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...“and that government f 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.“

—Abraham Lincoln
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U. S. motoriniai torpedlaiviai 
atakavo priešo destrojerių grupę

F E . *
Torpeda tikrai kliuvo vienam;

t kitiems dviems, regis, irgi pataikyta
UtiUi h 'Ji '• • ‘

WASHINGTON, sausio 4.
Laivyno departamentas 

šiandie pranešė, kad praei
tą Šeštadienį U. S. j motori
niai torpedlaiviai užtiko aš
tuonis japonų naikintuvus 
Guadalcanal salos šiaurvaka 
rinio galo pakrantėse. Tor
pedlaiviai tuojau susimetė 
japonų laivus atakuoti.

t

54 i Paskatiniai japonai
išbadomi Būna

4 srity, N. Gvinėjoj

Viena torpeda tikrai kliu 
vo vienam japonų naikintu
vui, o kitiems dviems, regis, 
taip pat pataikyta.

. t 1
Japonų lėktuvai atakavo 

torpedlaivius. Tačiau pada
ryti maži nuostoliai.

Žinovai sako, kad japonai 
tais laivais, regis, bandė ja
ponams saloje pristatyti pa
ramos ginklais, o gal ir dau
giau kareivių. Tas jiems ne
pasisekė, dėka amerikiečių 
budėjimai. Gi be paramos

RUSAI TĘSIA ŽIEMOS OFENSYVĄ

(“Dr&uraa" Acme telephoto)

Rusų prieštankiniai ginklai eina pirmyn kur tai Rusijos fronte. Rusai praneša, kad
saloje japonai neįstengs ii- jįe visuose frontuose žengia pirmyn. Rusų pašliužininkai, pėstininkai ir mechanizuotos

yt- ■

L

Vienas Londono laikraštis nori, 
kad britai subrustų Tunisijoje

Sako; britų visuomenė nesitenkina 
dabartine ten neveikia

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, sausio 4. 
— Gen. MacArthur iš Nau
josios Gvinėjos praneša, kad 
sąjungininkų kariuomenė vi 
siškai sunaikino japonų jė
gas Būna Misijos srityje ir 

(kad priešo padėtis yra be
viltiška.

Pranešime sakoma, kad 
priešo nuostoliai nepapras
tai dideli. Tik sekmadienio 
kovose Būna srityje 650 ja
ponų nukauta. Nepasakytas 
skaičius nelaisvėn paimtų.

Japonų liekanos dabar 
yra įsikasusios siauroj juos
toj tarp Gona ir Būna ir iš
ilgai tako į raistus per porą 
mailių. Sąjungininkų kariuo 
menė dabar tuos japonus 
medžioja. Tikimasi juos 
greit išnaikinti ir Būna fron
tą-visiškai likviduoti.

*♦

Kroatai atšaukti 
iš karo fronto 'į 

kovoti su sukilėliais
t i <i

BERNAS, Šveicarija, sau
sio 4.—Kroatijoje / .praplito 
sukilimai prieš , ašies kon
troliuojamą Kroatijos vy
riausybę, anot pranešimų iš 
Romos.

Vokietija ir Italija pasiun 
tė keletą pulkų sukilėlius 
malšinti. Pasirodė, kad to 
per maža.

Tad iš Rusijos fronto at
itokti Kroatijon kroatų pul 
kai ir jie įpareigoti sukilė
lius išnaikinti.

| Britu lakūnai 
atakavo Ruhr sritį

LONDONAS, sausio 4.— 
Britų lakūnai praeitą makt) 
atakavo nacius Ruhro srity, 
kur naciai turi karo pramo
nių oentrus.

Trys britų bombonešiai 
negrįžo.

gai kovoti su amerikiečiais.

Du japonu laivai 
suskaldyta Solomons

WASHINGTON, sausio 4.
— Laivyno departamentas 
pranešė, kad amerikiečių 
bombonešiai Solomon salose 
dukart atakavo- japonų air- 
dromą Munda ir suskaldė 
du priešo naikintuvus. Vie
nas naikintuvas paliktas be- 
liepsnojąs, o kitas—skęstan 
čioj padėty.

Munda ai rd romas, New 
Georgia saloje, buvo atakuo 
j amas praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį. Sunaikinti ja-
ponų priešlėktuviniai jsitvir ALGIERS 4 _
tinimai. Prieš tai japonai Prancfcų gener,Unėa etovy- 
priešlėktuvinėmis patranko- k]o9 komunlkate pažymima,

jėgos muša nacius snieguotuose laukuose. L.

Maskva praneša, kad rusai 
atsiėmė Mozdok, Kaukazo fronte

LONDONAS, sausio 4. —, Anot pranešimų, rusai
Iš Maskvos per radiją pas- Kaukazo fronte atsiėmė Mo- 
kelbta, kad rusų kariuome- zdoką, už 60 mailių šiaurva-
nės ofensyva prieš vokie
čius visais frontais ir to
liau sėkmingai vykdoma.

Prancūzai užėmė 
svarbias pozicijas 
pietinėj Tunisijoj

mis pažeidė kelis amerikie
čių lėktuvus.

Guadalcanal saloje smar
kus patrulių aktyvumas tę
siasi. 30 iki 35 japonai nu
kauta. Pirmąjį kartą per 
keletą savaičių japonai pra
dėjo apšaudyti amerikiečių 
pozicijas.

BELFASTAS, Šiaurinė 
Airija. — Bomba susprogo 
pašto dežėje. Visa apylinkė 
sukrėsta.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

kad pietinėj Tunisijoj pran
cūzų kariuomenė užėmė 
svarbiąją poziciją ir sekmin 
gai atakuoja priešą.

Ir Keitei pateko 
Hitlerio nemalonėn

LONDONAS, sausio 4. — 
Laikraštis News Chronicle 
depešoje iš Stokholmo pra
nešė, kad ir vokiečių field- 
maršalas Wilhelm Keitei pa 
kliuvo Hitlerio nemalonėn 
ir, matyt, pašalintas iš va
dovybės. Tačiau apie tai ži
nia dar nepatvirtinta.

Belgai neduoda 
naciams ramybės -

BERLYNAS (per radiją), 
sausio 4.—Kadangi Belgijos 
sostinėje Briusely dažnai 
pasikartoja žmogžudystės— 
vokiečių kareiviai ir agen
tai žudomi, vokiečių karinio 
komendanto įsakymu Nau
jųjų, Metų išvakarėmis ta
me mieste uždarytos visos 
viešosios linksminimosi vie
tos.

Restoranai kas vakaras 
turi būt uždaryti kaip 8:30,

o kaip 9:00 gyventojai turi 
apleisti gatves ir užsidaryti 
namuose. Komendantas pa
reiškia, kad tų priemonių 
imtasi daugiausia prieš “įta 
riamųosius” asmenis.

, (New Yorke girdėtas iŠ 
Londono per radiją praneši
mas, kad Belgijoje daugiau
sia žudomi nacių šalininkai. 
Visame krašte skleidžiamas 
“1918” šūkis. “1918” nuly 
mimos namų ir fabrikų aio- 
nos ir net šaligatviai. Tas 
reiškia, kad 1918 metais Vo
kietija suklupo. Taip bus ir 
dabar).

karų link nuo Grozny—alie
jaus šaltinių centro. Tas 
reiškia, kad vokiečių pastari 
gos veržtis link minėto alie
jaus šaltinių centro ne vien 
sukoneveiktos, bet vokiečiai 
priversti atgal nešdintis. 
Maskva sako, kad rusai vi
sam Kaukazo fronte daro •
pažangą.

Ankstyvesniam Maskvos 
pranešime sakoma, kad atsi- 
ėmus Velikije Lūki rusai 
perkirto Leningrado Vitebs
ko geležinkelį ir pastūmė 
apie 14 mailių pirmyn išil
gai Maskvos Rygos geležin
kelio net iki Novosokolniki, 
už 70 mailių nuo Latvijos 
pasienio. Velikije Lūki yra 
už 260 mailių šiaurvakarų 
link nuo Maskvos.

Pagaliau Maskva pareiš
kia, kad Dono upės fronte 
rusai visu griežtumu vykdo 
ofensyvą.

f.

1942 m. naciai nužudėx i V _ “

1,940 čeky vyrų, 
moterų

LONDONAS, sausio 4.— 
Čekų vyriausybė ištrėmime, 
remdamosi pačių vokiečių 
pranešimais, apskaič i a v o, 
kad 1942 metais vokiečiai 
1,940 čekų nugalabino už 
įvairius ‘ ‘nusižen gimus.” 
Tarpe nugalabintųjų yra 
137 moterys.

Paaiškinta, kad į minėtą 
•kalčių n e į i m a m i nužu
dyti čekai Lidice ir Lesa-

RYTOJ KONGRESAS 
SUSIRENKA SESIJON

WASHINGTON, sausio 4 
— Trečiadienį, sausio 6 d., 
78-asis kongresas susirenka 
sesijon. Sausio 7 d. preziden 
tas Rooseveitas naujam kon 
gresui skaitys pranešimą.

Kongreso atstovai susi
durs su svarbiais karo rei
kalais ir klausimais.

LONDONAS, sausio 4. — 
Laikraštis Daily Mail rašo, 
kad britų visuomenėje reiš
kiama nepasitenkinimo dėl 
karo kampanijos Tunisijoje.

28 AŠIES LĖKTUVAI 
NUMUŠTA TUNISIJOJ

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, sau
sio 4.—Sausio 2 d. Tunisijos 
fronte sąjungininkų oro jė
gos sunaikino 28 ašies lėk
tuvus.

Amerikiečiai Lakūnai nu
mušė 23, o britai—5. Ame
rikiečiai prarado du lėktu
vus, o britai—penkis.

Daugiausia priešo lėktuvų 
numušta sąjungininkų bom-

Laikraštis nurodo, kad iš 
to fronto gaunama mažai 
pranešimų. Norėtų, kad ko
vos būtų vykdomos ir laimė
jimas kuo trumpiausiu laiku 
būtų atsiektas. Sako, jei pir
moji britų armija Tunisijo
je lauks ten susijungti su 
aštuntąja britų armija, ku
ri vejasi gen. Rommelio lie
kanas, gal ims keletą mėne
sių laukti ir iki to Laiko ašis 
gaus progos dar daugiau 
įsistiprinti ir sunkiau bus 
ją ten nugalėti. .

Anot laikraščio, atrodo, 
kad britų armija Tunisijoje 
nuo gruodžio 5 d. yra defen- 
syvoje. Ir nesigirdi ir nesi
mato, kad artimoj ateity 
būtų pradėti kokie nors di
desni žygiai.

bonešiams atakuojant Tunis
ir La Goulette prieplauką Q J lakŪMI atakaVO 
Vienur ir kitur priešui su-į’*' T
kelti dideli nuostoliai. Su- submarinų bazę

LONDONAS, sausio 4.—
daužyta ir padegta ir elek
tros gaminimo stotis. Iš
griauta daug sandėlių ir su
naikinta geležinkelių bėgiai,
prieplaukos krantinės.

✓

Nacių karo mašinai 
trumpa aliejaus

STOKHOLMAS, sause. 4. 
—Iš patikimų šaltinių in
formuojama, kad nacių ka
ro mašinai trumpa aliejaus 
(gazolino). Ir tas gali kar
tais karo mašiną visiškai 
sugriauti.

Naciai tikėjosi Kaukaze 
gauti pakankamai aliejaus. 
Jie siekė ten Grozny alie
jaus šaltinių. Tačiau neat
siekė. Jų žygius ten sukone- 
veikė sąjungininkų įsiverži
mas prancūzų Afrikon. Na
ciai iš Kaukazo fronto huvo 
priversti ištraukti daug aa
vo kariuomenės ir ją pasiųs
ti saugoti pietinę Europą 
nuo sąjungininkų. Dėl to ru
sams teko proga likusias 
sumažėjusias vokiečių jėgas 
atakuoti. Rusai praneša, 
kad Kaukazo fronte naciai 
blaškomi. Iš Grozny fronto 
naciai turi atsimesti negavę 
aliejaus.

Rumunijos ir Vengrijos 
aliejaus nacių karo mašinai 
neužtenka.

čiai išgriovė ir sudegino. 
Taip pat neįskaityti nė žy
dai, kurių Čekijoj daug nu
kentėjo.

Vyriausybė randa, kad iš 
Čekoslovakijos apie 72,000

ky sodybose, kurias vokie- žydų deportuota.

us mii mum pusnimi f orka*

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

U. S. bombonešiai vakar 
: dienos metu atakavo St. Na- 
zaire, Prancūzijoje, nacių 
submarinų bazę. Pranešta, 
kad atakos buvo vienos di
džiausių.

Skrindant į ten ir atgal 
nesusidurta su nacių pasi
priešinimu. Septyni bombo
nešiai negrįžo.

PORTLAND, Ore. — Po
tvyniai čia ir apylinkėse at
slūgsta. Yra 10 asmenų žu
vusių ir dingusių.

lavalis toliau tarsis 
su naciais

'-Y
NEW YORK, sausio 4 — 

Iš Berlyno per radiją prane
ša,- kad šią savaitę Lavalis, 
regis, vyksiąs Paryžiun ir 
tenai pradėsiąs naujus pasi
tarimus su naciais. Spėja
ma, kad bus tartasi apie ad- 
ministratyves problemas. Sa 
koma, Lavalis stengsis iš 
nacių išsiderėti daugiau Lais 
vės savo vyriausybei.

LONDONAS, sausio 4.— 
Karo teismas pirmąją mir
ties bausmę pritaikė U. S. 
kareiviui Britanijoj. Jis yra 
eilinis Sammie Mickles, 23 
m. amž. negras. Apkaltintas 
vieno jūreivio nužudymu.

KARO EIGA
į

Kova su japonais Būna 
srity, N. Gvinėjoj, baigiasi. 
Gen. MacArthur praneša, 
kad paskutinės japonui gru
pės ten naikinamos. Būna 
frontas greit bus likviduo
tas. Tačiau japonai yra js4- 
stiprinę kituose N. Gvinėjos 
pakraščiuose.

Anot Berlyno radijo, šie
met japonų karo programo
je be kitko yra pažymėta 
okupuoti Havajų salas Ir 
visam Paciflke Įsistiprinti. 
Ypatingas japonų užsimoji
mas.

Sąjungininkai Tunisijoj 
pradeda daugiau. Ir smar
kiau veikti prieš aš|. Ypač 
daug veikia sąjungininkų 
oro jėgos.

Rusijos frontuose, anot 
pranešimų iŠ Maskvos rusų

Karo teismo nudaprendis armijos ir toliau vykdo sek- 
pasiųstas į Waahingtoną pa- mingas ofensyvas prieš vo- 
tvirtinti. ' kiečius.
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tūziastiškoa energijos dau 
giau pasiaukoti už Amerikos
laisvę ir mylimos Lietuvos/-^”- Mes išsižioję laukia 
išlaisvinimą iš okupantų1 “e laiškų ir net kaikurie ga . 

vergovės. vę bučiuojame. Laiškai —
. Kariams džiaugsmas ir auna

n 6 w n6 aP • insiu minimas. 9 vai. vakare už- 
Camp Wallace kareivių gy.j 
venimą. Amerikos armijoje 6 

yra neblogai tarnauti, ypa

Laiškas iš Kariuomenės
“KUR TU ŠOVEI?”—20 MYLIŲ SU 100 SVARŲ 

KUPRINE. — BUČIUOJAME LAIŠKUS”. — KA

RIUOMENE — MOKYKLA. — “DRAUGAS”
MALONESNIS, NEGU CHICAGOJ.

• , • • * - ................. • - > -> • . ................. •'

Rašo Pvt Jurgis Paškauskas 

Gerą dieną! į antras — 8,z trečias — 12,
z Malonų tari11 ačių visiems atvirtas —- 16. penktas —
AUtainkam^tau ui Sven- 20 ir » ««“• T“°r

t«uw priuuau dovan«l« _J P^mus d*rydomi vaiaduo 

“B. Tėvynėa Brangioa". Su'•>*““' ly« ,ronU-

dimugsmu skaičiau. Ji man v)gl |aukja u
priduoda daug jėgos ir en-

JUUU-

Vakarienę valgome 5-6 
vai., o po to, būna “Mail

tingai man. Būdamas Chica
goje labai mažty tegalėjau 
kalbėti angliškai, o dabar 
jau neblogai susikalbu iš 
“gazietos naujierids šuslebi- 
zavoju”.

kareivinėse, 
o nuo 11 vai. jau negalima 
vaikščioti.

Anaksčiau susitikdavau

\ . • , t.
Po dienos pareigų

Vakarais turime liuoslai- 
kio, kuri praleidžiame nuei
dami į kiną arba į ServiceI 
Club. Pirm to, turime atsi
sveikinti su savo draugu — 
šautuvu: reiškia, turime jį 
“nuprausti“, (išvalyti). Sek
madieniais irgi esame lais-

Vaizdas Aušros Vartų bažnyčios, pastatytos Pietų A- 
merikoje Argentinoje, kur kun. J. J. Jakaitis, MIC., ir 
kiti Marijonai darbuojasi. Vaizde matosi bažnyčia ir TT. 
Marijonų vienuolynas iš lauko pusės.

Rochester, N. Y. — Fede
racijos susirinkime gruodžio 
9 d. nutarta atitinkamai pa
minėti Vasario 16 šventę.

Šiais metais Lietuvos rei
kalams per mūsų skyrių au
kojo: Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja — 560 dol., Šv. Jurgio dr. 
— 25 dol., buvęs jaunųjų 
skyrius įteikė 5 dol. Už 1942 
m. po 1 dol. užsimokėjo: 
Tretininkai, Šv. Jurgio, Šv. 
Marijos ir Gyvojo Rožan 
čiaus dr-jos. L. R. K. Susi 
vienymo kuopa savo mokes
tį tiesiog centrui pasiuntė.

Po 2 dol. užsimokėjo kun 
J. Bakšys, K. Šilinis ir F. 
šlapelis; po 1 dol. — M. Ur- 
milaitė, P. Dusevičienė, D. 
Serbickienė, A. Patašinskie-

............................................... į 1 nė, K. Stašaitytė, K. Sta-
Tuo ir baigiu. Geriausi šaitis, M. Gražinienė, J. ši- 

linkėjimai visiems-oma . t leikis, M. Valeskienė, E. Bar 
, kauskienė, Stirnienė, Levic-

kas, J. Sedlickas, M. Beliu- 
kevičiua, J. Kovas, J. Rickis, 
J. Sukis, J. Braknis, J. Pe- 
leckaitė, J. Baranauskas, J. 
Mocejūnas, P. Gribaitis, V. 
Butrimaitis, P. Norkeliūnaa, 
J. Putrimas, D. Beganska?, 
P. ir J. Bardziliauskai, H. 
Putrimas, J. Virzbara, A. 
Pabijanskas, J. Žekas, J. Le- 
nard, Kovienė, P. Pikūnaa,

^DIDELIS IšPARDAVTMAS MCS^ 

MII.2INI6KO SrVkO .MUZIKA 
VINIŲ INSiųCUMENTU

garevičius, ApanaviČMM. « 
Į centrą nusiųsta. 210 dol.

66c. Pas iždininką liko 3 dol. 
V. ApanaąičIiZB, sekr.

Sukit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių vtea» gy 
reninui. Raugėkite jaa letedami 
iftegsamlanotl Jne moderaUktanate 
metodą, kurta regėjime mokai** 

gali autelktL 
gfi METAI patymimo 

pririnkime akintų,, kurta

dovau “Draugą“ su pamėgi
mu ir dabar gavęs visą aty
džiai perskaitau. Well, drau

dažnai su lietuviu B. Stanke gas be draugo negali gyven- 
vičių iš Kankakee, III., da- ti, taip lygiai ir katalikas
bar jis iškeltas į kitas cam- žmogus turi skaityti ir rem-
pės. Yra dar keletas lietu- ti katalikišką spaudą, ypa- 
vių. Mūsų Campėee yra apie tingai “Draugą“.
45 tūkstančius kareivių.

Ragina pirkti
Rytoj, sausio 6 dieną, su

eina 157 metai kaip mirė 
Haym Salomon.

Salomon Amerikoa kovose

Armijos tvarka 
labai griežta

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 

Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

PAS1NAUOOKIT PMOGA DAIkVli
KOL OAK NKIŠFAKUUi/TI.

TITUOS. CLARINETAI. TROM 
BONAI. SAXAPHONES. FLUTE 
su "cases" — 135.80, 131.5
145.00 ir 175.80 Visi garantuo 
lengvam grojimui.

KONCERTUI nUlTARAL SPA 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS 
SMUIKOS. T.ENOR BANJOS - 
$«.5O, $8.50. 112.50 iki >35.00
STRIUNINIAI BASAI — $60.00 
$125.(10 ir $150.C0. BASO Ut 
BENGALAS — $12.00. SM1ČF
UAI SMUIKOMS, STRIUNIN1 
AM8 BASAMS, VIOLAS IR CEL 
LO — $1.50, $3 00. $5.00, $10.0 
tr $15.00. Striūnos dėl visų viri 
minėtų instrumentų. BASS 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50 
$35.00 lr $50.00. PĖDAIS. HI 
BOYS. CYMBOiS, lr DRU1 
HEADS pataisomi jums paku 
klant. MOUTH PlBCB visiem 
brass ir "reed” instrumentam 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR I 
kitų PHONOORAPH pataisymo*

Atstatymas visų dailų Clarlne 
tams. Tri ūboms, Saxaphonea 
taipgi Smuikoms lr Guitarams

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

OPTOMETRIMTAI 
<801 8o. Ashland A venų* 

Kempae It tee
'flklnnr: CASAD Mtt. Cttcagi 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien >:B0 a. m. iki •:«• p. m 

TredUd. ir ledžad. »:»0 a. ■» 
na T - oa Ą m

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJ.4S 

i i 25 Mietų Patyrimo

Tel.: YARJs 1839
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akis 
* Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 3-tth Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.
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ADVOKATAS
GOLDSTKIVK MV8IC SHOP 

• 14 Maxwell St., CIUeagM

Dėkingas draugams
' Dažnai prisimenu sureng- ir gyvenime turi didelius 
tas išlėistuves pastangomis nuopelnus. Ryš.umi'^su Sa- 

J. Arlausko pas A. Zakarus, lomon mirties sukaktuvių 
Gal daug tokių yra, kurie Jiems ir dalyvavusiems esu diena, Chic?gos mayoras

neklausė tėvelių būdami na- dėkingas. O-ką jau besakyti Kelly sausio 6 d'eną poskel- 
muose, o čia — paklusniausi apie Ateitininkus-es, kurie bė Salomon dieną, 
kariai. Jeigu pasitaiko nuai nevien triukšmingą atsisvei- Chicagos mayoras tą die- 
puodų mazgoti; o jeigu ne- kinimą; bet ir foto aparatą ną ragina paminėti atitinka- 

vi. Katalikai eina įt t ^ny- gana to, po vakarienės 3 va įteikė. Dažnai, ir dažnai ma mai ir pirkti kodaugiausiai
nyėią. Žinoma, nevisada nes landas duobes kasti. Karių no ausyse skamba dainuotų karo

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės kliniką. Kli- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. Šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis’v
IttauM įrengtas Medikas DefrarV
naentas gydymui visokią ligą 
smarkiu tr Uglalklnlų.
Pilnai įrengtas Chirurgijos De- 
partmentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 

CUrurggMDakUnd.

LIETUVIS DAKTARAI 
OPTOMETRISTAS

kartais pasitaiko sargyboje1 mamoms nereiktų perdaug dainų meliodijos ir nepamir 
išbūti 24 valandos, čia yra nusiminti, nes jų sūnai grį- šių iki sugrįšiu. Laukiu iš- 
du kunigai ir trys bažnytė- žę, bus žymiai geresniais vy silgęs tos laimingos valan- 

rais. Tikiu, kad visi kariai ir dos, kuomet vėl bendromis 
jų namiškiai vieni antrus pa jėgomis darbuosimės “Drau 
Sveikino su šventėmis ir pa govėje“ ir skiepysime Iietu- 
linkėjo laimingiausių Naujų viškumą į amerikiečių šir- 
Metų. Aš buvau labai nusi- dis”.

i
-V

lės. : >
A' '• .k’ * .

Piratą kartą su šautuvu

Iš ryto keliamės 5 vai., 
kartais ir 4 vai. tuojau tu
rime atlikti šaudymo prati
mus. Pirmą kartą buvo ne-

»>
p

Į '1( '1
MODER'
< riMPLĖTĖ

muk * r imi o
IS41, VVest □i"' '• -tet

Itefar

Pilnai Įrengta Pbysfcuhcrnpy De-
partiueutas priskaitant Diather-
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoidal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo
Pilnai {rengtas X-Kay IH-part- 
mentas daktarams ir pacientams.

pypęs, kad negalėjau pas- 
. „ . . ,vaikinti savo tėvelių, > kurie

jauku ir man nepasisekė pa^gyvena Lietuvoje ir $ mama 
taikyti į laikinio tašką. Lei-jgaĮ neįartą apsiverkė prisi- 
tenantas tuojau paklausė:! mįnus mane, ar esu gyvas, 
“Kur tu šovei”? Gavau gėdą
tokią, kad net kelias dienas 
nešiojau. Dabar jau kas kita 
lr eergeant’as pažadėjo ap
dovanoti medaliu.

ar ne.

UH i s« i •»’ k

ll -VESI l’riS<IKI E PP 

PHONE I O AYETTF 2*

Nė vienam vertam ligoniui Be
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir pru-žiūra. 
Kas Unk mokesčių, susiiarsisu-, 
kad būtų Juma bo patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
A

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAM

Centrinis Ofisas:
3133 & HALSTED ST.

(Lietuvflį Auditorijoje)
Valandos: nuo 1-mos iki 8>toa 

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

Kuom 2014 Tel. STAte 7892 *

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

,99*. Je!.: <W*Hja24 
Valandos; 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .k-
LIETUVIAI DAKTARAI

mylias

Pamažu pratina
prie vargo

Turime paskirtas 
suvaikščioti su pilna apran
ga kuri sveria 65 svarus be 
lovinių. O kada paimame 
100 šovinių, tai susidaro 100 

su viršum svarų. Pirmas su 
vaikščiojimas — 4 riiylios,

Mintyse namiškiai, dėdė

Nors savijauta nėra perge 
riausia, nes da?nas svajoji
mas apie namiškius, apie dė
dę kun. J. Pašlraraską, kurį 
myliu ir gerbiu kaip tikrą 
tėvą ir esu begalo jam dė
kingas už tėvišką globą. Be 
to, troškimas laisvės, nors 
ir gerai žinome, kad šis gy
venimas yra laikinas.

Būdamas Chicagoje skaity

SODEIKA, O. D.
DOCTOR SELMA•

AKIS KTIRINOJA
AKINIUS PRITAIKINA

. i.
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Kuo 10 iki 5 vii. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak,
187 N. MARION STREET 

Oak Park, Ulinois

(prie kampo Lake St) 
Telephone: — EUCLID 996

— REZIDENCUA —
1441 So. SOth Ave., Cicere, Ilk 

Tel. Cicero 7681

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso tėl. VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: RE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Res. 0958 So. Talman Ave.
Ree. Tel. GROveUU 0617 
Office tei. HEMlock 484R

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vul.: 2—4*ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus
2423 VVest Marųuette Rd.

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tet. REPubHc 7868 ;
I ■ ■ ■ !■ I ■

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 sutart).

Office tek YARds 4787 
Namų tek PROspeet 1930

Tek YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street

Z

Valandoa: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 « 
Pirmadieniai* — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

ALABAMĄ DOWNS BOSTON IK ORANGE BOWL

• Luc<8, running baęk a kiek for Boston n the first ąuarter fcf the Orknge Bowl at 
Miami, Fla., being stopped by aharp of Alabtma. The Crimaon.Ttde šwept - over the 
Boston Eagles 37' to- 21.

TaL YARda 6921.
Ree.: KEMwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai,: cu» 1-3; uuo 6:30-8:30
7.56 VVest 35th Street

Tek CANai 0257
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATOITS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So, Halsted Street
Residencija: 6600 Se. Arteaian Ave.

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 ji.p.
. 6 iki 9 vak vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autrndicniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeitadieniaia 
Valandoa: 3 — 8 popiet.

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*,

PLATINKITE “DRAUGA’

Tel. YARde 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashhuid Ave.
arti 47th Street

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

GERKIT 
IT

* TIK GEK4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR, Sis Alus yra pagamintas tt importuotu 
nirmo rūšies produktų,

LEO NORKUS, jr.
DISTRIBUTOR

Ambrosia & Nectar
BEERS

Telefonas HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westera Ave.

' OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;

o nedeliomia pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDffdJAS IR GHZRURGAB f

4729 So. Ashland Ave.
(2-trag luboa)

Tek MIDiray 28|0 Okfca<o. Hk
OFISO VALANDOB;

Nuo 10 iki 12 vai ryte, ano 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo T iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliotai* nuo 10 iki 12 vai. dieną

*

urmo iwnunMwuej kainomis pristato į alines ir ki 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

DR. EMAY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFąyette 3210 
Rea Tek LAFayatte 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDaie 2868 

VALANDO8:
Pina., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
p«nkt., šeštad. 8:30 Iki 8:30 vak.

Bekinadieniais pagal susitarimą.

DR. A. JENKINS.
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 2900 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas: PROapect 8737 
Namų telefonas: VIRglnia 2421 Vj

- - - - - - - - - - - - - - - |
Kas laisvę brangina, ten 

perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 

krisluose pirmutinis dalykas 

— nenusimink. (Hilty).

“Darbai parodo meOBe jė

gą“ (Goethe), <
: ! *•

f „
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PASLAPTINGOS SOLOMON SALOS
Rastos, pamirštos ir vėl atrastos. Žemė, 
gyventojai ir dėl ko už jas dabar eina 
smarkios kovos.

Rašo kun. A. Briška

v (Tęsinys)

Salyno gyventojai
Salyno gyventojai yra 

aukšto ūgio ir tvirto sudėji
mo, Oda tamsiai rausvos 
spalvos. Mažomis galvomis 
gausiai apaugusiomis garbi
niuotais plaukais. Stipriais 
žandais, iš kurių kyšo ilgi 
juodi dantys nuo nuolatinio 
kramtymo laukinių riešutų. 
Kadangi Salomon salyną su
daro šimtai įvairių salų ir 
salelių, dėl to ir gyventojai 
jų sudaro kaip ir skirtingas 
tauteles, kurių papročiai ir 
kalba šiek tiek skiriasi. Daug 
kartų buvo daromi' mėgini
mai patogesnes vietas ap
gyvendinti baltais žmonėmis, 
arba europiečiais, bet visi 
mėginimai buvo nesėkmin
gi. Nepalankias sąlygas eu
ropiečiams sudarė žiaurus 
oras, puslaukinių žmogėdžių 
užpuolimai ir įvairios ligos. 
Dėl to, labai mažas nuošim
tis, baltųjų žmonių randasi 
visam salyne. Salų tautelės 
turi savo viršininkus, kurie 
yra neriboti valdovai ant vi
sų gyventojų tos tautelės.

Gyventojų papročiai ir 
kovos

Kadangi salų tautelės vi
sais atžvilgiais labai atsili
kę nuo europiečių, tai ir jų 
papročiai labai žiaurūs ir 
keisti. Tos tautelės nuola
tos vienos kitas puola ir 
naikina. Ir taip nuolat eina 
kova. Tose kovose daug žū
va. Vietoj moderniškų šau
tuvų, vartoja kirvius, pei
lius ir jėtis. Kilus kovai, bū 
riais puola vieni kitus ir žu
dosi žiauriausiais būdais. 
Dažnai nužudomi net maži 
valkai. Kai kurių tautelių 
vadui mirus, nužudoma jo 
jauniausioji žmona, vaikas 
ir sykiu su vado kūnu lai
dojami. Vadai tų tautelių

Kur neįeina saulės švh* 
sa, ten dažnai lankosi gy
dytojas. (Prancūzų priežo - 
dto).

yra drąsūs ir žiaurūs. Dar 
gi yra labiau gerbiamas tas, 
kuris daugiau žmonių nužu
do. Vado atsižymėjimą ga
lima pažinti iš kabančių 
kaukuolių prie jo lūšnos. 
Bet ne tik vadai tuomi pa
sižymi, ir eiliniai tuo užsii
ma. Pastovių namų jie ne
turi. Lūšnos sumetamos be 
pamatų, be sienų, be durų 
ir be langų, šeši arba aštuo- 
ni pagaliai įkasami į žemę 
ir ant jų iš medžių lapų, ša
kų arba lentelių uždedamas 
stogas ir namas gatavas.

žmogaus smegenys — 
skanumynas

Salose darbingos žemės 
labai mažai. Nors vietomis 
randasi šiek tiek darbi nges- 
nės žemės, tačiau ilgą lai
ką, apie septynis mėnesius 
ima javams pribręsti. Dėl 
to gyventojai daugiausiai 
maitinasi vaisiais be žmo
gaus priežiūros augančiais, 
žuvimis, žvėriena ir žmogie
na. Renka maistui ir valgo
mas žoles, kurios auga upių 
krantuose ir vandenyje. Ba
nanai sudaro pagrindinį val
gį dėlto, kad jų yra gausiai. 
Iš kitokių vaisių auga ana- 

1 našai ir daržovė panaši į 
mūsų bulvę. Iš naminių gy
vulių kai kur veisiamos kiau 
lės, bet kitokių naminių gy
vulių labai mažai. Kėdės, 
stalas, apdaras tiems žmo- 

I nėms nežinomi. Vaikšto nuo
gi su šiokiu tokiu skurliu 
juosmenį prisidengę. Valgo 
ką turi sėdėdami ant žemės. 

? į Vietoj indų vartoja plačius
medžio lapus. Vaikai bėgio
ja nuogi. Gaujomis bėgioja, 
ir todėl laikui turi labai iš
vystytas stiprias ir ilgas ko
jas. Medžioklė, žuvų gaudy-

iV

J

The Y-Home coniervation slogan is the old New Eng
ianti adage: "Eat it up, weor it out; fix it up. or do 
without." lf it's rubbers. Junior would rather do with- 
out—būt the family's health mušt be conserved. too, 
as our most valuable resource in this totai war, wains 
OCD. Is yours a V-HomeZ

mas, kitų genčių žmonių žu
dymas, rinkimas valgomųjų 
žolių ir vaisių sudaro kas
dieninio gyvenimo užsiėmi
mą. Kanibalizmas, arba žmo
gienos valgymas, paprastas 
dalykas. Ypatingai įsigalė
jęs ant salos Bougainville. 
Nelaimė žmogui patekusiam 
į žmogėdžių rankas. Jis be 
jokio pasigailėjimo ir atsi
prašymo akimirksnyje nužu
domas. Ašaros, vaitojimai,

su kryžiumi ‘rankoje, su ar
timo meile širdyje, eina ir 
pas puslaukines tautas, ne
ša knygą, mokyklą — ženk
lą laikino šviesesnio, geres
nio gyvenimo. Salose, kurios 
šiandie minimos laikraščiuo 
ee, kaip Tulagi, Guadalcanal, 
Port Moresby, Choiseul, Bu
ka, Rekata, San Cristobal, 
Santa Isabel ir daug kitų — 
ne vienas misijonierius savo 
galvą padėjo,. Dar ir šian-

maldavimai nieko žmogė- die, kada kitų tikėjimų mi-
džiams nereiškia. Rėžia ke
lis smūgius į galvą, peiliais 
ir kirviais sukapoja kūną, 
kepa ir valgo. Išimtas iš 
kaukuolės smegenys sudaro 
ypatingą skanumyną. Išim
tos iš kaukuolės smegenys 
su priemaišų kokusinio rie
šuto kepamos ir valgomos. 
Gi pati kaukuolė pavaduoja 
stiklinę arba puoduką, van
deniui atsigerti.

• ■
Pirmieji misijonieriai

Iki šio karo daugelis žmo
nių mažai žinojo apie tas 
salas. Nieks beveik jomis 
neįdomavo. Tik prasidėjus 
karui, kada jose pradėjo 
baubti kanuolės, tratėti kul
kosvaidžiai, žvangėti gink
lai, viso pasaulio tautos ir 
žmonės pradėjo atskleisti 
žemėlapius ir įdomautis Sa- 
lomon salomis.. Tačiau ka
talikų misijonieriams jos jau 
seniai buvo žinomos. Jie, už
sigrūdinę Kristaus dvasia,

si vertimą. Jie seka pavyzdį 
savo mokytojo Kristaus, ku
ris mirdamas ant kryžiaus 
taipgi meldėsi už savo gal
važudžius ir tarė: “Atleisk 
jiems Viešpatie, nes nežino 
ką daro”.

(Daugiau bus)

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP U’ANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 918MU4S9

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

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

SLIP COVERS
PADAROMA PAGAL UfcSAKYM.*

Apsaugokite savo senus rakan
dus lr paruoSklIe. Jtad atrodytu 
kilip nauji. Didelis pasirinkimas 
visokiu spalvų ir '‘dust-prooė’ 
materlolų.

ArKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM BUII/T
VENETIAN BLINDS

Mediniai ‘slatH', pasirinkimas |- 
valrlų spalvų, automntiftko tvar
kymo. — taipgi vėliausio pneert- 
nlmo. įrengimas Veltui.
Už Pėdą ....................................... OZC

Drapes Padaroma Pagal Užsaky
mą Veltui. Turime Pilną F.llę 

KlIJonklų Ir Įsivok Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

HELP VVANTED — VYRAI

LABORERS 
IR FACTORY HELP

Berniukai nr vidur amžtauH vyrai 
reikalingi. Gera mokestis. Atsišau
kite S: 30 vai. ryto.

LEADER I.AI’NDRY CO. 
__________ie4:t W. 43r«l st.

INDIJ PLOVfiJAI reikalingi, Labui 
gera mokestis, geros sąlygos ir val
gis. 6 dienos savaitėje. Pašaukite: 
Robert Polally. Randolph 284(1.

UNIVERSITY CLVB.
70 E. Monroe

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th St.

PIRFMAN — $75 j mėnesj, DIfiHJ 
PLOVfiJAI — $60 i mėnesi. STORE 
ROOM MAN — $70 j mk'nesj. Val
giai veltui.

UNIVERSITY CT.I'B 
76 E. Monroe

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 

3:45 popiet iki 12:15 ryte 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerą. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
Atdara šeštadienį.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 474h St.

PADĖKA

A. + A
JONAS MEKNIS

kurta mirė Gruodžio 28d. 1942 
Ir tapo palaidota* Gruodžio 91 

o dabar ilsi!" Sv. Kazimiero 
kapinyne -mžlnal nutilęs Ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam paskutini 
patarnavimą. Ir palydėjo Jj I tą 
nelftvengtamą amžinybės vietą. 

Mes. atmindami Ir apgallė-
-dami Jo vrasIAalInlmą Ift mOsą 
tarpo, dėkotame mūsų dvaslft- 
kam tėveliui kun. 'Mykolui 
Jodkul, kuris atlaikė Jspfldtn- 
*aa pamaldas už joa sielą.

Dėkojame ftv. Mlftių Ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graborlama S. D.
Lachatvlcs Ir Rūnams. kurie 
aavo reni lr mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo j| 
I amžlnast). o mums palengvi
no perkąsti nuliūdimą Ir rfl- 

, ‘Mačius. Dėkojam grabneftlams 
Ir visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje lr paga
lios. dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau mylimas broli lr dėde, 
lai V'sagalts Dievas sutelkia 

.Mitiną ramybę Ir atlls). 
ftullūdę;

Brolis, Resno, S«wvs Duktė. 
Sesers RAnns Ir Giminė*.

Lošt, a cough due to a cold—thanks to the sootb- 
iog actioo of Smith Brothers Cough Dropt. 
Smith Bros. Cough Drops cootain a special 
blend of medicinai ingredients, bleoded with 
prescriptioo care. And they štili cost only 54 a 
boz. Ytt,a niekti chtekt rėaf tickU.

.SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OB MINTHOl- 5* MARK

NULIŪDIMC>Xj^VALANDOJE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicėro 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

sijonieriai, pajutę pavojų, i 
pabėgo iš salų, katalikų mi-, 
sijonieriai nepasitraukė nuo 
savo parėigų jų pirmtakūnu 
pradėtą Kristaus vardu dar
bą varo pirmyn puslaukiniu 
žmonių tarpe. Apsišvarvoję 
Dievo ir artimo meile, jie 
nebijo žmogaus išrastų gink 
lų, nebijo žmogėdžių, nebi
jo vargo ir mirti dėl Kris
taus. Jų tikslas ne žmonių 
laikinas .užmokestis, bet am
žinos garbės vainikas dan
guje, kurį gali' duoti tik ne 
pasaulis, bet Dievas. Tuo 
tikslu vadovaujantis katali
kai misijonieriai prie didžiau 
šių pavojų lieka savo vie
tose ir dirba Kristaus vyny
ne savo pašaukimo darbą. Ir 
jei prisieina mirti nuo tų 
pačių puslaukinių genčių, jie , 
miršta, nebumodami ant: 
kankintojų ir užmušėjų, bet j 
su malda ir meile už jų at-|

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2383
PIJAGS - BANNERS - RAUGES

LAUNDRV HELP
PRESS OPERATORfiS, PROSYMTH 
MERGINOS, MACHINE MAKERS. 
SORTERS. PILNO AR TRPMPOMS 
VAI.ANDOlMS DARBAS. PATYRI
MAS NEREIKALINGA.. I'NIJOS 
MOKESTIS, 5 DIENOS j SAVAITĘ.

KENNEDY LAI'NDRY CO. 
112.36 Pon-CMtviUe Ave. PPL 2929

A.
ONA NEDVARIENft

(PO TĖVAIS SURNAITft)

Gyveno 3345 Douglas Blvd 
Mirė Sausio 3d. 1942m., 6:15 
vai., ryte sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo ift 
Panevėžio apskričio. Nauja
miesčio miestelyje. Amerikoje 
iftgvveno 4 0 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; 
seserj Elzbietą Legan; sesers 
sūnų Harry. jo moterj Helen 
ir sesers dukterį Frances; ftvo- 
gerj louis Phillips Jo dukterj 
Helen ir jo sūnų William ir Jų 
SeimąS, Ir' dau)? kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas paftarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės 
Jvyks trečiadieni, Sausio 6 d , 
1 943 m. IS koplyčios 3:30 vai. 
rvto bus atlydėta I Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos namal- 
dos už velionės sielą. Po pa
maldi) bus nulydėta i Sv.\Ka- 
r.tmiero kapines. NuoSirdžial 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo. Sesers Duktė, Sesers
Sūnus, Švogeris ir Giminės.
T^ildotuvių direkt. John P. 

Eudeikis, Telefon. Yards 1741.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai (domus darbas. Diena Ir nak
tj shiftai. 40 centai j valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas Jsldirbl- 
Mas. Kreipkitės j —

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Slierman St.

DIRBTUVEI MERGINOS — 18 iki 
35 metų. naktimis darbas. Atsineft- 
klt gimimo liūdljlmą ar pilietybės 
popierius.

BORDO PRODUCTS CO.
350 F,. 2ist St.

I.ENGVI PRIE MAŽINU- DARBAI. 
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis,' 
nuolatiniai darbai.

GRUNWAI,D PLATINO 
4309 W. Loke Street

UNIFORM SHOP HELP
Kišenių Siuvėjos — Operatorės— 
ir Floor Merginos. Nuolatiniai 
darbai, gera mokestis.

SCOTCH 1VOOLEN MILLS 
813 W. Adams (netoli Halsted)

Nėra garbe turtingam 
mirti. (Carnegie).

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

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOTTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayetto 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
Ii atoties WGES (1300), au Povilu Saltimieru. -

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIL PRODUCTS CO. 

4910 RlooinJngtl&k* Ave.

NEI’ATYRPSIOS MERGINOS rei
kalingos, 17—35, Išmokti radio dar
bus Defense dirbtuvėje. Atsineškite 
gimimo liudijimą.

CONTINENTAL RADIO 
A TKLKVIKION CORP.

3815 Armitage

LAI’NDRY -MERGINOS reikalingos. 
Gėręs darbo sąlygos. GATEWAY 
I.AUNDRY — III N. CLINTON ST. 
Randasi vidur Chieago North Wes- 
tem R. R. Stoties.

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

Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

[NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ .IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2314 VVEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

4848 SO. CALIFORNIA AVE.
J. LIULEVICIUS

Phone LAFAVETTE 8572

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1048 VVEST 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-88

t -i.-.J,..(t.
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Entered as second- 
Under the Aet of

Matter Ma-ch 31, 1916 at Chicago, Dl. 
3, 1879.

A. a. kun. Jonas Vaišnoras
X • A < a ■>

Vakar telefonu mums pranešė skaudžią žinią, kad 
mirė Amerikos lietuvių visuomenei žinomas ir daug 
nusipelnęs kunigas Jonas Vaišnoras.

Velionis buvo Šv. Vincento parapijos, Pittsburgh, Pa., 
organizatorius ir ilgametis klebonas. Jis pastatė baž
nyčią ir tikrai puikią, modemišką mokyklą.

t
Šiuos žodžius rašančiam gana dažnai tekdavo sve

čiuotis pas vaišingąjį a. a. kun. J. Vaišnorą ir dėl to 
neklystant galima pas&kyti, kad velionis priklausė prie 
pačių rūpestingiausių ir nuoširdžiausių kunigų klebo
nų. Visuomet pavyzdinga bažnyčioj tvarka ir visi para
pijos reikalai gerai vedami. Dėl to a. a. kun. Jonas bu
vo visų žmonių ir gerbiamas ir mylimas. Jis buvo jų 
lyg koks tėvas ir patarėjas ne tik išimtinai dvasiniuo
se, bet visuose dalykuose.

VISUOMENININKAS
ur

Ant kiek a. a. kun. Vaišnoras buvo pavyzdingas kle
bonas, ant tiek rūpestingas lietuvis patriotas ir visuo
menininkas. Jo vadovaujamoj šv. Vincento parapijoj 
įsisteigė visų mūsų centralinių organizacijų skyriai ir 
jįe visada gyvai veikė,Alės savo klebono asmenyje rado 
malonų dvasios vadą, patarėją ir globėją. Jei nebuvo 
kam važiuoti į mūsų didžiųjų organizacijų seimus savo 
parapijos kuopas atstovauti, važiuodavo patsai klebo
nas savo lėšomis. Tuo būdu jis turėjo ryšį su visa Ame
rikos lietuvių katalikų visuomene, nes nebuvo užsida
ręs vien tik savo apylinkės ribose. Velioniui gyvai rū
pėjo Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj, ‘Lietuvos 
Vyčių, Moterų Sąjungos, A. L. R. K. Federacijos ir ki
tų mūsų idėjinių organizacijų reikalai.

SPAUDOS BENDRADARBIS
klūpėjo velioniui įr spauda. Jis ir pats prenumeravo 

visus lietuvių katalikų laikraščius ir žmones ragino 
prenumeruoti. Parašydavo laikraščiams ir koresponden-; 
eijų ir straipsnelių. Jo troškimas buvo, kad pittsbur- 
giečiai savo laikraštį išleistų. Jis nuolat kalbindavo vie
tinius kunigus ir veikėjus sudaryti savam laikraščiui 
leisti galimumus. Ir, be abejojimo, džiaugėsi, kad bent 
prieš jo mirtį Pittsburghe įsisteigė spaustuvė ir ten 
persikėlė “Liet. žinios”. Tokiu būdu realizavosi velio
nies ilgų metų troškimas.

1032 metais dienraštyje “Drauge” buvo įvestas sa
vaitinis Pittsburgho lietuvių žinių puslapis. Jis beveik 
ligšiol išsilaikė. To puslapio redaktorium ilgiausiai iš
buvo a. a. kun. J. Vaišnoras. Jis ir kitų parašytas ko
respondencijas peržiūrėdavo, bet daugiausiai patsai jų 
prirašydavo. Velionies rašto stilius buvo lengvas ir gy
vas. Į savo rašinius d&ug sveikos humoristikos suge
bėdavo įdėti. Ir per ištisą metų eilę kun. Vaišnoras 
buvo vienas iš ištikimiausių ir rūpestingiausių dien
raščio “Draugo” bendradarbių.

RŪPINOSI LIETUVIU DVASINE IB
MEDŽIAGINE GEROVE »

Kad velionis norėjo ir dvasinės ir medžiaginės gero
vės savo tautiečiams, aiškiai matome iš jo rūpestingu
mo steigiant ir tvarkant parapiją, rūpinanties katali* 
kiškomis organizacijomis, katalikiška spauda. Bet jis 
siekė dar toliau. Jis daug padėjo lietuvių vienuolijoms, 
kurios ruošė mokytojus ir u^il^iilt^i Ikštesne
mokyklas. Yra ir dirbęs ir aukojęs lietuvių bernaičių 
kolegijos steigimui, da.ug ir rimtai padėjęs įsisteigti 
ftv, Pranciškaus Seserims ir reikalingas patalpas joms 
pastatyti. Jo praktiški, išmintingi patarimai ir, paga 
litu, duosni janka, stipriai padėjo jaunai vienuolijai į- 
sis teigti ir išaugti- Kitos vienuolijos taip pat yra susi
laukusios jo paramos. < ,

Kad lietuviai galėtų daugiau sutaupyti, kad sau na
melius įsigytu ir tvirčiau ekonomiškai susitvarkytų, a.

a. Jonas Vaišnoras ir savo patarimais ir tiesioginiu 
darbu daug padėjo lietuviams ir vadinamą spvlką išsi-. 

auginti ir net nuosavą banką įsisteigti. Jei Pittsburgho 

lietuvių bankas sėkmingai išsilaikė per ekonominio su* 

krėtimo laikus, kuriais stiprios finansinės įstaigos su* “ 
smuko, daug kredito pelno velionies išmintis. 

NUOŠIRDUS LIETUVIS

A. a. kun. Jonas buvo nuoširdus lietuvis patriotas. 
Jis daug darbavosi ir aukojo, kai tarp 1914 m* ir 1919 
m. Amerikos lietuviuose ėjo didysis sąjūdis atstatyti 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jis turėjo 
du brolius — Baltrų ir Kastą (abu jau mipė), kūne 
taip pat puikiai darbavosi Lietuvai ir Amerikos lietu
vių katalikų visuomenei. A. a. Baltrus Vaišnoras buvo 
Tautos Fondo iždininkas.

Kilnioji Vaišnorų šeima kilo Dzūkijoj, Lietuvoj. Kum 
Jonas atvyko Amerikoj) pas savo brolį Baltrų visai dar 

jaunas judamas. Brolio padedamas išėjo kunigo moks
lus ir apie keturiasdešimta metų darbavosi Pittsburgho 
lietuviams ir visai mūsų visuomenei. Jis yra organiza
torius ir Sv. Luko parap., Ellsworth, Pa., kurioj kle
bonavo nuo 1903 m. bai. 19 d. iki 1904 m. kovo 7 d. 
Ir maždaug nuo to laiko pradėjo organizuoti Sv. Vin
cento parap., kurios klebonu išbuvo iki pat savo mir
ties.

Sv. Vincento parapijos žmonėms, pittshurgięčiams ir 
visai mūsų visuomenei a. a. kun. Jono Vaišnoros mir
tis uždavė didelį smūgį.

Nacių siautimas Lieluvoje
Švedijoje gyvenąs “New York Times” koresponden

tas Bernąrd Valery gruodžio 29 d. pranešė tokias ži
nias apie nacių siautimą Lietuvoje:

Nežiūrint savo nepasisekimų rytų fronte, vokiečiai 
tęsia Baltijos valstybių kolonizavimo darbą, ypač Lie
tuvoje.

Sovietų Rusijos okupacijos metu, pagal Vokietijos — 
Rusijos susitarimą, į Vokietiją buvo repatriuoti 50,000 
vadinamų vokiečių, kurių tarpe buvo 33,000 gryno krau
jo lietuvių, norėjusių pasišalinti nuo svetimo režimo.

1940 m. gale vokiečiai tuos repatriantus’ padalino į 
dvi klases: A klasė, kurion priskirti 33,000 lietuvių ir 
jiems neleidžiama grįžti Lietuvon, o 17,000 repatrian
tų jie priskyrė į “O” klasę, kuriuos jau atgabeno į Lie
tuvą ir aprūpino juos konfiskuotais ūkiais įr geromis 
vietomis. j

Kai vokiečiai konfiskuoja ūkį, jo saviniųką paskel
bia komunistu arba lenkiškos kilmės, tuo norėdami iš
saugoti savo fiktyvišką draugiškumą tikriems lietu
viams.

Šalia 1940 m. pavasarį atgabentų vokiečių, naciai ga- ' 
bena Lietuvon vokiečius iš Rumunijos, taip pat ir Olan- ’ 

dijos nacius.
Vokiečiai žiauriai išnaudoja, lietuvių darbo pajėgas. 

Neseniai jie išleido dekretą, kad iki gegužės 1 d. į Vo
kietiją būtų išsiųsta 70,000 darbininkų ir ūkininkų, ku
rių penktadalis moterų.

Nacių mėginimas panaudoti lietuvius studentus dar
bui nepasisekė. Naciai įsakė visiems moksleiviams, gi- 
musiems tarp 1921 ir 1924 metų, stoti “savanoriais” į 
vokiečių darbo frontą. Atsisakantiems buvo grąsinama 
atimti visam gyvenimui teisę siekti aukštojo mokslo.

Iš 3,000 studentų tik 500 leidosi grupuoti. Atkeršy
dami, vokiečiai uždarė Kauno ir Vilnimis universitetus, 
o apie 50 studentų ir profesorių išsiuntė į koncentra
cijos stovyklas. " .

Ryšium su šiais žygiais, buvęs Lietuvos respublikos 
prezidentas dr. Kazys Grinius ir buvęs žemės Akio mi
nisteris kun. Mykolas Krupavičius įteikė raštu protestą 
vokiečių komisarui Lohse. > .

Vokiečiams nesiseka ir lietuvius nuteikti prie* len
kus. Priešinimasis bendram priešui sujungė anksčiau 

buvusias nedraugiškas viena kitai tautos dalis. Visoje 
šalyje platinami sabotažo slapti lapeliai.

Savo pranešimą apie Lietuvą Bernard Valery baigia 
šiais žodžiais:

“Sios dienos pranešimas sake, kad šalis pilas nepasi

tenkinimo Ir lietuviai nieko geresnio nenorėtų, kaip ko
voti prieš savo dabartinius “išlaisvintojus.”

Iš tų žinių labai yra aišku, kaip skaudžiai okupantai 
persekioja Lietuvos Žmones ir kad tauta yra vieninga, 
siekiant jais, naciais okupantais, nusikratyti ir atsteig- 
ti laisvą įr nepriklausomą Uetuvoe valstybę.

Kokia turės būti liduvi?
Sandariečių laikraštis rašo:

“Atsistaėiusi Lietuva turės būti demokratinė res
publika, kurioje visi jos piliečiai bus lygūs ir lygiai 
dalinsis laisvėmis ir pareigomis.

“Už tokios Lietuvos atstatymą mums visiems bus 
smagu dirbti ir pasiaukauti. Ir tas iki paskutinės 
laidės tinka su pres. Roosevelto išdėstytomis ketu
riomis laisvėmis ir pačiu Atlantiko Čarteriu. Suvie
nytos Valstijos siekia ir kovoja, kad po šio karo de
mokratinės idėjos ir valdymosi forma apimtų visą 
Europą ir visa pasaulį.”

lumpai

Lietuvių komunistų laik
raščių redaktoriai vis dar 
tebevaidina donoečikųx rolę.

Jie patys skleidžia viso, 
kius melus ir šmeižtus prieš 
nebolševikiškus laikraščius 
ir patys pn&ponųoją valdžiai, 
kad ji tuos laikraščius už
darytų, nes jie esą pro-na- 
ciški ir kitokie.

Bet valdžią į jų pasiūly
mus dėmesio nekreipia Ir ne
kreips, nes jai gerai yra ži
noma, kad vieninteliai pro 
naciai lietuvių tarpe savu 
laiku buvo žmonės, susispie
tę prie “Vilnies” ir “Lais
vės”.

Ir Andrulis ir Bimba, ir 
Prūseika ir Mizara ligi že
mės lankstėsi prieš Hitlerį, 
kai Stalinas pats garbino 
nacių dievaitį ir savo pase
kėjus vertė tai daryti.

•
Dabar, tiesa, bolševikai 

prieš nacius kai kada ir stip
riai parašo. Ir, žinoma, ge
rai, kad taip parašo.

Bet jie Amerikai nėra iš
tikimi, nes savo kūnu ir dū
šia komunistai yra svetimai 
valstybei parsidavę.

• •’

Jie kitokie nebuvo ir ne
bus.

Ir negali būti.
Jie yfa demokratijos prie

šai. Ir tol, kol Jungtinės Val
stybės pasiliks demokratiš
kos, komunistai bus jos prie 
šai.

Kodėl?
Todėl, kad jų tikslas yra 

sugriauti demokratinę san
tvarką ir jos vietoje komu
nistišką diktatūrą įsteigti.

Kas tik priešinasi šiam jų 
tikslui, tas buvo ir bus ko
munistiškų laikraščių šmei
žiamas.

Kas įvyko prieš 25 m.
H rusų-vokiečių derybų... 

Vokiečių deiegAcija pareiš
kė, kad Lenkija, Lietuva, 
Kurlandija yra jos ranko-

J>*».

M zy

Po svietą pasidairius
Aną sykį Amerikos balša

vikų prezidentas Browder’is 
paklaustas apie pokarinį 
svieto sutvarkymą pasisakė 
neturįs jokių planų. Mat, da
bar vąina, šnekėti taip, kaip 
jis mįslija — pavojinga. Ge 
riau tylėti ir veidmainiauti. 
Bet lietuviški balšavikėliai, 
būdami daug žioplesnį už sa 
vo prezidentą, tuos planus 
pasakoja atvirai. Ana, Bruk 
lyno Nelaisvės Bimba sako, 
kad po karo reikia galvoti 
apie tokį pasaulį, kuriame 
nereiktų jokios užtvaros 
tarp Rusijos ir Vokietijos, 
arba tarp Vokietijos ir Fran 
cijos, arba tarp Europos ir 
Amerikos. Suprantate, kuo 
kvepia tokios rokundos? *

Balšavikai pilnai įsitiki
nę, kad po šio karo visas 
svietas, taigi ir * Amerika, 
turės tik vieną carą — Sta
liną.

Vakar suėjau su vienu sa
vo tavorščių — Raulu Be
koju, kuris būtinai norėjo ži 
noti, ką, ištikrųjų, reiškia 
žodis proletaras. Sako, pro
fesorius viską gražiai tlumo 
čiji. Nesenai, sako, buvau 
vienose lietuvių balšavikų 
prakalbose, kuriose vienas 
kalbėtojų šnekėjo apie proto 
proletarus. Sako, kapitalis
tai galvoja kapitalistiškai, o 
mes galvojame proletariš- 
kai. Taigi, ką, ištikrųjų, reiš 
kia žodis proletaras?

Žodis proletaras, aiškinu 
jam, yra lotynų kalbos. Jis 
reiškia žmogų, kuris neturi 
jokio turto, gyvena be turto, 
yra beturtis. Taip kaip žmo
gų be kojų vadiname beko-

se, yra apsisprendusios, to
dėl paliekančios sąjungoje 
su Vokietija?

ju, arba be žemės vadiname 
bežemiu. Taigi, proletariatu 
vadinami visi beturčiai.

— Nu, gerai, propesoriau, 

bet jis šnekėjo apie protų 
proletarus. Kaip tu tą ištlu* 

močysi,
— WeU? išeiną, kad jie 

šnekėjo apie žmones, neturiu 
čius proto.

Dabar suprantu, — pa 
sakė, Kaulas, —* Vadinas aš 
buvau patekęs į prakalbas, 
kuriame kalbėjo beprotis, 
nes jis sakė “mes galvojame 
proletariškai”. Tik nežinia, 
ar jis kalbėjo už save, ar var 
du visų ten susirinkusių.

Kas už pragarą baisesnis 
ir už velnią klastingesnis?

Atsakymas. Amerikos bai 
šavikų klastingumas.

Ir gražus radastas tur’ydą 
nemenką:

Iš jo bitės medų, vorai nuo
dus renka. (“#’).

'‘js • V

Kaip senovėj būto
Garliava. Birželio 2 d. po 

rinką vaikščiojo vienas vai
kinas su dailaus išdirbime 
lazdele, kurios viršuje buvo 
raukęs pieštoj, tąip išdrožti, 
jog tikra dūlią, arba, pras
tai pasakius, špyga išėjus. 
Zemskiai tai užtemiję tuo* 
jau vaikiną į turmą nuga
beno. Dar buvo besipųolą ki 
ti vaikinai jį ginti, ale ką 
tu prieš kardus padarysi. 
(S., 1909).

POTVYNIS PALIETE OHIO MIESTUS

BE 100% 
WITH YOUR

Iš armijos lėktuvo buvo nutrauktas vaizdas Marietta, Ohio, biznio distrikte, kad 
potvynis pakilo. Potvynis pakilo iš Ohio upės ir mažų upelių. Potvynis šimtus įšvai 

iŠ namų ir sužalojo daug nuosavybių.
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SKELBKITES “DRAUGBTMIR t “DRAUGO” PRIETELIS

Ckrro. — Lietuvos Vyčių 
14 kuopa, baigdama senus 
metus, turėjo metinę kalė
dinę puotą parapijos salėje, 
kur priimta nauja valdyba, 
susidedanti iš: W. Arbir, S. 
Brazas, M. Daunis, V. Mil
ler, F. Arbir, A. Mockus, A. 
Steinis, Ę. Deveikis, A. Rn- 
domskis ir B. Aleksūnas. Iš
rinkta taipgi ir nauja' pa
rengimų komisija: L. Libby,| 
E. Wai tekus, A. Mockus, F. 
Kaminskas, J. Bart ir A. 
Staisiūnas. ši komisija su
rengė vakarėlį, kuris gerai 
pavyko. Dalyvavo kleb. kun. 
I. Alhavičius, kun. J. Grinių, 
dvasios vacfas, kun. E. Ab
romavičius ir knn. P. Gašlū
nas. Jiems įteikta dovanos. 
Dalyvavo taipgi ir svečių iš 
kitų kuopų.

Nemaža Ciceros Vyčių y- 
ra į Dėdės Šamo kariuome
nę išvykę. Nežiūrint to, kuo
pa gerai gyvuoja, auga na
rių skaičiumi ir geruose dar
buose. Koresp.

keti 1943 metų mokesti ir 
naujų narių atsivesti garbin 
gai organizacijai. Mokestis 
tik vienas doleris j metus 
ir au šiuo taip mažu mokes
čiu paremsite brangią lietu
vių įstaigą — vienuolyną, 
kuris turėtų būti arti šir
dies kiekvienai moteriai ir 
merginai. Per susirinkimą 
bus aptariama daugelis da
lykų ateinantiems metams ir 
valdybos rinkimas. Užsibai
gus susirinkimui, įvyks gra
ži sočiai, būsite pavaišintos 
gardžiu užkandžiu ir gėri
mais. Užprašo rengimo ko
misija ir 9-to skyriaus val
dyba. A. J.

Bridgeport. — ARD 2 sky >• 
pus sekmadienį, sausio 3 d.,* 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj buvo surengęs sėkmingą 
vakarą. Kalbėjo prelatas M. > 
Krušas, svečias kun. Urba, J 
kun. Gaučas ir kun. Pruns
kis. Pociaus vedamas cho
ras padainavo, gražių dainų. 
Bendrai, programa buvo gra

Apie 4 vaL vakar rytą. šaudo 4 d., šv. Vincento ligoninėje, Pitts- 
burghe, mirė kun. JONAS VAIŠNORA, Šv. Vincento parapijos kle
bonas, Pittsburgh. Pa. kun. VaRnora buvo žymus visuomenės vei
kėjas ir labai arsimas "Drauge” bendradarbis.

Cleero. — ARD 9-tas sky
rius laikys metinį susirin
kimą antradienio vakaro 
sausio 5 d. parapijos salėj. 
Nuoširdžiai kviečiame visas 
rėmėjas atsilankyti, užsimo-

Publikos buvo pilna sve
tainė, ir teko girdėti, virs 
labai patenkinta vakariene.

Koiųisija dėkoja aukoto
jams svetainėj ir visiems 
biznieriams už aukas vaka
rienei, darbininkėms ir vi-

siems, kas tiktai kuo prisi
dėjo. Visiems ir visoms nuo
širdžiai ačiū.

Pelnas to vakaro skiria
mas Šv. Kazimiero seselėms 
Argentinoje.

Lai Dievas laimina mūsų 
seseles tolimoj šalelėj.

Julija Norkienė

H METINIAME 
KONCERTE

Bus perstatoma

Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

LIE T U V A IT E S” MUZIKA PARAS® ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠE.................... ......................... STEPONAVIČIUS
veikalo v abejas ............. ....................... PROF. A POCIUS
vebĮalo REŽISIERIUS........ .........................IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDĖJA L. piliponyt®-zaikiĖn&
“ELENUTES” ROLE LOBIA IR DAINUOJA .. ONA PIEMENE
“IGNO* ROLE LOŠIA IR DAINUOJA . ANT KAMINSKAS
Chorines daliu atliks ................ Chie. Vargonininkų Sąj. Choras
Bus pulki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai Ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiąja "LIETUVAITE"

Vasario (Feb.) 21 d., 1M3

2345 So. Kedzie Ave. Chicago, Illinois

Keistas oras Chicagoje, Pereitą sek 
žiūrėk čia gerokai šala, čia mobilių vairi 
vėl lyja, po kelių valandų pavojinga ve 
vėl šala. Illinois ir kat

Pereitą sekmadienį Chica- licija įsakė ai 
goję lynojo ir čia pat šalo. ruotojams va 
Todėl keliai apsidengė ledu. čiau kaip 20 ]

Dėl sekmadienio keistaus dą. 
oro medžiai apledėjo, auto- Sekmadienic 
mobilių langai apšalo. Raikė sutrukdė šiek 
jo ilgai prie automobilių vai nius, kai kuri 
ruotojams stovėti kol nu- niai atvyko v 
krapštė ledą. skirta.

Šiandie 7 vai. vak. iš sto
ties WGES bus transluojama 
reguliariai antradienio pro
grama. ^Leidėjai Peoples 
Furniture Co. deda pastan
gų, kad pilnai patenkantus 
radijo klausytojus. Šios die
nos programoj dalyvaus A. 
Grigoniūtė, J. Romanas, Juo 
kdarys “dėdė”** Vaitekūnas 
ir kiti. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. XXX.

dienį, 8 d. sausio, atidėtas 
iki penktadienio, 15 d. sau
sio 7:30 vai. vak. Susirinki
mas įvyks Amalgamatea 
centro name, 333 S. Ashlanc 
Blvd. Bus lokalo valdybos 
inveadinimas 1943 metams. 
Nariai imkite dalyvumą.

Po susirinkimo bus drau 
giškas pasikalbėjimas.

F. Prusis, sekr.

PRANEŠIMAI
VOlIfla Bridgeport. — Moterų Są
VCIKIO jungos 49 kp. metinis susi

Lietuvių Kareivių Motinų rinkimas įvyks sausio 5 d. 
Raudonojo Kryžiaus Viene- 1943. Prašome visas narei 
tas kas ketvirtadienį susi-1 būtinai atsilankyti. Bus vai 
renka ir dirba bandažus, šal dybos rinkimas. Pradžia i 
timiero studijoj, 6912 South vai. vak., parapijos salėje. 
Westem ave.

Visos Kareivių Motinos 
prašomos į darbą, nes darbas 
yra kilnus, būtent patarnau
ti mūsų sūnbms, kurie kovo
ja už šią šalį. Mes nors men- ' 
ka dalelę prisidėkim ir padė
tim Raud. Kryžiui daryme 
bandažų.

Urašomos moterys, kurioe 
ir neturi sūnaus kariuome
nėj, padėti dirbti. Prašomos 
atsilankyti, atsinešti baltą 
suknelę ir baltą skarelę piau 
kam aprišti.

Mergaitės, kurios dieną • 
dirba, prašomos vakarais atj 
silankyti, nes nuo 9:30 ligi’ 
vėlavo vakaro dirbama ban-

Ptr Victory...

U. S.OEFSNU
BONDS
STAMPS

Valdyba

Liefcuvių Kriaučių Loka
las 269, A. C. W. of A., su
sirinkimas neįvyks penkta

dažai. Mūsų kvotą gana di
delė. tad kviečiame visos 
į darbą. Kareivio Motina.

WHOLESALE
LIUUOB 

J| ĮSTAIGA

HEM KI i E
seną

r.n -T' vrr
DRAUGĄ,

K. KANTER, ssv.

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 So. Halsted St.,

TUefnu: BOUKTARD 0014

CRANE COAL CO.
A WEST VIRGINIA GENUINE
LV) A, POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduo 
\ jMOh' I tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 

jMk* J tuoj*11, mes aiūlmne, tiesiog iš gairėj n. 
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, |O LC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $Q OA
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... /.ZU
BLACK BAND LUMP anglys. Ubai geri |if\ cfi 
kepiniui pečiuose tr samų šildytuvams.. IV»wV 
6SSS 80. iŠSierAVC**1TKlTpOBlSioUTH 6022

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
A Rg A. Frank S, Kusmarskis turi pas žmones

išsidirbąs gerą vardą Ir įgijęs jųjų pasitiki- 
jinui Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

lėė? Dabar, kaip tinote, yra tas sezonas,
JL kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų, 
o> vaidinimų, balių, vestuvių ir Šiaip parių. Tai

gi Frank 9. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri- 
str«ns«n ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o kai
tink kainos, orkestros didumo lr t. t. kreipkitės sekančiai —

Frank S. Kuzmarski. 2635 39th Place
Teiephone LAFnyette 2368

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chica<
Telefonas — REPUBLIC 6061

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
* SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS

I LWi KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAI
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IB KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

geros rfiites moterų knillBlal, kailInkaH papnoAtala 
eloth kotai parsldulda Buh-mlntomlu kainomln.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN t

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

NElil RIN’f KUR 1CNA - NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR V A21NŠJ A N LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

KlARGllTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

. f į m VicnintėHs tr Smagiausias
f /F \ s? v Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

8KKMADIEN1AB I 
KITOMLS Dienomis 9:30 
PENKTADIENIAIS 

Phone: GROveMH

VVHFC-1450 kil
I
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Chicagiečio parašiutisto nuotykiai 
vokiečių fronto užnugaryje

ITALŲ TROKU AMERIKIEČIAI PERVAŽIAVO 
MIESTĄ, KURIAME BUVO NEMAŽAI VOKIEČIŲ 
KAREIVIŲ. PARASIUTISTUS IEŠKOJO VOKIEČIAI

Gruodžio mėnesį ameri
kiečiai parašiutistai nusilei
do šiaurės Afrikoje “ašies” 
pozicijoj. Keturias dienas ke 
lėtas amerikiečių parašiutis 
tų išbuvo priešo pozicijose ir
turėjo įdomių nuotykių.

•
Nuleisti į priešo poziciją

Lt. Dan Deleo, 24 m.,’ Chi
cago, III., grįžęs iš priešo po 
zlcijų, pasakoja įdomius per 
gyvenimus. Su Lt. Dan De
leo grįžo dar penki parašiu
tistai, kurie buvo nuvykę į 
priešo pozicijas išprogdintiR*. • • iC«l f?;

Lt. Dan Deleo ir kiti vy
rai buvo iš lėktuvo nuleisti į 
priešo Užnugarį. Kadg vyrai 
buvo nuleisti iš lėktuvo į 
priešo pozicijas, tada jų lėk
tuvas buvo apšaudomas/

Kada parašiutistai nusilęi 
do žemėn, jiems buvo šiek 
tiek vargo kol surado dina
mitą, vienas jų draugas buvo 
dingęs.

Paėmė italų troką

Nusileidę parašiutistai į 
priešo pozicijas rado italų 
troką.'Troką vairavo civilis 
žmogus. Amerikos parašiu 
tįstai paėmė troką, įsėdo 
jį ir vairuotoją privertė va

žiuoti. Prie vairuotojo atsi-. 
sėdo lt. Deleo, o kiti para
šiutistai atsigulė troke ant 
grindų. Trokas pervažiavo 
miestą, kuriame buvo nema
žai vokiečių kareivių. Vokie
čiai juos ieškojo. Pradėjo 
švisti, o tilto dar nerado. 
Tada amerikiečiai parašiutis 
tai pasislėpė alyvų miške.

Susprogdino geležinkelio
bėgius <

* * 
Amerikiečiai parašiutistai

sprogstamą medžiagą vežė 
mažuose arabų rateliuose.

Kada parašiutistai atvyko 
netoli tilto, jie pamatė civili 
nį tilto sargybinį. Tiltas bu
vo stropiai saugomas vokie
čių.

Parašiutistai buvo apšau
dyti vokiečių. Negalėdami 
amerikieč&i prieiti prie til
to, jie susprogdino geležin
kelio bėgius.

Lt. Dan Deleo ir kiti pen
ki parašiutistai po keturių 
kelionės dienų priešo pozici
joje grįžo į savo stovyklą.

įi Tarsis aliejaus reikalu

MOTERIS NUDAVĖ VYRU ,

("Drauraa** Acme telephoto*
Mildred AŪen, 29 m., vienuolika metų sėkmingai nuda

vė vyra. čia mes matome Allen Chicagos policijos stoty, 
kartu su ja policijos matrona. Maskaradas paaiškėjo ta
da, kai policija pradėjo investigaciją dėl vaiko pardavi
mo Miss Allen ir kitai moteriai, kurios gyveno pasivadi
nusios Mr. ir Mrr. Thomas Vernon.

■’Aklojo automobilio" kelionė
KAIP MEKSIKIEČIAI GELBSTIMI NUO AKLU

MO LIGOS. TŪKSTANČIUS IŠGELBSTI• XI t
Kitą šeštadienį Meksikoje gos. Daugiausia ' aklumas 

pradės kelionę “aklas auto- gręsia naujagimiams. ' #

Touhy šiandien teisine pasakys 
kaip jis buvo "nuskriaustas".

• ~ • I

fj 1,’ '
n'Oty

r*-*- -Mkli

' 1 Ši* *

Atstovai of the fuel oil in 
dustry in the Chicago turės 
trečiadienį susirinkimą,' ku
riame bus aptarta aliejaus 
racionavimo klausimas. Susi 
rinkimas įvyks 2 vai. po pie
tų Chicago Oil Men’s Club. 
Šį susirinkimą kviečia the 
Burning Oil Distributors 
Association.

mobilis” arba keliaujanti li
goninė. “Aklas automobilis” 
keliaus per Meksikos provin
cijas ir teiks pagalbą tiems

Aklas automobilis važiuo
ja naktimis, o dienos metu 
sustoja kaimuose ir teikia 
pagalbą. Aklasis automobi-

žmonėms, kurie serga akių lis tūkstančius išgelbsti nuo
ligomis ir negali atvykti į Ii aklumo ligos.
gonines gydytis. S Daugiausia pdgalba teikia

Touhy prieš Naujus Me
tus buvo nugabentas į State 
ville kalėjimą.

Touhy teisme

Touhy šiandien nuvežtas į 
Federal Distriet teismą. 
Mat advokatas Joseph T. 
Harington, kuris atstovauja 
Touhy šeimos narius, buvo 
padavęs prašymą, kad Tou
hy teisme pasakytų kaip jis 
buvo “nuskriaustas” ir kaip 
buvo įžeistos jo pagrindinės 
“teisės”. . ,

Jaučiasi nuskriaustu
r . > • #

Visgi Touhy, kuris su ki
tų teisėmis visai nesiskaitė, 
jaučiasi, kad jo teisės yra 
“pažeistos”. Nieko nepada
rysi — gengsteris vis palie
ka gengsteriu.

Banghart, Touhy sėbras, 
yra laikomas kauntės kalė
jime. Kalėjimo pareigūnai 
nežino kada Banghart bus 
nugabentas į Alcatraz kalė
jimą.

Frank Saln, kauntės kalė
jimo vijšininkas, sako, kad 
Banghart kalėjime elgiasi 
pavyzdingai.

Rastas pistoletas

Dabar daugelis spėlioja 
kas bus daroma su tais pini
gais,, $13,523, kurie buvo 
rasti kai buvo areštuotas 
Touhy ir jo sėbrai. Pinigai 
rasti Touhy apartamente. 
Manoma, kad dauguma tų 
pinigų buvo pagrobta auto-

Joseph Ragen, Stateville 
kalėjimo viršininkas, pareiš 
kė, kad bus imtasi visų prie 
monių, kad Touhy vėl nepas 
pruktų.
‘ Touhy su kitais šešiais 

buvo iš Stateville kalėjimo 
pabėgę spalių 9 dieną. Du 
gengsteriai gruodžio 28 die
ną buvo nušauti. O Touhy, 
Banghart ir Darlak buvo su 
čiupti gruodžio 29 dieną, an 

ksti rytą, Chicagoje, North 
Side. <f||'

Automobiliu vairuoto
jai įspėjami dėl padan
gų apžiūrėjimo

Iš 600,000 Chicagos moto
ristų jau apie 40 procentų 
gavo' padangų apžiūrėjimo 
certifikatus, kurie reikalin
gi gauti gazolinui. Tai prane 
šė pereitą sekmadienį Earl 
S. Dunne, Office of Price 
Adminjstration officlal in 
charge of tire inspection in 
the Chicago. area.

Motoristai, kurie nepra
neš iki sausio 31 dienos dėl 
padangų apžiūrėjimo, nus
tos teisę pirkti gazolino.

Chicagoje yra 475 padan
gų apžiūrėjimo sįotys.

Meksikoje gręsia aklumo j ma m~zia“' mobilio apiplėšime, gruodžio
, ... ? 'šia vra mediciniškos pagalpavojus ir keliaujantis auto į J F 6

mobilis gydys žmones, ser-i^°8‘

mu
X Feliksas Gedminas, bu

vęs sočikagietis, dabar skai
tosi nauju Roselando biznie
rium ir sako, kad biznis se
kasi. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga jis per “Draugą” pa
sveikino . savo skaitlingus 
kostumerius. Jo biznis ran
dasi adresu 38 East 107 St.

X Bill Klimas, jaunimo 
veikėjas, buvęs L. V. Chi
cago apskrities pirm. ir Vy
čių spaustuvės direktorius, 
praeitą savaitę gavęs trum
pas atostogas parvyko na
mo. Mielas t svdčias ne tik 
tėvų, bet ir daugelio draugų.

X Ed. Kubaitis, Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 metų 
jubiliejaus minėjimo komite
to sekretorius, savo šeimai 
ir draugams jau užrezerva
vo 10 vietų tame minėjime 
(Orchestra Hali), o adv. O- 
lis užsisakė ložą (Box seat s 5

X Šv. Teresės draugija 
Brighton Parke praeitą sek
madienį davė dainų ir šokių 
programą Oak Forest sene
liams. Nuvežė daug ir dova
nų. Ekskursiją organizavo 
ir vaišių seneliams parūpi
no kun. J. Stankevičius.

X Juozas Kaminskas, ,žen 
tas žinomos Town of Lake 
veikėjos S. Šimkienės, Kalė
doms buvo parvažiavęs atos 
togų iš kariuomenės. J. Ka
minskienė yra taip pat veik- 

Chicagos' penki tūkstan- u Mot Sąjung0s 2l kuopos

Mėsos pardavėjams 
pakeltos algos

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY
Vittkaa po viena stogą

t Jr.' - jį
JOS. F. BUDRIK,

INCORPORATED
> • u; .

3241 S. Halsted St

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

; dėi 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

Tel. CALUMET 7237
fU i

BUDRIKO RADIO P ROO R A-M AI: 

WCFL, 1000 k. nedalios vak. 0 vai. 
WHFC 1460 k. ketvertais 7 v. V.

DABARTINE
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

gančius akių ligomis. Šį au
tomobilį į kaimus siunčia 
The Association for the 
Prevention of Blindness in 
Mexico, kad užkirtus kelią 
aklumui ir išgelbėjus žmo
nes nuo baisios aklumo li-

18 d., Melrose Park. Kad 
tie pinigai buvo pagrobti iš 

Aklas automobilis per me . apiplėšto automobilio rodo 
tus padaro keletą kelionių ir faktas, nes pas du užmuštus

čiai bučerių gavo algos pake narė 
limą. Bučernijų vedėjams į 
savaitę pakelta $3.50, o dar
bininkams — $3 į savaitę.

užkerta kelią plėstis aklumo 
ligai.

.Smarkūs Illinois 
kariai

Illinois valstybės vyrai ka 
ria‘i smarkiai kovoja prieš 
vokiečius Afrikoje ir vokie-’, 

čiams sukelia didelių nuosto 
lių.

Kinietis numušė 
naciu lėktuvą

Pereitą šeštadienį chica-l 

gietis Sgt. Lee Wong Gem,'

gengsterius rastas pistole
tas^ kuris buvo paimtas iš 
apiplėšto automobilio sargo.. 
Du užmušti gengsteriai bu
vo Touhy kampanijos sėb- 

1 rai.

kinietis, numušė 
nacių lėktuvą.

Afrikoje

Prasidėjo mokslas

Chicagos parapijonėse ir
viešose mokyklose vakar ,, . * '
prasidėjo mokslas, po Kalė
dų atostogų. Mokiniai atos
togoms buvo paleisti gruo
džio 23 dieną.

Remia lųfojos; 

Bažnyčios statyba

Roselande, yisų šventų 
lietuvių parapijos žmones 
uoliai remia naujos bažny
čios statybos vajų; Daugelis 
jau yra po šimtine įnešę į 
naujos bažnyčios tsatybos 
fondą. - , -

Laiškai iš Lietuvos
-

Chicagiečiai lietuviai nema 
žai gauna iš Lietuvos, per 
A. R. Kryžių, laiškų, kuriuo 
se prašoma pagelbėti lietu
viams tremtiniams, esan
tiems Rusijoje.

Prašykite A. R. 
kad jis padėtų surasti 
gelbėtų lietuviams tremti
niams, esantiems Rusijoje.

Daugiausia lietuvių buvo 
ištremta į Rusiją prieš birže 
lio 22 dieną, 1941 metų. Mū<- 
sų pareiga jiems padėti iš
vengti bado.

Turi iš anksto pranešti
Pulk. G. Armstrong, Illi

nois State director of Selec- 
tive Service, ragina karo pra 
monės vedėjus, kad jie iš 
anksto praneštų apie darbi
ninkus, kurie yra numatyti 
imti į kariuomenę. Pramo
nės vedėjai tai turi iŠ kalno 
padaryti, kad viskšs sklan
džiai eitų. '

Pulk. G. Armstrong ragi
na darbininkus kariuomenės
amžiaus pakeisti senesniais

Kryžių, vyraĮg ar moterimis 
ti ir pa ‘ :

Bomba pašto dėžėje
Belfast, šiaurės Irlandijo-

X A. a. Veronika šedei- 
kienė vakar buvo palaidota 
iš Visų šventųjų bažnyčios. 
Velionė išsirgo apie tris me
tus ir buvo slaugoma duk- 
tės Eustahijos ir žento Jau
čių, 9017 Forest Avė. Jan- 
čiai yra nuoširdūs ‘Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai.

-» t . . ;'v/* - •'
X šv. Kryžiaus parapijos 

mokyklos mokytojos — se
serys kazimierietės sausio 
10 d. turės surprizą, “pant- 
ry party”, kurį joms rengia 
ARD vietos skyrius. Prie to 
surprizb kviečiami prisidėti 
ir visi kiti. Su dovanomis 
prašomi atsilankyti sausio 
10, 2 VAI. popiet adresu 4541 
S. Wood St.

X Phil Klikūnas, sūnus 
žinomų Wėst Side gyvento

- q Ai-no cnman 31*’ Praeit4 sekmadienį bu-je, sausio 3 dieną, sprogo yQ parvykęs namo v g ka.
pašto dežėje bomba. Bom
bos sprogimas sužalojo lan
gus, sužeistųjų nebuvo.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

VALGYKITE

Protcction 
Tor your

I-
TAPKITE

NUOtnUSO RATOMS.

FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t

t?
Savo Mylimiems. 
Kareiviams, Drau-* 
gams ar Giminėms 
ui labai žemas 
kainas — mūsų 
Jewelry Krautuvėj

PIETŲ LAIKO 
10:30 ikt 8

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi >9.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA IJETUVIU FINANSINI (STAIGA 

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Moierla. Hac’y. 8288 SO. HALSTKD ST.

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenMgfUų — žiedų, rašomų 
plunksnų lr kitų Jevvelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da ui tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

S219 Wst 2.54h Street. Cleero
Phone: Cicero 4617

UŽKANDIS 
35c Ir ankščlan

Ai Vakarą... CHILETTI’S 
RESTARANE... Ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSU 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE
—Spagetti Ir Ravtell Mflnų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar įpylimaaia parvyksta 
im laikui iš kariuomenės . . atsiveskite Jj j pi

Irymų.
mo trumpam laikui iš kariuomenės « . atsiveskite jj j pulkų
CHILETTI’S RĘST AR ANĄ dšl geriausių valgių ir gėr
nes čia atdara visose valandose.

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

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.
J

riuomenėj buvo priskirtas 
prie egzaminavimo naujokų. 
Dabar skiriamas techniku. 
Studijoms siunčiamas į Flo
ridą, o iš ten į Yale univer
sitetą, kur karo metu įsteig
tas ypatingas karo reikalams 
kursas.

X Town of Lake biznie
rius P. Norkus, P. Rauba ir 
jų draugai prieš Kalėdas bu
vo išvykę už 300 mylių nuo 
Chicagos, netoli St. Louis, 
ančių medžioti. Tuo metu 
ten užėjo toks lietus, kad ir 
Kalėdas prisėjo švęsti pas 
farmerį Gulskį. Gi jų auto
mobilių su nušautomis an
timis turėjo farmerys savo 
traktorių ištraukti ant ce
mentinio kelio.


