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GUADALCANAL PILNAI MUSU!!
Kursk Rusijoje jau užimtas; 
Rostov netoli

Tik yra 43 mylios iki Khorkov
, MASKVA, vas. 9. — Ru- 
sų kariuomenė užėmė Kur
sk miestą Pietų Rusijos 
fronte ir dabar iš tos vie
tos siekia iki Rostovo 125 
mylių į Pietus.

Kursk miestas buvo vie
nas iš didžiausių Vokietijos 

•> bazių Rusijoje ir centras 
fek traukinių linijai iš Maskvos 

iki Krimejos, kuri yra bu
vus Vokiečių rankose nuo
lapkričio mėn., 1941 m.

N; ’ •

43 MYLIOS IKI KHORKOV

Kursk miestas yra cent-{ i • • ,
ras ūkies produktų, gele
žies išdirbystės, dabar yra 
centras Rusijos kariuome-

Stalingradas jau vėl 
pradeda pagyvėti

STALINGRADAS, vas. 9. 
— Šiuo laiku Stalingradas 
jau po biskį pradeda vėl 
pagyvėti ir atsistatyti..

Vietomis mieste matosi 
iškabos, “Nurodykite pani
kos skleidėjus ir vagius.”

j • '
Visur Stalingrade mat-osi 

ženklai, kad padrąsinus gy
ventojus ramiai užsilaikyti 
kol pilna tvarka bus atsta
tyta ir visi griuvėsiai bu? 
nuvalyti. Sakoma., kad nė-j

KARO VAIZDAS NEW GUINEA Japonai 'pasitraukė' iš Guadalcanal 
apylinkės

A

Knox oficialiai praneša Solomons
* / '

salų laimėjimus
NEW YORK, vas. 9. —■ salų laimėjimus. Jis sako, 

kad japonai prisipažįsta 
prie pralaimėjimų salose.

Tai ne karo pratybos, bet tikra kova Papau apylinkėje laike pasekmingų mūšių, žen- 
_ . . |ra nam0 Stalingrade, kuris <gjant į Būna, kur australiečiai po sunkios ugnies išvalė japonus iš apsigynimo urvų,

nes ir šie įama a vyi i i. turėtų svaiko stogo ir pa- | 30 jardų nuo mūšio vietos. Centre matosi U. S. gen. Stuart tankas, kurį vairuoja aus 
Kharkov kuris yra tik 43 Į čiame Stalingrade vos beli-, t„iiečiai.

mylios į Pietus. Toje kelio- keletas sveikų namų. Vi-J -- IX L T
nėję iki Kharkov rusai jau matoai sukrauti Vokie |\g|*0 [)gf|)0 |drYDd nCDFIDdŽHIO
paėmė 12 miestų. i čių lavonai. Pačiame Stalin-!

-------------------------- I grade dabar yra daug dau-

j DeGaulIe peikia Gmdgiau kareivių negu
valdžia Afrikoje

LONDONAS, vas. 9. —
Gen. DeGaulle šiandien iš
sireiškė, kad naujoji valdžia 
Afrikoje yra” be pamato ir 

• paviršutiniška.” Jis tuomi 
davė suprasti, kad jis tolo

kai yra nuo susitarimo su 
Giraud.

DeGaulle prisipažino, kad 
“kaikurie žygiai buvo sek- 

. mingi to krašto išlaisvini- 
z mo.” Sakoma, kad DeGau

lle tokiu būdu pagyrė Gi
raud-. panaikintus įstatymus 
prieš žydrus ir kelius paleis
tus politinius kalinius. De- 
Gaulle vėl priminė, jog tik 
tada bus pažanga Afrikoje, 
kai pilnas Prancūzų Res
publikos statutas bus pra
vestas.

eilinių gyventojų.
algų padinimu 1

Olandai Vilniuj įsteigė 
ūkiniu tyrimu centrą

Japonijos imperatoriaus 
štabas praneša, kad buvo 
įsakyta, kariuomenei pasi
traukti iš Guadalcanal Solo
mons salų apylinkėje “atli- 
'kus uždavinį”. Tos žinios 
buvo išsiųstos iš paties To
kijo miesto. Tai yra pirmas 
japonų prisipažinimas aplei
dimo svarbios apylinkės, 
kur buvo tiek daug pralieta 
kraujo.

Tas pats pranešimas taip
gi duoda žinių, kad japonai 
jau apleido Būna, Naujojoj 
Gvinėjoj. Gen. McArthur 
jan prieš tris savaites pra
nešė apie australiečių ir a- 
merikiečių laimėjimus tose 
apylinkėse.

Japonai toliau prisipažįs
ta, kad žuvo japonų apie

_ , 16,734 Runa ir Guadalcanal'
'į apylinkėse. J. Valstybių pra

nešimu, japonai pražudė a- 
pie 60,000 savo kariuome
nės ir tas skaičius buvo 
tiksliai vedamas Karo De
partamento.

WASHINGTON, vas. 9.— 
J. Valstybių Laivyno Sekre
torius Knox šiandien oficia
liai praneša apie Solomons

Pasipriešinimas Amerikos 

kariuomenei “visiškai sus
tojo. ’ ’

Tai tokiu būdu karo lai-h
ke japonai pasidavė ir ap
leido svarbias vietas J. Val
stybės oro jėgoms ir kariuo
menei.

Dabar Amerikos oro jė
gos galės tvirtai ' pastatyti 
savo oro bazes, iš kurių bus 
galima atakuoti japonus ki
tur Pacifike.

Prieš kiek laiko buvo pra

nešta, kad japonai traukia 
dideles jėgas Solomons sa
lų apylinkėje, tai jie tik pas
lėpė savo evakuaciją iš sa
lų, o nemanė pradėti naujų 
mūšių už salas.

DeGaulle atstovas 
tariasi su Giraud

ALGIER, vas. 9. — Šia- 
F me mieste atvyko gen. G. 

Catroux, vienas iš artimųjų 
DeGaulle pagelbininkų pasi
tarti eu Giraud. Ir tuo tar-k » . • S.
pu reikia paminėti, kad 
šiame mieste buvo sudary-

Galinga Amerikos 
ataka Rangoone

NEW DELHI, vas. 9. — 
Didžiausias skaičius Ameri
kos bombanešių atakavo 

i Rangoon miestą, kuris yra 
japonų laikomose Eurmos 
dalyse Indijoje. Buvo daug 
nepaprastų gaisrų, ypatin
gai Ahlone uoste, nes ame
rikonai tikrai pataikė ir su- 
naikinikinimas buvo dide
lis. Rangoon traukinių lini
jos taipgi buvo gerokai 
bombarduotos. Japonų or
laiviai mėgino pasipriešinti į 
ir. vienas buvo sunaikintas,
bet visi Amerikos orlaiviai• 1 .
sugrįžo.

Amerikos submarinai 
nuskandino 5 japonu 
laivus

Kur nors Paficike, vasar. 
9. — Amerikos submarinas 
Wahoo keliaudamas Naujos 
Gvinėjos apylinkėje, šian
dien sugrįžo' į savo bazę,

agentūra praneša, kad Olan- 
Reikia bijoti infliacijos su betvarkingu I dijos Rytų Bendrovė ima

. < 1. 1. . atsisakyti nuo minties per-
alęyiį padidinimu
WASHINGTON, vas. 9.— 

Karo Darbo Bordas šiandie 
praneša, kad “Keturios Di
džiosios” mėsos išdirbimo

• . . r <

kompanijos negali pakelti 
darbininkų algas, kad išlai
kius Bordo nustatytos for- 
mulos “mažojo plieno” nus
prendimo. Tada buvo nutar
ta palaikyti algas pagal 
rugsėjo 15 d., 1942 m. aukš
tumos. . .

Karo Darbo Bordas atsa

kė užtvirtinti unijų media
torių pramatyta algų pen
kių ir pusės centų pakėli
mą, kurį būtų turėję mokė
ti Armour, Wilson, Swift, ir 
Cudahy kompanijos. Beveik 
180,000 darbininkų lauke to
kio algos padidinimą.

Suprantama, kad valdžiom 
įstaigos nori išlaikyti nusis
tatymą, kad algos pakėli
mas neprisidėtų prie pra- 
matomos infliacijos.

Lietuvos žmonės baisiai karo
> , «

nuvarginti šiuo laiku
Lankėsi lietuvių delegacija Berlyne

ta vieša pasitarimo taryba, 1 pranešė, jog kelionė labai 
kuri nuolat svarstys karo j puikiai pasisekė, nes buvo 

reikalus ir susideda iš 26 tuo tarpu nuskandinta vie
nas japonų destrojeris, du 
prekiniai laivai, vienas tran
sportas, ir aliejaus tanke- 
ris.

Europos vadų ir 12 Mozle- 
Ymy-

Nors nekariauja, bet 
laivai eina į dugių

LKFSB ‘Deutsche Zeitung 
in Ostland” paskelbė prane
šimą, kad vėl keli šimtai 
darbininkų iš Vilniaus kraš
to išvežti į Vokietijos fab
rikus. Tačiau kitas nacių 
laikraštis: “Krakauer Zei
tung” praneša, kad prie
varta sumobilizuoti darbi
ninkai iš Vilniaus apylin
kių buvo patikrinti nacių 
gydytojo dr. Dietze, kuris 
peržiūrėjęs sveikatą 1,137 
darbininkų rado tinkamų 
darbui tik 648. Kiti buvo

Nuo šio karo pradžios iki' laivus. 
1942 metų pabaigos švedai 
nors ir nekariauja, bet nus-

kelti ištisus olandų kaimus 
į rytūs. Ji tačiau esanti įs
teigusi ūkio tyrimo centrą 
Vilniuje ir planuoja steigti 
mokyklas kolonistams pa
čioje Olandijoje. Viena to
kia mokykla jau veikianti. 
Joje 300 jaunų farmerių 
mokosi ūkio dalykų, be to 
— vokiečių, rusų kalbų, ge
ografijos, etnologijos (apie 
įvairias tautas) ir draus
mingumo.

Amerikos lakūnai 
nušovė 18 orlaiviu

LKFSB žiniomis iš Lon
dono keletas Lietuvos žmo
nių netaip senai lankėsi 
Berlyne, Rytų Kraštų mi
nisterijoje. Profesinių są-1 Vo. 
jungų pirmininkas pulk. 
Urbonas vieno priėmimo 
metu pasakė kalbą. Specia
lioj Jktonferencijoje, kuri (ne 
aišku ar ji buvo sušaukta 
Berlyne, ar Vilniuje) svar-

’ Kur nona šiaurinėje Af
rikoje, vas. 9. — Amerikos 
lakūnai gerai smogė Rom- 
mėlio kariuomenei, kai bom
bardavo Gabes komunikaci
jos linijas ir nušovė mažiau
sia 18 nacių orlaivių atako
je. 5 alijantų orlaiviąi žu-

Jie žuvo, bet jy 
vardai gyvi

Japonai savotiškai aiš
kina "atsitraukimą"

SAN FRANCISCO, vas. 
9. — Japonijos vyriausybė 
savotiškai aiškina “jųjų pa
sitraukimą į naujas strate
gines” pozicijas pradžioje 
vasario mėnesio.

Japonijos bulitenas aiški
na, “kad galinga Japonijos 
jėga buvo išsiųsta, kad su
laikius priešo naujas ata
kas Guadalcanal ir Būna a- 
pylinkėse ir kad įsteigus 
naujas bazes kitose Solo
mons salų vietose.”

Šie pranešimai toliau aiš
kina, kad, “nnepaisant prie-

dėti planavimą įsigyti visą šo 8»u»«os jėgos (t. y. A- 
eilę bazių, kurios eitų psr merikoa) kelionės tikslas

Daugiau bazių, kad 
nugalėjus japonus 
amžinai, sako Knox

WASHINGTON, vas. 9.— 
Laivyno sekretorius Knox, 
šiandien pranešė kongresui, 
kad jis tuojau norėtų pra-

visą Pacifiko jūrą per “lend 
-lease” programos, kad nu
galėjus japonus amžinai. 
Kongresmanaa Mansfield iš 
Montanos valstybės pareiš
kė, kad Amerika turėtų į- 
vygdinti tokį planą taikos 
laike, jei'net kainuotų šiek 
tiek.

Liūdidamas prieš komisi
jos^ kuri gali pratęsti 60 

. bilijonų 4 ‘lend-lease ’ ’ prog-

buvo atsiektas objektyviai. 
Naujos pozicijčs buvo įstei
gtos kitur iš kurių bus va
romas karas ir atakavi-
mas »>

1 ramą kitiems metams. 
Penki Sullivan broliai žu- Į prašė, kad būtų pramatytas 

vo viename laive Solomons apginklavimas *tų tautų per 
stė Vilniaus krašto ūkinius mūšiuose. Laivas Juneau ' kurių. kraštą reikėtų J. Val-
reikalus, kalbėjo Vilniaus 
burmistras Dabulsvičius.'Jei 
tie lietuviai važiavo į centre 
įstaigas ginti Lietuvos žmo
nių reikalų, tai jie taip ir

sergą tuberkulioze, širdies 
Submarinas Wahoo iki “Uplmu <dėl sunkių už- 

šiol jau yra nuskandinęs 8 krečiamų ligų), venerinėmis I turėjo padaryti, bet jei tai
ligomis, epilepsija, tracho-' buvo tik nacių pataikūnų

ma. Nėra abejonės, kad karo 
sunkios sąlygos ir vokiečių 
kieta okupacija yra priežas-tojo 166 prekinius laivus, iš 601 tono. Ir per tą laiką 

447,365 tonas, įskaitant 10 j se laivuose neteko gyvybių, tirai tokio vilniečių sveika 
▼ žuvimo laivų, susidedančių ' 1,011 asmenų paskandintuo-1 tos sumenkėjimo. *

delegacija, tai ji Lietuvos 

žmonių neatstovauja ir su 

šliaukia visų lietuvių pas

merkimo.

buvo paskandintas. Dabar 
Sullivan brolių vardu bus 
pavadintas naikintuvas.

Penki broliai Sullivan bu 
vo geri katalikai jaunuoliai. 
Pranas J. Spellman, New 
York arkivyskupas, Mr. ir 
Mrs. Thomas F. Sullivan 
(penkių žuvusių sūnų tė-

stybių kariuomenei keliauti, 
“kad pasiekus Vokietiją.”

Kalbėdamas prieš tą ko
misiją Knox pranešė, kad 
“tuojau po karo Amerika 
turėtų pasirūpinti, kad ji 
būtų valdovė visos eilės sa
lų ir bazių Pacifiko jūroje,

Tokyo pranešimas toliau 
sako, “kad Amerikos nuos
toliai buvo gana sunkūs, 
nes daugiau kaip 25,000 ofi- 
cierių ir kareivių žuvo. Dau
giau kaip 230 Amerikos or
laivių buvo sunaikinta ir 25 
tankų pražuvo.

Neoficialus pranešimas iš 
Waahington, D. C. aiškina, 
kad japonai patys prarado 
daugiau kaip 60,000 karei
vių ir jūreivių Solomons 
mūšyje.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių,

ir kad išvengus ateityje pa 
varna) įteikė Sv. Tėvo me-; našių karų. Mes turime nu
dalį, kaip ženklą herojų šei-' ginkluoti Japoniją taip, kad gerai apmokamų darbų! 
mai. | ji liktų nuginkluota.’’



o DIENRAŠTIS DRAUG AS
k>

**• ^čiadremb, ras. 40, lM’3

Katalikų misijpirirrkų 
darbeotė

Naujoji Gvinėja (New Guinea)
Kas ji tokia, kada atrasta; jos klimatas, 
gyventojai ir vargai pirmųjų misionierių.

(Tęsinys) i kol misijonieriai galėjo pa
siekti Naująją Gvinėją ir 
pradėti savo rašiukimo dar 

Ibą. Kad atbaidyti mieijpnie-
Popiežius Leonas XIII ru-; rius n'«*> Naujosios. Gvinė- 

gsėjo 19 d. 1881 m. leido šir- Į Jos salos ir užsibrėžto dar- 
dies V. Jėzaus prancūzams i b0, buvo statomos įvairios 
misijonieriands vykti į Nau- kliūtys.x Jiems buvo praneš- 
jąją Gvinėją ir darbuotis kad saloje yra nuodingas 
misijų reikale. Misijonieriai, *r nepakenčiamas oras ir 
kun. Verias su dviems kitais neįmanoma baltajam žmo- 
vienuoliais leidosi į ilgą ir gyventi. Bet mi3ijonie- 
pavojingą keliorę. Po 13 mė- r*ai to nepaisė. Paskui buvo 
nėšių kelionės jūromis pa- Pranešta, kad saloje gyve- 
siekė Naujosios Britanijos na žiauriausi laukiniai žmo- 
krantus. Laivas apsistojo gė'.žiai, kokių kitose pašau- Į 
prię.,sąlos Thursday. kaimy- bo dalyse nesiranda. Ir šias 
nystėje Yule salos, netoli! žibias misijonieriai sutiko 
Naujos Gvinėjos. Bet ,toli- ramia širdžia ir tik teira- 
mesnė kelionė į Naująją VOSŪ kaip greit laivas juos 
Gvinėją jiems buvo uždary- painis atsiekimui galutino 
ta. Ir taip prabėgo 4 metai tikslo. Galų gale jų netai- 
_________________________ mei buvo pravestas šie įsta

U1PLCDO BAT V' KRAUTUVES

Kada New Yorke buvo pranešta, kad sekmadienį 3 vai. po pietų bus užšaldyta batų 
pardavimas, tai Delancey gatvėš krautuvėje, Nevv Yorke žmonės užplūdo krautuvę 
pirkti batų. Vaizdas kaip prieš Kalėdas. Krautuvės, kurios sekmadieniais reguliariai 
esti atdaros — buvo pripildytos batų pirkėjų.

Kaip netikėtai 
ateina mirtis

Barron, Wis. Pereitą sek-

Kinijos ministeris 
atvyko prie Šv. Tėvo

, Kinijos pirmasis ministe-
madienį automobilyje ketu- atvyko s<wt0 į f
ri jaunuoliai mirė nuo apsi-
nuodijimo dujomis (carbon1 
meaoxide>.

Automobiliu važiavo ko T*™ MV0 atstovu P^kyrė 
turi jaunuoliai, jų aato motai- Cbeou Kang Šie, pirmiau

j lis įklimpo į sniegą. Jie lau- J* k»vo charge daffaires 
kė pagalbos, kad jiems pa-' Šveicarijoje. Ki tujos ats-
dėtų kas nors iš sniego iš- tovas Vatikane buvo sutik' 
-sikapstyti. Belaukdami, ma- aukštx* pareigūnų ir 
tyti, pasuko šildytuvą. Besi- dudentų, iš Propagan-
šildydami automobilyje ketu ko^gij°8 • Vėliau Kini- 
ri jaunuoliai žuvo nuo dujų.' Jos niinisteris prie Vatikano 
Visi keturi jaunuoliai buvo dalyvavo pietuose pas U. S. 
po 19 metų amžiaus. Jų la- charSe d’affaires prie Vati-

Kinijos valdžia prie Rv.

Kam Reikalingi
•, f

•» ' ii

B10DAM ANT tttHMItfV 
UŽ prieinama kaina 
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TIRTAS VIRS $6,009,000.00
Atvargo* Fondas virš $709,000«
ChaM*ered and supervised by U. 
S. Government. Member oi Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL . 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIUginia 1141

Didelė Krautuve

RAKAMI. KAOM),

JEWELKY 
Viskas po višnu stogu

JOS. r. SUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRtKO HAI)H> PKOUKAMAI: 

WCVL» 1000 k. nedčlloii vnk. 9 vnl. 
WHFC 1450 k. ki lvorgalm 7 v. v.

vonai rasti automobilyje.

kė primiciją. Šis 193T m. į- 
vykis apvainikavo mi«jo 
nierių nuveiktus salioje dar
bus nuo 1885 m.

Kaip kad ir pirmųjų Kris
taus kareivių būrelis buvo

sinį luomą iš vietos gyven- i gant Dievui
laikrii bė
lamirn an"siau jo, kaip už tą visa ga- bažnyčių ir koplyčių. Jos tą

tymaL~ draūdžiąs Hisikurti lėčiau įmokėti'? Jis man darbą mylėjo ir joms sekėsi tojų. Kadangi saloje nėra ka ;kaičius augo ir dįdeSBi dar- 
Naujojoj Gvinėjoj, ši pas- Pasake; Tt,: rsdąy aa, j atlikti bažnyčių priežiūra , talikų seminąrijos, tai pir-į bai buv0 athkti. Šiandie mi-

los randasi keli misijonie Be to, rūpinosi našlaičiais mutinis vietos jaunikaitis! sijonįerių veikimas saloje 
riai, kurie nori plaukti i' ir ligoniais teikiant visoke trokštantis būti kunigu bu- paiengvėjo ir eina daug spai

kaino.

Asirų Kostalmi
Illinois valstybėje perei

tais metais audros atėmė 27 
gyvybes, 142 žmonės buvo 
sužeisti ir audros sužaloda
mas nuosavybes sukėlė 

aci-, $24,40.000 nuostolių.

katine žinia katalikams nū
į sijonieriams buvo liūdniau- . . . _ , . w .
Isia Bet ir tas neatstūmė ! Na,A]ąJą Pag^ą. Vargšų glo- [ vo įsaiųstas gana tok nuo| čiau. kunigų ir seselių,
I jų nuo užsibrėžto tikslo. Pa-| kas Juoa ,ten Tams- bai statė ligonines ir naš- j savo tėvynės — Madagas- yra gaita g

ta turi laivą, nuvežk juo?. laičių prieglaudas. Visi tie karo saloj į Tėvų Jėzuitų 
" '"^aCal bet "pasiliko an" ^a^ bus da<^*a,usias man a*' gražūs misijonierių darbai seminariją. Ten baigęs moks 
SX,nių salų ir darbavos..1 lygumI^’'- ' patrauks daug vietos gyven- lūs 1937 m. buvo įšventin-
kiek aplinkybės leido. Po ku-1 “Aš esu Pr'ote3ton’iS- bet, tojų po Kristaus vėliava. ' taa į kunigus; grįžęs atgal į 
rio laiko įstatymas buvo 1114110 kalikų mi- ; Nora aiinku Ditiekti tik } savo tėvynę laikė primici-
šiek tiek sušvelnintas ir, be 
fo, padaryta išimti*, - kad 
misijonieriams, būtų leista 
vykti į Naująją Gvinėją.

sivedę Dievo valiai jie ne •

I Moresby pasitarnauja 
katalikams misijonieriams

Po kelių metų misijonie-: 
riams užtekėjo vilties sau-; 
lutė. Didžiausia kliūtis buvo i 

i prašalinta. Išrodė, kad ke- 
I lias jau atdaras, tik reikėjo 
laivo. Misijonieriai ant tiek
buvo suvargę, kad neturėjo -Z'L L’' j 7oo= K, . , „ J Birželio 19 d.. 1885 m. patipinigų laivakortei. Ir vet pa- . _ . , . .£ ko Thursday salą ir po 4sijuto keblioje padėtyje. Bet 
Dievo apvaizda šią kliūtį 
prašalino.

sijonieriams yra begalinėję skaitiįnes, ‘bet bendrai ' 3as viršuJe to Patie3 aukš' 
Aš paskolinsiu jiems laivą., 
kuris dabar stovi prie salos 
forret ir pats jus nuvešiu 
iki to laivo.”

Misijonieriai, išgirdę to
kią žinią, džiaugėsi, kad ga

yra žinoma, kad dabar sa
lose randasi apie 60,000 k a-

tojo kalno — Albert Edr 
ward, ir toje pačioje vieto-

talikų. Saloje darbuojasi | Je’ kur kun- šerius išlipęs 
virš 60 kunigų. 57 broliukaiJš laivo Pirm{* kart^ saloJe

- , nuolat augš. 
Lų gide išmušė laukiamoji
valanda. Misijonieriai mal
dauja kapitoną, kad k ;o grei 
Siauriai pradėti kelionę. Ka 
pitonas pasiėmęs misijonie-

ir 85 seselės. Tas skaičius

Pirm&s vietos kunigas

Per pastaruosius 57 me
tus misijonieriai ant tos sa
los labai daug gero padarė

laikė šv. Mišias. Kalnas Al
be r t-Edw aud siekia 14,400 
pėdų. Ant jo yra misijonie
rių pastatyta milžiniška Kri
staus stovyia. Tas kalnas 
misijonierių gyvenime dabar i 
turi didelės reikšmės. Ant 
jo pirmas ateivis misijonie-

jaunimo — mergaičių ir ber 
naieių, kurie diena iš dienos 
mokina savo genties žmo 
nes ir prirengia krikštui. Jie 
atsiduria į sunkiai prieina
mas vietas ir, būdami tos 
pačios spalvos žmonėmis, 
lengviau supranta savuosius 
ir jiems labai sekasi misijų 
darbas.

Taip tai Kristaus moks
las plinta žmonių tarpe. Jte 
gaubia visą pasaulį Dieve 
ir artimo meilės vėliava.

Kan. A. Briška

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 10 d. 
7:30 v. v., Chieagos Lietu
vių Auditorijoj. Visi Bariai 
kviečiami dalyvauti. Duok
lės bue priimamos nuo 7 vai. 
vak.

Lseįlle S. Dagis,, rašt

A. A. SLAKIS ;
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Roooj 1230

Oftao T«Li CENtml 1834 .
Valandas: 9 ryto iki 4 popiet. F 
Pirmadieniais Ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakavę.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel,: Aberdeen 4774

rius sodina į. savo laivelį ir; Pastaruoju laiku prasidėjo 
važiuoja prie salos. lorrel atsirasti ir pašaukimųų dva J rius kun. Verius Laikė pir

mas šv. Mišias saloje, o pra
slinkus keliems desėtkams 
metų jau vietos kunigas lai-

PATAKNAVUH \l

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTEREK CO.
1«5 W. MADISON ST.

RAN. 2385
PLAUS - BANNERS - BADUES
I ! ■« ..

DR. G. SERNĖR

dienų pasiekė lorret ir laivą 
“Gordon", kuris birželio 30 
d. priplaukė Naujos Gvinė- 

Vieną sekmadieųio rytą joe krantus. Toji vieta, kur 
po šv. Mišių pas nūaijonie- laivas apsistojo, pavadinta 
rius atsilankė amerikietis Sv. Tėvo Leono vardu.
kapitonas Moresby, kuris ................
turėjo keletą laivų ir imojo, V'11“™“ ZMneJ
įvairias salas, nes per 20 Išlipę iš laivo misijonie
nietų jose vertėsi prekyba., riai ėmėsi darbo. Pasistatė LIETUVIS AKIŲ gydytojas 
Jam gerai buvo žinomi ir namelį, įrengė altorių. Pas- 25 Metų PatyriTn(*
Naujos Gvinėjos krantai. Jis kui sulaukė daugiau misijo 
papasakoja misijonie riams nierių. Dideliai sunku buve į 
sttnkias valaųdas pergyven patraukti prie krikščionybės 
tas salose. Sykį būdamas senesnius saios gyventojus 
Queensland saloje sunkiai gi lengviau seaesi darbas 
sudirgęs. Hutchinson paė- jauaųjų tarpe. įsigyvenę ė 
męs jį savo gloton (kunigas mė statyti mokyklas, ku- 
Hutchineon apaštališkas pre rioms vadovauta atvyko Sal- 
fektas Queensland saloj L diiausios širdies V. Jėzaus 
"Jei aš šiandie e»u gyvas, prancūzės seselės. Jų pak
tai dėka jo begaliniam rū- tangom išmokslinta daug 
pesčiui mano sveikata. Klau vietos mergaičių priežiūrai

PAVASARtNtS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR UI laikas pirkti ir taupyti.
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių I’arler Setai, — 
3 dalių Redroom Šefai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečkri — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Aud'.nį--------
Pasirinkit Sav® Stylių 

MES PEKDIRBSIM JŪSŲ SETz>

ATRODYS KAIP NAUIAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

%

PuHirlnkiinuK ap- 
M Dulkių

audinių.
# Nauji - mufc'FlotuL 
Ir K'-rlaualaa darbus 
utlD'kanim, klakvln- 
no užsakymo.•k V KETI’I palhnl- 
ino paturnuvlaiau 
netoli-, n 3« mailių 
tolumo.

D P I II Y P UVHGLSTER1NG &
C L M A U FUBNITUBE COMPANY

4315-17 ARCHER LAF. 9841

Tel.: YAKdn 1838
Pritaiko Akinius. į 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

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

■' ■ —— ............ -

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vlsna pora aklų visam rr- 
▼anlmul. Saugokite Jas, leisdami 
lftegsamlnuotl jas modernlSklausla 
metodą, kuris resįjlmo mokalaa 

Kuli autelktl 
SA METAI FATYR1MO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
▼ta* aklų ‘

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

OTTOME1BISTA1 
1801 So. AnhfcHHl Av

mpee IS-toe 
relefonas: OAMAL OMI, Cbicago

OFISO V ALAVUOS: 
Kaadloa »:«• a. m. IMI 1:11 a. m. 

Trečiad. lr Beltad. t:10 a. m.
Iki T:0> Pu m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Remdaiicijos tak: BEVeriy 8311

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Aicher Avenue
Ofiso vai.: 1t^3 ir C—8:3^1 *P. U 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Ras.: KENirood 6107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Tai. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 W. Cermak Road
VuIhikIos: J—3 popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad. ir šeštadieoip 

vakarais otisus uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublie 786S

Laikai statymo bažnyčių 
lr pttoMHno altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti Salį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TeL CANai 0867 f
Rez. tet: PROspeet 6669

DR. R. L ZALATOBS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidsncija: 6600 So. Arteaian Aae.

VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3 p»p. 
6 Ud 0 vai. vakare.

PJ.ATTNKITB “DRAUGI-

LIETUVIAI
DL STRIKO

PKYSICIAN AND SUKOiEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL TAKda 4787 
Skną fcsl. TBOspact 1880

DAKTARAI
TaL YARds 3146-

DL V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pianadieaiais — tik 2*4. 
šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKDflŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tŲ Court, Cicero
Autrudieniais, Ketvirtudicniuis 

ir Peniktadicniaia
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P.M.

3147 Su, Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 papiat,

TaL YARda 8848

DR. L VEZELIS
' DANTISTAS

4645 So. Ashland Avc. 
arti 47tb Street

vai.: nuo i> vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Maloaas MdEMkiek 0M9

DR. PETER I. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas

6757 So. Weatem Avė.
• OFISO VALANDOS:

Popiet auo- 1 iki 3 vak; vak. 7-9;
o nedėliomia pagal sutartį.

DR. EMIir V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFUyette 3210 
Rez. Tel. LAFayctte M04 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm.. Antr.. KMvdr„ 8 tki 8 vata; 
PaokL. Šeštad. 8:30 Ud 9:39 vak.
Bakmadianiaia pagal auattarimą

.............VIBgfeiis 1886

DLALRAOOiS
GYDYTOJAS IR OBRVR&Aaf 

4264 Areker Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nu» 2:0G iki 8:00- vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susite rius.

DR. CHARLES SEGAL*
GYDYTOJAS D OHniURGAS 

4729 Se. Aahtanct Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Ckkace. I1L
OFISO VALANDOS: j

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki. 6 
! vai. popiet ir nuo- 7 iki vak vak. 

Ncdoliouua ano 10 iki L2 vak dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
ataakoraingai ir už 
prieinamą kain%

JOS- F. BUDMK
KRAUTUVĖJE

1241 k tabted SL
TELEFONAS:

Calumet 4591
BfcL RADIO PATAIHYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPA1INDINK1TF KITUS
MJ NR. “DRAUGU* I
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Trečiadienis, vas. 10, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS n

Mirė kunigo 
Urbono sesuo

Du Bois, Pa. — Skaudus 
smūgis ištiko Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos kleb. kun. 
Mykolą J. Urboną, nes va
sario 6 dieną ryte nuo šir
dies atako mirė vienintelė 
pasilikusi jo sesuo, Angela- 
Skolaatika Millerienė, gyve
nanti Punxsutawney, Pa. Ji, 
kaip ir jos brolis kun; M. J. 
Urbonas, buvo šviesuolė lie
tuvaitė tėvynainė, daug nu
veikusi vietinei parapijai ir 
pasidarbavusi lietuvių tau
tos gerovei.

Laidotuvės įvyko anrta- 
dienį su iškilmingomis pa'- 
maldomis šv. Juozapo lietu- 

V vių parapijos bažnyčioje ir 
paskui tapo nulydėta į amži
nojo poilsio vietą šv. Juo
zapo lietuvių parapijos ka
pinėse, Du Bois, Pa., kur ir 
palaidota šalia mirusių tėve
lių kapų.

Dėl netekimo brangios ir1 
mylimos sesers Angelos Sko-1 

lastikos, gerb. kleb. kun. My- į 

kolui J. Urbonui ir jo bro
liui Jurgiui reiškiame giliau
sią mūsų užuojautą. Gera- 
sai Dievas tegu skaisčiai jos 
sielai teikia amžinąjį atilsį 
danguje.

Kun. A. Tamoliūnas

VOKIEČIAI TRAUKIASI

Rusai šturmuoja prie Rostov vartų ir eina pirmyn

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

"■ ,T.
ANTANAS STANEVIČIUS

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HFT.P WANTFD 

ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street 

Tel. RANdotoh 948S-S48S

PORTERIS Ir taipgi MALIAVOS 
PLOVIKAS reikalingi. Pastovus dar
bas. gera mokestis. ReferencIJos 
reikalaujamos. Atostogos bu mokes
čiu.

SCHLOKKF.R’K BAKEIUES 
4822 N. Lin<*nln Avė.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH MOTEI. 

5349 Sheridan Rd.

HELP WANTED VYRAI

VVARF.HOUSE - LABORERS
Darbai vyrama, kurie gali atlikti 
sunkius warehouaj darbus. Atsi
šaukite 9:30 vai. ryte.

JVIEBOLDTS 
2631 W. Arthington

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

IIEICK DIE CASTING CORP. 
4061 W. Schubert

Arba pašaukite CAPITOL 5100 
dėl pasitarimo.

OPERATORES
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs dalbai.

KROLL BROS. CO.
1801 S. Michigan Avė.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. I-abui (domus darbas. 
Dieną lr nakt) slilftal, greitas įdir
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
7S2 S. Slicrman St.

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

Pašaukite — CANAL 8010

VYRAI
Reikalingi išiiuoduoti karus. Pasto
vus darbas, užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę. Atsišaukite:

TIBNF.R MFG. CO. 
s. Knder Avė.

TRUCKERS reikalingi prie ware- 
house darbų. $26.46 už 44 valundąų 
darbo. Yra klek tai viršlaikio. At
sišaukite prie Peter Kramei-.

ALBERT DIČKI NSGN CO.
2750 W. 35tli St.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERYS tarp 25 Ir 4<> metu am
žiaus reikalinga dirbti ligoninės dlet. 
virtuvėje. Patyrusi pageidaujama, 
gera mokestis, valgis. tiesioginiai 
shiftai.

SKCO STONY ISLAND AVĖ.I. - -R . I . —................

HOUSEMEN
Atsišaukite j Ttmekeeper’s ofisą.
EDGEUATF.R BEACH HOTEL 

5340 Sliertdan Rd.

Prašo pasimelsti gimi
nių, pažįstamų už mi
rusius savo Tėvelius

Chester Bemard-Bernac- 
* kas, gyvenantis adresu 1932 

T N. Honore St., prisiminęs, 
kad šįmet jau suėjo 25 me- 

• tai, kaip- mirė jo tėvas, o 
vasario 10 d. sueis metai, 
kaip mirė ir motina, būda
mas pavyzdingu sūnum už
prašė gedulo Mišias šv. su 
egzekvijomis vasario *10 d., 

„motinos mirties dienoj, ca- 
^hlnavos šv. Mišios bus Auš

ros Vartų parap. bažnyčio
je ir penkerios skaitytinės 
iv. Mišios Tėvų Marijonų 
vienuolyne, o vasario 11 d. 
Šv. Mykolo parap. bažnyčio
je. Rap.

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

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

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

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

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

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

<•»

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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

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

KUŠIO Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

A. A.
25 METU JUOZAPO 

BERNECKIO (BERNARD) 
IR VIENŲ METŲ JUZEFOS

BERNECKIENftS 
MIRTIES SUKAKTUVES
Jau 26 metai nukako nuo 

Juozapo mirtim Ir vlenerl me 
tai nuo Juzefo. mirties, kui 
negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mūzų tarpo mylimą tėvelĮ tr 
motinėlę. Juozapą Ir Juzefą 
Bern seklus.

Netekom savo mylimų — 
tėvelio Sausio 10 <1. 1918. o
motinėlės Vasario 10 4., 1942 
metais. .

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jų niekados negalėsime užmlrė
ti. kai Gailestingas Dievas su- 
telkia Jiems amžiną atilsi

Atmindamas Jų liūdną prn- 
slėallnlmą tė m linų tarpo, už
prašiau gedulingas ėv. M lėtas 
(calunavos) trečiadieni. Vasa
rio 10 d. Auėros Vartų parap 
bažnyčioje. 7:46 vai. ryto. Ir 
ketvlrtadlen). Vasario, 11 d. 
(su egzekvijomis) flv. Mykolo 
parap. bažnyčioje. 8 vai ryto

Prašau visus gimines, drau
gus lr pažystamus dalyvauti 
šiose pamaldose Ir kartu pa 
atmelst! už a. a. Juozapo lr 
Jusefos sielas.

Mirusius tėvelius prisimena 
sūnus Konstanta* (Ctiester),

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE

FACTORY HELP
NEIŠLAVINTI

Pageidaujame vedusių vyru kurie 
nori nuolatinio darbo dlrbnnt 6 die
nas | savaitę. Patvrimas nereikalin
ga. Amerikos piliečiai. Defense dirb
tuvė.
DEVVEY «• AT,M Y CHEMICAL CO. 

6050 W. Rišt Rt.

VYRAI reikalingi — dirbti lumber 
yarde. Gera mokestis. Kreipkitės j 
prie M r. Bvrne.

KING MIDAS 1,1 MBFR CO.
2201 S. A,sl»ląml Avė.J

DOCK MEN
Consolldate Freigbt Co. turi darbi,

, keliems vedusioms vvramn prie do
kų darbu. Pastovūs darbai blaiviems 
ir darbštiems darbininkams. Gera 
mokestis. Matykite Mr-: F. I,. Ayers.

509 W. ROOSEVELT RD.

COREMAKERS
MOLDERIAI
FOUNDRY

DARBININKAI 
PAGELBININKAI 

DIRBTI GREY 
IRON FOUNDRfiJE

I. -C. ir Bus 7’runsportaelia. Emp
loyment ofisas atdaras visą laiką 
kasdien ir šeštadieniais.

Whiting Corp.
157th ir Lathrop 

Harvey, III.

MERGINOS r- MOTERYS
100% karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas nagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymu.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Avė.

STOUFFĘR GIRLS
Reikalinga jaunu, gražiu merginų 
be patyrimo tapti STOCFFEB 
GIRLS. Turi turėt gabumu uždirbti 
daugiau negu paprasta (eigą. Ma
lonėkit kreiptis prie Miss Davis.

STOUFFER’S RESTAURANT 
82 E. .Randolpti St.

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

AMERICAN SPRING A- WlfcE 
S PEČIAI,T Y CO.

810 N. Spaulding Avė.

SEWING MACHINE OPERATO
RES. patyrusios prie canvas: lėng- 
vo svorio: nuolatiniai darbai, defen
se darbai.

TDEN & CO.
500 W. Mashington Blvd.

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

BISMARCK HOTEL. LAI’NDRY 
ltnndolpli Ir Wells Sts,

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski ,R<1.

MACHINE OPERATORIAI
Dirbti prie canvas laivams buorų. 

AI,L AMERICAN SAU, CO. 
1409 S. MielUgan Avė.

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

WINTHROP TOWERS 
6151 Winthrop Avė.’

SKELBKITfiS “DRAUGE*

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

iJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4905-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFnyette 0727

RADIO PROGRAMAS— 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
U stoties WGES (1390). su Povilu Baltimieru.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 
VALANDOS

7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

• INSERTERS 
WRAPPERS 
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES
B0X 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.

MOTERYS
Tarnaitės darbai naktimis. 40 va
landų Į savaitę. Matykit Steve Hart- 
zick, 9-tame aukšte, Service dept.

MERCHANDISE MART 
Pašaukite WHITEHALL 4141

CAFETERIA DARBAI
Counter Merginos reikalingos di
delėje industrijos cafeterijoje. Re- 
guliarės valandos. Pradinė alga 
47 % centai į valandą. Laikas ir 
pusė mokama už virš 40 valandų 
darbo -savaitėje. Turi mokėt kal
bėt angliškai. Atsišaukite asme
niškai trečiadienį, tarp 8 vai. ry
to iki 4 vai popiet.

SPIEGEL, INC.
1038 W. 35TH ST.

REIKALINGAS 
DŽIANITORIUS 

SV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės į Šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVĖ.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VYRAI IR MOTERYS 
DIRBTUVĖJE IR~*

< “RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYIŪ’SIV clerks, akuratiškų skai
čiuotojų. Tvpists ir Stenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

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

EMPI.OYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
’4038~Archer Avė. 

Lafayette 6719

INSURE VOUR. HOME 
AGAINST HITUR/

savinos bonds išimk

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

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

“Darbai parodo meilės je- 
era” (Goethe).

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
< Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. I. RIDIKAS
33154 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2314 VVEST 23rd PLACE

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9fl«l

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

• I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

<S34 South Oakley Avė. Chieago, Illinois
Published Daily, except Sundays 
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Subseriptlons: One Year •— $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising ln “Draugas” brings best results.

nento dalykus visai nesikišti. Dabar visiems turi būti*
aišku, kad Amerika turi kariauti ne tik dėl pavergtųjų 
išlaisvinimo, bet ir dėl savo teritorijų saugumo ir dėl 
demokratinės santvarkos išlaikymo.

Ar karas bus ilgas?

lumpai

ES 3
DRAUGAS

lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valat. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Met.ų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam KRnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c. 
t Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chieago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Amerikos karo tikslai •'Va

SUMNER VVELLESO KALBA

Vasario 4 d. Maryland universitete labai svarbią kal
bą pasakė Sumner Welles, Jungtinių Valstybių pasek- 
retorm \

Jo kalbos anksčiau negalėjome vertinti, nes jos pil
nesnis tekstas mus tik dabar tepasiekė.

Sumner Welles visai teisingai pareiškė, kad Jungti
nių Valstybių atsisakymas priimti atsakomybę prieš 
dvidešimts metų, padėjo iškilti agresoriams. Naujoji 
generacija dabar- kariauja ir dirba, kad tokių klaidų 
daugiau nebeį vyktų, Jis priminė savo klausytojams, ko
kią didelę reikšmę šiandien turi Jungtinės Valstybės 
Hitlerio pavergtoms tautoms, kurios visas savo viltis 
yra sudėjusios į mūęų krašto rankas. Pavergtieji Ame
rika pasitiki, nes jau dabar karo pastangose ji beveik 
stebuklą padarė ir dėl jos laimėjimo nė kiek neabejo
ja Neabejojame nė mes patys. •

AMERIKA TURI PASAULIO PASITIKĖJIMĄ

Pasaulis žino, kad Jungtinės Valstybės nesiekia nė 
vieno colio svetimos žemės. Taip pat žino, kad mes ne
siekiame dominuoti ant kitų tautų ir rasių. Agresorių 
pavergtieji žmonės žino, kad Amerika davė laisvę tiems 
žmonėms, kuriuos globojo.

Jie žino ir jie tikisi sakė p. Welles, ‘kad jei šis 
kraštas siekia savo moralinę jėgą panaudoti tokiu 
mastu, kokiu dabar naudojama fiziška jėga, tie idea
lai, už kuriuos Amerikos žmonės stovi ir į kuriuos ti
ki, bus realizuoti.” •

Aišku, kad taip. Abejonių nėra ir negali būti, kad 
pergalė bus Amėrikos pusėje ir kad visi paskelbti jos 
šūkiai bus visa pilnuma įgyvendinti.

Sumner Welles pabrėžė^ ir tai, kad mūsų krašto už
sienių politika neturi būti ir nebus paremta jausmo 
altruizmu ar sentimento aspiracijomis. Pirmoje vietoje 
turi rūpėti savojo krašto saugumas. Be to, ji turi žiū
rėti, kad būtų pašalintos visos tos sąlygos, kurios ga
lėtų iššaukti naujus karus.

IR MAŽIAUSIOS TAUTOS TtiRES BCTI LAISVOS
> t' '

Pastaruoju laiku vis dažniau statoma klausimų dėl 
karo tikslų. Kai kam jie esą ne visai aiškūs. Dėl to p. 
Sumner Welles matė reikalo dar kartą tuos tikslus vi
suomenei priminti. Štai jo žodžiai:

"Mes, Jungtinių Valstybių žmonės, kariaujame Iš
laikyti savo pačių laisves ir savo pačių nepriklauso
mybę. Mes kariaujame, kad nugalėti t i ran i jų grupę, 
kuriose yra įasmeninta viskas, kas žmonijoj yra bru
taliausio ir blogiausio, kurie manė, kad jie galės do
minuoti visą pasaulį jėga ir klastomis. Mes kariau
jame, aš turiu viltį ir aš tikiu, sukurti, tokį pasaulį 
ateityje, kuriame mažiausios tautos, kaip ir didžiau
sios tautos, būtų saugios ir kuriame vyrai ir moterys 
galės gyventi taikoje, asmeninėj laisvėj tr sangame.”

Šie aiškūs p. Welleso žodžiai turi išblaškyti visas 
abejones dėl karo tikslų. Amerika turi ginti savo sau
gumą. turi apsaugoti demokratinę santvarką ir, taip 
pat, turi nugalėti piktus ir žiaurius diktatorius ir iš
laisvinti jų pavergtas ir kankinamas tautas.

REIKIA SUTRIUŠKINTI DIKTATŪRAS

Suprantama, kad jei nebūtų sutriuškintas diktatorių 
siautimas Europoje ir kituose kontinentuose, tuomet 
ir Amerikos raugumui ir jos laisvėms susidarytų dide
lių pavojų. Juk pavyzdį jau turime. Japonijos milita- 
riatai, tiesioginiai Hitlerio paakstinti, 1941 m. gruo
džio 7 d. užpuolė Amerikos teritoriją. Tad,, vadinamieji 
izoliacionistai aiškiai klydo, tvirtindami, kad Jungti
nėms Valstybėms nėra ir negali būti pavojų. Klydo ir 
tie, kurie manė, kad į diktatorių kruviną siautimą Eu
ropoje Amerika per pirštus turi žiūrėti ir j to konti-

Neseniai karo sekretorius p. Stimson padarė pareiš
kimą, kad šis karas bus ilgas. Užvakar ir buvusia U. 
S. prezidentas Herbert Hoover pranašavo, kad karas 
gali užsitęsti dar trejetą metų.

Pranašavimai pranašavimais pasilieka. Bet karo ei
ga tai yra tikroji rodyklė, kurią stebint galima turėti, 
bent šiokį tokį supratimą, kaip ilgai teks kariauti, kad 
Berlyno-Tokio ašį sudaužyti.

Praėjusiais metais santarvininkams pavyko ašies jė
gas iš ofensyvos nustumti į defensyvą. šių metų pra
džioje matome, kad Jungtinės Tautos dar didesnę pa
žangą daro karo frontuose. Tie daviniai mus verčia 
būti tokiais optimistais, kurie turi vilčių, kad šis karas 
nebus ilgas.

Amerika, tiesa, plačiu mastu ruošiasi. Tai matome 
iš racionavimo įvairių dalykų ir net maisto, iš suma
nymo pravesti kongrese įstatymą, autorizuojantį mo
bilizuoti vyrus ir moteris darbams karo pramonėse ir 
farmose. Ir gerai, kad ruošiamasi, kad nerizikuojama, 
kad visos galimos jėgos įtraukiamos karo pastangoms. 
Toks didelis rūpestingumas prisirengti prie visokių ga
limumų, kaip tik karą gali sutrumpinti.

Ir vyriausybė, ir visuomenė, ir pati kariuomenė, su
prantama, nori kad karas greičiau baigtus. Ir juo vie
ningiau darbuosimės, juo daugiau aukosimės, juo stip
riau kooperuosime su vyriausybe, juo greičiau bus ęu- 
galėti priešai ir karas tuo būdu baigsis.

Vienas dalykas yra labai aiškus: karas baigsis tik 
tada, kada, kaip neseniai Prezidentas Rooseveltas po 
Casablankoa konferencijos pasakė, priešai besąlyginiai 
pasiduos t. y. — kada jie visai bus nugalėti.

Kurską paėmus
Maskvos žiniomis, rusų armija, smarkiai stumdama 

, vokiečius vakarų link, atsiėmė labai svarbų miestą 
Kurską, kur naciai buvo labai įsistiprinę ir kur jie pa
jėgė išsilaikyti 1941-1942 metų žiemą.

Kursko paėmimas daug reiškia. Reiškia, kad svar
biausios ir paskutinės nacių jėgos Rusijoje visai „rim
tai braška. Ir jei Amerika rusams pristatys dar dau
giau karo pabūklų ir pakankamai maisto, naciai ne tik 
jau nebeatsigriebs busimąjį pavasarį), bet visai bus 
nugalėti.

tir

SPAUDOS APŽVALGA
Nepriklausomybės numeris

“Š.K. Aidų” vasario mėnesio laida Išėjo tikrai gra
ži, marga ir patrijotiška. Ypač gražų įspūdį daro pir
mame pusi. įdėtas ranka rašytas tikrai skoningai su lie
tuviškais motyvais Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo aktas. Turiningi straipsneliai pailiustruoti gra
žiais vaizdeliais iš Lietuvos gyvenimo.

‘‘Š. K. Aidai” yra leidžiami šv. Kazimiero Akademi
jos — 2601 W. Marųuette Rd., Chieago, UI.

Būt gražu, kad visi mūsų laikraščiai taip gražiai pa
minėtų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, 
kaip akadbmikės savo “Š. K. Aiduose”.

Anna Kastas, mūsų šau
nioji tautietė, vis dar aukš
čiau į meno viršūnes kopia.

Praėjusio sekmad i e n i o 
New York Times dienraš
tyje muzikos kritikas Olin 
Downes, davęs savo rašiniui 
antraštę “Anna Kaskas 
sings .in ‘II Travatore”, lar 
bai aukštai vertina lietuvai
tės artistės dainavimą ir 
vaidinimą vienoje svarbiau
sioje tos operos rolėje.

•
Kritikas Olin Downes a- 

pie K a s k a s-Kiatkauskaitę 
taip rašo:

“The one singer of the 
evening whose perform- 
ance was abreast of the 
qualities of the substitut- 
ed at short notice for Bru
ną Castagna in the great 
role of Azucena. She held 
her audience from the 
first note of the wild song 
of the flames as she sum- 
moned the vision in the 
gypsy camp, and she car- 
ried the emotion onward
in the ensuing scene witli 

Manrico, where Mr. Sode- 
ro reinforced the singers 
to excellent purpose with 
his fiery orchestrai com- 
mentary.’ ’
•

Toliau dar pridedama: 
“Worthily, Miss Kastas 

was singLed out for spe- 
cial applause after the eur 
tains of both the second
and third acts.”

Rašinys, kaip pradėtas, 
taip ir užbaigtas Katkaus 
kaitės šaunaus dainavimo ir 
vaidinimo giliu vertinimu; 
‘The triumphs of the even

ing were the opera, Miss 
Kaskas.’ ’

•
Tikrai džiugu, kad lietu

vaitė artistė savo talentu 
pajėgia patenkinti išlepintą 
Metropolitan Operos publi
ką ir tikrai aštrius N e w 
Yorko dienraščių muzikos 
kritikus.

KUR GALIMA NUSIPIRKTI BILIETU LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMUI ORCHESTRA 
HALL, VASARI014 D., 1943 M.
Bilietų tvarkymo centrai: pas pirm. Lon L. Labanauską, 
2447 W. 45th PI., telefonai: dienomis — STAte 9633; 
vakarais — LAFayette 9867; pas sekr. Eduardą J. 
Kubaitį, 4401 S. Mozart St., tel. (vakarais) VIRginia 3586 

BRIGHTON PARK Anton J. Valonis, 2201 W. 
Cermak Rd.

18th STREET
Naujienos, 1739 S. Hals

ted St,
Dievo Apvaizdos parapi

jos klebonija, 717 W. 18th 
St.

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

CICERO
Kotrina Sriubienė, 1315 S 

50th Avė.
Stella Bružaitė, 1320 So 

48th Ct.

T0WN OF LAKE
Šv. Kryžiaus parapijos kle 

bonija, 4557 S. Wood St. 

NORTH SIDE
Vincas Rėkus, 1905 Wa- 

bansia Avė.

GAGE PARK
Sophie Barčus, 5301 So. 

Sacramento Avė.

MELROSE PARK
Anita Novicki Karns, 100 

Broadway, Melrose Park. 

SOUTH SIDE
Carl Aleksiūnas, 3422 W.

MAftęuKTTfc PABifc, jr NtftnBhU, 8034
Paul Šaltimieras, 6912 S.

Komiteto pirmininkas ir 
sekretorius (žiūrėk viršuj)

Standard Federal and Sa
vings Loan, 4192 Archer av.

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

Midland Savings & Loar. 
Aųgust Saldukas, 4038 So. 
Archer Avė.

John Shulmistras Agency, 
4016 S. Archer Avet

John Brazauskas, 4504 S. 
Washtenaw Avė.
'Elzbieta Samienė, 3751 S. 

Califomia Avė. 

BRIDGEPORT ; i I

Šv. Jurgio parapijos kle
bonija, 3230- S. Lituanica av.

Sandara, 840 W. 33rd St.

J. P. Varkala, 3243 So. 
Halsted St.

Jonas Dimša, 3347 S. Li
tuanica Avė.

Paul J. Ridikas, Funeral 
Home, 3354 S. Halsted St.

Kun. Juoz. Prunskis, 3230 
S. Lituanica Ave< <

Westem Avė.
Margutis, 6755 S. Western 

Avė.
Gimimo Panelės Šv. para

pijos klebonija, 6812 S. Wash 
tenaw Avė.

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

VVEST SIDE

Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė.

Metropolitan State Bank

S. May Str.
A. Narbutas, 1033 VVest 

103rd Št. (Roseland). ' ‘

Sally Aleksiūnas, 3422 W. 
63rd St.

Bilietų kainos; Main Floor 
— $1.10; Balcony (pirmos 
penkios eilės) — $1.10; Bal
cony (likusi) — 83c; Ložos 
(po 6 vietas) — $10.00. Vi
sos kainos įskaito taksus. 
Visos Kietos rezervuotos.

Komitetas

Baltijos tautų ateitis
“Amerika’’ rašo:

“Joseph E. Davies, buvęs Amerikos ambasadorius
Maskvoje, laikomas geru Rusijos žinovu. Jo knyga 
apie veiklą Maskvoj turi didžiausio pasisekimo. Jis 
anksčiau tvirtino, kad rusai gerai atsilaikys prieš 
vokiečius. Jo tvirtinimai šiandie pildosi.

“New Yorke šią savaitę jis priėmė spaudos atsto
vus ir jiems pareiškė giliai pasitikįs Rusija ir jos va
dais. Jo nuomone, Sovietai nenorį svetimų žemių Eu
ropoje. Sovietai norį, kad mažos tautos pačios lais
vai apsispręstų, kaip jos nori tvarkytis. Jis pareiškė, 
kad Baltijos valstybės, Suomija, Švedija, Norvegija, 
Olandija, Belgija, Vengrija ir kitos valstybės nebus 
komunistinės po karo.

“Davies nuomonė turėtų tikro pagrindo, jei So

vietų vadai tuojau, šiandie, atsisakytų nuo preten
zijų į Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus savo mažes
nius kaimynus. To atsisakymo dar negirdėti.”

•

Džiaugiamės paskutiniaisiais “Laivo“, “Studentų žo
džio“, “Varpelio” numeriais, kurie paskirti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 25 metų sukakčiai pa
minėti. Juose randame patrijotiškų raštų, gražių lietu
viškų iliustracijų. Bravo!

Kas įvyko prieš 25 m.
(Iš “Draugo” 1918 metų 

vasario 10 d.)
Lenkai paėmė bolševikų 

vadą... Lenkų legijonai nu
galėjo bolševikus, užėmė Mo 
hilevą, kur buvo bolševikų 
vyriausioji armijos stovyk
la ir ten suėmė bolševikų 
armijų vadą Krylenko. Len
kų legijonai yra suorgani
zuoti prieš bolševikus.

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOME 

NUOŠIMČIO RA TOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indčlial rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UIETUVTę FINANSINE (VTAKiA 

— 46 Metai Sėkmingo Patamavlmn | —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118 im. M. Momrls, Sm’y. 8236 80. HALSTED 8C.
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Trečiadienis, to, lft, 1M3 DIENRAŠTIS DRAUGA^ n

"Lietuvaite" - meniškas veikalas
“Lietuvaitė” yra graži ir Amerikos jaunimas, atvy- 

žavinti operetė ne tiktai m>- kęs pamatyti šią operetę, 
akos ir dainų atžvilgių, bet taip pat neapsivils. Jis tik-

J A PONAMS NEPASISEKA
r

taip pat bus ir scenerjjoa
ir kostiumų atžvilgiu.

rai gaus malonum© iš gra
žių dainų ir tikrai “big kiek'’

Viskas dedasi Lietuvos iS t'* Ketuvišk’» šoki,»- kur! [

kaimo aplinkumoj.. Tokia bū
du visa operetė dvelkia gry
nai lietuvišku orumu. Čia. 
nerasite svetimybių. Viskas 
kus pagrįsta lietuvišku gy
venimu. Iš svetimų kalbų 
verstos ir statomos operetės 
kartais mūsų Amerikos lie
tuviškai publikai sunkiai su
prantamos. Bet ši operetė 
teras visų suprantama, nes jo
je matysis kiekvienam žino
mas lietuviškas gyvenimas. 
Muzika lengva, kalba graži, 
dainos skambios.

Operetei spalvingumą pri
duos lietuviški tautiški rū
bai ir šokiai. Atvykę pama
tysite gražios, spalvomis 
ryškius, tautiškus- rūbus. Ne 
vienam prisimins Lietuvos 
laukai, kada teko tokius pa
čius drabužius dėvėti. Kaip 
tai buvo kiekvienam, anais 
laikais, kada Lietuva gyve
no nepriklausomu gyvenimu, 
‘ ‘ unaras ” buvo sekmadie
niais pasipuošti tais gražiais 
drabužiais ir pasikinkius juo
dį ar bėrį traukti į bažny
čią ir paskui į svečius.

kartais ir pats pašoka. Tuos 
šokius atliks . mums gerai 
žinomi “Ateitininkų draugo
vės’ ’ nariai. Jau nekartą šios 
draugovės nariai Chioagos 
lietuviškąją visuomenę ža-

Tad, visi kviečiami pama
tyti operetę “Lietuvaitę“, 
šiandieniniame “Drauge” y- 
ra įdėtas agentų sąrašas. 
Kreipkitės į juos arba į dnr. 
“Draugo” ofisą ir įsigykite 
bilietus. Nelaukite paskuti
nės dienos, kada reiks eilėj 
stovėti, kad nusipirkus bi
lietą. Bilietai yra po $1.25 
ir 75c. V SPA
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Kefriklsnenybės
paminėjimas Dbv*
Apvaizdos parapijoj

Ką išgirdom
Federacijos U skyr.
susirinkime -

Cieero. — Sausio 30 d. į- 
vyko Katalikų Federacijos 
12 skyriaus susirinkimas, ku 
riame dalyvavo beveik visų 
draugijų atstovai. Gaila tik. 
kad nesimato atstovės iš Ka
talikių Dukterų klūbo.

Turime vilties, kad šiais 
metais ir tos dr-jos atstovė 
dalyvaus.

Pranešimai padaryti iš šių 
draugijų: Visų Šventųjų, A- 
kademijos Rėmėjų 9 skyr., 
Moterų Sąjungos 2 kuopos. 
Šios draugijos rengia vaka-

'I

Dievo Apvaizdos parapi
jos žmonės galės atšvęsti
Lietuvos Nepriklausomybės r'ls- Kitos dr-jos ką nors 
25 m. jubiliejų ypatingomis re»gs vėliau, 
pamaldomis. Raportą iš vakaro, gruo

Kun. A. Martinkus, kiebo džio 27 d., praeitų metų. iš- xr valdybos nariai paši
nas Dievo Apvaizdos para- davė M. Vaičiūnienė, A. Va-Įm^o tie patys. Raš-. A. Va 

Stulginskas.

U. S. kareiviai apžiūri apverstą japonų medinį išlaipi
nimo laivą prie pakrantės Būna Mission, New Guinea 
Trys negyvi japonai priešakyje guli, tai tik dalis japonų 
kurie buvo nušluoti, kai jie bandė ai “šturmu“ pasiekti 
krantą.

• —1 ■ ■ ... i. i., i-  i., .—...i
Stulginskas kreipės į drau lialrcM 
gijas, Dievo Motinos Sopu- '"tUOTC MASU 
lingos draugijai tikietus par-
davė Ona Gudienė. Kiti as ** 

menys pardavė sekančiai: L.
Stankus, J. Motekai tis, J 
Kavaliauskas, M. Vaičiūnie
nė, Leketienė, M. Česienė.
L. Šeputienė, J B^>wnienė 
A. Milašienė ir O. Rašms- 
kienė. Matote, kur vienybė, 
ten galybė.

Klebonas ragino’vi arus da
lyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo iškilmė
se.

Renkant naują valdybą 
šiems metams, pirm. M. Vai
čiūnienė norėjo griežtai at
sisakyti. Bet^prašoma turė
jo pasilikti dar metams. Taip

B J». Teresės dr-jos 
veikimo

Marąuette Park. — Meti
kiame susirinkime užgirta 
ta pati valdyba: pirm. Mis? 
Emile Stroden, vice pirm. S. 
Rakauskienė, rašt. Mrs. Ma
rion Nares ir Mrs. Ad. Ku
činskas, ižd. Mrs. B. Patri 

1 kas. koresp. Dona Kamins

kienė.
šokių rengtų minimu pa

rapijos 15 metų gyvavimą 
komisija raportą išdayė de
taliai ir, malonu paminėti, 
kad parapijos naudai pelno 
liko $710. Kleb. kun. A. Bal
tutes nuoširdžiai narėms dė
kojo už didelį pasidarbavi 
mą.

“Valentine party“ ir 
“guest night“ įvyko vasario 
1 dieną parapijos salėje. Ne
žiūrint šalto oro, susirinko 
virš 150 moterų. Pirmiau

šiai turėta trumpas susirin
kimas, po to sekė vaišės. 
Programa buvo trumpa. Į 
žanginę kalbą pasakė pirm. 
Emile Stroden. Programą 
vesti pakviesta Dona Ka
minskienė, kuri paaiškino 
vakaro tikslą. Kun. Zaka
rauskas savo kalboje linkėję 
dr-jai tokio pasisekimo ii 
ateityje. Po to kalbėjo vai 
šių rengėja, Mrs. Ona Tho 
mas. Toliau sekė perstaty
mas naujų narių, kurių Bu-

vo 18. Visos jaunos mote
rys.

Užbaigimui programos Do 
na Kaminskienė vedė “Coaą- 
munity Singūig”, akompana
vo B. Katauskienė. Po vai 
šių ir dainų lošta kortom!) 
ir kauliukais.

Skirstantis visos išsireiš
kė turėjusios malonų vaka
rą ir pageidavo daugiau to
kių suėjimų. Devydo Motina

"Draugo” ofise
A. Watons-Waloa«s pildys 
Inc*we taksą kaukas

A. Walons-Walonis bu 
tik šešias dienas "Draugo 

- ofise, t. y. nuo vasario 22 
iki 27 d. Federalinė valdžia 
tik tiek leidžia šiais metais.

A. Walons yra Internal 
Revenue atstovas, Deputy 
Collector ię pilnai autorite
tingas blankų pildyme. Tad 
atsiminkite, kad nuo vasario 
22 iki 27 d. tiktai Walons 
bus “Draugo” ofise ir pildys 
blar.aas income taksų.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuve

^ScratchiitfS,
For quick relief from itehing caused by eesema. 
athlete’s foot. scabies. pimples and other itehing 
conditions, ūse pure. cooling. medicated, liųuid 
ttg.1. PNE&cmmoN. A doctor’s formula 
Gteaaeleas and stainletB. Soothes, comforts and 
quiclcly čalma intense itehing. 35c trial bottle 
parvešit, or money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for B. M B. FHC*Cln»TlOtl.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
ui PRIENA
MI A U S I AS 8
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą 
Muzikali&kų Instrumntų, Muzir i 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir lutų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWKLKY — YVATCHMAKUK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phsne: LAFAYETTE 8617

this cheese 
fooJ that’s digesfible

as milk itself I

SPREADS! SLICESr TOASTS! 
~ MELTS PERFECTLYf

(■■■■■■■■■■■■■■B
WHOLESALE

LIUDOS 
{STAIGA

Ifiveilojame
»o
Ohlcago.

DIDELIS 1APARDAV1MAS MCSV
MILJUNMRO ŠTAMO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTS/

PASINAUDOKIT PROGA D AKAR 
KOL DAR NhJŠP.VKDCOTl.
TŪBOS, CLARINKTAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES. FLUTE8 
su ’’cafifc8” — $35.00, $07.50,
$45.00 lr $75.00, Visi garantuoti 
lengvam grojimui. .

KONCERTUI OUrTARAJ, SPA-' 
N1SKI MANDOI.1NAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRICN1NLA1 BASAI — $60.00. 
$125.00 i» $150.CO. BASO Ufc- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LLA1 SMUIKOMS, STR1UNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $3 00. $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $23.50, 
$35.00 lr $5<hlM>. .PEDALS, Hl- 
BOYS, CTMBO.5, i>r D RUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass tr "raed” tnstr Irmantams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.
- EKSPERTYVAS VICTOR IR 

kitų PHONOORAPH pataisymas, 
Atstatymas visų dalių Clarla*- 

tams, TrtOboms. 3htxaphonea ir 
taipgi Smuikoma Ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MVSK SHOP 
•64 Maxweli M., Chicago

PRADEKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN 

1 dėl 

19 4 3

pijos, praneša, kad Lietuvos 'arLčius ir A 
Nepriklausomybės sukaktu- Pasirodė, pelno liko $140 
.vių dienoje, vasario 16 d., j Skyrius dėkingas A. Vana- 
7:45 vai. rytą, kai bus au- į gaičiui ir visam jo štabui 
kojamos šv. Mišios už žuvu- išpildymą programos, 
sius dėl Liekavęs Nepriklau- drauge“ buvo paskelbta, 

somybės, visi parapijonai ltaa dirbo nr veikė, bet įsi
prašomi pyjAmti šv. Komu- tecio-ve klaida. Vietoj Po
niją ta intencija. Vakare esatis, turėjo būti Ročius; 
7:30 vai. bus šventa Valan- vietoj1 Kakanauskio, turėjo 

da ta pačia intenciją su pri- būti Kavaliauskas, 
taikinta pamokslu. - Virtuvėj pagelbėjo ir Ma-

Taipgi Dievo Apvaizdos rijona Česiene. Skyrius dė- 
parapijonai ragiu am i daly- koja visiems, kurie kokiu 
vauti Lietuvos Nepriklauso- būdu prisidėjo prie va- 
mybės paminėjime vasario Į karo. Susirinkime nutarta 
14 d., Orchestra Hali, 2:30, Paskelbti spaudoj, kas dau 

popiet. Gi vasario 16 d. a- gausiai, išplatino tikietų. A- 
teiti į bažnyčią ir pasimels-| m»tazas Valančius, Adomas 

ti už Žuvusius dėl Lietuvos]
Nepriklausomybės. XXX

lančius jau trylikti metai tą 
patį darbą dirba. Visa val
dyba veikia išvien, gražioj 
sutarty.

Federacijos susirinkimo 
laikas šiais metais pakeis
tas. Vietoj 1 valandą, susi
rinkimas prasidės lygiai pu
sė po pirmos, popiet.

Draugijos atstovai

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
e

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS- 

ATMOKSIMAIS

SKAITYKI'/e. -IIRAEGĄ

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp Iš ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiama paskeiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

REMKITB) 
SENĄ 

LJETIVrU
DRAUS.*.

M. KANTER, hv.
MUTUAL I2QU0B CO.

4707 So. Halatod St.
Telefonu: BOUIjEVARD 0014

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

D AB ARTINK 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNEUŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Liebviški juokai 
kwn of Lake

Jaunimo Dramos Ra te h t j 
rengiasi prie labai linksmam i 
vakaro, kuris įvyks $▼. Kry-Į 
žiaus parapijos salėje vaaa-' 

rio 15 d.
Jaunimo Rateliu kuris y- 

ra vadovystėj Broniaus Ve- 
šoto, programą sudarė iš he- 
tsviakų veikalėlių. Pavadin
ta “Lietuviški juokai”. Sa
koma, kad programa tikrai 
bus ypatinga. Sakoma, sate- 
hs vėliau pasiruoš ir dides
niems dalykams toj pačioj 
vietoj. x

Vietos ir kitų kolonijų lie
tuviai kviečiami atsilankyti 
į “Lietuviškų juokų“ vaka- 
r» Vt \ xxx

BRONCHIAL
COUGHS!

Bm To CoM* *r Bronchkrf- frritotfon
Sto today at any ąood <lrua ator a and aak for a 

bottle of Buctriay t CANAOTOL Mintura Itripta 
aaMngi. Take. oouple of MM at bodlima. Feol 
Ite matant powarful affaetiva aohon apraad thru 
throat, haad and bronchial tutm. lt atarta at 
onea.ta looaan up Stiek, ohokinf phtagm. aootha 
raw mambranaa and make breathina eatier.

Don’t wart- pat Baaklay’a Canadiol today. Vou 
mtlef matantfy. Only <B» "11 druppiata.

ŲUINTUPtETS
cusrcoins
At tha Ant aifn of tho Dionne Quln- 
tuplata eatohingcnld—thniraheata *nri 
UropU are ruhbad arlth Muaterola—• 
produet made •tptniallv to- promptly 
raliavę diatrosa of colds and reaultin* 
broarbiat aad* osaun omteha.

Tha Qumts hava aarays Itad arport 
rasa. aa mothar—ba aąaasad of asine 
Juat about tha BEST produet mada 
w!mb yau tua MoatMote. Ifa aaara 
than an ordinary "salva"—Muatarola 
halp* braa* up h*oul, nainaatlanr 
IN t 8TKENGTH8: Childrau’a Mild 
Muatarola. Alao Rapular and Kktra 
Stranyth for frotm-upa who prefrr 
a atroacaa paoduat. AU dcaffstores.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonu:

Canal 8887
J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
*raų, «iig««iM>dtj Ktuk-lninkų. .lų negulima, atstatyti. ne« 

ihMighui Jų nedirbama. Jttoa galisiia pnudsOt, kad thatU.i /utn- ilssig 
metų patarnavimų. Jūsų Hig IGui, Little Ben ir kiti Innlidnlkai gali
ma pataisyti.

, Apkainavtma* Veltui be Obligacijos

r^T ' U 1------------------ ----- --------------------------------------

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

V
\

PILNAS PASIRINKIMAS
84JKNEI JU — SERMRliU — 

SICTU DL KAILIŲ

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės

Mūaų Specialybė

kailiukai* papuoėtaM 
kaiaomia.

BOM* rfUlM moterų kai 
eloth kotai panldoMa

RTEKRE OI PATYB PA3CRTYKITE MAN DIENI

PEOPLES CIOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h SL Yards 2a88

Mra K. P. Dztateak ir Duktė, Sav.

Beta — Bedroom geto — Base 
— Radloe —

NattonaUy adverttoed Itoma.

r

A1EX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
TelHnnBB — REPUBLIC 6051

J

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NASffUOHE — SVECHTOSK — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VBA CB< AG4M4 IR

APYLINKfiS IJETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOS*:

riAPGiiu
iHADlO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa* 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADFENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS VMeBomin 9:90 v. vak. 
PENKTADIENIATS 7 v. v.

Phene: OROvehUI 29U

WHFC-l450kil.
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Trečiadienis, vas. 10, 1943

KONCERTE Sekmad., Vasario-Feb. 21
Bus Perstatyta Operetė

75c, 1.25 su TaksaisTikietų Kainos

PIRMAS CHICAGIETIS LIETUVIS 
KUNIGAS ĮSTOJO J. VALST. LAIVYNĄ

parapijos mokyklą ir po tam 
lankė Pasijonistų mokyklą 
Normandy, Mo. Kun. Vin
centas buvo įšventintas birž.
5., 1932 metais Belleville,
111., kai baigė St. Thomas 
Seminary, Denver, Col.

Po įšventinimo Kun. Vin
centui teko darbuotis Har- 
risburgh, III., Centralia, III., 
Salem, III., kur pastatė baž
nyčią. Galutinai po tos dar
buotės buvo paskirtas į Lie
tuvių Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, East St. Louis, III., 
kur iki šiol dirbo.

SIŪLO MOTERIS IMTI KARO DARBAMS VISTU EXPERTAI 
NUSTATO AR VIŠTYTĖ 
AR GAIDELIS

Du japonai Amerikoje gi
mę kreipės į Will kauntės 
racionavimo boardą, kad 
jiems būtų duota per mėne
sį gazolino dėl 7,000 mailių. 
Tie du japonai amerikiečiai 
nustato tik ką išsiperėjusius 
viščiukus, ar yra vištytė ar 
gaidukas.
ATVYKO Į BOARDĄ

Kun. V. Tikuišis 
Laivyno kapelionas

Kun. Vincentas Tikuišis, 
Roselandietis, buvęs klebo
nas Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčios, East St. 
Louis, III., šiomis dienomis 
išvyko į Norfolk, Va. pradė
ti savo darbuotę kaipo Lai
vyno Kapelionas.

PAEINA IŠ ROSELANDO

Kun. Vincento Tikuišio tė 
vėliai, Jonas ir Jozafina se
nai gyvena Roselande. Ponia 
Tikuišienė po tėvais yra 
Ziogaitė. Kun. Vincentas yra 
gimęs Lietuvoje Spalių 8 d., i 
1908 metais ir buvo atvež-i 
tas į Ameriką 1912 metais. 
Jam teko baigti Visų šventų

GELBĖJO JAUNIMUI

Kun. Vincentas Tikuišis
būdamas East St. Louis —
i
gelbėdavo . prasikaltusius 
jaunuolius. Jis buvo narys 
E. St. Louis Child Bureau.

Tikuišių šeimoje dar yra 
trys vaikai. Sūnus Stanislo
vas lanko Loyola Universi
tetą ir narys U. S. Navai 
Reserves, o dar šalę to yra 
dvi dukterys Julija ir Ona.

Tai Chicagos lietuviai tik
rai gali džiaugtis tokiu pasi 
ryžėliu kaip Kun. Vincentu, 
kuris savanoriu stojo į Lai
vyną ir tokiu būdu tampa 
pirmas Chicagietis lietuvis 
kunigas, kuris yra priimtas 
į Laivyną kaipo kapelionas.

XXX.

Šie asmenys palaiko kongrese bylą, kad būtų vyrai nuo 
18 iki 65 metų ir taip pat moterys nuo 18 iki 50 metų 
imama į karo darbus. Iš kairės į dešinę sėdi: šen. Warren 
Austin (R. Vt.) ir Rep. James Wadsworth ( R. N. Y.). 
Stovi: Ernest L. Bell, Jr., of Citizens Committee, ir Frank 
M. Sullivan, of American Legion.

Naciai kunigą nuteisė 2 mėnesiam 
kalėjiman už darbininkų šelpimą

Kiek kareivis gali nustoti 
svorio karo lauke

J Chicagą iš Solomon sa
lų šiomis dienomis grįžo 
sergt. Le Roy R. Armstrong, 
23 metų amžiaus, kuris 21 
savaitę buvo džiunglėse ko-| 
voje prieš japonus. Per 21! 
savaitę Armstrong nustojo 
42 svarus.

Kada Armstrong išvyko į 
mūšio lauką, jis svėrė 176 
svarus, o kai grįžo į Chica
gą atostogom, tai svėrė 134 
svarus. Armstrong Solomon 
salose buvo nuo rugpiūčio 7 
dienos iki gruodžio 23 die
nos.

Armstrong pasakoja, kai 
jam teko būti Guadalcanal’e 
tai teko kovoti su ranko
mis, pistoletu, šautuvu, žo
džiu, kas tik į rankas pate
ko. Armstrong japonus nu-

lais; tai Armstrong juos iš- 
krapštydavo iš ten granato
mis.

Sgt. Armstrong už pasižy
mėjimą mūšio lauke yra ap- 
davanotas įvairiais ženklais.

Propeleris užmušė 
kareivį
Dayton. Patterson Fielde 
vienas kareivis buvo užmuš
tas kai ją palietė propele
ris.

Sudegė ligoninė
Evansville, Ind. Pereitą 

antradienį ugnis sunaikino 
Evansville ligoninę, kurioje

mušė iš medžių. Kada japo- buvo apie 800 psichiniai šer
nai pasislėpdavo po k*ora- gančių asmenų.

i'

Iš Landono pranešama, 
kad kunigas F. H. P. Van 
der Kroon, iš Renkum, Gel- 
derland, Olandijoje, buvo 
nuteistas nacių teismo 
dviem mėnesiam kalėjiman, 
kad jis rinko aukas sušelpti 
bedarbius katalikus, kurie 
atsisakė įstoti į nacių darbo 
frontą.

Vienuolika Olandijos dar
bininkų buvo Arnhem teis
me nubausti po dešimt guil- 
der ($5.000) ar po penkias 
dienas į kalėjimą, kad iš ku
nigo priėmė pinigus.

Kunigas Van der Kroon

teisme gynė save ir jis pasa
kė, kad jis pinigus rinko ar
timo meilės vedamas ir kiau 
sė vyskupo nurodymus.

Nacių teisėjas kunigo pa
klausė: “Ar tu klausai vys
kupo nurodymų ir tada, kai 
tai yra priešinga valstybės 
įstatymui”. Kunigas atsakė: 
“Taip“. Vyskupas anksčiau 
buvo pareiškęs katalikams, 
kad jie nestotų į nacių dar
bo frontą.

Vienas Chicagos 
marinas žuvo, 
kitas sužeistas

I
Iš Wa8hington Navy, per

eitą pirmadienį, pranešė, 
kad vienas Chicagos mari
nas žuvo (mirė), kitas buvo 
suželtas, o sailor, iš Chester, 
III., yra dingęs. Pereito pir
madienio paskelbtame Navy 
sąraše yra 53 jūrininkų pa
vardės, kurių tarpe 15 yra 
mirę, 22 sužeisti ir 16 dingę.

Nuo 1941 metų, 'gruodžio
7 dienos iki 1943 m., vasario
8 dienos Navy turėjo 22,832 
jūrininkus nuostolių (causal 
ties) sąraše.

Visi dalyvaukime 
Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime

Chicagos lietuviai vasa
rio 14 dieną, 2:30 vai., Or
chestra Hali, 220 So. Michi
gan ave. (kampas Adams ir 
Michigan) iškilmingai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų paskelbimo ‘.dekla
raciją.

Iš visų kolonijų lietuviai 
dalyvaus šiame reikšminga
me minėjime. Bus žymūs 
kalbėtojai, įdomi muzikalinė, 
programa.

Iš anksto įsigykite bilie
tus, nes prie salės durų bus 
mažai laiko nusipirkti bilie
tus. Bilietus galite gauti 
“Draugo” redakcijoje, lietu 
vių parapijų kolonijose ir 
pas kolonijų veikėjus.

Tie du japonai amerikie
čiai atvyko į racionavimo 
boardą su 30 laiškų, kuriuos 
jie gavo iš Chicago area viš
čiukų peryklų. Jie yra kvie
čiami į viščiukų peryklas 
nustatyti kurie viščiukai yra 
gaideliai, o kurie yra višty
tės. Tų japonų amerikiečių 
vardai yra: Michael Morihi- 
ko Azuma, 23 metų, ir jo 
švogeris, Henry Nakoshi- 
mas, 25 metų, abu 115 Ri
chard str. Joliet.
NUSTATO AR VIŠTYTE 
AR GAIDUKAS

Azuma pareiškė, kad jis 
po šešių valandų viščiukų iš- 
siperėjimo nustato ar višty
tė ar gaidukas. Jis sako, kad 
tai labai svarbu nustatyti, 
nes farmeriai žino tada ką 
jie perka iš viščiukų peryk
lų, o kitaip jiems gali tekti 
auginti gaidžiai.

Azuma pasakė, kad visų 
viščiukų rūšis gali nustaty
ti po 24 valandų išsiperėji- 
mo, o kartais reikia šešių 
savaičių.

Azuma boardui pareiškė, 
kad jie atvyksta į viščiukų 
peryklą, kai tik vištukai ka
lasi iš kiaušinių. Bet Azu
ma nepareiškė sekreto kaip 
jis atsiskiria vištytę nuo 
gaiduko. Jis taip pat pareiš
kė, kad yra keli amerikonai, 
kurie moka nustatyti vištu- 
kų lytį.

Tie du japonai amerikie
čiai gazolino yra gavę per 
mėnesį dėl 1,500 mailių.

Nenori pasitaisyti
Vienas 17 metų jaunuolis 

už 27 vagystes buvo nuteis
tas į Illinois valstybės į jau
nuolių lavinimo mokyklą 
vieneriems metams. Jis bu
vo paraliuotas. Jaunuolis 
vėl papildė 11 vagysčių. Da
bar jis nusiųstas į kalėjimą.

.Pagrobė
Iš Alex Tar grosernės, adr. 

656 E. 93 d., vagis vakar 
pagrobė 15 svarų kavos.

Tėvynės meilė žmogų puo-

PRISIPAŽINO

("Draugas" Acme telepnoto)

Agnietė Louise Wilfred. 
18 metų amžiaus, West Ny- 
ack, N. Y., prisipažino kal
ta nelegališkai dėvėjusi Na
vy uniformą.

Tokia ten jos 
ir meilė...

DU KAREIVIAI APSIVE 
DE TĄ PAČIĄ MOTERĮ

Louisville, Ky. Vasario 8 
dieną viena moteris, 34 me
tų, atsidūrė į miesto kalėji
mą už bigamiją (ištekėjo už 
dviejų kareivių).

Moteris buvo areštuota po 
to, kai jos vyras, 31 metų 
amžiaus, No. 1 grįžo į namus 
ir rado name kitą kareivį, 
22 metų amžiaus, kuris pa
reiškė, kad jis yra šeimos 
galva.

EME GINČYTIS, KURIS 
IŠ JŲ ŠEIMOS GALVA

Abu kareiviai pradėjo gin 
čytis kuris iš jų yra šeimos 
galva ir tos moters vyras. 
Buvo pašaukta policija. Po
licija rado du vedybų certi- 
fikatus (pažymėjimus). Vie 
nas vedybų pažymėjimas ro 
do, kad toji moteris buvo už 
vieno kareivio, kuriam yra 
31 metai, ištekėjusi 1942 m., 
spalių 2 dieną, o už kito ka
reivio, kuriam yra 22 metai 
amžiaus, buvo ištekėjusi po 
pirmųjų vedybų už mėnesio, 
tai jau vyras No. 2.

TURĖS ATSAKYTI 
TEISME

Dabar moterėlė turės at
sakyti teisme už moterystės 
tyčiojimąsi ir pajuokimą.

Toji moteris pareiškė ka
lėjime, kad ji myli vyrą No. 
2. Tokia ten jos ir meilė, ku 
ri vyrus keičia kaip piršti
nes. Gaila, kad tokių moterų 
pasitaiko. »

SKELBKITĖS “DRAUGE”

t

X Jucius Sisters Ręsta 
ranf, viena gražiausių val
gyklų iant Tovvn of Lake, 
1608 West 47 St., užpraei
tą naktį labai nukentėjo nuo 
gaisro. Gaisro priežastis ti
riama.

X ‘ Mūsų Alenutė rengias 
ištekėti, rūtų vainikėlio rei
kės atsižadėti” dainuoja jau 
nimas Alenotei besiruošiant 
tai dėsis operetėj “Lietuvai
tė” per “Draugo” koncertų 
Sokol Hali, vasario 21 d.

X J. Jocius, 1317 So. 49 
Ct., Cicero, jau trečia savai
tė, kaip serga namie. Pra
šomi pažįstamieji jį aplan
kyti. Jis sako, labai norėtų 
pasveikti iki “Draugo” kon 
certo, kad galėtų pamatyti 
gražią operetę “Lietuvaitė”

X Dai^us-Girėnas post, A- 
merican Legion, Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 metų 
sukakties proga, nutarė nu
pirkti War Bonds už $2000 
Legionieriai sukakties pami
nėjime, vasario 14 d., Or
chestra Hali, dalyvaus uni
formose.

X Uršulė Laurinienė. 
tovvnoflakietė, ilgą laiką ne
žinojo, kur randasi jos po
sūnis tarnaująs kariuome
nėj. Dabar linksma, nes ga
vo žinią, kad jis randasi A- 
laskoj" ir, ačiū Dievui, svei
kas. Kariuomenėj jis pris
kirtas prie išdalinimo karei
viams reikmenų.

X Kleb. kun. Ig. Albavi- 
čiaus ir kun. E. Abromaičio 
iniciatyva, Ciceroj jsteigta 
Kareivių Motinų draugija. 
Pirmas susirinkimas įvyko 
vas. 7 d. Valdybon išrinkta: 
pirm. M. Bartašienė. vice 
pirm. B. Rimdžienė, sekr. O 
Tumavičienė, ižd. O. Stašai- 
tienė. Savo sūnų intencija . 
nutarta kas ketvirtą sekma
dienį eiti in corpore prie šv. 
Komunijos.

X Salomėja ir Kazimierai 
Petkus, gyvenantieji Wau 
kegane, 149 Sheridan Road, 
šį trečiadienį švenčia vedy
binio gyvenimo 42 m. su
kaktį. Petkai yra geri lietu
viai seni “Draugo” skaity
tojai, nuo seno laiko biznie
riai — turi bučernę, geri 
parapijos rėmėjai. Į tėvų iš
kilmes rengiasi suvažiuoti 
vaikai su anūkais. Viena jų 
duktė, Paulina Petkiūtė, dir
ba Šv. Jurgio klebonijoje, 
Chicagoj.


