.t Chicago
Pirmadieniais, Trcčiadicuiuis 

ir šeštadieniais
Valundos: 3 — 8 popiet,

Tek YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

Ofiso Tel..................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASr

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

Jr

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinctte Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargcnų kajnas.

Pasirinkit Savo AmF.nį---------
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PERDIRBSIMI 4CSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užšisakvkit DeLuxe jierdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D E L U X E
4315-17 ARCHER

it I’iiniiInkilu.i.-t ap- 
ih-iiKtiliį U puikių 
Miutlnią,
it Niobi iiiub i toliil 
ir ge-i hiimtaM durltiiM 
m 111,-K K.oitis kiekvie
no ufeukymo.
ii VELTI I puftml- 
iiio patiirna vilnas 
nctoUnu 3tl inalllų 
tolumo.

U PIKI ESTE RIN G & 
FEKNITVRE (X)MPAN¥

« LAF. 984 L

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 82-14

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo L3; nno 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 |s>pi<>t ir 7- M v. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tek MIDvray 2880 Chicago, IU.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vuk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Laikai statymo bužnyčių 
ir puošimu altorių juo pra
ėjo. Dulmr svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardina 
las Laobre).

Tel. CANaI 0257
Roe. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reanltncija: 6600 So. Artesian Aro.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p p. 

6 Iki 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer. Avenue
Ofiso Tel. LAFayettc 3210 
Rez. Tel. LAFayettc 0094 

Jeigu Neatailicpama — 
Šaukite KLDzic 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.rnn/n«.ii»į« pagal >UJUtartQią-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVIME

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAKYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU D1ENR. “DRAUGU”
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šeštadieni vasario 6, 1943

Nuoširdi padėka
Nuoširdžiai dėkojame di

džiai gerb. prel. Krušui už 
dalyvavimą TT. Marijonų 
Bendradarbių 10 skyriaus 
vakarienėje sausio 31 d. Dė
kojame ir geriems tėveliams 
dvasiškiams už jų atsilan
kymą. Ypatingai t ariame dė
kui kun. Prunskiui už va
karo vedimą. Tariame ačiū 
šv. Jurgio parap. Raud. Kry 
žiaus vieneto organizatorei 
S. Bartkus už pastangas, 
kad pirmą kartą šis viene
tas dalyvavo mūsų, bendra
darbių, metiniame parengi
me. Vieneto narės ne tik mo
ka gražiai padainuoti, bet 
ir moka visokius kitus dar
bus, kaip siūti ir bandažus 
padirbti kas šiuo metu la
bai reikalinga. Dėkojame 
jaunų mergaičių sekstetui, 
kuriame įėjo Joana Lenckas, 
Marytė Balanda, Loreta Zal- 
lis, Dolores Daračiūnas, Jea- 
nette šapalas. Dėkojame šv. 
Jurgio parap. moterų cho
rui, kuris labai gražiai pa
dainavo.

Labai ačiū prof. Pociui, 
kuris surengė tokią gražią 
programą.

Dėkui tariame centro pir
mininkui A. Phillips už jo 
atsilankymą ir visiems atsi
lankusiems.

Dėkojame taipgi komisi
jai, kuri daug darbo padė
jo; visoms šeimininkėms ir 
patarnautojoms.

Dėkojame mūsų gerbia
miems kunigams, kurie šią 
vakarienę tiek daug kartų 
paskelbė. Ačiū S. Bartkus, 
kuri daugiau kaip dvi savai
tes garsino per radio mūsų 
vakarienę. Ačiū Margučiui 
ir “Draugui’’ už patalpintas 
korespondencijas. Valdyba

F.B.I. sučiupo Hitlerio 
bosą dėl U. S. 
industrijos

Nevvark, N. J. Vasario 4 
dieną buvo areštuoti septy
ni Amerikos priešai svetim
šaliai, kurių tarpe yra vie
nas, kuris pasakė, kad jis 
buvo numatytas Hitlerio, 
kad jis kontroliuotų Ameri
kos industriją kai Hitleris 
karą laimės.

“Darbai parodo meilės jė 
fra” (Gnethe')

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

Juo žmogus dorovingos 
nis, tuo mažiau kitų nedo 
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

PRAN F, ftIMAH

ATDARA PAMATYMUI — SEftTA- 
DIKNJ. nuo 1 tkl 4 popiet. 4IO« S. MAPIjE AVĖ.. STICKNFY. — 4
kambarių medžio cottagr pamatuota 
concrete bloksų stulpais, asbesto 
sbingied, nauja* stogas Kaina tik
tai Š3.B00. Tikras barmenas. »l,200 
Įnešti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

PINIOCR SKOLINAME

Pirmiem* morglčlnm*. Niki *8041 
iki gi0.O4M1 Oi 4-%, Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmų.

JOHN O. RYKftRA 
2411 R. 52nd Avė.

Phone: CICERO 458.

Iš II. Marijonų (CLASSIFIED ADS 
Bendradarbiu 26 skyr. 
veiklos

Dievo Apvaizdos parapija.
— Sausio 29 d. įvyko susi
rinkimas, į kurį atsilankė 
apie 20 narių. Apsvarstyta 
praeitų metų darbuotė ir iš
duotas metinės Vakarienės 
raportas. Vakarienė pasise
kė. Nutarta sveikinti seimą 
vasario 7 d., Aušros Vartų 
parap. salėj, stambia auka.
Nutarta užprašyti šv. Mi
šias, kad padėkojus Dievui, 
jog viskas taip gražiai pe
reitais metais pasisekė.

Valdyboj pasiliko tos pa
čios, būtent: pirm. P. Iva
nauskienė, vice pirm. Luko-’ r GRINDERS ir CRTPPERg, CLF.AN
šiene, iždininkė M. Bukan-1V59.. R°OM laborers. .r.e,k.n.’.’nK! 
tienė, rašt. O. Brikantaitė.

Pranešta, kad sirgo narės 
Kikienė ir Vidmantienė.

Rap.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

••nilArOAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb B488-B486

HELP WANTED — VYRAI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 86TH PLACE
FACTORY HELP

NEIŠLAVINTI
Pageidautame vedusių vvru kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant 6 die
nas i savaitę. Patvrimns nereikalin
ga. Amerikos piliečiai. Defense dirb
tuvė.
DF,WF.Y * ALMY CHEMICAL CO. 

6050 W. 51st Kt.

dirbti breso foundrė.ie. Atsišaukite j
HVNTER FOI'NDRY CO.

8524 N. Viiu-cnncs

ItOKING MILL OPERATORIAI
Karo darbai, 60 valandų savaitėje, 
darban tiktai dienomis. Neatalšau- 
kite, jei dabar dirbate pilnų laikų 
karo darbuose.

VANDERCOOK A SONS 
(Mirt N. KUpatrlik

VYYRAI reikalingi prie abelnn dir
btuvės darbų. IO09} karo dirbtu
vė. Pastovus darbas »u viršlaikiu.

MICARTA PAKRICATORS. INC. 
5324 Ravensvvrmd Avė.

WAREHOUSE LABORER8
Darbai vyrama, kurie gali atlikti 
sunkius warchouse darbus. Atsi
šaukite 9:30 vai. ryte.

WIEBOLDT’S 
2631 W. Arthington

VYRAI
Reikalingi išliuodimti karus. Pasto
vus darbas. . užtenkamai viršlaikio 
mokant laikų ir pusę. Atsišaukite: 

TCRNER MITi. CO.
230# N. Kertcr Avc.

FACTORY WORKERS
Defense dirbtuvė. Patyrimas nerel- 
kaiinga, geros darbo sulygo*. Pas
tovus durbas Ir viršlaikis.

EXCEL AI TO RADIATOR CO. 
320 E. 21st Nt.

MOTERYS 17 — 45 
SVARBIAI RATED CIVILINIAI 

DARBAI

Automatic Puneh Press ir Inspek
cijos darbai. Persimainantieji shif
tai. Proga dirbti viršlaikio. Lengvi 
ir švarūs dailiai. Putvrimas nereika
linga, jei norite dirbti. Atostogot 
au mokesčiu po vienų metų.

NACHMAN
SPRING-FILLED CORP.

2030 N. Kolmar Avc.

STOUFFER GIRLS
Reikalinga jaunu, gražiu merginu 
be natvrimo tapti HTOPFFER 
GIRIAI. Turi turėt gabumu uždirbti 
daugiau negru paprasta jelgn. Ma
lonėkit kreiptis prie Miss Pavis.

STOUFFER’S RESTAURANT
32 E. .Rnndokph St.

MERGINOS
Prie lankstymo popleros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

TARNAITES
TR VALYMU MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BE ACH HOTEL 

5349 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.

— 200 —

Kviečiam j šaunų 
balių

Cicero. — Draugystė šv. 
Motinos Dievo Sopulingos 
rengia “baksinį balių” ne
dėlioj, vasario 7 d., parapi 
jos svetainėj. Įžanga 25c.

Muzika pradės griežti 6 
v. v. Komisija: P. Zakarie- 
nė, K. Jankauskienė, M. Kve 
derienė kviečia visus atsi
lankyti. Komisija

NEPATYRŲ
VYRAI

LAIKAS IR PUSE UŽ SUVIRŠ 
40 VALANDŲ 

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATING 
4309 W. Lake

IRT VYRAI reikalingi su patyrimu 
box spring ir malrasų Išdirbime.

RVBIN MFG. CO.
#45 E. 93rd St.

z VYRAI

VYRAI 38 — 55 
SVARBIAI RATED CIVIIJMAI 

\ DARBAI

Pageibinlnkai. General Faetory Dar
bininkai. Persimainanti ir naktiniai 
shiftai. Proga dirbti viršlaikio. Ma
lonios darbo sąlygos. 60 centu į va
landų. Atostogos su mokesčiu po 
vienų metų.

NACHMAN
SPRING-FILLED CORP.

2030 N. Kolmar Avc.

MERGINOS REIKALINGOS. Pradi
nės. Flling. Tvplng. General Office 
darbams. Proga jsidirbti. Gera alga.

AMERICAN SPRING At WIRE 
KPECIALTY CO.

816 N. Spaulding Avc.

SEWTNG MACHINĘ OPERATO
RES. patyrusios nrie canvas; leng
vo svorio: nuolutiniai darbai, defen
se darbai.

IDFN » CO.
560 W. AVasliliigtnu Blvd.

HELP VAKTKD MOTERYS

MERGINOS LR MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Gera mo
kestis. Atsišaukite 2-ram aukšte j— 
GROSS EGG CO. 325 N. Clark Kt.

DIENOMIS VALYMUI MOTERIS 
reikalinga su hotelio patyrimu. Va
landos nuo 8 ryto iki 4 poniet. $7 0 
j mėnesj. Pašaukite Housekeeper- ■

WHITEHALL 1881.

PATYRUSIOS SEWING 
MACHINE OPERATORES

Prie Single. DouHe needle ir Post 
mašinų. Diena ir nakti shiftai. 
Nuolatiniai darbai. aukščiausia 
rata mokesties. 100% karo dar
bai.

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

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

KROLL BROS. CO.
1801 s. Michigan Avc.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Įdomus darbas. 
Dienų lr naktj shiftai, greitas jsidir-

l bimas.
PLASTIC BINDING CORP.

732 S. Slicrman St.

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

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

Pašaukite CANAL S0I0

YARD LABOR
Pastovūs darbai

LUND COAL CO.
U41 N. Callfornia

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

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

Reikalingi dirbti mūsų south side 
warehou&2. Patyrimas nereika
linga.

Gera mokestis.

THE GREAT ATLANTIC 
ft PACIFIC TEA CO.
445 VV. Pershlng Rd.

OPERATORES — Button ir Button 
Hole; T>*wis Hcmming mašinų tain 
gi prie single needle mašinų. Atsi
šaukite 5-tam aukšte—

MIDWERT SPORTSU’EAR 
318 W. Adams

FEEDERS. FOLDERS ir SHAKERS 
Gera- alga: puikios darbo sųlygos. 
Matykite Mr. Burgener.

BISMARCK HOTEL. LAI’NDRY 
Randolplt Ir Wclls Sts.________

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MACHINISTAI AR 
PATAISYMUI MACHINISTAI

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

INTERSTATE MACHINERY CO. 
1431 W. Pershlng Rd.

DIRBTUVĖJE IR
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ clerks, akuratiškų skai
čiuotojų. Typists ir Stenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sųlygos.

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

EMPIZiYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

im

s

4

RAILROAD 
FREIGHT HANDLERS

DIENOS DARBAS 
NUOLATINIAI

C. J. RAILWAY
2035 PERSHING PL. 

MATYKIT MR. FISCHER

ATYDA

VEDUSIEMS VYRAMS

k.

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas 4r Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

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

ARBA PASAUKITE MR. NOVAK — 
PORTSMOUTH 7760

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kas laisvę brangina. Ins 
perka War Bonds.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

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 SaltimJeru.

GIRLS & WOMEN
REIKALINGOS rankoms 
siūti MOTERŲ SKRYBĖ
LĖS. Patyrimas pagei

daujama, bet nebūtina.

Kreipkitės prie 
Miss Peterson

6-tam aukšte

GAGE BROS. & CO. 
18 South Michigan

Reikia sukrikščioninti žme 
nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsiris. (Kun. P. 

.Juras).

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

Paaukok, per A. R. Kry- 
i kių, karo reikalams savo 
' kraują.
j Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidėsi prie Ame
rikos pergalės. a

Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.
I. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 3571

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

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SK YRIUS .42-44 E. 108th ST. 
2814 VVEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2516

10621 SO. MICHIGAN AVĖ
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4008

. - - _  ____
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Didieji ir uolieji namu fronto stiprintojai
ŠIŲ DIENŲ KRAŠTO UŽDAVINIAI

Šiais laikais labai daug yra kalbama apie įvairius 
frontus. Daugiausiai ir garsiausiai kalbama apie karo 
ir politinius frontus. Kalbama ir apie namų frontą, bet, 
deja, ne tiek daug ir ne tiek garsiai.

Namų frontas ir karo ir visais laikais yra patsai svar
biausias. Dėl ko — ir aiškinti nereikia.

Jei valstybės viduje yra tvarka, susiklausymas, vie
nybė, tokia valstybė yra stipri. Jei karo metu piliečiai 
visu šimtu nuošimčių supranta savo pareigas ir glau
džiai kooperuoja su vyriausybe ir kariuomene, jei jos 
visuomenė yra dvasiniai sveika, medžiaginiai nepri
klausoma, tokiai valstybei pergalė karo frontuose yra 
(užtikrinta.

Nors ir labai narsi kariuomenė, bet jei vyriausybė ir 
visuomenė, savo glaudžiu bendradarbiavimu, savo pa
siaukojimu nepristatys jai į karo frontą tinkamų ir 
pakankamai ginklų, ji neatsilaikys ir krašto saugumui 
sudaroma daug rimtų pavojų.

Dėl to, kiekviena išmintinga vyriausybė pirmoje vie
toje ir rūpinasi namų fronto stiprinimu.
KATALIKAI IR VALSTYBE

Prie Jungtinių Amerikos Valstybių namų fronto stip
rinimo vigais laikais, ypač karo metu. daug ir stipriai 
dedasi katalikai. Savo organizuotumu, savo nuolatiniu 
darbu parapijose, savo mokyklomis ir įvairiomis insti
tucijomis, kuriose keliama piliečių kultūrinis ūgis, pa
laikomas dorovingumas, auklėjamas tikras pilietybės 
pareigų supratimas, skiepijamas gilus patrijotizmas. 
Karo frontai kaip tik reikalauja tokia dvasia išaugintų 
ir išauklėtų karių, nes jie yra stiprūs ir kūnu ir dva
sia. .Valstybė karo metu kaip tik nori turėti takios dva
sios piliečių, nes jiems įprasta dirbti ir aukotis, jiems 
įprasta nuo savo uždarbio atitraukti didelę dalį ir ją 
skirti valstybės ar visuomenės gerovei.

Amerikoje šauniai veikia daugybė vienuolijų, kurių 
vaidmuo yra tiesiog neįkainuojamai brangus. Tūkstan
čiai vienuolių, išsižadėję pasaulio ir savęs Dievo gar
bei ir savo artimo gerovei, neieškodami sau garbės ar 
asmeninės naudos, nelaukdami ypatingo įvertinimo, daž
nai susilaukdami trukdymų ir paniekinimų, dirba dide
lius ir vertingus darbus.

Vienuolijų vedamos aukštosios, vidurinės ir pradžios 
mokyklos, jų užlaikomos ligoninės ir prieglaudos, dau
gybę laikraščių ir žurnalų, jų misijos ir čia, namie, ir 
pagonų kraštuose prie sustiprinimo namų fronto dai
giausiai prisideda?
AMERIKA IR MARIJONAI

Prie tokių vienuolijų priklauso ir Tėvų Marijonų vie
nuolija, kurios

■užuomazga Amerikoje pra’šdėjo 1913 me
tais, vadinas — lygiai prieš trisdešimts me
tų.

Kukli, tiesa, buvo jos pradžia. 1913 me
tais a. a. arkiv. J. Matulevičiaus lydimi čia 
atvyko tik du marijonai vienuoliai — a. a. 
kun. Feliksas Kudirka ir kun. Kazakas 
(kiek vėliau ir a. a. kun. V. Kulikauskas

Jų pirmoji buveinė — šv. Kazimiero vienuolyno kape
liam ja Chicagoj.

Tačiau "Marijonų Vienuolija per trisdešimts metų ne 
tik pati išaugo ir savo įstaigas išaugino, bet daug ką 
jau spėjo įnešti į Amerikos gyvenimą.

Marijonų įsteigta ir užlaikoma kolegija kraštui davė 
veikėjų, gerų karių, stiprių patrijotų. Jų seminarija iš
leido visą eilę kunigų, iš kurių keli jau yra U. S. karo 
kapelionai. Šios vienuolijos leidžiamas dienraštis ir kiti 
laikraščiai kelia lietuvuose grynąjį patrijotizmą. O kiek 
gero padarė jų misionieriai, jų misija į Pietų Ameriką, 
sunku būtų tai tinkamai įvertinti trumpame rašinyje.

A. n. kun. f-'cl.

SiHlirlyt

DIENRAŠTIS DRAIKIAS

LIETUVIŠKOJI VIENUOLIJA IK JOS UŽDAVINIAI

Kadangi Tėvų Marijonų kongregacija yra grynai lie
tuviška, kurios tikslas pirma eile yra darbuotis lietuvių 
visuomenei, mums ji tuo labiau yra artimesnė ir mie
lesnė. Ji aukojasi mums. Jos nuopelnus ir darbus ryš
kiai matome ir juntame. Mūsų visuomenėj ir religišku
mo ir lietuviškumo atžvilgiu ji pasidarė lyg druska že
mei. Ja daug remiasi mūsų, kaipo lietuvių, ateitis sali
me krašte. Ta proga ir daugiau galima paaakyti: ir pa
vergtoji Lietuva iš jos daug tikisi ir laukia. Neužmirš
kime, kad Lietuva jau antrąją okupaciją pergyvena. 
Jos kunigai ir broliai vienuoliai vieni žuvo ir kiti iš
blaškyti po įvairius pasaulio kraštus, o naujų pašauki
mų gavimas jau kelinti metai kaip yra sutrukdytas. 
Dėl to Amerikos provincijai, taip spėjame, teks papil
dyti karo praretintas Lietuvos marijonų eiles.
RYT ĮVYKSTANČIO SEIMO UŽDAVINIAI .

Šias mintis mes čia iškeliame dėl to, kad rytoj Chica
goje įvyksta Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas, ku
ris svarstys, kaip sėkmingiau ir daugiau paremti tą 
vienuoliją, kuri ir mūsų kraštui Amerikai, ir mūsų tė 
vų kraštui Lietuvai, ir mums, kaipo lietuviams tiek daug 
ir šauniai darbuojasi. Seimas, be abejonės, matys rei
kalo pagerbti šios vienuolijos provincijos Amerikoje 
steigėjus-pionierius ir visus tuos, kurie savo sveikatą 
ir net gyvybę paaukojo vienuolijos, tu© pačiu ir mūšy 
gerovei. Siūlome paplanuoti tinkamu būdu minėti Tėvų 
Marijonų atvykimo Amerikon trisdešimties mėty su
kaktį. Taip pat pasitikime, kad seimas da jg padarys, 
kad išauginti a. a. kun. dr. J. Navicko vardu stipendijų 
fondą.

Marijonai, kaip matome, savo darbais stiprina Ame
rikos namų frontą. Kiekviena jiems teikiama parama 
taip pat daug prisideda prie to fronto sutvirtinimo. Tad, 
nemanome daugiau įrodinėti, kaip svarbų darbą dirba 
Tėvų Marijonų Bendradarbiai. Jų darbai yra giliai ver
tingi. Jie neša Dievui garbę ir tautai gerovę.

Nori atskiros taikos
Kai kuriose sostinėse yra gana rimtai teigiama, kad 

Suomija ir Rumunija, kurioms Hitlerio . dominavimas 
iki gyvo kailio įgriso, jau ieško kelių daryti atskirą 
taiką su santarvininkais. Rumunai jau keliais atvejais 
norėję atsimesti nuo Hitlerio, bet nepavykę. Tos pastan
gos dabar, esančios atnaujinamos. Suomiai taip pat jau 
suprato, kad bėgdami nuo meškos, pateko į pikto vilko 
nasrus.

Ir suomiai ir rumunai nori būti laisvi ir nepriklauso
mi. Girdima balsų, kad suomiai yra linkę savo likimą 
pavesti į Jungtinių Valstybių vyriausybės rankas. Jei 
amerikiečiai tarpininkautų, mes neabejojame, kad Suo
mija ir vėl būtų laisva ir nepriklausoma ir atgautų vi
sas jai priklausančias teritorijas.

Suomių ir rumunų noras atskiros taikos kalba ir apie 
kitą labai svarbų dalyką: kalba apie tai, kad Berlyno- 
Romos ašis tikrai rimtai sugirgždėjo.

Jr

SPAUDOS AP2VALGA
Lazda tari du ęab...

Sandariečių savaitraštis įdėjo tokią pastabą:
“Mūsiškių bolševikų laikraštis Chicagoje išeitavo

vieno amerikiečių publicisto Irving Pflaum, tokį pa
reiškimą

“Teritoriniai klausimai nebus leidžiami ardyti Jung
tinių Tautų. Asmeninės ir politinės ambicijos buvu
sių valdžių lyderių, dabar esančių ištrėmime, irgi nu
mesta į šalį- Niekas nežino kas dėsis Europoje, ir mes 
nepasirašysime sutarties iki nematysime kas dėsis’’.

“Pasiremiant šia citata, anas bolševikų laikraštis 
tuojau padaro išvadą, jog nepriklausoma Lietuva e- 
santi palaidota, o jos atstovai seniai dingo. Visa kas 
beliko, tai tik “Tarybinė Lietuva”, susbolševikų ko
misarais priešakyje.

“Na, tavorščiai, nesidžiaugkite .prieš laiką. Jeigu ir 
paimti to rašytojo žodžius, tai ką jie ištikro reiškia? 
Į ką gi taikoma pasakymas: “Teritoriniai klausimai 
nebus leidžiami ardymui Jungtinių Tautų?“ Aišku, 
kad komunidtų internacionalui, kuris veda agitaciją 
už pavergimą kitų tautų ir už pabrobimą svetimų 
teritorijų! Tas aišku, kaip diena, Lietuva juk nekelia 
jokių teritorinių klausimų; ji tik gina tą, kas yra jos.”

Vakario 14 d. visi Chicago? ir apylinkių lietuviai vyks
ta į Orchestra Hali, kad pasiklausyti garsiojo Tautų 
Sąjungos prezidento dr. Hamhro kalbos apie pokarinį 
Europos atstatymą ir apie Lietuvos poziciją laisvų ir 
nepriklausomų Europos tautų šeimoje.

Katalikiškuose* laikraščiuose šiomis dienomis plačiai 
rašoma, kad naciai, pasijutę esą defensyvoj karo fron
tuose, dar pikčiau pradėjo pulti ir persekioti katalikus, 
ypač dvasiikiją,

- - -

Chicagos kandidatų į ma 
porus parinkimo kampanija 
eina ramiai.

Ramiai eina dėl to, kad 
reguliarių' partijų kandida
tai per menką opoziciją te
turi.

Visiems yra aišku, kad 
prieš dabartinį meyorą Ed- 
ward J. Kelly kiti demokra
tų kandidatai jokiu būdu 
neatsilaikys.

Respublikonai, be abejo
nės nominuos kandidatu j 
mayorus George B. McKib- 
bin.

Tad, Chicagos vadinamie
ji nominacijų rinkimai, bū
siantieji vasario 23 d., ne
bus labai įdomūs. '

Tai matyti iš vedamos ka
mpanijos.

Tačiau patys rinkimai, ku 
rie bus balandžio 6 dieną,f
visuomenę sudomins. Tuo
met ne tik čikagiečių, ber. 
veik viso krašto žmonių a- 
kys bus atkreiptos į Chica
gą-

Rinkimų kampanija bus ir 
gyva ir įdomi. Kova tarp 
dviejų kandidatų eis didelė.

•
Mayoras E. J. Kelly mums 

visiems jau gerai yra pažįs
tamas. Apie respublikonų 
kandidatą G. B. McKibbin 
dar nedaug tesame girdėję. 
Jis politiniame gyvenime lyg 
ir naujas žmogus. Ligšiol už
siėmė praktika kaipo advo
katas ir dalyvavo visuome
nės veikime.

Rinkimų kampanijos me
tu, be abejonės, su juo su
sipažinsime. Geras jo puses 
iškels jis pats ir jo draugai, 
o silpnąsias, jei jų turi, “kai 
ant delno” išdėstys jo opo
nentas su savo draugais.

Vasario 23 d. rinkimuose 
daugiausia dėmesio bus krei 
piama į miesto tarybos na
rių — aldermanų rinkimą, 
nes tą dieną absoliučią dau
gumą gavę kandidatai bus 
galutinai išrinkti.

Miestą, kaip žinome, val
do ne vien mayoras, bet ir 
miesto taryba. Dėl to ir 
svarbu, kad į tarybą patek-

Še?/ if’e ’ . •' d,, C. 19'°.

kalbėti, tai lietuviški balša
vikai ture v ų visiškai užsi
čiaupti.

Po svieto pasidairius
Vyrų macės Amerike di

rektorius McNutt apgarsino, 
kad ateityje bus šaukiami 
kariuomenėn visi vyrai, ku
rie nedirba karo pramonėje. 
Jis apgarsino ap:e 70 ama
tų, kurie, valdžios figeriais, 
yra nesvarbūs ir dėl to sėdį 
tuose užsiėmimuose vyrai 
turės eiti į kariuomenę. Tarp 
visos eilė? nesvarbių amatų 
randame ir sekančius: bar- 
tenderius, forčuntelerius, 
gemblerius ir k.

Ką-ne-ką, bet bartende- 
rius, forčuntelerius, o ypa
tingai gembleriu3 reiktų iš
skirti. Ne tik išskirti, ale pa 
žymėti, kad jų amatai yra 
vieni svarbiausių. Tik pafi- 
geruokit, kas gi mums įpils 
alaus, kai visi bartenderiai 
bus pašaukti karo tarny
bon? Kas mūsų moterims iš 
jų delnų tlumočys ateitį, jei 
visi fončunteleriai bus pa
šaukti į karo tarnybą? O 
ypatingai, kas bus su tais, 
kurie tiesiog serga arkliu
kais ir kitokiomis gemble- 
riavimo ligomis, jei visi 
gembleriai bus pašaukti ka
ro tarnybon?

Jei norima padaryti iš
imtis tėvams, kurie turi vai 
kų, tai juo labiau reikia pa
daryti išimtis bartende- 
riams, forčuteleriams ir ypa 
tingai gembleriams.

Tėvas kalba dukteriai:
Ena, tik gerai pa mialy.k. 

Tas vaikinas, už kurio tu 
nori tekėti, yra niekam ne
vertas: girtuoklis, palaidū
nas, amžinas tinginys. Kas 
gi bus, kaip tu pateksi į jo 
rankas? Ką gi pagailos į tai 
sako tavo mama?

t

— Mama sako, kad tas 
nieko nereiškia, — atsakė 
duktė. — Vyrai sako apsi- 
ženiję atsimaino. Sako, ir 
mano vyras, o tavo tėvelis, 
kai buvo nežinotas. tai bu
vo didžiausias girtuoklis, pa 
laidūnas, tinginys. Ale, sa
ko, kai pateko į mano ran
kas, tuojau pasikeitė. Dabar, 
sako, vyras number 1-A.

Migdolai
Neklausk moters, kur ji

nai tave veda, nes ji pati ne
žino. kur jai reikia eiti.

Vėjo neštas ir balšavi
kams pamestas vienas Čika
gos daktaras balšavikų ga- 
zietoj šitaip rašo:

“Ant mūsų tautos prisi- 
meteliai, be jokių referen
dumų, be atsiklausimo tau
tos narių, kalba visos tau
tos vardu...”

Ištikrųjų, jei būtų refe
rendumu atsiklausta tautos, 
kas turi teisės jos vardu

tų tinkami, miesto ir visuo
menės reikalams atsidavę 
žmonės.

J6/ST VUHB
LET U6 
TAKC A 

TAVU

Daugiau siaurinamas
WASHINGTON, vas. S.— 

Office of Price Administra- 
tion paskelbė, kad pradėjus 
ateinančiu pirmadieniu ka
vos vartojimas mažinamas.

Iki šioliai buvo 'leidžiama 
vienam angusiam asmeniui 
įsigyti vieną svarą kavos 
penkioms savaitėms. Nuc 
pirmadienio nustatyta vie 
nas kavos svaras šešioms 
savaitėms.

PAGERBIAMAS PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU

/

Prezidentas Roosevelt grįžęs iš Casablankos apdovanoja Congrcssional Medai of Ho- 
nor Maj. gen. Alexander Vandergrift, kuris vadovavo U. S. marinams prieš japonus 
Guadalcanal Mrs Vandergrift ir jo sūnus Maj. A A. Jr. dalyvauja ceremonijose.
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LIETUVOS PAOTTZMttJ KOVA SO BADŲ BŪRIO
< LKFSB) Amerikos laik- j se griuvėsiuose, versdamasis 

raiščiuose psa»odė šitokia j- kaip įmanydamas. lis dar 
'JF domi žinutė apie partizanų sakėsi žinąs kelią į artime®- 

komas Lietuvoje: vieną dia- nį miestelį, kur malūno tven- 
ną. būrys pavaliusių vokie kinyje jisai meškeriodavęs 
ČijĮ kareivių auetojo pasilsė-. šūvis. Karininkas jam pa
ti ties vien'3 sunaikinto Lie- žadėjo gražią ‘••benainką” — 
tuvos kau m O griuvferiąis. mašinėlę uždegimui cigare- 
Staąga pasigirdo lakštingi- jei jisai jiems parodys 
los daira Vokiečiai peRręir kelią, bet Jei suklaidinsiąs 
pė aavo žiūronus į netoliese grąžino galvą nuimeiąs 
esantį šlaitą, bet tenai ne- nu° P^1*- Einant vokiečių 
simetė jokio paukščio Jie ^arioiukas Š© Rkklausfis. ar
tik pamatė jauną berniuką 'M’t«aaffla€ miške P3^- 
sėdiutį prie griovio ir zanų- “Ar Tamsta klausi a-1 
Žiantį landą. Kai vokiečiai pi€ tQkius OT-bus?” — ne
priėjo piję jo arčiau, ber kaltai į jo kalbą atsiliepęs
niekas atrodė išsigandęs. vaikas> 8ka^luoda-
Jis kažką -slėpė sav< bur- rūši9’ kokios ąj |

noje. Vokiečių karininkas &a tame ^^Lyie- Vb.kie-i 
paprašė parodyti. Berniukas čių karininkas nieko dau- 
išemė iš burnos ir padavė &iftU nebeklausęs
mažytę rankomis padarytą Lyg žaisdamas -berniukas 
švįlpinėlę, su kuria jisai pa- vėl ėmė švilpti. Sušvilpė 32 
mėgdžioję lakštingalos syo- kartu kaip lakštingalą' ir 2 i raai nėrė į krūmus. Iš alap

DIENRAŠTIS DRAUGAS

TIKRAI NEGAU DŽIAUGTIS RIMTIES VALANDĖLEI

Me žnofcjs, bet Dievas valdo garai?
Gamtos mokslai begalo į- ris turi teisę gamtą tvarky- 

domūs. Nenuostabu, tačiau, ti, esti nepaprastas asmuo, 
kad nors žmogus būtų vie- dangaus ir žemės viešpats, 
nąįp sutvarkęs, pati gamta, Seniau, Danijos žmonės bu- 
jo neatsiklausus, ardo šutvė- vo manę, kad pati gamta 
rimų pknus; žinoma, esti klauso jų garbingo, doro, iš- 
gudrių mokslininkų, kurie mintingo karaliaus, Kanuto. 
sugeba įkinkyti gamtos pa- Pats karalius žmonėm® ,aiš- 
jėgas, jas sunaudodami žmo- kinosi, kad nęgalima taip sa 
nijos gerovei. Taip darė A- kyti; jam nenorėjo tikėti.
merikoje pasižymėjęs Bur
bank.

Liepė Kanutas * žmonėms 
susirinkti prie jūros kran
to. Jūros vilnys pamažu įki
lo, artėjo jo kojų. Jis garsiu 
balsu šaukė vilnims liautis,

Iš karto mokslininkai juo
kėsi iš Burbanko pa® angų
gerinti vaismedžius, bet, kai ,,
„ , , . . . , los nepaklausė, nuplovė jampo keletą metų stropaus dar ; . TJ._ ,. x
to pasirodė išdavos to pa
sišventimo, gamtininkai bu-

kiffią. Vokiečiai pagyrė vai- kaip gegutė. Vokiečiai vai 
ko išradingumą ir paragino kui dėl to niąko nesakė, bet 
dar pašvilpti. Vaikas jiems tabau miške pasisląpę -par
davė nuprasti, kad jisai mo- riaanai žinojo, ką reiškia ta 
kąs pamągdšioti ir gegutę jr daina: ant kelio 32 vokie- 
parodė, fcaip. Vokiečių kiliau- .čiai su dviemis kulkosvai- 
sinėjamae vaikas aiškino, džiais. Pasiekęs mišką vai
kui jiaei gyvana vienas <bųo- kas kaip zuikis nesulaiko-

Šis arklys per užsisukimą priėjo prie krautuvės lango ir žiūriį lango užrašą. Tai yra vo pasiruošę jį vadinti ste- 
pirmoji V.ąsbing^on, D. C., krautuvė, kur yra arklienos mėsos. Jei tikrai mokėtų arklys bukladariu. Burbank pradė- 
skaityti, tai jį šiurpas nukrėstų. . tas darbas, jam pačiam mi-

_. rus, kitų įgudusių agronomų

SVARBI TAUTŲ DEKLARACIJA Dfl. Žmogus atsitiktinai tegali
' sunaudoji gamtos jėgas, bet

tų lindynių, iš užu beržų ir 
medžių pasipylė kulkų salvė 
ir nė vienas vokietis gyvas 
neištrųko. tš': ąp rašymą y- 
ra paskelbęs N. Y. Herald 
Tribūne).

kojas. Karalius su nusiže
minimu tarė pavaldiniams, 
— “Gamta klauso tiktai 
Dievo, ne žmogaus”.

Evangelijoje aprašyta, kad 
audrai jūrose p3kilus, Kris
tus ją nutildė, apaštalams 
sukeldamas baimės. Tas į- 
vykis tiktai vienas ištisosNACIŲ SKRIAUDŲ i ,.a _ s“ . kada ir kiek' elKs Pana4i’l atdtiu,,,4

(LKFSB! Naciai ir jų pr;- ir po karo tokie neteisėti J. NapoleQnui! rodančių, kad Kristus nebu-
vo paprastas žmogus, betdplakėliai dažnai sauvdia j- nacių pardavimai bei kitos 

ja okupuotuose kraštuore transakcijos neturės galios. užkariavus gerą Europos
plotą, rodėsi, kad pati gam!k3iP teigė, Dievo šo

Ki« 4'fJMe BETŲ GERIAU?
180 randąs reąyAlų ąr niUI)« visiškai liuesą po 15 metu?

nui 309 lodomi p^ep. 
ISefcviiĮ tarnauja 
Anglijos .karraomett-ėje

prievarta atimdami žmonių; Nors toksai pareiškimas, ta pa^į^uja padėda-' nus< DanSaus ir žemės Vieš- 
................... . .......... - ma prieSus nugalėti. D6jaJ pats, kurio visi privalo klau-

ji savaip išsprendė klausi-i "y*- Gamta Pildo ,0 vali9-
mą — kas ją tvarko, kai Na-1 kodal žm0«us Pa’

našiai daryti. . A.B.C.J.

<aj!5 MSM'h
Kurui. š Pir

,(LKFSB) Kun. dr. K. Ma
tulaitis, Londono lietuvių pa 
rapijos klebonas, lankyda
mas savo parapijiečius ren
ka fotografijas lietuvių ka
irių. Jo apskaičiavimu An-

Nuperka cnttag<- Uerwy.ne. Kuru. šiluma.. Kaina tik $3.250
mutiniui .atėjus. ,pir,mutiniui patarnavimas

AHU.AtRA) ^V*r. mituli CERM£K IU>.
8 (L mūro. -2 po 5 kamb. (lėtai ir vienas 4 kamb. (lėtas. Naujas stogą;

Nauji .gutters. įkalne tik ->6.700. -Namas geroj-.padėtyje. 91.700 (nešti.
6.4OT <7T. 4MrtQli GERMAk RD.

Grąši £ ikainb. .maro imttgalow ir breaktast kamharis. Ekstra kainturu 
atike. Karšto -vandens -Žiluma, Plalsteriuotas beismentas. 2 kar. garatlžiu.-,.
Kaina (tik ♦9/200, Tiktai ti bloko ,nuo Cermak Rd. $2,300 (nešti.

OA»4\
d 8 kamb.- asbėrftos shmgied. veaidencija Arkųotos durys. Karkto vandens glijos armijoje yra apie 300 vija ir prancūzų nacionali-

šilfuna. Radiatoriai apdengti. Apdengtas stiklo priešgalinis porčius. Ąp- .. .. , , . • r ., , I . ,, _
dengti užpakaliniai porčiai. 2 kar. garadž. Namas insuliuotas. Lotas 50x125. |UetUVlU Vyrų ar moterų, kl- MS kOmiteta3 paskelbė per- 
Kąina. tik $7.600. Netoli Gardelė “L.'' $1,900 įnešti. , • , .. _ į ■.. , , -.. ... A .

hww>ing avė. netoli c«k ago ame lusiU 18 tos parapijos. Su- spėjimą, kad šitokiam netei-
2 ’s-m- rinkus jil Visų atvaizdus ,r.u- sėtais būdais nacių atima-

i S«„,b. mor. co«„e. ,?»r,S2SS. K.,„. „k m.ko. matol“a id6ti i «™«iia re-, meji nuosavybė' turės grįžti
Matykite šiandien! $1,200 (nesti. mus įr padėti bažnyčioje gra jų tikriesiems eavininkam.i

MERKI.MAC X\VE. netoli 54TH ST. »• • • a. • m a;
4 kantb. mūro bungalow. Tik 2 ti metų. senumo. Kurn. šiluma. Lotai ZlOje Vietoje. TSiS fotomon- __

37x125. Venetian blinds. Kaina tik $6,500. Nevėluokite! 31.600 inefiti . » , ,, ...
ELMUOOD PARK .. tąsąs skelbs lietuvių gyvas-

7 katuli, mūro namas Štymo Šiluma, butas 33x1,2.5. Naujas stogas.
Kaina tik $7,500. Mokėkit rerdą sau! $1,900 įnešti.

ST. laOl’IS avė. netoH 2«TH ST.
3 aukotų mūro. Storas ir 3 kantb. užpakalyje. 5 (lėtai po 4 kamb.

Knina tik $9,700. Labai jgęv&a inveatmenUm! $2 50o Jnefttl. pa8aulio SUtvarkymO.

nuosavybę ir ją pavesdami k-ad ir netiesioginiai, jau sa i 
savo pataikūnam® ar stačiu go ir Lietuvos žmonių nuo- 
neteisėtai pasipelny darni savybę nuo neteisingo nacių 
Jungtinės Tautos: Pietų Af- plėšikavimo, nusavinimų ir 
rikos Sąjunga. Jungt. Amer. “pardavimų”, bet būtų dar 
Valstybės, Australija, Beigi- geriau, kad kokiu nors bū- 
ja, Kanada, Kinija, čekoslo-į du ir Lietuvą atstovaujan- 
vakija, Didžioji Britanija ir čios institucijos panašius da- 
Šiaurės Airija, SSSR, Grai- lykus pabrėžtų ir išryškin- 
kija, Indija, Luksemfcurgas, tų. . x
Olandija, Naujoji Zelandija?_________________________
Norvegija, Lenkija, Jugos'a-

ties ir kraujo aukas dėl de- 
mokratiškesnio, teisingesnio

Skaniausia duona yra to 
ji, kurią ui L*hair*r savo ran
komis

RHEliMAl'ISM
Pain—Agony Startš To Leave in 

24 Houks
Happy Days Ahead <or You
Thlnk o( lt—hnw ,thig old world 

Onės make progi, ts—nonv cotnes a 
prescription which is known to phar- 
macists ss Allenru and vrtthin 48 
hours after you start to take tlilri 
kw1ft acting formula pain,..agony and 
/nflammation caused by ezoess urlc 
■ cid has starteri to denart.

•Allenru does just wliat Ibis Butloe 
says It wlll go—it is poacanteedi Y011 
van get one gniierous bottie at lead- 
Ing drngslores everywhere for 85 
oents and K lt doesn’tibrl’ig the Joy- 

,#us results ynu exnect—your mo-iey 
(shole haartedly return«<L

poleoną Rusijos šaltis nuga
lėjo.

Mūsų amžiais tas pat kar
tojasi. Jeigu pakeisime var-; 
dus. tautas, bei metų laiku3,; 
gamta, rodos, gelbsti vienai 
šaliai, galop a/.silygina .nu
skriaustai daliai, nes ji ne 
nuo žmogaus valios priklau
so. .Gamta padėjo Hitleriui 
ir sėbraans, dabar ji prieš 
jį atsisuko.

,Gana aišku, kad ta3, ku

RED-ITCHY-

Effectįve Rome 
Promptly Relieves Torture!
First applications of vondorful sooth- 
ing meni. ated Žemo—a doctor's formula 
—promptly relieve the intense itoh- 
ing soreness and start at once to help 
heal the red, acglv akin. Amazinglyguc- 

įver 30 years! First trial of 
tiesa

ŽEMO
fui for over 

marvelous elean, stainleaa liguid 2emo 
convinces! Ali drug
atores. Only 36(.

OVKDtytKOK AVĖ. netoli 34TH KT,
6 kamb. mūro namas. >Kurn. A luma Taipgi 1 kali.,,, beismenle. Lotas -_____________________ _ __________

30x125. Kaina tik $6.800. Kam mok’Sti rendą? $1.800 (nešti. ,
sTioKNEY "įpecial Į Spauda yra viena stipriau-

4 kamb. medž cottage. Asbesto shingled pnt c-’jicrete bloksų stulpų .. 4: i_ x
Naujas stogas. Kaina tik $3.950. Nelaukite! $1,200 (nešti. , mų priemonių: ji narsto gy-

MOZART ST. netoli CHICAGO AVĖ. !
2 (1. mūro, 4 ir 4 kamb Naujas stogas. Oaradžlus. Kaina tik $2,800. '* jHNJS lr mirties SeKlSS. 

Tikras bargena! $700 (nešti |
44EMl«&ftY AVĖ. netoli NORTH ĄVE. |

Kamp. mūro biznio nuosavybė. 2 štorai ir 8 Gotai. Beismentas. Kuiiri 
tlž viską tik $12.2(10. Labai gero vertybC! $3.Q00 (naštl.

CICERO 8PECIAL
5 kamb. mūro bungalow. luotas 50x125. Kum. šiluma. 2 kar. garadž.

Kąina greitam pardavimui tik $5,400. 'Kur galit pralenkti šj bargenų?
$.1/400 (nešti.

VVESTKRA SPRINGS
6 kamb. mūro English stylo rezidencija. K.juo šiluma. Oaradžius. Lotaa 

50xil50. Kalnu tik $8,200. Tuojau galit apsigyventi. $2.100 įnešti.
ASHLAND AVĖ. netoli 1»TH ST.

8 aukšė. ir beismentas mūro. 3 (1. po 8 kamb. kiekvienas. Taipgi 2tį 
kamb. beismente ir 2 kantb. virš garadilaus. Kaina tik $7,900. štyma 
šiluma. $2,000 (nešti.

NORTH 1UVEKS1DE
8 (1. ntedž. po 4 kamb. Karšto vandens Silumu. 2 kar. garadž. lxita;

30kJ25. Kaina tik $6,400. Tiktas bargenas! $1,600 (nešti.
5»TH AVĖ.

Income azbeatos nhingled rest-denclja. 6 kamb. Karšto vandens atluptu 
Taipgi 3 .kantb. (Intas. Apdengti porėtai. Lotas 37^x125. 2 kur. garadž 
Kama tik 36.Ž5O. I/cngvals Išmokėjimais.

ro.M A NT. netoli K.TKLKR AV*’..
3 (I. medž.. 2 po 6 kamb. Jr vienas 4 ,kamb (Ųttas Concrete b' 'k'u P” 

malas. GaradžUis. Kaina tik $4,500. Būkit savo savininkas! >1,100 jnešką
HPAl LIUNG avjb. netoli WH sn.

2 (I. ptūro. 6 ir 6 kamb. Taipgi 2 kamb. atike .Venetian blinds. Mūro 
garadžius. i’asiūlyklt tik (6 100 ir Šis bargenas jūsų' $1.400 (noAti.

KIDGEM AY AVĖ. n« t >11 ItEliMONT AVĖ.
2 (1. mūro. 5 Ir 6 kamb. štymo šiluma. Cabinet alnkos. Uaradžlus. Kai

na tik $8.500. Gyvenkit vienam lr lai kitas pagelbsti Išmokėti š) name 
$2,160 (nešti. « l

UIHCGNKIN AVĖ.
2 (1. mūro. 5 Ir 5 kainb. 2 (umarai. Venetian blinds. Cnblnet sinkoa '

2 kar. garadž. Izttas 3®V K'aujas stogus. Kainu tik $lo,80o. Namu
labai geroj padėtyje. $2.600 (nešti.

HltERSIDE
7 įkamb. akmens razklenclju.. Taipgi b rea k f as t nook. Karšto vunden- t

šiluma. 2 tTUty-taklė". Plieno Jt'.'nrtvujtcljos. Njamos vm tik 16 sr
nurito 2 knr. akmens gasad*. Kaina tik $13,000 labai gražioj vietoj.
$4.600 (nešti. >

*'OHIi>KT *N\RK
6 kamb. stueco rezidencija. Karšto vandens šiluma. Apdengti ptrėlul '

Kaina ųk $6.600. "Home, sweot home" negalima dainuoti gaidomis cend >s 
resyčlų. $1,600 (nešti. 1

HOMAN AVĖ. netoli 45TH OT.
4 II. mūro namas Atymo šiluma. 14 .metų senumo Lotas 30x125. 3 kn. 

garadž. Kaina tik $12.200. Atnešu Ja bai gerų rendą. 18,000 (nešti.

(Prof. Šalkauskas).

■ y

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKftJIM AIS

MUTUAL
FEDERAL

2411 
S. $2nd 

A«va.

ri < • k-s <'•

SYKORA
Phone:

CICERO
4»

REAI/TGR

GYVOS tJLELOS ORGAAJIZACIJA 

38 METAI KAIP HEAL ESTATE BIZNYJE 

MUS VADOYACJAME GREITI OSE PARDAVIMUOSE 

ATDARA SEKMADIENIAIS NTO 1 IKI 5 VAL. POPIET

Saviags and Locun 
Association

OF CHICAGO

2202 W. CmnakCfnn<
ltoad

Canal 8887
. J. <A£ANAtIJAKM

Sekretorius

BALSUOKIT U2 
BIZNIERIŲ I 

ALDERMANUS 
J3-to Wardo 

Išrinki!

ALEX
ALESAUSKAS

Antradienį,

Ves.-Feb. 23,
19 4 3

in

BALSUOKITE UŽ BIZNIERIŲ |

Wn. J. PIECZYNSKI t
Non-Partisan 
Kandidatas

•į-
ALDERMANUS 
I0-+o Wardo

Rinkimai:

Antradieni, Vas, (Feb ) 23,1943 |

<Fac

M EI AUK1TE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite uihltikrinti nuo ugnies namu*, haldus, automnhiliiMt, 
ar šiaip ką apdrauatl, reikalaukite agento, arba -brokerio, kati 
jin parūpintų jums polisą per manų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturtnlte Jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters*'

O'MAllfY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

VolefoiMs CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANV 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRiE AND MALINĘ INSURANCE COMPANY 
PHOENUC INDEMNITY COMPANY.

GEKMT Tik ALŲ. padarytą Chicagoj Visi
.tncMi n DiegHtu MHBROSIA .Uų. bet. prie to, išdirbę 
įai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardi 
f$r» NF-CTAR. Šis Alus yrą pagamintas iė importuotų 
pirmo rūšies produktų

f [’V

UO MUKIA, k
4MttTRlftMT4U(

<M

Ambrosia & Nectar
BEERS

U.rmo (ttdioiąaalej .Kainoniiij pristato į aluien n at 
Uis įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ. ku> 
zUžUMite (greitą tr teisingą patarnavimą

2258 W. Cetmak Rd. Tel. Monroe 0808



DIENRAfiTIS DRAUGAS šeštadienis, vasario 0, 1043

METINIAME nPAIIfifl KONCERTE
Bus Perstatyta Operetė

“LIEZTUVAITE
NACIAI RUSŲ APSUPAMI r?

Sekmad., Yasario-Feb. 21.
SOKOILŠAI

4 L
—— """"
EJ| 2345 S. Kedzie

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

Susipažinkite Su • "LIETUVAITE"

AR GALI VILNAS KACAPAS UŽVALDYTI 
20 KATALIKUI

Keistučio klūbo susirinkimo, vasario 7 d. proga
Savo susirinkime, vasario 

7 d., brangūs keistutiečiii, 
kas manote pirkti boną, a- 
teikite į susirinkimą ir nu
sipirkite. Nereikės kur nor? 
važinėti ieškoti pirkimui vie-1 

tos. Tas daroma jūęų pato
gumui ir klūbo garbei. Bus 
kreditas duotas klubai.

Dar vieną dalyką noriu 
pranešti jums, brangūs klū-! 

biečiai! Prieš keletą savai- • 
’čių vienoje užeigoj tavorš
čiai kalbėjo apie Keistučio 
klubą ir kaip jį būtų galima, 
.užkariauti, užvaldyti. Sako. 
kad keletas naujieniečių už
sispyrėlių yra; jie labai at
kaklūs ir sunku su jais ka-k
liauti. Jie pasekėjų pagau
na ir mums labai trukdo. 
Bet su katalikais, sako, tai 
mums kaip niekas. Mes juos 
visada galim užvaldyti.

Man besiklausant tokių 
kalbų pasidarė labai nesma
gu. Žinodamas, kad Keistu
čio klube katalikų yra dau
giau negu 75 nuoš., o rus- 
kelių nedaugiau 5 nuoš., kaip 
jie gali drįsti taip sakyti? 
Mums, katalikams, tai ne
garbė. Argi gali vienas ka- 
capas užvaldyti mažiausia 
20 katalikų?

Klūbiečiai katalikai! Ar 
nelaikąs mums stoti į vie
nybę apginimui savo vardo 
ir Keistučio klūbo? Ar ne

laikąs parodyti tiems išga-, 
moms, kad mes nesame to
kie, kaip jie sako, bet susi
pratę nariai, a-’gebą ginti 
klubą nuo velnio gizelių!

Jeigu taip, tai mūsų parei
ga lankyti susirinkimus kuo 
skaitlingiausiai, pašvęsti tos 
dienos popietį klūbo susirin
kimui. Tokiu būdu jie ma
tys, kad mes vieningai gina
me savo teises.

Klūbo susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, vasario 7 d., 
Hollywood salėj 1 vai. po
piet. Mokesčiai bus priima
mi nuo 10 vai, ryto. Kitas 
stalas bus nuo 12 vai. dieną. 
Girdėjau, kad valdyba dės 
pastangų greit patarnauti 
priimant mokesčius.

Dar sykį kviečiu visus bū
ti susirinkime, nes bus svars 
tomą svarbūs dalykai. Bus 
išduotas finansinis raportas 
Tas svarbu kiekvienam klū
bo nariui. Daug buvo kalbė
ta apie finansus. Dabar bus 
proga išgirsti visą teisybę 
Būkite visi ir aš būsiu.

K. K. Narys

ANKARA, Turkija.—U.S. 
ambasadorius Stein h a r d t 
konferavo su turkų premje
ru Sarakoglu.

SKELBKITES "DRAUGE"

Vėl Išrinkit -
Del Jo Rekordo

JOSEPH F.

®ROPA
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21-mo Wardo

(Atskiram Aldermanų 
Balote)
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Rasų jėgos eina pirmyn trim kryptimi į Rostovą ir iš- 
iaipir-a kariuomenę prie Juodųjų jūrų uosto, šiaurėje nuo 
Novorossisk. Rusai atsitraukiančius naciu? supa vis į 
mažesnį natą ir ašį prie Krech sąsiaurio gali ištikti į'Dun- 

kirk”.

Karo vaizdai juda
muose paveiksluose

Town of Lake. — Vasario 
7 d. parapijos salėj Šv. Pran 
ciškaus Tretininkų Brolija 
rengia įdomų vakarą, kuria- 
me bus rodoma judamuose 
paveiksluose vaizdai iš karo 
lauko. Be to, bus parodyta 
ir komedija.

Komisiją kurią sudaro pir
mininkė M. Sudeikienė, E. 
Gedvilienė, Pecelūnienė, Ra
gauskienė ir Maslauskienė, 
sako, kad šie judžiai (mo
vies) verta visiems pama*- 
tyti.

Programa prasidės 7:30 
vai. vakare.

Kareivių Motinų klūbo 
pramogai pavykus, pirm. M. 
Sudeikienė nuoširdžiai dėko
ja visiems už gausią para
mą, o kun. Adominui už nuo
širdžią pagalbą visame ren
gime. Iš gauto pelno bus pa
siųstos kareiviams dovanos 
Šv. Valantino dienos proga

Visoms šios kolonijos ka
reivių motinoms, žmonoms 
bei seserims patartina pri
klausyti prie šio klūbo.

Koresp.

ALD. ARTHUR G. 
LINDELL REMIAMAS 

ROSELANDIEČIŲ -
GAILESTINGIEJI BROLIAI

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street

Vienintelė Lietuviu
Whole$ale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Buffalo, N. Y.

Barboriečiy pramoga
Marųuettė Park. — Šv

Barboros draugija rengia 
"bunco” ir “card party’’ va
sario 7 d., 1:30 vai. popiet 
Tikietai 35c. Pelnas eis pa- 
rapijos naudai.

Ši pramoga turėjo būt. 
kovo mėnesį, bet, dėl įvairių 
priežasčių, prisėjo dieną per 
mainyti. Kurie jau yra įsi
giję tikietus, sunaudokite 
juos vasario 7 d., nes kove 
mėnesį pramogos nebus.

Draugija kviečia visus. A- 
teikite: linksmai laiką pra
leisite ir paremsite savo pa
rapiją. Komisija

ALD. A. G. LINDELL

Žymios biznio, civikoa ir pro
fesionalų organizacijos stipriai 
remia kandidatūrą Aid. Arthur 
G. Lindell, kuris siekia vėl išrin
kimo Vasario 23 d Rodos visas 
Roselandas remia jį — pasidid
žiuodami savo jauno aldermano 
nuveikimais.

Aid. Lindell yra pripažintas 
vienas iš žymiausių vadų miesto 
taryboje, būtent vienas iš narių 
labai žymios ir svarbios Commi
ttee on Committees and Rules, 
kuri komisija paskiria aldermanus 
į įvairias komisijas ir sustato 
tvarkos taisykles miesto tarybai. 
9-tas wardas laike jo tarnystės 
įgijo daug garbės. (Skelb.)

SKELBKITES ‘DRAUGE”

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

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

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- 

itu vii

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

lr Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 Iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Šeštadienį FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPublie 1588—9

Eržvilkiečiu vakaras
Eržvilko klūbo metinis pa

rengimas įvyks šį nedėldie 
nį, vasario 7 d., Vengeliius- 
ko svet., 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 6 vai. vakare

Kviečiami visi nariai ir jų 
draugai atsilankyti. Bia 
daug įdomių dalykų. Galė
site linksmai laiką praleist: 
su savo draugais ir kaimy 
nais iš Eržvilko, Jurbarke 
ir artimų kaimų.

W. Pan kauskas, nut. našt.

dų ir kitų 
daiktų.

lsokių muzikalių

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

JOHN A. KASS
JKWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

ATLYGINKIT UŽ IŠTIKIMĄ

PATARNAVIMĄ

Vėl Išrinkdami

IfliftkaAl D lineIvIlCnėėl Ii I1O£
ALDERMANU

J8II
v

13-to Wardo

Vasario (February) 23 d., 1943

Nenuilstantis pasidarbavimas Alderman Hogan’o 
kas link įvairių pagerinimų 13-tam W ardui — įgijo 
jam endorsementą Regular Democratic Organizaci
jos, South Town Civic and lmprovement Associacijos. 
Jis taipgi buvo endoreuotas Lietuvių Demokratų 13-to 
Wardo, Polish Home Ownera associacijos ir Italian- 
American associacijos.
------- ------------------------------------------- -----------=--------

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Apdniu<1t1<im gyvastį (Elfe) nuo uiglmlmo dienoa Iki «0 metų am- 

Ctaue, atnakomlngoj apdraudos kompanijoje arba Fraternaltnė je or- 
gaatacljoje.

Apd-audllame automobilius ‘T.labllltjr and Property Damage", nuo 
t5.000.nfi tkl 110,000.00. Kainuoja “A-klagoa” eavlnlnkame Uk 
124.00 | metua.

Apd’-'iudilam nuo ugnie* Ir kitų, nelaimių — namus, furnMIue. au* 
tomohl.lus. trokue, krautuvių tavorg. Ir langus (Plate Olaae). tavernų 
Ir namų navininkų atsakomybę (Llahlllty), nuomas (renta), sveika
ta Ir nelaimę (Health and Aoc'dent), vaąyatę Ir apgavystę (Burg- 
lary end Larceny). atsakomybę namų savininkų (Public I.lablllty). 
Uiatat.in kaucl.aa Draugijų Valdininkams lr pavieniams. Ir vlsok) 
kltg Ola ne|vardlnta turtą bei ataakomybę.

Ut apdraudę galima Išmoksti mėnesinėm!* ratomls be Jokių komisų.
Dėl p’atssnlit Informacijų apie Jvalrlaa apd raudas (Insurance) 

Ir klek Kainuoja, malonėkit atsilankyti J raštinę arba pašaukite Te
lefonu. o mes prlbOetme ) Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MAČIUKAS
General Insurance Broker

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOGĄ DABARTENlMP (KMOMS

nuošimčio ratomb.

TAPKITE FINANSINIAI NEPTŪKLAUSOmTi

TAUPYkJtE 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 IK ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Mažai g- Fstaraartain ! —

KEISTUTO SAVINGS qnd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

ĮK
Pili*i ne EHAL (ARMINOJ



šeštadienis, vasario fl, 1943

Operetės "Lietuvaitės" kompozitoriuspovi,as Ridikas VYks,a
, ... į WashingtonįJuozas Zi tevicnis

Net ir visai mažai nusi- koncertus. Tais pačiais me
menančiam muzikoj komp. tais buvo suruoštas pirmas 
J. Žilevičiaus vardas yra ii- į lietuvių muzikos simfoninis 
nomas. Jis yra parašęs 112 koncertas, kuriame buvo iš- 
dalykų ir atlikęs visą eilę pildyta J. Žilevičiaus simfo
muzikos istorijos darbų.

Operetei “Lietuvaitė” J. 
Žilevičius visoms dainoms 
parašė muziką, kuri graži, 
lengva, skambi, liaudies mo
tyvais. “Mužiką, melodija 
graži ir dainos lengva išmok 
ti”, kaip pats “Lietuvaitės'” 
autorius rašo. Šia proga pa
tiekiame svarbiausias komp. 
Juozo Žilevičiaus biografi
nes duomenis.

Garbus muzikas gimė 1891 
m., kovo 16 d., Žemaitijoje. 
Baigė Tverų pradžios mo
kyklą. Vargonininkavo Var
niuose ir Plungėje. Pastaroj 
vietoj teko lavintis po Čiiur-

nija f-moll. 1924 m. išleido 
muzikos laikraštį “Muzikos 
Meną'. Klaipėdos muzikos 
mokykloje dar b a v o s i iki 
1928 m., mokytojaudamas ir 
vėliau tapdamas jos muzi
kos direktorium. Ten pat re
dagavo muzikos laikraštį 
“Muzikos”. Ten surinko daug 
lietuvių liaudies muzikos ins 
tramentų apie 300 egz.

DIENRAŠTIS DRAUGa^ S
Dr-joe Šv. Petronėlės su-,

sirinkimas jvyks sekmadie
nį, vasario 7 d. 1 vai. popiet

Nepriktauuo.yHl »M>mo mokyklos kamba-
komiteto valdyba perinta ir 
toliau tęsia savo energingo 
finansų komisijos pirmi
ninko darbą.

ry. Po susirinkimo bus pa 
gerbtos narės išbuvę ar-joj 
10, 20 ir 30 metų ir neėmę 
ligoje pašalpos. Narės ma-

Gerai žinomas laidotuvių lonėkite ^‘“‘'“‘‘yti
direktorius ir visuomenės 
veikėjas, Pači J. Ridikas, n: 
tikėtai turi išvykti iš Chi
cago ir važiuoti į Washing- 
toną pasitarimui dėl svar
bių specialių pareigų.

Kaipo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo firan.su 
komisijos pirmininkas. Ridi
kas nenuilstamai dirbo, daug 
laiko pašvęsdamas išplatin
damas Nepriklausomybės mi

A. Laurinaviche, rašt.

Brighton Park. — ARD 6 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 7 d., 3( 
vai. p. p., mokyklos kamba
ryje. Prašome rėmėjos skaitj 
linga i susirinktų nes susirin
kimas svarbus. 4. ii.

Amerikoj gyvendamas su- j n4jimo bilietw! ir įrteigda. 
rinko daug medžiagos iš vie- m3a pardavinėjįm0 punktus 

po visas Chicago ir apylin-tos lietuvių muzikos gyveni
mo. Jis įsteigė Amerikos lie
tuvių chorų sąjungą.

Šiuo metu komp. J. Žile
vičius gyvena New Jersey

lionio priežiūra. Tais laikais valstybėj, ir vis dar tebesi 
pradėjo savo kompozicijos darbųoja muzikos srityje, 
bandymus ir parašė pirmą
veikalą dviem smuikam ir

Ateikite pasiklausyti ši;, 
mūrų įžymaus lietuvio mu-

Marąuette Park. — ARD 
8 skyriaus susirinkimas į- 
vyfcs vasario 7 d., 2 vai. po
piet, parapijos salėj. Malo
nėkite visos narės dalyvau-

DIDELIS ISPAitDAVIMAS M CSV 
MIU1MSKO SrAKO ML/.l KA

LIMŲ INSTRUMENTŲ)

PASi.NAUDOKCr HlttaUA DABAR
KOL DAR NFIAPARDUOTI.
TŪBOS, CLAR2NETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONE8, FLUTE8 
su “eurts" — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $73.00 V tsl garantuoti 
lengvatų grojimui.

KONCERTUI OU ĮTAKAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI.. BANJOS, 
8MUIKOS. TENOR BANJOS — 
$8 50. $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIITNINIAI BASAI — $«0,00. 
$125 00 ir $150 00 BASO llt- 
DENGALAS — $12.00 KMIČE-
LIAT RMUIKOMS, STRII'NINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CBL- 
LO — $1.50. $3 00, $5 0*. $10.00 
ir $16.00. Sti-iūnoa dėl viau vlrS- 
minėtų Instrumentų, BASs lr 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.60. 
$35.0(1 tr $50 00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBO. t; 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasa ir *‘reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAt VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tame, Trlūboms, Saxnphones ir 
taipgi Smutkoms ir Guitarams.

GOI.nSTEIN’S MUKIU SHOP 
•14 Maxwell St., ClUnųce

-»i l ALD. HARTNETT KANDIDATŪRA 
STIPRIAI REMIAMA

kių kolonijas. Komiteto vai- U Qarlų
dyba giliai dėkinga Ridikui 
už jo pasišventimą, kuris žy
miai palengvino jos darbą ir 
didžiai prisidėjo prie sukė
limo entuziazmo ,ir susido-

Eh Aad re lianas. rašt.

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 7

mėjimo Chicagos lietuvių ^ 12 val- dien»' 
rengiamu iškilmingu Lieto Lįet“Th» Auditorijos svetai-

fortepijonui iš lietuviškų mo zjkos kūrinių Galėsite pasi-j vos Nepriklausomybės minė- nii_ Susirinkimas _ svarbus 
tyvų- džiaugti ir pasigerėti jo gra-1 jimu, Orchestra Hali, vasa- t<xK1 ™ nariai būtinai pn

1911 m. vasarą svetimu žiomis harmoningomis liau- 
pasu (nes buvo bajorų kil- dies motyvais parašytomis 
mės) kaipo Vladislav Puš-i kompozicijomis, k irios ran- 
karževič pateko į Varšuvą dasi “Lietuvaitėje”.
Važinėjo į Varšuvą net 3 
metus ir po mėnešį. ten pa
buvodamas buvo visiškai pa
siruošęs konservat o r i j o s 
mokslui. 1915 m. bėgdamas 
nuo karo pateko į Petrapilį 
Čia C. Sasnausko pastango
mis įstojo į konservatoriją 
Keturts metus Tnokytojavo 
Šv. Kotrynos vyrų gimnazi
joj. 1919 m. baigė Petrapi

Pastaba, žinios apie komp. 
J. Žilevičių paimtos iš K. 
Kavecko parašyto straipsnio 
“ Kompozitorius Juozas Ži
levičius”. SPA

I v v ■ » ,bažnyčioj
mus

rio 14 d.
P. J. Ridikui palikus Chi

cagą, finansų komisijos bi
lietų platinimo centras da
bar randasi pas komiteto pir
mininką ir sekretorių: Lon 
L Labanauską, 2447 W. 45 
PI. (Telefonai: dienomis — 
STA. 9833; vakarais — LAF 
9867 )r ir Eduardą J. Kubai- 
tį, 4401 S. Mozart St. (Tet. 
(tiktai vakarais) VIR. 3586)

Linkime Povilui Ridikui 1 
laimingos kelionės ir greit

Brighton Park. — Sausio! sugrįžti į mūsų tarpą!
Komiteto vaidyba!

valo atsilankyti. Turime 
svarbių reikalų svarstymui. 
Pasilikę su mokesčiais pra 
šėmi užsimokėti. P. K., sekr.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mene 
ainis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 7 d., 1 vai. 
popiet. Visos narės prašo 
mos laiku susirinkti.

Valdyba 
-------- -  ; t ;• rtT

lio konservatoriją. Nuo 1919 31 a. kun. J. Stankevičius 
m. rugp. iki 1920 m. vara- !pakrikštijo Nirtaut dukrelę
rio buvo Vitebsko konser
vatorijos speeialės muzikos 
teorjjos mokytojas.

1920 m. su kitais tremti
niais grįžo į Lietuvą, čia 
dėstė muzikos dalykus var-

vardais D i a n a-Adolphina. 
Krikšto tėvais buvo A. Ba
ronas ir Adolphina Nirtaut.

Svenciskų dukrelę vardais 
Aleksandar-Marie. Krikšto 
tėvais buvo Julian Liulevi-

Nusirinkime

Cicero. — Draugijos Šv 
Antano labai svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 7 d„ 1 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kamba
ry. Yra daug svarbių reika
lų svarstymui, dėl to visi na
riai p r a š c m i atsilankytu 
Svarbiausia gi rengiamas 
vakaras vasario 28 d., pa
rapijos naudai. Reikia gerai 
prie jo prisirengti, reikia

t

darbininkus išrinkti' ir t.t. 
Bis patiektas įdomus pra-

tei visą organizacinį darbą Gudinu sūnų vardais Re- j nešima* Iš Federacijos, Lab- 
tvarkė. Šioj šventėj dalyva- bert-Paul. Krikšto tėvais bu- i darių Sąjungos ir kiti.

gonininkų kursuose, Meno .
Kūrėjų dr-jos vaidybos etų- i 4in3 ir Simkus-
dijoje, J. Naujalio muzikos Mikšių sūnų vardais Tho- 
mokykloje, ir dirbo operoa mas-Victor. Krikšto tėvais 
taryboje. 1922 m. vadovavo buvo Ant. Kapka ir Euphri- 
Karo Muziejaus koncertams na Mikšis.
Tais pačiais metais paskir- Kukulų sūnų vardais 
tas švietimo Ministerijos George-Julian. Krikšto tėvai 
meno skyriaus viršininku buvo Jeroroe Trcinauskas ir 
1924 m. Dainų Dienos Šven- Anna Musteikis.

vo 86 chorai. 1923 m. suor- vo James Cherry ir Esteile 
ganizavo Kaune simfoninius Žukauskas. Koresp.

Valdyba

| IŠRINKITE GERAI ŽINOMĄ 
PROFESIONALĄ

DR. HARRY

E. TIMM
Non-Partisan 
Kandidatas 

I
ALDERMANUS 
10-to Wardo

r

Rinkimai:

Antradieni, Vas. (Feb.) B, 19B

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, va
sario 7 d., 1:30 vai popiet. 
Visos narės prašomos laiku 
susirinkti, kad. susirinkimą 
baigtumėm prieš parapijos 
“bingo”. Valdyba

fi
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l CHBrCOlDS

M* geo< «M reiaUe way
At (be frr»t ilm .f Um Dlon.n Įsta
tu piet. catching cold—their che.t. and 
throat. are rubbod *ith Muetemle—a 
produet made Mpeetally to promptly 
relieve diet me of enMe amd l«ealtin( 
bronchiel and croupy coughe.

The OnirMa hav. ahrays had expert 
rara, eo moMier—be aesured ef u.htg 
juet about tha BEST produet mada 
when you uea Musterole. Tt'e more 
than an ordinary "ealre”—Mu.teeole 
helpe break up local eongeationl 
IN » STRENATIS: Childre«*e MiM 
Musterole. Aleo Regular and Extra 
Stven<th far gro*n-ua. wha prato 
• etronger produet. Ali dragitorea.

PI

i
PI

MUSTĘROtf

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

UAB ARTINK

DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

Kiek suvartojo sviesto
1942 metais Amerikos gin 

kluotos jėgos suvartojo vie
ną milijoną svarų sviesto.

ACHIMG-STIFF 
SORE MUSCLES
For FROMTT relief—rub on Muš
te rolei Massage with this wonderful 
••cocNTER-nuMTAMT" aetually brings 
fresh warm blood to aching museles 
to heip break up painful local con- 
gestion. Better tnan an old-fashioned 
muetardi plaatar 1 in & streng ths.

MįĮSTEROL

VVHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

ISveiloJame 
po Tl-ą 
CkU «Mto

HEMKni 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, ui
M C TLA L LIUCOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonaa: DOFLEVARfl M14

BEGEMAN'S---------- -
4184 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuo j amas
5icn«inu-riklt m-iių, .-'lųmftisto.i ItiKlcInlakų. Jų iMX3lima. atstatyt*. 
ilmigiau Jų iM^lirlMtma. imtaiėyti, kn<l iliiolu J.iim* <itwr
nietŲ imtaniavlm*. J Omų b|k IU-n, I.KUv lU-n ir kitl l»nlt įnikai Kati
nui |»t taisyt i. s

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

=5s

,WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Romm Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Seto — Ruga 
— Radloa — Refrlgerators — 
Wa

Nattooally cdvertlaed Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue. Chicago
Telefonaa — REPUBLIC 6051

ALD. BRYAN HARTNETT

Išreikšdamas pilną pasitikėjimą asmenyje Aid. Bryan Hartnett, se
kančios 12 tvardo organizacijos endorsuoja jo kandidatūrą ir ragina 
balsuotojus to tvardo jį vėl išrinkti: 12TH WARD DEMOCRATIC 
ORGANIZATION, 12TH WARD DEMOCRATIC WOMEN’S ORGA
NIZATION, I2TH WARD POLISH WOMEN’S CLUB, I2TH WARI> 
LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB, BRIGHTON PARK CIVIC ft 
IMPROVEMENT CLUB, BRIGHTON PARK CHAMBER OP COM- 
MERCE, ir MeKINLEY PARK BUSINESS MEN. Tarp tą organiaa- 
cijų sekantieji žymūs asmenys taipgi endorsuoja jo kandidatūra: Hon. 
Frank V. Zintak, Judge Harry P. Beam, Judge John T. Zuris, Cong- 
ressman Martin Gorski, Rep. William J. Gormley ir Rep. John C. 
Klucynskt

Aid. Hartnett yra gimęs ir aug?8 12-tam tvardė, ir dabar yra 
45 metų amžiaus. Jis su savo šeima gyvena po adresu 3516 S. Wash- 
t-enavv Ave., ku»* jis ten užlaiko savo ofisą ir kur visuomet jo tvardo 
piliečiai gali kreiptis savo reikalais. Yra baigęs St. Agnės parap. 
mokyklą ir vėliau De La Šalie Institute.

Gyventojai to tvardo gerai žino jo rekordą — nenuilstančio vei
kimo ir pilno sumanumo aktualių reikalą to wardcu Aid. Hartnett pa
darė žmonių reikalus jo reikalais. Jo visas laikas ir veikimas buvo 
ir yra pašvęstas tyrinėjimu ir pagerinimu visose srityse.

Aid. Hartnett gabumus senai įvertino jo kolegai miesto taryboje 
paskirdami jį į nekurias labai svarbias komisijas, kaip tai finansų, 
aviacijos, rekreacijos,, ir sveikatos. Jis dabar pirmininkauja Commi- 
ttee of Local Industries, Streets and Alleys. (Skelb.)

dr

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsiankydaml 

į šią Modernišką Uetnvių Įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRgtaia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St
: ---- - --------- , ,,_____ #

MAGSACL

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAI 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

8ICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms šyr&i ir Suknelės

Mūsų Specialybė

geros rOAIea omterų 
<-lotk kotai

kailiukai.
aak kai

ta ta arha

ATMITE IR PATYS PAMATYVITE ftIANDIEM

PEOPLES CLOAK airi BMDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mra. K. P. MvteKir MMK Sav.

i NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYOA KLAUSOSI i

rURGUTI/
IRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIEKUOUKTI METAI! —

firan.su


DIENRA8TIS DRAUGAS šeštadienis, vasario 6, 1913

Metinis Tėvu Marijonu Benoraoarbiu 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 pavergtąjį! išlaisvinimą

BUVĘS LIETUVOS KAREIVIS 
DABAR DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Antanas šidtys

Shelby, Miss. Antanas prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo 
armiją gyveno Rochester, 
N. Y.

Antanas Šukys yra vedęs 
ir turi du vaikus.

Gaisras fabrike
• • I

Chicggoje, pereito ketvir
tadienio vakare, Armour ir 
Co.. fabrike, 32nd. str., 
Benson ave., kilo muilo _ 

Antanas Šukys, 42 metų klijau3 skyriuje dešimt ex

ir
ir

amžiaus, yra gimęs Lietu
voje, Roblių kaime, Pane
munėlio valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje. Antanas tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje pus- 
karininku pirmame parube- 
žiniame pulke, trečiame ba-
talijone, 3-čioje kuopoje. Į __________________
Ameriką atvažiavo 1923 me-į r , ,Wv. ■

tais. Ii karto dirbo fabrike, JlKiegS 2,000 VIŠČIUKŲ 
o paskui išmoko kirpėjo
amato ir turėjo savo kirpyk 
lą ir turėjo gerą pasisekimą 
darbe.

pliozijų iš hydrogen tankų. 
Ugnis perbėgo per hydrena- 
tion fabriko skyrių, kur dir
bamas muilas ir klijus. Dvi
dešimt darbininkų pabėgo iš 
fabriko, kai tik įvyko pir
moji explozija.

Antanas Šukys į Dėdės Sa

Sterling, III. Vasario 4 
dieną Milledgeville viščiukų 
perinimo name gaisras su
naikino 2,000 vištukų. Sude
gė viščiukų namas ir gara-

mo armiją įstojo 1942 me-’žas. Gaisras sukėlė $10,000 
tais, rugsėjo 9 dieną. Jo da- nuostolių.
bortinis adresas yra Hų. Be-i ------------------------
t^y 243rd FA B.N. Camp' SKELBKITĖS DRAUGE

Vi

8)1
1

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

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti Seime. TT. Marjonų Bendradarbių Dv. Vadas,

DR. HAMBRO KALBĖS CHICAGOJE
DR. HAMBRO PASAKYS REIKŠMINGĄ KALBĄ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME, ' 
VASARIO 14 D., 2:30 VAL. P.P. ORCHESTRA H ALL

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 m. sukakties 
minėjime Chicagoje vasario 
14 d. sutiko pasakyti kalbą 
Dr. Carl J. Hambro, Norve
gijos parlamento p rminin- 
kas.

Gimė jisai Bergene, Nor
vegijoje. Jau būdamas \ stu
dentu atgaivino studentų 
sąjungą ir buvo tris kartus 
Norvegijos konservatytinėą 
studentų unijos pirmininku. 
Visuomenė įvertino jo uolų 
darbą tėvynei ir jau 1926 
m. jisai buvo išrinktas par
lamento pirmininku. Jis bu
vo pats jauniausia pirminin
kas, koks yra buvęs Norve
gijoje ir ėjo tas pareigas 
daugiau kartų, kaip kuris 
įeitas. Jisai -buvo vyriau
siuoju redaktoriumi konser
vatyvių laikraščio “Mongen- 
bladet” ir yra pirmininku 
norvegų informacijų agen
tūros “Norsk Telegram Bu
reau” bei viso pasaulio nor
vegų sąjungos “Nordmanns- 
bundet”.

Nuo 1924 m. vadovavo 
norvegų konservatorių par
tijai, 1926 m. buvo paskir
tas atstovu prie Tautų Są
jungos, kur 1939 metais bu
vo išrinktas Tautų Sąjun
gos pirmininku. Hambro yra

nepaprasto darbštumo žmo
gumi. Be savo politinio dar
bo jisai dar yra išvertęs

DR. CARL J. HAMBRO

apie 50 knygų ir pats para
šęs apie 20. Neseniai išėjo 
jo garsi knyga “Hovv To 
Win The Peace”, kurioje ji
sai iškelia didelę krikščiony
bės reikšmę pasaulio kūri
me.

Vasario 14 d. 2:30 vai. p. 
p. jis kalbės Orchestra Hali 
apie pokarinį Europos ats
tatymą.

14 metą mergaitė paliko mokyklą 
ir nuėjo j naktini klubą šokti

Chicagoje, 1941 metais, 
kovo mėnesį, persiskyrė vie
nas vyras ir žmona, kitaip 
sakant gavo divorsą. Jų dūk 
tė pasiliko pas motiną, šian 
dien jų duktė turi 14 metų 
amžiaus. Duktė lankė aukš
tesnę mokyklą. Bet ji pame
tė mokyklą ir nuėjo į nakti
nį klubą šokti.

1943 metais, vasario 4 
dieną, minimos dukters tė
vas nuėjo į teismą. Į teismą 
atvyko ir duktė. Tėvas teis
me pareiškė, kad jo duktė 
per naktis praleidžia laiką 
naktiniame klube ir nurodė, 
kad jai gręsia įvairūs pavo
jai. Tėvas teisme prašė ap
saugoti dukrą nuo pavojų.

Kada teisėjas išklausė vi
są istoriją, tai jis paklausė 
mergaitės, ar tai tiesa kas 
čia sakoma. Tada mergaitė 

x

drąsiai atsakė: “nesakyk, 
kad aš 14 metų amžiaus. Ki 
tą mėnesį man bus 15 metų 
ir aš nenoriu būti Laikoma 
vaiku”.

Mergaitės motina teisme 
pareiškė, kad ji savo dukrą 
grąžins į mokyklą ir iš
trauks- iš naktinio klubo 
darbų.

Teisėjas laikinai pavedė 
mergaitę mažamečių teismo 
autoritetams ją prižiūrėti.

Nemaloni ši istorija. Bet 
ši istorija irgi sako, kad 
vaikai matytų tėvų gra

užų sugyvenimą, tai," turbūt, 
tėvams nereikėtų šauktis 
teismo autoritetų, kad jų 
vaikas būtų sutvarkytas. Tė 
vų gražus gyvenimas vaiką 
lydėtų gerumo keliu.

Tie divorsai daug žalos 
atneša vaikams ir tautai.

Vyrui iškelta byla dėl daugpatystės

mu

Perviršijantis!
visur linkimas yra prie

010 Gold

TRAUKINYS TROKA 
PUSIAU PERPIOVĖ

Pereito ketvirtadienio va
kare expliodavo (sudegė) 
Petroleum trokas, kuriame 
buvo pripilta 6,000 galionų 
aliejaus. Troko expliozija 
įvyko kai į rytus einantis 
Burlington traukinys La 
Grange sudavė į aliejaus tro 
ką. Buvo užmuštas troko 
vairuotojas, sužeisti du trau 
kinio tarnautojai ir gaisras 
palietė kitus septyniu3 auto
mobilius ir apie ketvirtį 
mailės degė geležinkelio pa
bėgiai.
NELAIME

CIGARETTES

Besder a Digest nebando padidinti pardavimą Old 
• ar ttkeltl virAystę Mie katro IA 7 cigaretų. 

t.?art plrm *r P° paskelbimo Aio straipsnio
OkstanČlai rūkytojų palinko prie Old Oold gėrt- 
amles skonio neprilygstančio Latakia lapo.

NAUJO! OftRftKlTftS SAMMV KAYF/S BAND AND GUE8T8!

GERKLES ERZINANČIŲ 
TARS IR RESINS

NIKOTINO

Kaip {rodoma bcprirtelinRų, beda
li Akų neprašytų tyrinėjimų 7 va
dovaujančių rūAių — padaryta 
dčl Rcadcr’* Digest

Chicagoje vienas vyras 
nutarė apsiženyti. Tai buvo 
1938 metais. 1938 metais, 
spalių 18 diena paskirta ves 
tuvių diena. Vestuvių diena 
vyro mylimoji 1 dirbo ir 
nenorėjo atsitraukti nuo 
darbo, todėl vestuvių parei
gose atstovavo vyro mylimą 
ją jo sesuo. Taip tas vyras 
pareiškė teisme.

PATRAUKTAS Į TEISMĄ

Dabar tas vyras patrau
ktas į teismą už daugpatys
tę (bigamiją). Jei paaiškės, 
kad jo pirmoji moterystė 
buvo tikra, tai vyrukas bus 
nubaustas už daugpatystę.

Tojo vyro advokatas teis
me prašė, kad jis būtų ištei
sintas dėl • nežinojimo. Tei
sėjas pareiškė, kad tas vy
rukas žaidžia su moterystės 
įstatymais, todėl teisėjas pa 
vedė valstybės advokatui 
pravesti investigacija dėl to 
vyro daugpatystės.

Kaltinami apgavystėje

Matyti tas vyras norėjo 
“pagudravoti”. O dabar už 
tas “gudrybes” turi vyras 
nemažai “triubelio”.

Gaisras sakelė 
$250,000 nuostolių

St. Louis. The Hammer 
Dry Plate ir Film Co. fabri
ką ugnis, pereitą ketvirta
dienį, sunaikino ir sukėlė 
$250,000 nuostolių. Gaisras 
kilo dėl dviejų expliozijų.

TIRIAMA

►assifrsr

TREČIADIENIAIS—
7 vai. vak. — WRBM

Traukinys troką pusiau 
perpiovė ir troko degančią 
dalį kur sėdėjo troko vairuo 
tojas traukinys vilko tris 
kvoterius mailės iki sekan
čios stoties, Congress Park.' Chicagoje Kainų tvarky-

Nelaimė įvyko prie La mo °Yisas yra gavęs prane-
Grange rd. ir Burlington Simą apie 8 asmenis, kurie
ave., T ji Grange. netinkamai vartoja gazolino

_ racionavimo knygeles, šeši
KAIP TAI JVYKO ,4 tur, ,.c„ raci.

Vienas liudininkas pareiš- onavimo knygeles, o du iš 
kė, kad kelio vartai buvo už jų turi “B” knygelę. Jie ga-, 
daryti, kai praėjo prekinis žoliną vartojo ne tiems tik- 
trankinys. Kai tik vartai at siams, kuriems buvo duotas, 
sidarė, tai tuojau važiavo Kainų ofisas iškels prieš mi 
trokas. Kada trokas buvo nimus asmenis bylą.
įvažiavęs pusiau kelio, tai -------------------------
ėmė skambėti varpelis, bet Įdomiausias laikraštis yra

Diautfaa Avine tete^notOl
Miss Estelle Carey. nužu

dyta Chicagoje apartamen
te, kurios ryšiai su genge 
panaudojami surasti žmog
žudystės pėdsakai.

PATARNAVIMAI

jau vėlu buvo grįžti atgal. 
Tuo laiku užbėgo traukinys 
ir įvyko nelaimė.

“Draugas”. Paragink savo 
pažįstamus užsisakyti “Drau

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LATJTERER CO. 
tu W. MADISON ST.

RAN.
FT.AOS - BANNERS . RADORS

X Razbadauskų šeima 
Town of Lake šiomis dieno
mis turėjo viešnią iš Wau- 
kegan, III., Rozaliją šimkai- 
tę, kuri atostogų proga no
rėjo pasimatyti su pažįsta
mais. Ta pačia proga prisi
rašė ir prie TT. Marijonų 
Bendradarbių skyriaus.

X Vaišvilų vaistinėj eiče- 
riečiai dar gali gauti tikie
tų į “Draugo” koncertą po 
$1.25. Šios kainos ir po 75c. 
tikietų galima gauti taip pat 
pas Skrickus ir seną buvusį 
“Draugo” agentą, seną mūs 
dienraščio bičiulį AValterį 
šemetulsk/.

X Sofija Mockevičiūtė, 
1604 S. 48 Ct., Cicero, sau
sio 29 d. baigė Morton High 
School. Mokykloj ji buvo 
tiek gabi, kad mokslą baigė 
pusmečiu anksčiau. Dabar 
toji pati mokykla pakvietė 
ją užimti ofise stenografės 
vietą.

X Juozas Jokantas, vie
nas brolių žinomų kontrak- 
torių, “Draugo” koncerto ti
kietų nupirko už $5.00. Kon
certe dalyvaus su visa savo 
šeima. Jokantų kontrakto- 
rystės ofisas randasi adresu 
4138 Archer Ave. Beje, Juo
zas pasižadėjo dalyvauti ir 
TT. Marijonų Bendradarbių 
seime.

X Dr. S. Palutsis, liuosno- 
riai įstojęs į karo laivyną, 
išvyksta į San Diego, Cal., 
vasario 22 d. Išsyk pakelia
mas į Lieutenant laipsnį. Dr. 
Palutsis buvo Cicero Public 
Schools, Eagles ir kitų or
ganizacijų oficialiu gydyto
ju.

X Alphonse Janulis, sū
nus Ant. ir Helenos Janulių, 
3935 S. Rockwell St., šiomis 
dienomis išvyko į kariuo
menę. Prieš kiek laiko buvo 
išvykęs į Havvaii uždarbiau
ti ir pamatyti pasaulio. Jis 
yra didelis fotografijų mė
gėjas. Savo name vienas 
kambarys yra pilnas gražio
mis jo paties padarytomis 
nuotraukomis. Tikra paveik
slų galerija.

X Adolfas Alelifinas, sū
nus žinomų bridgeportiečių 
Aleliūnų, rašo laišką iš A- 
laskos, kad pašauktas į ka
riuomenę priskirtas į inži
nierių korpusą. Kariuomenės 
gyvenimu labai patenkintas. 
Ypatingai, sako, kareiviai 
gerai maitinami. Jis buvo 
išvykęs į Alaską uždarbiau
ti. Ii ten ir pašauktas į ka
riuomenę.


