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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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U. S. LAKŪNAI ATAKUOJA VOKIETIJA
’ Pranešta, kad buvo atakuojami 

nacių laivyno įsitvirtinimai
Be to, iš Afrikos fronto buvo 

< puolama Messina, Sicilijoje
LONDONAS, sausio 27.— 

U. S. didieji' bombonešiai 
šiandien atakavo nacių lai
vyno bazes Vokietijoje.

Pranešta, kad amerikiečių 
lakūnų šiandieninė ataka 
buvo pirmoji Vokietijoje.

Amerikiečiai laužia 
ašies linija Tunisijoje

LONDONAS, sasisio 27.— 
Sąjungininkų jėgos Tunisi
joje išjunda ofensyvon prieš 
ašį.

Paskelbta, kad U. S. ka
riuomenė puolė ašies pozici
jas Ousseltia slėny ir vieto
mis įlaužė ašies apsigynimo 
liniją.

Savo rėžtu aštuntoji britų 
armija iš Tripoli veržiasi 
Tunisijoa link ir jau netoli 
pasienio, per kur gen. Rom- 

7 mėlio armijos liekanos skver 
biasi Tunisą j on.

Amerikiečiai praneša, kad 
jie paėmė nelaisvėn kiek tai 
vokiečių ir įsitvirtino naujai 
užimtose vietose. Ašies ka
riuomenė kokį galą atsimetė 
ir, regis, pasitvarko kontra- 

> takams. Amerikiečiai to ir 
laukia.

Numatomi smarkūs susi
kirtimai ne tik Ousseltia 
apylinkėse, bet ir kitur.

- LONDONAS, sausio 27.— 
Iškeliama aikštėn, kad Bri
tanija, dabar kasdien karo 
reikalams išleidžia po 56 mi ą lijonus dolerių.

Vyriausybė kreipės parla- 
mentan, kad jis skirtų dau
giau 7,600,000,000 dol.

VEDUSIEJI BUS 
ŠAUKIAMI TARNYBON

WASHINGTON, saus. 27. 
— Pranešta, kad šiemet iki 
metų galo U. S. karo jėgas 
sudarys 10,420,000 vyrų.

Į tai atsižvelgus, ateinan
tį rudenį karo tarnybon bus 
pašaukti ir vedusieji vyrai 
ir turintieji vaikų.

Karinės konskripcijos vir
šininkas maj. gen. Lewis B. 
Herahey tvirtina, kad šių 
metų gale U. S. jėgos suda- 
rys daugiau kaip 10 milijo
nų vyrų.

Suprantama, karo tarny
bon pirmiausia bus pašauk
ti 18 m. amž. jaunuoliai. Ap
skaičiuota, kad jų nepa
kaks. Tad bus šaukiami dar 
senesnieji ir vedę. Pirmiau
sia bus šaukiami tie vedusie 
ji, kurie neturi vaikų.

Pirmiau amerikiečiai la
kūnai atakavo nacių pozici
jas ir pramonės centrus 
Prancūzijoje ir kituose oku
puotuose kraštuose. Bet ne
siekė Vokietijos.

Išleistam komunikate nu
tylima, kurios Reicho dalys 
buvo atakuotos. Tik pažy
mima, kad atakose dalyva
vo Flying Fortresses ir Li- 
berators. Atakuoti laivyno 
įsitvirtinimai (bazės).

Prieš tai naktį britų lakū
nai atakavo nacių prieplau
ką Lorient, Prancūzijoje, 
kur yra submarinų bazė. 
Taip pat bombarduotas Bor 
deaux.

Čia spėjama, kad ameri
kiečiai lakūnai šiandie smo
gė Bremenshaven, Wilhelms 
haven ir Hamburgui. Tenai 
yra Hitlerio karo laivyno 
svarbiausios gūžtos.

Taip pat komunikate ne
pasakyta, kokio dydžio ori
nės bombos buvo vartoja
mos. Tik žinoma, kad didie
ji bombonešiai lengvučių 
bombų nevartoja.

Iš Afrikos gauta žinių, 
kad U. S. bombonešiai pra
eitą naktį atakavo Messina, 
Sicilijoje.

Iš Romos per radiją pra
nešta, kad šiandien anksti 
rytą buvo atakuojamas ir 
Neapolis. Nepasakyta, ku
rios šalies bombonešiai atli
ko šias atakas.

Šiaurines Afrikos 
karo biudžetas

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Šiaurinėj Afrikoj, sausio 27. 
— Pranešta, kad prancūzų 
Šiaurinės Afrikos komisari- 
jatas pagamino biudžetą 
299,502,583 dcl. sumai.

Išėmus 16 milijonų dol. 
minėta visa suma skiriama 
įginkluoti ir išlaikyti naują 
prancūzų armiją Š. Afrikoj.

Biudžeto visos sumdh ne
sitikima sukelti Afrikoje. 
Tad spėjama, kad, rasi, A- 
merika iš Anglija duos pas
kolas.

Britai valdys 
Tripolitaniję

CAIRO, Egiptas, sausio 
27.—čia pranešta, kad bri
tai valdys Tripolitaniją kaip 
okupuotą teritoriją. Ir tik 
po karo šios teritorijos liki
mas bus išspręstas.

VAIZDAS IS SPAUDOS KONFERENCIJOS

(“Draugas" Acuie leiepuu.- 
Piešėjas Ed. Gunder nupiešė šį paveikslą, kada ^prezidentas Roosevelt ir ministeris 

pirmininkas Churchill po svarbių karo pasi tarimų Casablanca, Š. Afrikoje, priėmė 
spaudos žmones. Posėdis įvyko neįvardintame sode, kur reporteriai sėdi žolėje netoli 
prezidento kojų.

Paskutiniai vokiečiai triuškinami 
Stalingrado ribose - nedaug jų liko

LONDONAS, sausio 27.— toriai, 3 šarvuoti traukiniai, 
Žiniomis iš Maskvos, Stalin- 42 garvežiai ir 230 prekinių 
grado ribose iš apsiaustų vagonų
vokiečių kol kas išlikę apie 
12,000 vokiečių. Ten jų buvo 
apsiausta apie 120,000 vyrų.
Visi kiti nukauti, arba ne
laisvėn paimti. Apie 12,000 
vokiečių, kiurių tarpe yra 
daug vengrų, turės pasiduo
ti, arba bus sunaikinti.

Prancūzu vadai 
pasižadėjo bendrai 
kovoti prieš ašį

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Afrikoje, sausio 27. — Per 
prez. Roosevelto konferenci
ją su ministru pirmininku 
Churchilliu Afrikoje suvesti 
krūvon kovojančiųjų pran
cūzų vadas gen. de Gaulle 
su Š. Afrikos komisionie- 
rium gen. Giraud.

Per porą dienų su tais 
prancūzų vadais turėta kon-

.....  .. ,, , ferencija ir pagaliau abu bu000 išliko. Jie apsiausti ir, .... . .. , , ... . ., L i _ J vo-įtikinti, kad tik jų ben
dras veikimas gali daug kuo 
prisidėti prie Prancūzijos

Be to, sovietų vadovybė 
praneša, kad Maskvos fron
te vykdoma ofensyvą ir vo
kiečių kariuomenė blaško
ma. •

Nuo sausio 10 d., sako so
vietai, Stalingrado ribose 
daugiau kaip 40,000 vokie
čių nukauta ir apie 28,000 
paimta nelaisvėn. Apie 12,-'

bus nukauti, arba paimti ne
laisvėn.

Sako, tie 12,000 vokiečių 
sudaro dvi grupes. Abi yra 
izoliuotos Stalingrado šiau
riuose. Abi grupės kaip ir 
dingusios.

Praneša, kad ofensyvą vi
su frontu nenutraukiama. 
Dono upės fronte, anot so
vietų, nuo sausio 10 d. atko
vota 540 ketvirtainių mai
lių.

Sunaikinta priešo: 132 
lėktuvai, 290 tankų, 315 
įvairių rūšių patrankų ir 
1,970 sunkvežimių.

Paimta: 523 lėktuvai, 1,- 
297 tankai, 2,978 patrankos, 
49,000 sunkvežimių, 4,660

išlaisvinimo.
Pagaliau jiedu sutiko ben 

drai kovoti prieš ašį. Bet 
politiniai skirtumai neišly
ginti. Sakoma, ims laiko tai 
padaryti.

Rickenbacker sako 
reikia atakuoti 
Japonijos širdį

WASHINGTON, saus. 27. 
— Kap. Edward V. Ricken- 
backer pareiškia, kad jau 
gana šiandieninės kampani
jos prieš japonus Pacifike. 
Jis sako, kad reikalinga sta
čiai drožti ,į Japonijos širdį 
—Tokijo. Sako, tik tuo būdu 
bus veikiau sutriuškinta Ja
ponija. Kitokiu būdu ji ne
bus palaužta per keletą me
tų. . ,

Įvykusi konferencija Afrikoje 
buvo reikšmingas įvykis

Taip sprendžia dalykų žinovai; 
valstybės sekr. Hull patenkintas
WASHINGTON, saus. 27.1 Stebėtojai sprendžia, kad

— Kaip tik vakar vakarą Britanijos ir Amerikos va- 
išleista pirmutinės žinios dai aukojasi pirmiausia ašį
apie prezidento Roosevelto 
įvykusią konferenciją Casa- 
blanca, š. Afrikoj, su minis
tru pirmininku Churchilliu 
ir kitais vadais, Washingto- 
ne pažymėta, kad konferen
cija buvusi netik karinio po
būdžio. Matyt, tartasi ir pla 
nuota apie invaziją Europos 
žemynan, apie kampaniją 
Afrikoje ir apie kovą su 
ašies submarinais, kurie ata 
kuoja konvojus.

Vokiečiai palaužė 
maištus Marsely

LONDONAS, sausio 27.— 
žiniomis iš Šveicarijos, vo
kiečių kariuomenė numalši- 

, no prancūzų riaušes—paLau 
žė sukeltus maištus, Marse
ly, Prancūzijoje, ir iš skir
tos miesto dalies iškeldino 
visur gyventojus.

Tas nepigiai atsiekta. Ko
vose apie 280 asmenų už
mušta, šiame skaičiuje apie jtag 
70 moterų, ir apie 450 areš
tuota.

Žmonės žuvo gindami sa
vo namus, kurių nenorėjo 
apleisti.

Nelaimėje su lėktuvu 
žuvo generolas

sutriuškinti, o taikos reika
lus atidėti ateičiai, kai prie
šai bus visiškai suklupdyti. 

Pasitarimuose nuspręsta 
apie taiką kalbėti ir tartis 
tik po to, kai ašis besąlygi
niai pasiduos. Tas reiškia, 
kad tuo būdu ašiai sukone- 
veikiama visa viltis anks
čiau kelti taikos klausimą. 
Jei ašis nori taikos, turi be
sąlyginiai pasiduoti.

Paskelbtose žiniose apie 
įvykusią Afrikoj konferen
ciją nieko nesakoma, ar te
nai padaryti kokie nors žy
giai kas link vyriausiosios 
sąjunginių tautų vadovybės, 
šis klausimas yra svarbus. 
Apie tai daug kalbėta ypač 
Anglijos spaudoje.

Spėjama, kad prez. Rooee 
veltas ir ministras pirminin 
kas Churchillis išrinko vy
riausiąjį vaaą invazijai Eu
ropos žemynan. Bet kol kas 
to vado neiškelia viešumon. 
Visuose karo frontuose kol 

paliekami dabartiniai
vadai, kurie visuomenei ži
nomi.

Vienas svarbus laimėji
mas įvykusioje konferenci
joje, tai prancūzų vadų, gen. 
Giraud ir gen. de Gaulle su- 
artinimas, kad jiedu bendrai i kovotų prieš ašį. Ar šių abie 
jų vadų auartinimas panai
kins tarpe prancūzų politi
nius nesusipratimus, paro-

TAMPA, Florida, sausio 
27.—Netoli Flomaton, Ala.,

BALTIMORE, Md. —Ku- nukrito ir sudegė _ armijos j dys artimoji ateitis, 
transportinis lėktuvas. Žuvo 
10 asmenų, kurių tarpe gen.
Carlyle H. Wash, buvęs oro 
jėgų vadas Tampa, Fla.

renamo aliejaus racijonavi- 
mas bus įvestas visoj šaly, 
čia pareiškė aliejaus adm. 
Ickes asistentas De Golyer.

Stalinas neturėjo laiko dalyvauti 
konferencijoje - užimtas karu

CASABLANCA, Prancūzų pirmininku Churchilliu. Pre- 
Moroko, sausio 27.—Įvyku- zidentas čia išbuvo 10 parų.
šioje čia prezidento Roose
velto su ministru pirminin
ku Churchilliu konferenci
joje padarytas pilnutis su- 

Po konferencijos abu ge- j tarimas iių 1843 metų karo 
nerolai iiieido bendrą pareis p)anama ir aiSkiai pabrėžta,
kimą:

“Mudu susitikome ir pla
čiai tariamės. Sutarėme, kad 
mūsų visas tikslas buriasi 
išvaduoti Prancūziją ir visą 
žmoniją iš vergovės sutriuš
kinus priešą. Tas bus atsiek-

kad apie taiką bus kalbama 
tik tuokart, kai Vokietija, 
Italija ir Japonija besąlygi
niai pasiduos. Kitaip nebus 
jokios kalbos apie taiką.

I Prez. Rooseveltas, panei
gęs tradiciją, per 5,000 mai

motorinių dviračių, 229 trak į nėmi9 valstybėmis.”

ta tik visų prancūzų pastan- lių Atlantiko vandenyno 
gomis susidėjus su sąjungi- dausomis atvyko į šį mies-

tą, kur susitiko su ministru

Iš to, per dvi paras konfe- 
ravo ru prancūzų vadais ša
lia miesto vienoj viloj.

Praeitą sekmadienį pasi
tarimuose dalyvavo Ameri-
kos ir Britanijos štabų na-; 
riai. Po visako buvo pakvie
sti korespondentai ir jiems 
išdėstyta konferencijos pri
imti nutarimai, kurie anks
čiau paskelbti.

Konferencijon
viesti Stalinas ir Chiang 
Kai-žek. Abudu nedalyvavo. 
Jie pasiaiškino, kad neturi 
laiko, užimti karu.

Valstybės departame n t o 
sekretorius Hull pareiškia,

I kad Afrikos konferencijoje 
padaryti reikšmingi nutari
mai karo eigai ir pašalintos 
visos kokios nors abejonės 
apie karo laimėjimą. Solida
rumas^—pirmoje vietoje.

Japonu lakūnai puola 
amerikiečius

WASHINGTON, saus. 27. 
— Amerikiečių lakūnams at 
liekant žvalgybą Wake salos 
apylinkėse juos užpuolė ja
ponų lakūnai.

Amerikiečiai du japonų 
lėktuvus numušė ir laimin
gai grįžo į savo bazę.

NEW YORK. — Britų ra
dijo praneša, kad Vokietija 

buvo pak- iš Portugalijos atšaukia vi
sus karinio amžiaus vokie
čius.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*



PU6NRASTIS DRAUGAS 
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Ketvirtad., sausio 28, 1943

1$ DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Bendras parapijų 
darbas R. Kryžiaus 
ambulanso fondui

Sausio 17 d. kun. J. Ci- 
žauskas bažnyčioj paragino 
žmones kiek galint aukoti 
Raud. Kryžiaus fondui išei
nant iš bažnyčios. Tos kolo- i 
nijoe komitetas: J. Stanevi
čius, P. Medonis, A. Savic
kienė pridavė aukotojų są
rašą:

E. Brazan, Anlunette $5, P. 
Molis $5, J. Sakalauskas $10, 
P. G. Bendorius $10, J. Ruk- 
sąenas $2, Tamonas $3, A. 
J, M. Walbats $3, Yenskan- 
tes $3, A. Markavich $2, Jo- 
diiukinas $2, J. Seniūnas $2, 
C. Daminaitis $2, Simkonis 
$2. Sekantieji po $1: Carau- 
thers, Mrs. Urfcon, Stevins- 

; ki, J. Groja oski, E. Zema- 
nauskas, P. Mikalauskas, A- 
domaitis, A. Banopis, M. 
Bendoraitis. A. Wistort, W. 
Danulis, V. Bendrick, A.

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

Kad ir basas, bat 
muša japonus

P. DariškeviČius $20, S. o 
Sičiūnienė $5. P. Kazlauskas i nS n . . vic ’ 1
$5. W. A. Krembliai $5. J. ***’• Wallil1' A Uvanrog<>'

E. Valiukai $5, Raubiai $5, 
E. Kazlauskas $2, J. Grybas 
$2, A. M. Salasevičiai $2. Se
kantieji aukojo po $1: S. 
Jasilionienė. P. Vaiatkevičie- 
nė, A. Barštienė, F. Majo- 
rienė, A. Jankauskienė, C. 
Stantop, P. Bagdžiūtė, An
tanaitis, Tamelienė, M. Ur
bonavičienė, M. Dareškevi

šnaiderienė, K. žvirzdas. 
Kairius, Ambrose, Po 50c: 
A. Buten, V. Czurlner, Ze- 
linski, Morkūnas ir Lasky. 
Viso $100.50.

P. Yarmokas dar pridavė 
M. Petrunienės $10, J. Ba- 
riso $2. Kiti aukojo po $1:

BOMIN1KAS WASUK0NK

Jaunametės sąjungietės ir S. kariuomenėj, buvo žymus 

gi energingai praktikuoja, sporto mėgėjas. Karui užsi-i — - - T V T V U t* C 
lietuviškus ir amerikoniškus , degus grįžo iš Lietuvos, kur
šokius. Na. o ką jau bekal- buvo sporto mokytojas. Ki- Pamokų Knygute

savo gimtadienį 1941 m. iš
vyko į kariuomenę. Jis yra 
6 pėdų ir 4 colių aukščio ir 
svėrė 245 sv. Neilgai tru
kus pateko į Australiją. Ra
šo, kad viskas gerai, tik vi
sa bėda su čeverykais. Jis 
nešioja 14B “saizą”, be to, 
dar viena koja didesnė. Nuo 
rugp. m. iki šiol dar vis ne

bėgti apie 54 kp. chorą: jis
• visu pasiryžimu praktikuoja 
gražiausias lietuviškas dai
nas. V. S.

ti sūnūs dirbtuvėse užima 
bosų vietas. Andrius Marti
naitis, gyvendamas Spring 
Valley, išbuvo SLRKA 146

Antra laida, 1942 
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 
“THE BASIC PRINCIPLES

OF DEMOCRACY
------------------------- ' kp. pirm. 22 metus. Dar nė- AND CITIZENSHIP”

7inolpę *”a pavargęs ir turi ganėti-'ši knygutė tinkamai pritaikinta leng-
AII1IŲ rillufn energįjos šiems metams va,w 8UPratl“ul ž,„„.

Andrius Martinaitis, ilgui.-|iko išrinktas SLRKA 263 vien nepiliečiama
metus gyvenęs Spring Vai-' - _ - . reikuiinga pruiren-
ley, III., praeifais metais su 

visa šeima persikėlė Detroi- 
tan. Smagu pažymėti, kad 
Martinaičiai yra bauginę pa

gauna savo “saizo” čevery- vyzdingą keturių sūnų šei- £eįmoj

kp. vice pirm. Sveikiname Prle pniety-‘ r bės kvotimų, bet lr
tvirto pasiryžimo t ėvynaini. I p»i‘e«»ni» dėi pia- , r J j t teaplo žiniojinio a-

“Draugo” naujų skaityto- pie suvienytų vui. 
jų vajus eina. “Draugas tu-i vra 92 klaU8hllal 
ri rastis kiekvienoj katalikų »u atw.kymaia ne-

kų. Sako. veik pusbasis tu
ri vaikščioti. Dabar jis ran
dami jau New Guinea ir dar 
vis neturi savo “saizo” če- 
verykų. New Guinea ražo, 
šilta, tai nebloga ir basam. 
Rašo tėvams ir broliui, kad 
viskas gerai sekąsi. Sako ir 
daugiau lietuvių sykiu ran 
dasi. Tėvai patriotai lietu
viai. Domininko brolis Juo-

mą. Edvardas tarnauja U

tuvių ir ungių kal- 
Koresp. bose, kurie yra Charles f*. Kai

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

sūnus Vinco ir Kotriaos,
J. Pultis, A. Lason, S. Ba- gimęs 1915 m., gruod. 10 d.,
ris, O. Puišis, E. Puišis, A. Scranton, Pa. Tėvai su šei- zas vedęs, gyvena sykiu sa 

čienė* Račienė. *VaUtkevi- Navickas’ c- Russe11- s- Na‘ ma į Detroitą atvyko 1919 tėvais Detroite. Prenumeruo 

čius, BUškevičius. J. Jasiu- sulavičia- m. ir iki šiol čia gyvena. > -‘Draugą’’ ir džiaugiasi

kaitis, K Blaževičius, M. Anelė šaltiene tr Anelė Domininkas minėdamas įdomiu dienraščiu.
Vaičiūnas. O. Jačionienė, A. Ambrasienė surinko ir pri- --- -------__-------------------------------------------------_-----------------------------
Vidugirienė, O. šitkauskie- aukoto^:
nė, ir Z. Petrauskas. Pas ko- ALRK Moterų Są-gos §4• Kleb. M 
lonijos ižd. J. Stanevičių vi-, kp. $10, G. Medvecjri $lū, D. serga 
šio randasi $320.72. B. Brazis $10, At<RK Susi- Kie^ j Olšauskas

f Dar kelios veiklios dr jos i vienymo 265 kp. $5, adv. U- pastaruoju iąiku sunkiai su- 
darbuoj-1 , ‘----- ’ -

Rengiasi prie vakaro
Po švenčių Detroito są

jungietės pradėjo ruoštis 
prie savo bendro vakaro, ku
ris įvyks vasario 21 d. šio

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS ISTIRINfJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Kuo 10 iki 5 vai. kas dienų 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois
(prie kampo Lake St.)

Telephone: — EIJCL1D 906— REZIDENCIJA —
1441 So. 50tb Ave., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

Marijona Galinienė, žino-
ma gražiabalsė dainininkė, AflV. Gnaries P. A a J
gavo laišką, kad jos moti
nėlė, gyvenanti Scranton, 
Pa., sunkiai serga ir išvež
ta į ligoninę.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, Illinois

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: VAKds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutart).

darbuojasi ir pasirodys su vick $5. J žirinus^, M. įsa- sirg0. Pewt, v«» savita I vakar' kooJ)alJa suUrtmai
„ .. neSal*j° U‘kyti Sv' ' darbuos, kad viskas kuo

Šv. Petro kolonijos S. At- K. Mikstienąs $5, J -Rir'5«W-pferapijonąi Imki' klebonui 
kočiūnas pridavė sąrašą. Au $5, S. Burk $5, A. Podžius greit pasveikti, kad vėl gi- 

kojo: $5, J. Laponis $5, J. Maezes j^tų darbuotis bažnyčioje.
U- Lobeikis $5, K. Grigas $3, J. Gasparavičius $2, M. Chorę koncertas

$5, S. Mikučionis $1, M. Ris- Šimonis $2, F. Stankus $2,
kevičius $1 ir J. Binkevičius K. šaltis $2, J. Ambrasas $2, Vasario 7 d., 6 vai. vaka- 
$1. Iš šios kolonijos viso su- J. Belskas $2, K. Belskas re- Veteranų svetainėj įvyks 

rinku ir ižd. kun. $$. V. Kulbokienė $2, J. Ka- cbororengUmas koncertas 

Masevičių randasi $489.00. va $2, J. Aliukevičius $2, K.

darbuojas, kad viskas kuo 
geriausiai nusisektų. Lošė
jai, kurie vaidins tą vaka
rą komediją, roles jau mo- i 

kinasi

Tikimės kleb, kun. J. Čižaus-
DR. VAITUSH, OPT.

IAFTFVIS
Šv. Antano kolonijoj va- Šimkus $2, V. Sherman J2, klu5 Pergalės ligą ir galės 

T. Rutkelis 12. J. Ligmalis nors trumPtt Uiku 
$2. A. šulskus $2, J. Gajaus- r'lošti 'horą prie rengiamo

jaus darbuotė labai sėkmin
gai varoma, dėka skyriaus 
pirm. kun. I. F. Boreišiui.

A. Zvirgždinienė ir O. Ma
rkevičiūtė pridavė aukotojų 
sąrašą:

Altoriaus dr-ja $5, Gus- 
čievski $5, E. Rose $5, B. 
Karūnas $5, A. Valaitis $5,

vakaro.

Programoj dalyvaus para
pijos choras ir solistai. Bus 
dainuojamos visos kun. J. 
čižausko naujai parašytos 
dainos.

Po programos bus šokiai.

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIŲ UŽ

4i%
BE JOKIO V ARGO

Mokam 3% už'pidėtus pinigus.

TURTAS VIRŠ $6,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,900
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fc- 
dcral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aulų vlaaui <y- 
venlnaul. Saugo hite Jas, leisdami 
lAegaamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodo. Kurta regėjimo mokslu 

gali sutelkti.
85 METAI VATYIUMO 

pririnkime akiniu, kuriu pošoltnavisą akių Įtempimą. ..
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OKI OMO. X UJUSI Al
1801 So. Ashland A venų*

Kampu 18-toa
Telefonu: CADAT. 0528, CtUcagt 

OFISO VALAMDOS: 
Kasdlea »:>• a. m. iki S:8t p. m. 

TreCl&d. ir toltad. »:»U a. m. 
iki f:0> p. m.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu savo kli

jentams, jogei uždarau sa- 
i vo ofisus Chicagoje, nes iš
einu į kariuomenę. Dėkoju 
visiems už progas patarnau
ti jums praeityje ir viliuosi, 
kad ir vėl galėsu jums pa
tarnauti kuomet sugrįšiu iš 
kariuomenės.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST.
Telefonas: CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014 Tel. STAte 7542

. A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare. 
Kitomisvalandomis pagal sutartį.

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

>■

"Help* Ate Win 
MY Victory" ,

kas $1.50, G. Kavai $1.50.

Po $1: T. Kyil, D. Eismįn,
J. Venclavas. P. Rūtkeviči’is,
P. Jackūnas, V. Danesevi- 
čius, M. Juršienė, S. Ali, J.
Kalvaitis, P. Gedris, K. Mi- 
zęris, E. Theisen, J. Gedris,
Mrs. Slukas, A. Lipski, A. " ■
Jurkus, J. Blažis, A. LaFLa- paminėta Lietuvos Neprikl. 
njrne, L. Kavai, J. VagonU, sukaktis. Tai bus antradie- 
O. Balievičienė, J. Talandis, nio vakare. Lietuvių svetai- 
A, Kulikauskas, P. Bilžienė. nėj, 25-tos ir W, Vernor Hy 
Ą. Radzevičienė 5(0c. Viso — Programa bus įdomi. Prin- 
$140.50. cipaliu kalbėtoju pasižadėjo

Iki šiol pas kolonijos sk. atvažiuoti iš Chicago kun. 
j ižd. A. Ambrasiehę viso yra Juozas Prunskis, buvęs Lie- 

$921.80. Tai gana stambi ko- tuvos didžiojo
i lekta iš nedidelės parapijos.P‘XX Amžiaus’’ redaktorius, 
Dar du aukų rinkėjai nėra > gerai žino dabartinę Lietu-

' baigę savo darbo. Tas reiš- yos padėtį. Minint Lietuvos 
kįa. kad dar aukų bus dau- Nąpriklausoipybės sidabri- 
giau. nes sukaktuves, bus žingei-

Centralinis komitetas rū-1 du tokio asmens išgirsti kal- 

į pestingai darbuojasi, kad tin bą. Vėliau paskelbsima pil
kumai suruošus Lietuvių ną programą.
Dieną Vasario 16, kurioj b’is * Bendro kom. nut. rašt

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialbtas
Palengvina akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. r 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausiai klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mus H akinių. Kainos pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

a TAKSI 1373

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 Su. Ashland Avenue
• OFISO VALANDOS:

Nuu 2 iki 4 ir nuo U iki 8 vul. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROipect 1930

TeL YARds 3146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

Phone: Y ARDU 1373
Jaunuoliai, kurie neeriimami 

dieuraščio 1 karo aviacijos skyr- ‘5 priežas
ties spalvų neregejuuv — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIRglnia 1141

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
AuLudieiiiuis, Kclvirtudicninia 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Piruiadiuuiuis, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 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 susitartus.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

» . ‘ r Y ...
f i ' •į, : .A *' . C
L "Temorrotv’s America will be u 
atrong as today’s chUdren.” Witb 
these words of Franblip D, Roose- 
vųit as thr battle cry, the teatb 
annual campairo to raiše fųnds 
for the «<ht against fnfantile 
Parai y sis b uudrr way. Cclabra- 
tions of every type will be held 
tkroughout the country between 
January 15 and 30, whe;i the 
Pseatdedis Birthday wlil mark 
the end of the campaign The 
funds that have been raised will 
then be dlvided. 50% to the lo- 
cal cha p terš for work in the com- 
mumt.v where the money wat> 
nusėd and the other 50% to the 
National Foundation to carry on 
roaearrh. The plea is nation- 
tvide. There is no dfecrimination 
ln age. race, color or creed, io the 
'Fouodatton'o work—Ua hand of 
mercy reacbes everyirherf

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. .
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 tWių Pąrlor —

ir visoki kiti
Kakandąi, — KąrpetaJ ir Pečiai — parduodama už Ubui 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį--------  * ruMll'illklplUH up-

Paslriniiit Savo Stylių undinių.
MES PERDJKBSIM JCSŲ SEJ£ ••»«‘U.rioi«

ATRODYS KAIP NAUJAS
IJ ža įsakykit DeLuxe perdirbimo, 
darbą už žemą kainą.

D P I I I Y C L PHD LS TEKINO &
U U U A U FURNITURE COMPANY 

1315-17 ARCHER . LAF. 9841

Ir gi-rlauoiutt durbus 
utlIckumuM klckvlu- 
■iq užuukymu.
★ VELTI'I pūčiui- 
um puturnuvlinuH 
netoliau ;UI niullių 
tuluiuo.

Ofiso tąl. VIĄgima 0036 
Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4)57 Archer Avenue
Olįso vai.: 1—3 ir 6—8:30 I\ M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tąl. YARds 5921.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vuL: nuo 1-3; uuo 6:30-8:36
756 351h Stręet

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou),

Vienas reikaJlogaa antro. 
H lėk vienus relludingas vl»u 

/?|kitų. (Heilo),

Tai. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

Tel. CANaI 02D7
Rez, tel.: PROspoct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Kczidendja: 6600 So. Artesiau Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI”

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonas IIEMIocR 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avunuu
Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Rez. Tel. I.AFayetlo 0094 

Jeigu Neutsiliepoma — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 0 iki 9 vak.; 
Penki., ticilad. 8:30 iki 9:30 vuk.

Salt moti ienjab pagal luaitarįmą.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel. MlDway 2880 Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. jiopiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedčliuuiis uuo 10 iki L2 vul. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTlIVeiK

3241 So. Halsted St.
TELEFONA8:

Calumet 4591
UAL RAUKI PATAISYMO — 

kaukite VARUS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU”
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus, 4204 S. Archer Ave., Chioago

ARTHRITIS

Arthritis yra labai skau
di liga. Žiemos metu ypatin
gai labai kankina ir silpni
na žmogų tie įkyrūs arthri- 
tiniai skausmai. Arthritis — 
tai sąnarių infliamacija. Art 
hritinius skausmus žmogus 
apibudina sekančiais žo
džiais: “sąnarius taip gelia, 
ypač kai oras mainosi, lyg 
kad šunes juos graužtų”.

Priežastys. Arthrito prie
žasčių gali būti įvairių, bet 
dažniausia pasitaikan čios 
priežastys yra šios: (1) in
fekcija dantyse, (2) blogi 
tonsilai, (3) infekcija bile 
kurioje kūno dalyje, (4) ne
tikęs maitinimosi būdas. Per 
sišaldymas ir skersvėjis nė
ra tikrąją arthrito priežas
timi, bet tai tik pagreitina 
ir paaštrina arthritinius 
skausmus.

Gydymas. Vien tik vais
tais arthrito pagydyti nega
lima. Reikia iš šaknų paša
linti arthrito priežastis: jei 
dantys supuvę — eik pas 
dantistą; jei tonsilai yra 
blogi — reikia juos būtinai 
pašalinti; jei yra kur nors 
kitur chroniška infekcija — 
reikia infekciją pašalinti; 
jei maiste stinga tūlų vita
minų bei mineralų — reikia 
pasiklausti gydytojo kaip 
maitintis.

Tik pašalinus priežastis, 
vaistai gali pagelbėti. O 
šiaip vartoti vaistus, kad 
skausmus apmalšinti, tai tik 
bergždžios pastangos ir 
skaudaus arthrito neišgy
dys. Vaistai skausmų suma
žinimui — tik laikinai skaus 
mus apmarina, bet negydo. 
Skausmų apmarinimas yra 
vienas dalykas, o ligos sis- 
tematingas gydymas yra ki
tas dalykas. Užmarinti skaus 
mą galima greitai, bet pa
gydyti įsigalėjusią ligą ima 
ilgą laiką.

Pavojingos klaidos. Art
hritą turintis ligonis dažnai 
guodžiasi, kad “taip baisiai 
skauda, kad net už širdies 
griebia”... Tai tikra tiesa. 
Arthritiniai skausmai širdį 
silpnina. Kas turi arthritą. 
jei tinkamai nesigydo, ga
lutinai gauna ir širdies li-

gą, ir nuo širdies ligos mirš
ta. Kai skausmai surakina, 
žmogus ieško greitos pagal
bos: jis paklauso kiekvieno 
kaimyno patarimo, jis gers 
bile ką, kad tik skausmus 
sumažinti. Nurijęs keletą as
pirino tabletų, pajunta, jog 
skausmai sumažėja, mat as
pirinas, anacinas ir kitokie 
panašūs vaistai apmarina 
nervų jautrumą skausmams. 
Bet aspirinas taipgi marina 
ir silpnina širdies nervą, to
kiu būdu silpnina ir gadina 
širdį.

Ką daryti, kaip gelbėtis? 
Braukymas skaudančių są
narių su šildančiais linimen- 
tais, taipgi šildymas sąna
rių su elektrikiniu šildytuvu 
ar su karštu vandeniu — 
palengvina skausmus, ir tai 
nepakenks. Bet nuodintis sa
ve su aspirinu ar panašiais 
“coal tar” produktais, — 
yra labai pavojinga. Arthri
to kamuojamas žmogus jau 
ir šiaip turi silpną širdį, o 
jei prie to/dar vartos širdį 

gadinančias patentuotas ta

bletes, tai dar labiau savo 
širdį nusilpnins. Saugokitės 
aspirino bei kitokių paten- 
tikų, negadinkite širdies, ne
trumpinkite savo amžiaus! 
Tinkamai gydytis ir pasigy-

LIBERTY IIMERICKS

KAZIMIERAS YL’RGUTIS
Gyveno: 4500 So. Rockvvell

St. Mirė Sausio 27 d. 1943 m., 
3:45 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Uetuvoje. Kilo 
iš Šilalės parap., Gūbrių kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nullfldlme: 
moteri Oną (po pirmu vyru 
AndreSOnlenė—po tėvais Bart- 
kaitė); 4 podukros Eleanor 
VVesdzūnas, Pauline Klikfinas, 
Cathertne Adair ir Margaret 
Marek—posūni Bronislovą An- 
dreSOna ir jų Seimas; seserĮ 
Oną Rokienę lr Jos Seimą 
(Gary. Ind.): brolj Povilą
Yurguti lr Jo Seimą. Ir daug 
kitų giminių, draugų lr pažįs
tamų.

Kūnas pafiarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4332 So. 
California Avenue. laidotuvės 
(vyks šeštadieni. Sausio 30 d. 
1943 m. IS koolvčlos 8:30 vai. 
rvto bus atlydėtas ) Nekalto 
Prasid. šv. Pan. parapijos baž
nyčia. kurioje įvvks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas ) 
fiv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažlsta- 
mus-as dalvvautl šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Potlukrlės, Posūnis, 
Schiio, Brolis lr Giminės.

Tjiidot. direktorius John P 
Eudeikis, Tel.' Ijifayette 0727.

• dyti galima tik stropioje ! aplink pratrūkimą — sustip- 
daktaro priežiūroje, ištiki- rina silpnuosius raumenis,
mai pildant visų daktaro pa
tarimų.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Klausimas. — Aš per dvi
dešimts metų kenčia su rup- 
tūra. Jau du sykius buvau 
ant operacijos ir man vis 
pratrūksta. Laikaus save su- 
siveržus, turiu pasidarius 
sau tam tikrą diržą, daug 
storesnis ties ta vieta, kur 
yra silpna, ir net korsetą 
užsidedu, bet man vis pra
siveržia viduriai. Ir tada 
perkenčiu didelį skausmą. 
Daktarai atsisako man vėl 
taisyti, nes aš jau esą pia.u- 
ta trečią sykį toje pačioje 
vietoje. Dabar aš norėčiau 
žinoti, ar galima kokiu nors 
būdu užgydyti be peilio, ar 
ne. Aš esu 53 metų ir sve
riu 185 svarus, 5 ft. 4 in. — 
A. K.

Atsakymas A. K. — Po 
operacijos ant ruptūros, rei
kia dėvėti tam tikrą, juos
tą bent per pora metų, kad 
prilaikytų vidurius ir kad 
silpnoji vieta vėl nepratrūk- 
tų; be to, nevalia kilnoti 
sunkių daiktų, nei per jėgą 
nedirbti. Matomai neklausei 
savo daktaro perspėjimų, už 
tai dabar tenka kentėti. 
Kreipkis pas daktarą ir tu
rėk viltį. Kartais injekcijos

ANTANAS VALINTIS
Mirė Sausio 26 d. 1943 m. 

5:15 vai. ryte. sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
IS Raseinių apskričio. Jurbar
ko purapijos, Montvllių kalino.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Kmlly (po pirmu vyru 
Balulis); dukterj Sophie Gal- 
zat Ir žentą Jerome; du sūnus 
Juozapą marčią Valerla lr 
•Antaną marčią Bernice: posū
ni Tom Balulis (ir. s. kariuo
menėje); podukrą Jean Meda
lis ir žentą Charles; 3 anukus; 
seserj Marijoną. Bendzaltis Ir 
Seimą. Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Uetuvoje paliko irgi artimų 
giminių.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1544 So. Cicero Ave.. Cicero, 
III., Tel. Cicero 7188. Laidotu
vės Įvyks Aeštadienj. Sausio 30. 
Iš namų 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas J fiv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris, Duktė. Sūnai, Žen
tai. Marčios. Posūnis, PiMlukrė 
Sesuo Ir GlmhV-s.

laidot. direktorius Mažeika 
Ir Evanauskas, Telef. Yards 
1138-1139.

CLASSIFIED ADS
sumažina pratrūkimo angą 
ir apsaugo nuo pratrūkimo 
didėjimo.

Britu lakūnai puolė 
olandu uostu

LONDONAS, sausio 26.— 
Britų lakūnai Boston bom
bonešiais atakavo Olandijos 
uosto Flushing krantines. 
Oro ministerija praneša, 
kad sukelti dideli išnaikini
mai.

Bombonešius lydėjo ame
rikiečių ir kanadiečių kovi
niai lėktuvai.

Ten PerCent 
r"YOIHtlNCOME

' ba ęoinę into
t T end Štampe

ry Perartmi*!

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FIjAGS - BAN NERS - BAIMES

PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jflsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų Ir velkių pardavimo patarnavi. 
ntą. Mes tnirim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kvkit pas mus kuogrelčiausiai, 
JOHN O. SYKORA Realtor. 28 me
tai kaip Real Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVE.. Phone CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčiams. Nuo $800 
iki 210,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 8. 52nil Ave.

Phone: CICERO 453.

- Kas laisvę brangina, tas 

perka War Bonds.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HKLP WANTRO 
ADVKRTTSINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

H EI, P VVAYTKD — VYRAI

FRKIGHT KANDI, ERS
77 M centui j vuliindą. 40 valandų 
| savaite, laikas ir pusė mokama 
už vlrš-laikĮ.

NORTH PIER TERMINAI,
501) E. IlUnols

LABORERS
Dirbti Anglių yarduose. 
darbai, gera mokestis.

Pastovūs

CHICAGO WATERW.\YS FUEL 
COMPANY 

1110 AV. Dlvlsion

RAILROAD 
TRACK LABORERS

Turi būt patyrę. 7 dienos į sa
vaitę. Aukščiausia mokestis.

TEL. SAGINAW 7555 
Tarp 9 ryto iki S popiet

• HETP WANTED — MOTERYS

MOTERYS
PRIE MAZGOJIMO DARBU

RESTARANE i

Pilno ar dalinio laiko. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

WM. WRIGLfY JR. CO.
3527 S. Ashland

MERGINOS — reikalingos dresių 
dirbtuvėje, kurios turi šlek-tiek pa
tyrimo prie hundllng Ir padaryme 
pl<*cework ttkletukų.. Matykite Mr 
Greenapun.

KORACn BROS.
913 W. Van Buren

MERGINOS
MOTERYS

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

4910 Bloomlngdale Ave.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plast Ic blnding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. I,abat Jdomus darbas. 
Dieną lr naktj shiftal, greitas ^įdir
bimas.

PLASTIO BTNDING CORP.
732 S. Sherman St.

WOODWORKEKS — patyrę ma- 
chlne hands dirbti naktimis. Nuo
latinis darbas.

KROLI, BROS. CO.
1801 S. Miehigan

MAŠINISTAI — DAUNIU LAIKU. 
Tool Makers ir Lathe Hands: dieną 
ir naktį; fieštądleniais, sekmadieniais 
ir šventadieniais. Turi turėti savo 
Įrankius. Kreipkitės prie Mr. Mills.

- GR.YY-MILLS CO.
215 W. Ontarlo Street

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai Irengtoi skalbyk
loje. Skalbtam tiktai uniformas Ir 
rankšluoščlus. Tinkamos valandos ir 
darbo sąb’gos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadieni, tarp 9 Iki 
11 vai. ryto.

MAROUI8 CO.
2652 W. Montrose Ave.

— 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

FEEDER& ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

FANFOLD BILLER
Turi būti greita typistė. Pageidau
jama tokia su frelght line patyrimu. 
40 vai. savaitėje. Gera mokestis lr 
darbo sąlygos. Atsišaukite asnteniai.

AMERICAN TRANSPORTATION 
CO. 2500 W. Taylor

TOOI, IR DIE MAKERS. 18tė va
landų viršlaikio. Defense darbai, 
dienomis darbas.

ACCm.ATE TOOL ENG.
& MACHINE WORKS

Į 4300 N. California .lunlper 3301

CEKERIAI IR INSPEKTORIAI rei
kalingi didelėje plieno foundrėje; 
darbai visuose shiftuose: vyrai 38 
iki 55 metų senumo, geros sveikatos. 
Atsišaukite rytais pirm 11 valandos. 
NATIONAL MALT.F.ABI.E & STEEL 

CASTING CO.

MERGINOS
Prie lankstvmo popieros baksų dar
bu. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CQ.
4200 S. Pulaski JUI.

ARTIFTCIAL CELIŲ IfiDIRBRJOS’ 
REIKALINGOS.

SCHACK ARTIFTCIAL FLOWER 
CO. 319 W. Van Buren

1400 S. 52nil Ave. Cicero, III.

Machine Operatoriai 
LATHE

Engine ir Turret 
BORING MILL.

Vertical ir Horizontai 
GEAR HOBBING 

MILLING MACHINE 
GRINDERS

Intemal, External Surface 
BENCH HANDS

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. MONROE ST.

PORTERIŲ
TUOJAU

Keletą Pastovių Vietų
KREIPKITĖS J MR. HARTLE 

Nuo 9 iki 12 pietų

MORRIS B. SACHS 
6638 S. Halsted

REMKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
! PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MOTERYS — reikalingos išvalvti 
vištas Ir tt. ir sunakuotl. Nereikia 
plunksnų pešti. švarus ir malonus 
darbas. Gera mokestis, nuolatiniai.

1122 FUI,TO N MARKET

KIŠENIŲ SIUVĖJOS — Rankovių 
Jsiuvė.ios lr Operatorės. Valdžios 
darbai ge-a mokestis. Atsišaukite 
antram aukšte — 237 S. MARKET 
CHAKI,ES HYMF.N DRESSES. INC.

MERGINOS reikalingos prie packing 
house darbų. Nuolatiniai darbai, ge
ra mokestis.

AGAR PACKING & PROVISION 
CORP. 4057 S. Union Ave.

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa
jamų. — Frost.

Nuo mūsų asmenybės kil
numo priklauso tai, kaip mes 

I jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

MERGINOS — nuolatiniai darbai, 
gera mokestis, patyrimas nereika
linga. dirbti prie abelnu darbų sal
dainių gamybos virtuvėje.

FANNIE MAY CANDY CO. 
4137 W. Jackson Blvd.

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus.

Kreipkitės:

PENN. R. R.
Room 400, 323 W. Polk-st.

TARNAITE — prie abelno namų 
darbo. Nereikia valgius gaminti. 
Gera mokestis, kambarys lr pragy
venimas. LINCOLN 3151.

Juo žmogus dorovinges 
nis, tno mažian kitų nedo
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

“These Bond«,” said a milk- 
man in Rye,

rWill win us control of tha
•ky.

And I’m happy to know 
That a tenth of my dough

Vili help blaat tha Axis 
sky-high!”

t
n. ai

BadaaB 1
Dh'I la— lt ta tha atbw 

TUa la aaarybady’a
rl

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tol. LAFayatte 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 v&L Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties VVGES (1300). su Povilu Saltimieru.
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Istoriškoji Casablankos konierencija
Prezidento Rcosevelto ir Premiero Churchillio kelio

nė į Afriką buvo tikrai dramatiška. Ji visur sukėlė ne
paprastai didelę sensaciją.

Reikia, be to, neužmiršti, kad Prezidentas Roosevel
tas yra pirmas prezidentas vykęs į užsieni karo metu 
ir antras prezidentas aplankęs aktyvų karo frontą.

Bet tai, palyginti su pačios konferencijos nutarimais 
ir jų reikšme, yra mažmožis.

Rcosevelto-Churchillio konferencijoj sutarta 1) 1943 
metais dar stipriau pereiti ofengyvon visuose karo fron
tuose; 2) taika su Vokietija, Italija ir Japonija bus ga
lima tik tada, kai jos besąlyginiai pasiduos santarvi
ninkams; 3) bus duodama kiek galima stipresnė mate
rialinė parama Sovietų Rusijai ir Kinijai; 4) prancūzų 
kolonijų vadai Afrikoj gen. Giraud ir De Gaulle pri
vesti prie susitarimo militariniais klausimais, kurie 
liečia Prancūzijos išlaisvinimą.

KODĖL KITŲ NEBUVO?
/

Kai kas neigiamai į konferenciją atsineša dėl to, kad 
joj nedalyvavo Stalinas ir gen. Kai Shek, nors ir buvo 
kviesti. Bet, mūsų manymu, tas konferencijos reikšmės 
nes'.imažina, nes, gautomis žiniomis, nutarimams prita
ria ir Stalinas ir Kai Shek. Būtų ne tik keista, bet ir 
juokinga, jei jiedu nepritartų tokiems nutarimams, ku
riais žadama duoti jų kraštams paramą, kad jie galėtų 
greičiau ir sėkmingiau pliekti savo užpuolikus: rusai 
vokiečius, kiniečiai — japonus.

KABO PLANŲ NUSTATYMAS
Reikia neužmiršti dar vieno, ar tik nesvarbiausio, 

fakto —
ši konferencija, toi nebuvo tik šiaip sau p. Roosevelto 
ir p. Churchillio susitikimas, bet kartu ir vyriausių 
karo vadų, strategų ir militarinių ekspertų pasitori-

Europą, nes be tokios invazijos neįmanoma nugalėti 
Berlyno-Romos ašis.

. Per kur, kaip ir kada tiė žygiai bus padaryti, nu
spręs karo vadai, kuriems ir Amerikos ir Anglijos vi
suomenės pilniausiai pasitiki.

PIRMOJI IR DABARTINE KONFERENCIJA
Kai kas gal laukė, kad konferencijoj bus aptarta ir 

pokarinio pasaulio santvarka. Bet, reikia žinoti, kad 
Casablankos konferencija svarstė išimtinai militarinius 
dalykus. Pokarinio pasaulio reikalai yra aptarti Atlan
to Cartery, priimtam pirmoj Prezidento Roosevelto ir 
premiero Churchillio konferencijoj 1941 m. rugpiūčio 
14 d.

Atlanto Čarterio dėsniuose nusistatyta išnaikinti iš 
pasaulio prievartą, agresiją, svetimų teritorijų grobi
mą; visoms tautoms iškovoti laisvę ir teisę pasirinkti 
tokią valdžią, kokios jos pageidauja; visi turi turėti 
teisių gauti žalios medžiagos, turi turėti prekybos lais
vę ir laisvę naudotis jūromis; visiems žmonėms užtik
rinti keturias laisves.

Tad, šių dalykų kartoti Casablankos konferencijoj 
nebuvo reikalo. Ten rūpėjo suplanuoti karo žygius, pas
kubinti visišką pergalę, kad greičiau būtų galima įgy
vendinti Atlanto čarterio dėsnius.

Po istoriškosios Casablankos konferencijos nacių, fa
šistų ir japonų pavergtosios tautos au padidintomis vil
timis žiūrės į savo išlaisvinimą ir jos pačios dės dau
giau ir drąsesnių pastangų priešintis okupantams ir jų 
jėgas iš vidaus sprogdinti. Ir, apskritai, ši konferen
cija į visas Jungtines Tautas ir jų vedamus karo fron
tus įneš naujo impulso ir greitins pergalę.

Didįjį Arkivyskupą prisiminus

Prezidentas Rooseveltas į Afriką neskrido vienas. 
Su juo drauge keliavo armijos, laivyno, aviacijos vy
riausieji vadai, ekspertai. Taip pat ir premieras Chur- 
chillis atsivežė su savimi visą -eilę žymiausių karo vy
rų. Pranešama, kad ir amerikiečiai ir anglai generolai 
ir admirolai drauge su Afrikoje esančių karo jėgų va
dais per keletą dienų atskirai posėdžiavo ir planavo. 
Jų planus užgyrė Prezidentas Rooseveltas ir premieras 
Churchill.

Kokie tie karo planai? Apie juos tik patys konferen
cijos dalyviai težino. Pasaulis apie juos tik tuomet 
tesužinos, kai jie tols pradėti vykdyti į gyvenimą. 

RENGTASI LEMIAMIEMS ŽYGIAMS

Iš to, kas pasakyta konferencijos oficialiuose komuni
katuose, galime numanyti, kad šie 1943 metai bus at
žymėti dar didesniais netikėtumais ir įvykiais karo at
žvilgiu. negu 1942 metai.

Atrodo, kad pirmoje vietoje bus stengiamasi šiais 
metais užduoti priešams lemiamąjį smūgį. Tasai smū
gis turės priversti nacius, fašistus ir japonų milicaris- 
tun pasiduoti santarvininkams be jokių sąlygų.

Pažymėtinas yra Prezidento Roosevelto pareiškimas, 
kad didžioji ofensyva bus vedama ne prieš Italijos, Vo
kietijos ar Japonijos žmones, bet prieš fašizmo, naciz
mo jėgas, kurios pavergia, kankina, terorizuoja tautas 
ir siekia visą pasaulį lyg kokiu nacių ir fašistų kalė
jimu paversti. Tas pats ir su japonų imperializmu bei 

milltarizmu, kurio sprandą dabar tuojau reikia nusukti.
Po Casablankos konferencijos galime laukti žymiai 

daugiau akcijos esamuose karo frontuose ir naujų fron
tų galime tikėtis.

Po p. Churchillio konferencijos si p. Rooseveltu Va
šingtone 1942 m. liepos mėnesį sulaukėme didžiųjų žy
gių į Afriką, po šios konferencijos tikėkimės tiesiog! 
aėh santarvininku karo jėgų invazijos į kontinentalinę

1927 m. sausio 27 d. Kaune mirė arkivyskupas Jur
gis Matulevičius, tuo metu buvęs Apaštališkuoju Dele
gatu Lietuvoje.

Nuo šio garbingojo vyro mirties jau praėjo šešiolika 
metų, tačiau jo kilnios asmenybės ir didelių darbų at
siminimai mūsų tautoje tebėra gyvi. Jie tokiais visuo
met pasiliks.

J. E. vyskupas P. Būčys, kurs su a. a. arkiv. Matule
vičium artimai bendradarbiavo ir profesoriaujant Dva
sinėj Akademijoj Petrapily ir atgaivinant Marijonų vie
nuoliją ir kitus Bažnyčios ir tautos darbus dirbant, a- 
pie arkiv. Matule v \5ių yra pasakęs trumpai, bet labai 
daug ir teisingai:

“Jis prie mokslinės mūsų raštijos pridėjo stambų vei
kalą apie teisingumą/’

“Jis yra autorius antrosios seserų kazimieriečių kons
titucijos, dviejų marijonų konstitucijų ir instrukcijų, 
Lietuvos benediktinių su tvarkytojas.’’

“Jis yra tikrasis Moterų Kultūros Draugijos organi
zatorius.”

“Jis pirmasis Lietuvos kat. jaunuomenės mintis pa
kreipė į visuomeninį teisingumą, į katalikišką sociolo
giją”

“Jis pirmas įvedė lietuvių kalbą į a) Žemaičių vys
kupijos rekolekcijas, b) į Seinų vyskupijos rekolekci
jas, c) į ingresines Vilniaus vyskupų kalbas.“

“Jis atgaivino mirštančią Lietuvoj Marijonų vienuo
liją”

“Jis suorganizavo vieną didžiausių Lietuvoje biblio
tekų’ ’.

“Jis atgaivino “Šaltinį“.
“Jis Lietuvos katalikų jerarchiją padarė nepriklau

somą nuo nelietuvių metropolitų ir pirmas po 700 metų 
sudarė bažnytinę Lietuvos provinciją.“

“Jis baigė ruošti posmus Lietuvos sutarčiai su šv. 
Sostu.” ' ,s

“Jis per septynerius metus atlaikė Vilnių, kurio ne
buvo pajėgusi atlaikyti mūsų armija.”

“Jis gaivino katalikybės ir lietuvybės dvasią mūsų 
išeiviuose Amerikoje.”

Žinoma, čia toli gražu ne visi Arkivyskupo darbai ir 
nuopelnai sužymėti. Tačiau ir jų pakanka, kad susida
ryti sau vaizdą, kaip didis lietuvis jie buvo, kaip karš
tai jis rūpinosi ir katalikybe ir lietuvybe, kaip šventą 
kunigo-vienuolio gyvenimą vedė.

Iš tų kelių vysk. Būčio suminėtų darbų, galime vaiz
duotis, kodėl arkivyskupo Matulevičiaus atmintis visuo
met pasiliks gyva mūsų tautoje, k-odėl ir jo vardas 
yra įamžintas ir Bažnyčios ir lietuvių tautos istorijoj.

Pietų ir Centralinėj Amerikoj tik viena Argentina 
bepalaiko diplomatiškus santykius au Berlyno-Romos 
ašim. Dėl to, kaip pranešama, tas kraštas pasidarė na
cių šnipų lizdas. Tas, lizdas ar vienaip ar kitaip, turės 
būti išardytas. Geriausiai, kad pati Argentina imtų ap
sivalyti nuo ašies šnipų, kurie jai pačiai kasa duobę.

% Ai

Naciai darbininkams baudžiavą įvedė. Vienas iš aukš
tų nacių valdžios pareigūnų pripažino, kad šiuo metu 
Vokietijoj karo ir kitokioj pramonėj dirba vienuolika 
milijonų kitataučių (ne vokiečių) darbininkų. Jų dau
guma yra prievarta atvežti iš nacių okupuotų kraštų.

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimo nutarimai 
randa atgarsio ir tolimes
niuose kraštuose.

“Džiaugiuosi, kad vėl iš
judinote prieš metus jūsų 
pradėtą darbą. Duok Dieve, 
kad vėl neužmigtų tie, ku
rie taip žaidė Lietuvos atei
timi iki šiol“.

Taip rašo mums iš saulė
tos Kalifornijos.

Ir ten, mat, lietuviai do
misi Lietuvos reikalais.

Visur lr visaip galima sa
vo tautai pasitarnauti.

štai, jūrų kapitonas P. 
Labanauskas neseniai skai
tė paskaitą apie Lietuvos 
studentiją vokiečių okupaci
joje Kalifornijos Technolo
gijos Institute.

Šią paskaitą skaityti kap. 
Labanauską pakvietė World 
Student Service Fund.

P. Labanauskas buvo ka
pitonu didžiausio Lietuvos 
karo laivo, kuris vadinosi 
“Prezidentu Smetona”.

Kai naciai grobė Klaipė
dos uostą, kap. Labanaus
kui pavyko tą laivą išgelbė
ti, išplaMkianrt Juo toli ~'į 
Baltijos jūras ir vėliau grą
žinant į Šventosios uostą.

•

Šiomis dienomis yra gau
tas įdomus laiškas iš Švedi
jos. Laiškas taip baigiamas:

“Kaip matote, jūsų demo
kratinio krašto (Jungtinių 
Valstybių — red.) įstaigos 
jau ir dabar gelbsti mūsų 
žmonėms. Lietuvos žmonės, 
kaip galima jausti, irgi vi
sas viltis deda tik į Ameri
ką, nes kitaip padėtis atro
do beviltiška”.

šie žodžiai yra labai reikš 
mingi ir teisingi.

Lietuvos ir kitų paverg
tųjų tautų ateities viltis y- 
ra sudėta Amerikos ranko
se.

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

sausio 28 d.)

Riaušės Vokietijoj... Dau 
gelyje Vokietijos miestų 
žmonės pradėjo kelti riau
šes dėl maisto stokos ir rei
kalaudami taikos. Visa eilė 
riaušininkų vadų areštuota. 
Austrijoje yra dar daugiau 
ir didesnių riaušių, dėl ku
rių vyriausybė turi daug rū
pesčių.

Po svietu pasidairius
Kongresas, tavorščiai, pa

skyrė komisiją “pasveikini
mui“ (o pagal valdžios ro- 
kundą investigacijai) CIO 
unijos narių, kurie išvargu- 
siems, pusbadžiams ir ser
gantiems Amerikos kovoto- 
jams-marynams Guadaica- 
nal’e atsisakė sekmadienį iš 
liuoduoti atveštą maistą ir 
karo reikmenis. Ne tik atsi
sakė, ale dar, stovėdami ant 
laivo, kaip gazletos rašo, 
marynus sveikino” tokiais 
žodžiais: “O, you fifty buck 
a month suckers” ir daina
vo dainą “You’ll ne ver get 
rich”. Mat, tie unijistai pa
matė, kad visi marynai, ka
rininkai ir net generolai vie
nodose uniformose — visiš
kai nuogi tik su vienomis 
kelnaitėmis, o jie, unistai, į 
mėnesį gauna $700.00 ir dar 
ekstra už overtaim.

Kai kas sako, kad su to
kiais unistais reikėjo šiaip 
ąpseiti: visua juos nuvaryti 
į džiungles muštis su japo
nais, o marynus padėti ant 
laivo, kad jie maisto ir karo 
reikmenų jiems pristatytų.

Vargšas Šliupas. Kiek jis 
savo laiku prccevojo, kad 
apšvietus savo vaikus. Šian
die matom, kad ne tik visą 
jo “mokslą” ir “šviesą” šuo 
ant uodegos nunešė, ale, pa
likę našlaičiais, laisvama- 
maniai tiek sutamsėjo, kad 
nebegali atskirti, apie ką 
jų gazietoms galima rašyti 
ir apie ką prakeikimu už
drausta.

Detroitielė O. Aksomai- 
tienė Brooklyno laisvama
nių “Vienybėj” sako, kad ji 
“viena pirmųjų lietuvaičių, 
gimusių Amerikoje”, bet, sa
ko, “tikėkite manim — mes1
niekad nekalbėdavom tokiu 
biauru žargonu: “E.siu dišių 
vašyt... Markete pirkom ra- 
bicų ir čikinų... Kožna stuba 
eina šapyt“...

Dėlko tais laikais lietuviai 
nekalbėjo tokiu žargonu? 
Aišku delko — nemokėjo.

Brooklyno lietuviškų lais
vamanių gazieta aprašo, 
kaip Brockton, Mass., išpuo
šta ir išgražinta Šv. Roko 
lietuvių bažnyčią, kurios kle 
bonu yra žinomas Amerikos 
lietuvių katalikų veikėjas 
kun. J. švagždys.

Sakau, ir sulaukėm čėsų. 
Ar kas galėjo tikėtįi,, kad po 
30 metų vaikai J. šliupo, ku 
ris pranašavo Amerikos lie
tuvių bažnyčioms daržinių 
likimą, rašytų, kad dabar 
jos puošiamos ir kaip lietu
viai jomis didžiuojasi, kaipo 
tikru papuošalu?

— Senbernis Špetnyla įsi
mylėjo į vieną šešiolikinę. 
Mandagi mergina nenori jo 
įžeisti atviru pasakymu,kad 
jis nesilankytų į jos namus. 
Sykį prie namų sutinka jis 
merginos mažą broliuką.

— Alio, Billy. Ar Ena 
laukia manęs.

— Šiur Laukia...

— Iš ko tu žinai, kad Ena 
manęs laukia?

— O gi iš to. Kaip tik pa
matė tave ateinant, tai tuo
jau kautą užsimetė ant pe
čių ir -išbėgo .pjo ^užpakali
nes duris, gi man liepė pasa
kyti, kad jos namie nėra.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

X* BONO DAY
GRĄŽINTAS Į NAMUS

Johnny Maras, 15 m., Mil- 
waukee, Wis., grąžintas į 
namus po to, kai armijos pa
reigūnai sužinojo jo amžių. 
Jis jau rengės vykti į už
sienį.

PASKOLOS DAROMoTaNT PIRMU MORGIČIŲ !
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
CZED

A
| Mirty

M LI0IRAI f ARHINGS

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1 ’
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 411« M. H<neri». Sm>. »2S6 SO. HALSTED ST.
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CetnikŲ atakos pažadina kitų 
tautų partizanus

W - Mihailovičius stato reikalavimus 
vokiečiams. - Kq kalbą Mihailovi- 
čiaus radijas. - Slapti lėktuvų laukai 
kalnuose. - Partizanai į dučės žemes.
-Četnikų baudžiamieji būriai siautėja

*
Nežiūrint nacių pasiūly- zijų iš Rusijos, kur karinės 

tos aukštos ka.nos už Mi- jėgos taip labai reikalin- 
hailovičiau3 galvą — milijo- gos.
no doleriu, niekas vokie-v. ... . , Mihailovičius siautėjaciams jo neišdavė. Tada Jie . . ,

, . , , prieš okupantussugalvojo dar vieną bandy
mą — gal jisai pats sutiks 1942 m. vasarą M.hailovi- 
liautis priešintis. Pasitari- čius jau turėjo apie 150.000 

Einami vokiečiai pasiuntė j vyrų, be to įyairiose Jugos- 
jų pusę perėjusį generolą lavijos dalyse, įvairiose vie- 
Niedičą. Mihailovičius ne tose dar apie 50,000 išsisklai 
pats klausė, ką vokiečių pa- džiusių jo partizanų. Mihai- 
tikėtinis pasakys, bet pas-' lovičiaus stiprybė buvo ta; 
tatė patsai sąlygas vokie- me, kad jis buvo įsitvirti- 
čiams: susitikęs su Niediču nęs kalnuose, kur sunku pri 
Valjeve, netoli Belgrado, eiti,* be to-jo vytų narsa bu- 
Mihailovičius pareiškė, ko- vo nepaprasta. Tzūko gink- 
kie jo reikalavimai-vokiečiai lų- Mihailovičius kalnuose iš

TRIPOLIS. ITALIJOS GARBE DŽIŪGAUJA

Ši nuotrauka yra pirmoji, kada sąjungininkai paėmė Šiaurės Afrikoje Italijos sosti
nę Tripoli. Čia matome gen. Montgomery stovintį automobilyje, jis priima sveikini
mus iš kariuomenės tankų dalių, kada jie važiuoja didžiąja Tripoli miesto gatve.

Moterų Sąjunga ir Naujų Narių Vajus

t!

, . , 9u Sausio 1 diena prasi- Moterų Sąjungos skyrius kas kilnesnis: jis yra suriš-
tuojau turi sustoti žudyti ,lyginu® e as vie as jruose dėjo M.oterų Sąjungos naujų dykai. Noringoms įsirašyti tas su moteries prigimtimi, 
civilinius gyventojus, turi. aerodromus, kur demckrat.- kuris, tęsis per j Moterų Sąjungą yra pasi-' .
atitraukti savo kariuomene nių valstybių lakuna; galėjo mžnesius t iki Lje. rinkimui sk I Kiekvienos tos rusies or-
iš Serbijos provincijų, tik atgabeni, lėktuvais nors tru x d m | gamzacijoa- tikslas - me- po
nedidelės įgulas palikdami puteli karo reikmenų. Bet ir Apsvietos Skyri_s j Ktiq dziagine narių gerove. Tam _ __ , _-_z__
Belgrade ir Niše; pagaliau oro kelius saugojo italų avi- Per vajų įstojimas į visus gali įsirašyti moteras — mer tikslui ir Moterų Sąjunga
Mihailovičiaus rekalavimas acija, taigi su ginklais buvo______ ___________________ gaitė nežiūrint amžiaus. Mc beveik jau per trejetą de-

Sveiki drūti, mūs vienminčiai!"
Tokiais žodžiais sveikins "Lieluvaitės” 
choristai visus "Draugo" koncerte!

Įsigykite tikietus dabar Visoje operetėje šalę la-
‘ Sveiki drūti, mūs vien-'b“ ha™o"ir«M <"“»«. bus 

minčiai, malonios gi pažin- 1 sPalvin«« lietuviškų šokių.
ties!", taip “Lietuvaitės" o- kuril) ved8)a h“9 ‘“•“"i"“ 
peretės choras sveikina vi- HUponytFZaikienė Ji yra 
sus susirinkusius pirma dai- viaur P^'žymėjvsi. kaipo 
na. Ir tuo prasideda labai gabi lietuviėk’1 šokių moky- 
į s pudingą ir turininga liau- j °^a
dies operetė “Lietuvaitė”, Naudokitės gera proga 
kuri bus atvaidinta “Drau-
go” koncerte, vasario 21 d. cigo ie.aviai turėtų
Sokol salėje “krai naudotla gera praga

ir atsilankyti į šią operetę.
Geras choras ir didelis kuri sužadins Amerikos lie-

Choro dalį ‘“Lietuvaitės” tuviU patriotinius jausmus, 
operetėje atliks prof. Anta- ypatingai šiuo laiku, kai mi
no Pociaus, Šv. Jurgio pa- n*nQe Lietuvos Nepriklauso- 
rapijos choras, papildytas myhčs 25 metų sukaktuves. 
Chicagos Vargonininkų Są-1 “Draugo” skaitytojai ga- 
jųngos choristais. Jie visi ii įsigyti tikietus iš agentų 
sudarys šaunų vienetą, ku- įvairiose kolonijose ir dienr. 
riš meistriškai išpildys cho-j “draugo” ofise. Tikietų kai
re dalis operetėje ‘“Lietu-'nos yra dvejopos: 75 centai 

su visais taksais ir $1.25 su 
visais taksais. «

Rezervuokite vasario 21 
d. “‘Draugo” koncernui ir su-

vaitė”.
Šv. Jurgio parapijos cho

ras, papildytas kitais Chica
go Vargonininkų Sąjungos
nariais, bus vienas geriau . .... . ......... , T. , l sipazimmui su graziaja Liesiu mišrių chorų. Jis bus .. , . .. .

tinė mokestis $2.00. Narė, sėtkų metų taupė tūkstan->buvo-palikti Serbiją ramiai sunku. Raiką pavyko pagro- mailo8 nuQ iul Fįu
gyventi savu gyvenimu. Vo- bti iš priešų sandėlių. Mi- q nedideh jo partjZanų Pnklau®ydama 8iam skyriui, cius dolerių, iš kurių tuks-
kiečiai su šitomis Mihailovi- hailovičius visų pirrtia rįžosi būri’ai buvo jsiveržę į itali- gauna dykai organizacijos tančiai išmokėta pašelpomis
čiausn sąlygomis nesutiko, pulti stipriausi prlešą-vokie- teritoriją ir užpuolė Mu organą: “M3teni Dirvą' ir ligoje ir pomirtinėmis, 

čius. žinodamas, kad kauly- Triegto dalyvauja organzacijos vei

Mihailovičius turi savo nėms patogiuose laukuose ji gįose kovoge čet ninkai suė k^e- ''
pinigus ir teismus sai ne ką galės padaryti sep _ . , . .me i nelaisvę ar nukovė apie

Cetnikai savo kontroliuoja- tymoms vokiečių divizijoms, 4

ciaus, kuris taipgi rūpinasi 
ir kitomis muzikalėmis da
limis koncerto ir operetės.

tuvaite’, kuri tikrai suža
vės savo skambiomis daino
mis ir margais šokiais.

XXX

uzmoterų organizacija išeivi- nais nuklotus, bet visur 
joj, taigi jon turktų spiestis kasdieninę egzistenciją, 
kiekviena katalikė; moteris Tat me3, kurios jau esa- 

Kitas Moterų Sąjungos ir mergaitė. Moterų Sąjun- me gąjungietėm s, turėtu-
tikslas — tai apšvieta, kuri’gos narių gyvenimas nepra- mėm daugiau rūpintis, kad

Pirmas Pašelpos Skyrių* teikia narėms tautinio ir sideda ir nesibaigia pačioj savo eiles padvigubinus.
$5.00 į savaitę pašelpos ir kultūrinio susipratimo. organizacijoj. Jis prasideda Ąr yra galimybės šiais
pomirtinė $150. Į šį Skyrių Tiems kilniems tikslaips namuose, o baigiasi taip toli, jajkais tą atsiekti?

gali pasiekti mūsų } šj klauslm, galima at. 
mūsų veikimas. Juo sakyti _ taip nes kaip sa.

- - čiai turė-'o visa dėmėsi at- *“«*» .. ----------- — - - -- ’ Moterų Sąjun- greičiau susiprasime ir mo- kpma> paaaujy nieko nėra,
savo teismus. Cetnikai labai .J ~ Rusi apie 300.000 savo vyrų į 50° j mėnesį, nuo 25 iki 34 ga Sakau už vis labiausiai kesime tas mintis paskleisti j{0 neg-,|įma būtų atsiekti
kieti dviejų rūšių žmonėms. e 1 6 šiaurinę valstybės dalį. Ita- metų — 55c į mėn., o nuo dėl to kad Motaių Sąjungos visuomenėj, tuo bus geriau ^aigi: prie k'ekvieno žinge-
naciams ir išdavikams. Jie tu J°Je lr Prles M-bauovicių pa aviacija irgi buv0 pavar_ 35 iki 40 metų 60 centų į narių eiloa susideda iš moti- kitiems ir mums pač oms.

-f moję krašto daly.e paskyrė Šarvuotoms ir ginkluotoms,

ri net specialius būrius ku- aitenkino tik laikyti uz.m-,

Taigi: prie kiekvieno žings
nio, prie kiekvienos progos

nų ir būsimų motinų, kurios Tokio pasiryžimo moierų ieškokinCe būdų gauti naujųi. no+nrrioo ^,,1 o o ir„>. totą kovoje su čtninkais. Mi menesi._;n Ičdoatilrita llfrviAnrvin Vi. tas patogias pOZ Clja8, Kur * ., . ,
> * . . .. Įjuos partizanams buvo ne- bailovzčius sugebėjo puikiai Antras Pašelpos Skyrius: kai motina šeimoje deda na- 8Usibūrimui organizacijon narių. Visur ir visuomet gar

si Jugos avijos vi3 ingai zi & pulti Tada Mihailo- ®*vo jėgomis manevruoti: $750 į savaitę pašelpo3 ir po mų šeimos židiniui pagrindą, mums šiandie reikia labiau, sinkime Moterų Sąjungos
no. kad jei jie kur nuošales- pac.jko ; pifrtua prieš kai četninkams nebuvo pato mirtinė $150. šio skyriaus taip jos deda ne tik šeimos, negu praeity. Nes juk žino- idealus, jos siekius, jos var-
nXnkamo3eanSauėos ič ten »U1«. ir jam pavyko užimti atakuoti Pietu9se‘ * atai "arėa moka: nuo 16 iki 24 ne tik organizącijos gyvavi- kas mu9 laukia. dą.
paicanKam03 apsaugos, ic ten •» nasirodvdavo nrie Dūno- »««♦,. en nonb, i ™snOai mm mui. bet ir musų išeivijos

S. S.

jau gali nebegrįžti. Gyvenam laikus, pilnusbeveik visą Bosniją, nusiva- ga Pasirodydavo Prie D*™- metų 80 centų į mėnesį, nuo mui _
ryti iki Dalmatijos pajūrų jaus ir atakavo naci4 trans- 25 iki 34 metų 85c. į mene- ateities pagrindą. Nuo jų tragizm0 ir karo siautėjimą. BERGMAN'S GROVE. Ri-

pcrrttis, tai vėl veržėsi prie 3į, o nuo 35 iki 40 metų 90c priklausys mūsų ateities Kova už gyVenįmą už naują vetslde, Illinois.
lAdriatiko, užimdami fabri- į mėnesį. karta. Nuo jų priklausys, ar rytojų eina per visą pasaulį Pirmas ‘“Draugo” vasari-
, kus, anglių kasyklas ir ki- Toliau yra du vien Ap- būsimoji karta p.isipažins ng tįktai per iaukus, lavo- nis piknikas liepos 4 dieną,
tas svarbias vietas. Italai draudos — pomirtinės sky- esanti kilusi iš lietuvių krau

-Ą nepasisekimus, pas juokia iš Kroatai ir serbai yra ilgų'v^ neteko keleto tūkstančių riai: Pirmas $150.00, antras j°- f ifti
jų armijos, kuri neįstengia priešai bet paskuti- Pra»idėjo bruzdėja- $300.00. Į šiuos skyrius na- Jau iš prigimties moteris
nugalėti palyginti nedidelių niu metu daug pasidarbavo mai Albanij°Je, kur italai res moka pagal amžių. Be _ motina yra surišta su

Mihailovičius kalnuose įs- ir įžengti į Kroatiją, 
teigė slaptą radijo siųstuvą,'
iš kurio Jugoslavijos gyven- Vienybė su prietel.ais 
tojus informuoja apie nacių mirtis išdavikams!

partizanų būrių. Mthailovi- j suartėjimui kroatų lydė- tur^° iveati apgulos stovį to, visų tų skyrių narė3 taip vaikų auk'ėjimo pareigomis, 
čius per savo radiją net su- rįg Dr Mačekag katalikų di ir siųsti 100 000 armiją. Slo- pat gauna dykai organą Pats Dievas ją pašaukė 
stiprino dvasią britų ir Au- delis veikėjas, kurs buvo pa- Venij°3 kai”ia«iai Pajudi- “Moterų Dirvą". toms aukštoms pareigoms,
atralijos kareiviu., Tobruko kviestaa j min 8terių kabinę- no ir italų lsktuvai ’U"™-' Weaiizmo atžvilgiu mūsų KaiP nu° raotino9 prl'
gynėjus, kviesdamas juos tą Ro kroataj neapkenčia. no 42 ka,mu9- bet taa dar Moterų Sąjunga Amerikoje. klau3° nEmy 6e mos 
priešintis iki galo. uį Mvo j!gam2Člų pr e4ų. daugiau narsos pridavė jų didžiau3ia venimae. taip nuo susis-
Naciai turtjo .įbraukti ke- ™'a‘ da^ba organika, yrą viena nau- «

r lias divizijas iš Rusijos

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’s the secret?

jų prisidėjo prie čztninkų, ^iai 6Ea’kų paE4ialny. prad^", dingiausių. Nors įr kitos di- moterlJ ' mer6aiėių pn-
kad tik kariauti su italais. > ve,ktl t,ea Albanijos kai- desJnėB uj M g orglnizaci- klau9° organ “c J08 ir ban“

1842 m. pavasarį vėl pra- Cetninkų baudžiamieji bū- nynale Parti2ar"J atak» Pa joa atlieka' savo pareigas ir drai iieivijos ateitia- Kadan
dėjo velyti Mihailovičiaus rial nukovž fašistų okupaei- airei4fcė net ! yra naudin&s, taku Mota.,*1 tai ™"intžlž katalikių
partizanai. Dragisa Vasico nga armijos vadą gen. Peri
vadovaujami jie atakavo Denegri, taip gi ir jugosLa- 
ašies dalinius paliai Varda- kvįgijngą maj. S. Isna- 
ro upės krantus, o vadavau- tOvį£jų gestapo viršininką

K. J.
i yra naudingas, tačiau 

Pruaskis rų Sąjungos Vkslaš yra kur SKELBKITB8 “DRAUGE’
X

millions AOtlI—Miracle Whip does wurk wonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America “s favorite salad dressing.

«**A*«**a**A**AAA**

MIPACLE WHIP! 
Its "different” Havor 
alwcys makos a hit.

FACTS YOU NEVER KNEW!H Iiob Dart

jami pulk. Kcvacevičiaus Kroatijoje majorą Helm ir 
ėmė rodyti savo veiklumą 35 kįtus okupantų karinin- 
Sarajevo apylinkėse. Mihai-Įku8
lovičius gavo sustiprinimų ir
vokiečiai pajuto, kad jisai Okupantų represijų* 
ruošiasi ddelei ofensyvai.1 įtūžę vokiečiai už Helmo' 
Nei vokiečių, nei italų, nei nužudymą Zagrebe iššaudė

n>ISPATCHED FROM THE FRONI TO
ALLIEO CTVISIOMAL HCADOOARTERS ON 
odfr 3, iftiv, aro®, a pioseon 
FLYING THROOGH INTENSE GON AND 
Altni-LERV FIRE ReACHEO HIS OESTINATION 

A 0OLL.ET HAD DRlVEN THE 
VESSAOC THBOUGH HIS FOOT 

INTO H16 NECK ANO DESPITE 
HISVU0ONDS HC REACHBO H16 

DESTlNATlON IN A DRIVING
/b AND D,EC>(X, \ THE NEKT DAy....

OWMOCH DOES“ 
'T COST ? 

rr^ri «J °cinca

L 91.COST 
^7v^*ZO°/OOO

Z&N INHABTTANTOF D1CKSTEON. 
TENN. WHO SOMETIMES OVCftlNDULaeS 
IN ALCHOHOLIC TONSIL VVETTING, DE - 
posrrs $7.50 with the local jodge 
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700 asmenų, tūkstančiai ser 
bų krito kituose miestuose. 
Tas dar labiau uždegė čet- 
ninkus ir Mihailovičius išplė 
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirmininkas; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Didis labdarys voj. Jis dažnai kartodavo to 
krikščionybės dvasios reiškė- 

Kiekvienas, kuria ilgiau jo šv. Povilo žodžius, kad 
pasidarbuoja labdarybės dir-Į mes be viens kito negalime
voj, pradeda jausti tokį bai
mės pulsą, kad tas jo dar-
bas nepavirstų vien tik į ne- viens kitam.

apsieiti. Dėl to tarnaukime 
viens kitam; pasigelbėkime

turteliams čekių išrašymą ir 
išsiuntinėjimą. Mes, katali
kai, matuojame labdarybę, 
kur kas nepalyginamai daug 
plačiau, negu tiek.

Vienas iš tokių žmonių 
kurs jautė tokią baimę, ta 
buvo a. a. adv. Kennedy. ši 
žmogus pašventė savo gyve 
nimą labdaringiems dar 
bams. Jis darbavosi šv. Vin
cento De Paul draugijoj. Jis

Reikia džiaugtis, kad kar
tas nuo karto Dievas atsiun
čia į pasaulį tokių žmonių, 
taip gyvai persiėmusių lab
darybės dvasia. Labdarybės 
dirva yra labai plati, šis 
amžinos atminties vyras ją 
studijavo ir buvo plačiai, gi- 

’liai, nuodugniai susipažinęs 
su visomis jos šakomis. Per 
šį vyrą ne vienam ir mūs 
tautiečiui buvo nušluostytos

CASABLANCA S VENTĖS NUOTAIKOJE

, .. . . asaros. Labdariai prašomibuvo per ilgus metus Chi- . / .
, x r. i pasimelsti uz jo sielą. Už jo

cagos Metropolitan Council 
pirmininkas. Jis drąsiai sa
vo kalbose ir brošiūromis 
ragino visus uoliai laikytis 
draugijos įstatų, lankyti 
vargšus ir tuomi švęstis Die
vo malonėse.

Yra sakoma, kad šis žmo-I 

gus, buvo ant tiek persiė-

gerus darbus, Dieve, duok 
jam amžiną atilsį.

Vkitoras Balanda

Paskaita apie 
labdarybę

Bridgeport. — Labdarin-

Laisvųjų prancūzų vėliava plevėsuoja, Amerikos lėktuvai skraido, Casablanca gy
ventojai kelia ovacijas kai prancūzai ir amerikieči?i kareiviai žygiuoja miesto gatvė
mis šiaurės Afrikoje, ši scena vaizduoja prez. Roosevelt ir ministerio pirm. Churchill 
istorišką posėdį, š. Afrikoje.

sakę. Kaip išklauso apie vi- gai mūsų parapijos paren
są labdarių veikimą, kiek
vienas pasako, kad yra la
bai reikalinga padėti ir tuo
jau pakloja šimtinę.

Čia aš noriu parašyti, kad 
mes lietuviai jau, ačiū Die
vui, turime nemaža stambių 
biznierių. Tokių yra ir pas 
mus Ciceroj e, pavyzdžiui Juo 
zapas Arlauskas, Adomas

męs neturtėlių reikalais, kad g08 Sąjungos 5 fcuopo8 me. 
kaip ateidavo kartais pas jį tinjs susirinkimas ,vyks 
kaipo advokatą du klijentai: sjo 31 d 2 va,andą pie
vienas turtin^RA iŠ kurio iis •» • • Bernadisius, Povilas PiUtri-vienas turUngas s kurio jis, tų gv Jurgio parapijoa sve_ hi;„i8riu „lri.
galėjo gauti didel) atlygini-; tainėj kitų dalyk(J sia. m”a
mą, o antras bedalis, kuriam i me Mjirinktoe kun Juoz 
prisiėjo veltui patarnauti, Prunski8 pa8kait4 a.
tai adv. Kennedy tam netur
tingam visuomet patarnaiį. 
davo pirma, o turtingasis 
turėjo palaukti.

Praeitais metais kaip jis 
mirė, tai arkivysk. Stritch 
sakė pamokslą. Jo Ekscelen
cija sakė: “Mes dabar lai
dojame tikrai didelį žmogų. 
Ištikrųjų, miesto gatvėse di
delio sujudimo šio žmogaus 
mirtis nepadarė. Vienok a. 
a. velionis buvo didelis žmo
gus”. Susijaudinęs ganyto
jas išvardino velionio nuo
pelnus labdarybei.

Jau iš to, kad arkivysk. 
Stritch sakė pamokslą, ga
lime suprasti, kad a. a. Ken
nedy buvo didelis vyras sa
vo darbais labdarybės dir-

pie labdarybę. Ne vien tik 
Bridgeport, bet ir kitų ko
lonijų žmonės pasinaudoki
te ta proga. Valdyba

mas. Be biznierių mes turi
me daugybę namų savinin- 

į kų, kurie yra pasiturinti ir 
šiaip daug darbininkų. Tik

gimuoae dalyvauja ir stam
biomis aukomis prisideda. 
Ir labdarybės neapleidžia. 
Juo yra Bruno Drugeika, 
vice prezidentas Cicero State 
bankos. B. Drugeika pradė
jo dirbti prieš 20 metų už 
pasiuntinį vaikiną. Per tuos 
20 metų taip aukštai iškilo 
kad šiandien jau užima vict 
prezidento vietą. Yra teisin 
gas ir gerai atlieka savo 
priedermes ir lietuviams pa
tarnauja, kurie kreipiasi pas 
p. Drugeiką. Jie iš mažens

ir kiti turės kuomi džiaug 
tis, kad jie savo aukomis 
prisidėdami daug padarė lie 
tuviams Amerikoj.

Anastazas Valančius, 
Labdarių Są-gos pirm.

gyveno Ciceroj^ —- dabar 
j.em» re1kikgem.iwft1n.jj22 Addison River.

Labdarybės rėmėjas 
B. Drugeika

Aš daug esu parašęs apie 
mūsų gerus lietuvius biznie
rius, profesionalus ir labda
rių rėmėjus, bet ne apie vi
sus, kuriuos man tenka da
bar susitikti rūpinantis apie 
Labdarių Senelių Prieglaudą, 
kad greičiau būtų baigta, 
prašant iš jų paramos tai 
statybai, nes jau iš kelių 
gavau po šimtinę. Dar nera
dau tokių, kurie būtų atei

ti apie labdarių reikalus. Jie 
nesigaili prisidėti viena ki
ta šimtine geram tikslui. 
Tik nieks apie juos nepara
šo. Turėtume visi parašyti 
ir pranešti visuomenei, kad 
mes, lietuviai, turime gerų 
žmonių. Gal kas sakyti, kad 
taip nereikia daryti, bet, ma
no manymu, reikia būtinai 
padėką pareikšti ir, be to, 
dar yra reikalas, kad mes, 
lietuviai remtume savuosius, 
tai jie ir mūsų labdarybę 
geriau parems.

Aš čia noriu priminti dar

side, III. Turi nuosavą rezi 
denciją, kuri neseniai nau
jai pastatyta. Aplink tą vie
tą jau koks šimtas lietuvių 
apsigyveno. Drugeikos tėve
liai gyvena Ciceroje, 1239 
S. 51 Ct., nuosavame name 
ir yra “Draugo” skaityto
jai. Julijona ir Antanas Dru- 
geikai taipgi yra geri labda
rių rėmėjai. Drugeika yna 
daug gero padaręs lietu
viams.

B. Drugeika yra geras lie
tuvis ir lietuviams nuošir- 
džiai patarnauja. Gerbkime

a
Mix Lemon Juice 

AT HOME 
| TO RELIEVE 

EUMATIC PAINS
Money Back—K This Recipe Pails 

Oooa news traveli faat—muij of the thou- 
eands of toliu who no* t*ke lemon Julce 
for rheumatic paln—have found that by 
addlng two tablespoonfula of AUenru to one 
tablespoonful of Lemon Julce ln a giau ot 
*ater. they get faater relief for the aches 
and pains caused by rheumatism, lumbago.

lt’s no sarprtae elttur, for AUenru ls a 
15 year old formula to relieve rheumatic 
aches and pains. In fact—lf lt does not help 
—your money back. What could be falrerT 
Oet AUenru today at any Uvu druggist. Only 
CS cents—Do lt No*.

Ką svarstė labdarių 
direktoriai

Sausio 21 d. Šv. Kryžiaus 
par. salėj buvo Labdarių Są- 
gos direktorių susirinkimas.

Kun. A. Linkus ir K. Sriu- 
bienė raportavo, kad labda
rių prieglaudoj esantiems se 
neliams Kalėdoms dovanos 
buvo nupirktos ir įteiktos.

t

Seneliai dovanomis labai 
džiaugėsi ir labdariams dė
koję.

Labdarių ūkio knygas tik
rinę A. Dargia ir M. Sriubas. 
Viską radę tvarkoj. 1942 m. 
išlaidų buvę $3,394.61 ir į- 
plaukų $3,296.13. Tuo būdu 
pasidaręs $98.48 deficitas.

Dėl inventoriaus sąrašo 
raporto dar nebuvo. Šiam 
tikslui yra eudaryta komi
sija iš kun. A. Linkaus, J. 
Dimšos ir A. Valančiaus.

Taksų reikalus sutvarky
ti apsiėmė kun. A. Linkus 
ir A. Dargia.

Rengiant labdarių centro 
vakarą vasario 28 d., nutar
ta turėti ir šokius.

Nutarta atspausdinti 1000 
naujų garbės nariams diplo
mų. .

Užsimota pagyvinti rink
liavą senelių prieglaudos na
mui baigti statyti.

Kun. A. Linkus, prieglau
dos statymo vedėjas darė 
platų pranešimą.

Perrinkta direktorių val
dyba: pirm. A. Dargis, vice 
pirm. K. Sriubienė. Senasis 
raštininkas atsisakė, bet nau 
jas dar neišrinktas.

Z. L. Gedvilas

DYKAI PAGALBA 
• NUO REUMATIZMO
Jei kenčiame kūno skausmus; 

’ei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro nemielnnąp nnta- 
nam ium« bandyti ROSRE Tabs 
be mokesties ir nblieaciin. Nnn- 
'’nbmog tūkstančiu nėr virš dvi
dešimt metu eavimni greito lai
kino Daliuosavimo skausmu Reu- 
mutivmo. Artritis ir Neuritis. 
nvKĄi Aki Laikraščio 
Skaityto Ūma

.Tei niekad nenaudotote ROSSE 
'Tcbs. nr«Aom ius RANDY'f juos— 
išhandvkit mūs” Vogtu. Poniusi- 
rro iums pilno dvdt.įo DVRAI. Jei 
neduos greito noliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit nenutenVinti 
nasekmėmia ir to pakelio žema 
Vaina, grąžinkit nes»na’»dotą tiu
li. ir juma nieko nekaštuos. Ne- 
siuskit ninigų, tik savo vardą ir 
adn^aa i;

Products Co., Tb»ot. X-6 
2708 W. Fanvell Ave., Chieago. III.

fSkelb.)

Kilnesnis žmogus galvoja 
apie dorybę, žemesnis apie1 
malonumą. (Konfucijus).

THAT LITTLE GAME” Iater-a>tnC>rtoos(X,W.T^By B. Link Į
HERE
IT tS i
All

RED.

DloYoU 
T>O Al-U 
That 

‘BBTTim'ON 
NOTMin' 
BŪT Tojo
"Pakis t 
tiO-Ho

ANth You 
SAY You 
BEat pae 
V'tITH A 
FlusH ? 

UJKATS A 
FLUSH ?

And HE 
HlS HEAT5 

OFF AGAiNJ

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY 

Viskas po vienu stogu

I

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAJdAI: 
WCFL. 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1450 k. ketvergais 7 v. v.

apie vieną jauną mūsų Ci- sav6 lietuvius, o jie bus lab- 
ceros lietuvį bankininką, ku- j darių rėmėjai ir padės mums 
ris visur prisideda, ypatin- labdariams senelių prieglau

dą pastatyti, nes ir jiems 
patiems Ims džiaugsmas, 
kad išvieno dirbdami turėsi- 

I me gražias lietuviškas įstai
gas ir tie mūsų profesiona
lai, bankininkai, biznieriai.Bot Yoo've 

6OT A 
MlZTuHE 

OF CeuBS 
And SPACtES.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSU 
MILŽINIŠKO STVKO MUZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU’

PAKINAUDOKTT PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPARDUOn.

TŪBOS, CLARINETAr, TROM
BONAI. 8AXAPHONER. FLUTER 
■u “carea" — 186.00. $87.60.
$45.00 Ir $75.00 Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. RPA-
NISKI MANDOLINAI. BANJO8. 
RMIIIKO8. TENOR BANJOS — 
$« 50. $8 60. $12.60 Iki $85.00.
STFtIUNINIA! BARAI — $40 00, 
$125 00 Ir $160.C0. JtARO U8- 
DENOALAR — $12.00 ŠMUGE
LIAI RMUIKOMR. RTRTUNINI- 
AMH BARAMR. VIOLAS IR CEL- 
1.0 — $1.60. $$00. $6 00. $10.00 
Ir $16.00. Rtriflnoa dėl vist) vlrS- 
mlnėtų Instrumentų, BARS lr 
RNARE DRUMS —$18.50 $21.60.
886 00 Ir $50 00. PEDALS. HI- 
BOYfl. CYMBOIS. Ir DRUM 
HEAD8 pa t a l«o m I Juma palau
kiant. MOUTH PIECE vlaiema 
braaa Ir “reed" InatrUmentama 
pritaikomi Jūaų lūpoms.

EKRPERTTVAS VICTOR IR 
kiti) PHONOORAPH pataisymas.

Atstat v mas visų dailų Čia Tins
tama. Trlflhoma, Raxaphones Ir 
taipgi Rmulkoms Ir Oultarams.

fiOLDRTF.IN'R MUŠTU SHOP 
• 14 Maswell St., Chlitagn

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimų

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

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

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

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

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

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

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

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

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

Selino Rengimo Komisija.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MINĖDAMI VASARI016 TURĖSIME NEPAPRASTA 
SVEČIA

Pasaulinis diplomatas dr. C. J. Hambro 
pasakys kalių.
Po plačiąją Chicago pas- konsulas Daužvardis, laik- 

klido' bilietai vasario 19 d. i r&ščių redaktoriai ir kiti. 
minėjimui. Tas rodo, kad ju- Didelė garbė lietuviams ten- 
dėjimaą ir prisirengimas ei-į ka turėti pasaulinio masto
na. Kitaip ir būti negali. 
Juk toji dieną mums yrą 
didžiausia tautinė šventė ir

diplomatą, buvusį Tautų Ly
gos ir Norvegijos parlamen
to pirmininką, dr. C. J. Ham-

tik vienintelė šalis, kurioje i bro. Nėra abejonės, jo kal
ines galime šią muma bran
gią dieną tinkamai paminė
ti.

Tik per 22 metus tojį die
na buvo minima su džiaugs
mu. Jau trečiu kartu minė- 
sime su skausmu, tačiau šį
met jau sru didesne viltimi 
atkovoti savo tėvų šaliai 
priešų pasmaugtą laisvę.

Minėjimas sekmadienį, va
sario 14 d., gražiame mies
to teatre —- Orchestra Hali. 
Dalyvaus choras iš 75 bal
sų, bus išpildyta ‘4 Sudiev 
Lietuva”, tai ištrauka iš o 
peretės “Išeivis”. Kalbės bu
vęs Amerikos ministeris Lie 
tuvai Owen J. C. Norem,

• ■ nui I l"'WT^.I I .

Naciai neduoda 
lietuviams leidimo 
grįžti į Lietuva

ba bus visiems įdomi. Tik 
visuomenė prašoma bilietus 
įeigyti. iš anksto, nes prie 
langelio bus labai mažai lai
ko. \ Laiavutė

Ateitininku draugoves 
veikimo planas

Sausio 24 d., P. šv. Gimi
mo parapijos salėje įvyko 
pirmasis šių metų Ateitinin
kų draugovės susirinkimas, 
kuriame dalyvavo parapijos 
klebonas kun. A. P. Baltu
tis, kun. dr. A. Deksnys ir 
svečias iš New York Navi
kas, (pusbrolis A. Navikai
tės). Susirinkimui pravesti 
prezidiumas buvo sudarytas 
iš pirm. B. Vančytės ir sek. 
Bronės Motuzienės. Klebo
nas A. P. Balt.nžis pasveiki
no draugovės narius ir pa
sakė gražią kalbą. Kun. dr. 
A. Deksnys turėjo įdomią 
paskaitą apie Lietuvių Tau
tinės Tarybos suvažiavimo 
New Yorke nutarimus ir na
rių pareigas šiuo svarbiu

PRIEŠAS PATS SAVE SUNAIKINO

Japonai New Guinea išlindo iš slėptuvių ir jie buvo 
nušauti, išskyrus tik vieną, kuris atsisakė pasiduoti. Šis 
japonas bėgo ir puolė į vandenį ir sau granata sudavė į 

galvą

laikyti draugovės bent ke- čių šokikių grupę. Numaty 
buriąs tautinio baleto poras 
ir organizuoti vien mergai-

Pas sajungietes
Brighton Park. — M. S.

Susirinkimai
Moterų Sąjungos Chicago

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Chicagoje gautas iš Švedi
jos, Stockholm, laiškas, ku
riame rašoma, kad naciai ne 
leidžia lietuviams grįžti iš 
Vokietijoą į Į^ieuvą. J$i, kurj
lietuvį išleidžia į Lietuvą, lietuvių tautai laikotarpiu, 
tai smarkiai apkarpo jo tei- jg kariuomenės tarnybos 
sės, ypač tų asmenų, kurie buvo atvykę R. Trijonis, ku-
turėjo Lietuvoje nuosavy
bes. Pavyzdžiui, iš Dr. Kar
velio, buvusio finansų minis

ris papasakojo savo biogrv 
fiją ir Bronius Šatas, kuris 
papasakojo pirmuosius įspū-

terio, buvo pareikalauta, kad džius kariuomenėje. Puikiai 
jis atsižadėtų pretenzijas į atrodė Bronius kariškoje pa
savo nuosavybę, esančią Lie-’ niformoje.

tuvoje.
Norkaitia gyvena kur tai 

Silezijoje. Kur dabar randa
si K. Škirpa, buvęs Lietuvos 
ministeris Berlyne, nežinia.

Lietuvoje gyvenimas sun
kus. Lietuviai visas viltis de 
deda į Amerikos pergalę.

Švedijoje yra keletas lie
tuvių. Darbo sunku gauti, 
bet lietuviai šiaip taip ver
čiasi.

Daug darbininkų iš Lietu
vos yra atvežta į Berlyną.

Meninę susirinkimo dalį 
išpildė padeklamuodami Son 
ja Pipiraitė ir Algirdas Pe- 
senka.

Susirinkimas priėmė val
dybos patiektą 1943 metams 
veikimo planą, kurio svar
besnius dalykus čia pami
nėsime. Nutarta ir toliau su- 5 
sirinkiraus daryti kas mė- \ 
nuo, pakviečiant prelegentus į 

paskaitininkus ir po susirin
kimų padarant meninę irj 
linksmąją dalį. Netarta iš-

Prasidėjo akcija
/ Chicagoje yra keletas kan — < . invTi 

didatų į mayorus. Jau prasi- I AŲl I 
dėjo gana smarki akcija
rinkimams į mayorus.
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ASSOCIATION
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DIVIORNTU
RATA 4%
1751 W. 47th Street

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

20 kuopoje yra įsigyvenęs apskrities priešmetinis susi- 
gražus paprotis — praside- rinkimas įvyks šį penktadie- 
dant naujiems metams, pa-; nį, sausio 29 d., 7:30 (vai. 
gerbti senąją ir naująją vai- Į vakare, šv. Antano pąrapl- 
dybas, kurios per metų lai-1 jos salėje, Cicero, III. 
ką nuoširdžiai dirba ne tik Į Kuopų išrinktos delegatės 
kuopos, bet bendrai ir są- į prašomos atsilankyti į šį šų- j 
jungos gerovei, šį met toks sirinkimą, nes reiks aptarti1 

pagerbimas įvyks šeštadie- svarbius reikalus ir bvs rai
nį, sausio 30 d. 8:30 vai. va-l dybos rinkimas.
kare, Barkauskų namuose, i 
4445 S. WĖohtenaw Avenue. i Albina Poškienė, pina.

Tad visos 20 kp. narės, o ir 
viešnios iš kitų kuopų, kvie
čiamos atvykti pas mus. Vi
sos bendrai pasidalinsime 
mintimis ir malonioje nuo
taikoje praleisime vakarą.

S.

Reikia sukrikščioninti žmo 
nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsi riš. (Kun. P 
Juras).

........................................■■............................................. ■■m

siūlymas susirašinėti dėl tau 
tinio baleto dalyvavimo tarp 
tautinėj šokių šventėje, ku
ri įvyks gegužės 5-8 d. Phi- 
ladelphijoje. Gavėnios metu 
nutarta daryti rekolekcijas, 
į kurias pakviečiama Chica
gos lietuviškas jaunimas. 
Nariai raginami įstoti į ki
tas Chicagos lietuvių drau
gijas, kurių veikimui reika
linga pagalbos. / A. SkJ

Danu įmonės
“Deutsche Zeitung im Ost 
land” rašo, kad danų cemen 
to pramonė jau ir dabar stei,

ta padaryti per metus bent gianti “Ostlande” savo įmo- 
pora parengimų. Priimta pa,- nes.

WHOLESALE
UQU0B 
IŠTAIGA

Uvežtojame
po
ęhkocot

REMKIT® 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGA

M. KANTER, aa*.

MUTUAL UQUOB OO.
4707 So. Halsted Si.

pom.KVAim MH

||| METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ-

“Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1843 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L IE T U V A IT £ S” MUZIKĄ PAKASĖ ŽILEV IČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAITIS
VEIKALO VEDĖJAS........... '.......... .. . PROF. A. POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS.......... ................................ IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDĖJA ............................ .. L. PILIPONYTĖ-ZAIKIENĘ

“ELENUTĖS” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA • • ONA PIEŽIENĖ

“IGNO** KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJĄ ... ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks ....................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus paiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d.. 1943 metais 
'DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiaja "LIETUVAITE".

Sokol Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 198
Salėje

k.2345 So. Kedzie Ave.

BILIETAI:
$1.25 i.....................  (Įžanga $L12, taksų 13)
—Ir—
75c ......................... (Įžanga 68c, taksų 7c)

Chicago* Illinois

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

. Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Tefefaoas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Seto — Parlor 
toto — Bedroo* Setą — Ragu 
-» Radtop — Refrigamtora— 
Waehto* — Bfangeto -r aad 

Stovės.

NattanaUy Mv-rtinto Krato

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORV REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunovodėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAb 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SIUTŲ ER KAILIU 

Jauaavedėms fiyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

ktel geros v««ee moterų kailiniai, kailiukai* papuoštais Vto 
eloth kotai panldukla (luknnIntomis kainomis.

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ALA A DIENI

PEOPLES CLOAK aad BRIDAL SHOP
1711 W. 47tb St. Yarde 2a88

Mrs. K. P. Pakubak lr Duktė, Sav. J

! NEŽIŪRINT KUR BCNĄ — NAMUOSE — SVEČIUOME — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIKTU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

įRADlO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI
Vienintelis Lr Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

VIENUOLIKTI METAI! —
SEKMADJLEN (Atš I vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak- 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2243

WHFC-I45O kil.



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvlrta3., sausio 28, 1943

TRIS ISSIGELBEJUSIUS LAKŪNUS 
SUTINKA VIETOS GYVENTOJAI

Daugiausia lakūnai rūpinosi vande
niu. Kokanosg reikėjo 40 minučių dau- 
žyti Visas kaimas juos sutiko.

Capt. Eddie Rlckenbacke- trūs. Mes pasiekėm smėlį ir 
ris ir kiti šeši vyrai- turėjo dėkojom Dievui už išsigelbė-
kovoti už savo .gyvybes jū
rose tris savaites, kol liko iš 
gelbėti. Spalių 21 d. .Thė

Jimą.
Mes dabar ieškojom van

dens ir kokią nakvynę. '
Flying Fortress dėl gazolino) Per 21 dieną jūrose aš ga- 
stokos turėjo nusileisti į jū-, vau pusę orandžio ir pusę 
rą. Iš lėktuvo išsige'bėjo aš-^ tuzino žalių žuvų. Todėl aš 
tuoni vyrai, bet vienas iš jų negalėjau paeiti be irklo.
jūrose 13 dieną mirė.

Lėktuvas dėl prasto veiki
mo kelionės rodyklio pakly
do. Pasirodo, kad kelionės 
rodykfis buvo susidaužęs 
Hickam aerodrome, Honolu- 
lu, todėl rodyklis rodė pras
tai kelią ir lakūnai praskri
do numatytą vietą.

Lakūnai per 3 savaites tu 
rėjo skaudžių pergyvenimų 
jūrose. Apie tuos pergyveni
mus pasakoja Lt. James C.
Whittaker, kuris lėktuve bu 
vo piloto padėjėjas.

Pereitą kartą skaitėm Lt.
James C. Whittaker pasako

jimą kaip jis ir jo draugai.
Lt. John De Agelis, naviga
torius, ir staff sergt. James 
W. Reynolds, pasiekė kran
tą. šį kartą skaitykime apie 
tai kaip trys vyrai po trijų
savaičių išlipo iš jūros įsa- MIEGOJO PO LAIVELIU 
lą ir ten pradėjo naują gy
venimą.

Apie tuos dalykus pasa
koja Lt. James Whittaker.

Mūsų guminis laivelis pa
siekė salą lapkričio 11 dieną,
2 vai. po pietų.

Reikėjo ir rupiomis eiti.

PIRMIEJI PJETCS

Vėliau mes nuplaukėm 
laiveliu į salos kitą šoną ir 
radom kokanosų. Bet jie bu
vo tokie kieti, kad reikėjo 
40 minučių kol kokanosus 
sudaužėm. Kokanosai turėjo 
mažai pieno, bet nemažai 
mėsos, kad galėjom šiek 
tiek pasisotinti.

Kada mes išbarstėm ko
kanosų žieves, atsirado ko
kie tai žemės gyvūnėliai. 
Man pasisekė peiliu nudurti 
keletą gyvūnėlių ir mes tu
rėjom maisto. Nors neper
geriausia tų žvėrelių mėsa, 
bet gerai buvo. Mes pirmą 
kartą valgėm mėsos nuo 
spalių 20 dienos, kada paki
lom iš Hickam aerodromo.

PLAUKE ATSKIRU 
KELIU

Jau buvo tamsu. Mes ap- 
vertėm laivelį ir po juo mie
gojom. Linojo. Užmigti ne
galėjom, bet pailsėjom. Iš
aušo lapkričio 12 dienos ry
tas. John De Angelis rado 
daugiau kokanosų. Aš užmu 
šiau žemės gyvulėlių. Turė
jom maisto. Valgėm tarpais.

Mes kitų dviejų laivelių, me8 Pamat5m lskt“-
kuriuoee buvo Sickenbacke- jis mus »8!»«t8«J’-
rie, ir dar trys išsigelbėję APie 3 vat P° pletų mat8m 
vyrai, nematėm nuo lapkri- P8"1“8 18ktuvus' Jle ’8Šk°J° 
ėio 9 dienos, kada mes plau caP‘- Rickenbackeno, Col.

Adamson ir pvt. Johnnykėm atskiru keliu.
Dabar buvo rimtas rūpes

tis dėl De Angelis ir , Rey
nolds, nes abiem reikėjo 
rimtos mediciniškos priežiū
ros. Navy gydytojas pasakė, 
kad Reynolds buvo prie mir
ties durų kai jis atvyko pas 

Ji-

NEGALI ATSISTOTI
• • Kai laivelis pasiekė kran
tą, aš pasakiau, kad mano 
draugai išliptų iš laivelio. 
James Reynolds rėplo
mis paėjo ir atsigulė. Lt. 
John De Angelis atsikėlė ir 
perkrito.

“Kas yra su jumis”, —
paklausiau.

“Pabandyk pats”, — pasa-

Bartek.
Mes vėliau sužinojom, kad 

Capt. William T. Cherry bu
vo surastas po pietų prieš
tai. Jis buvo vienas mažame*
laivelyje, kuriame pirmiau 
sėdėjo De Angelis ir segt. 
Alex Kaczmarczyk, kuris 
mirė 13 dieną.

Mus penki lėktuvai nepas
tebėjo. Retkarčiais lijo. Mes 
miegojom ant smėlio. Nak
tis buvo prasta.

Mes radom vandens, bet 
nuo palmių į vandens duobu 
tęs buvo prikritusių kirmi
nų. Ale gėrėm tą vandenį ir

PREZ. ROOSEVELT VAŽI UOJA Š. AFRIKOJE JEEP

("Draur&jB” Acine telephoto I 

Amerikos kareiviai esantieji-Casablanca pan.atė prezidentą Roosevelt važiuojant

mu
Dėl rankšluosčiu 
taupymo nori divorso

San Jose, Callf. Henry 
August Schroeder prašo di
vorso, kad jo žmona per
daug taupi. Vyras skundžia
si, kad jo žmona labai taupo x Kum M. Carrablne, S. 
rankšluosčius. Vyras sako, Į j f sausio 26 d., pradėjo re- 
kad rankšluoščiai laikomi po kolekcijas šv. Kazimiero a- 
raktu ir kad jis nori maudy kademijoje ir baigs jas šian-
tis, tai turi vis prašyti žmo
nos rankšluoščių. Tai, girdi, 
jį visa lai erzina. Nu, ir tik 
ir tik dėlto nori divorso.

Visgi juokinga ir keista!

Atsikelia ir be
I ■! VB vi slaikrodžio čirškimo

Chicagos.pardavėjai, per
eitą antradienį, pareiškė, 
kad iš krautuvių prieš sa-

dien. Akademijos studen
tėms rimtas susikaupimo 
laikotarpis.

X Kunigai Antanai Miciū- 
nas ir Mažukna, Milvvaukee, 
Wis., jau nusipirko tikietus 
į “Draugo” koncertą, nes 
žada atvykti ir pasidžiaugti 
“Lietuvaitės” skambiomis 
dainomis ir gražiais lietu
viškais šokiais.

X Sofija T&rasevičienė,
ojuvnnuo naicividi cottn tieji vdaduiduui paii.dic pi ui važi' jojant j # . 2555 W 43 St kurios vv-

jeep. Jie tiesiog nustebo, todėl antrą kartą atydžiai pažiūrėjo, kad įsitikrinus ar tai tik-1vaitę Parduota žadina- Vladas tamauia karinn.

rai taip yra. Tikrai pamatė prez. Roosevelt jeep sėdint, šis paveikslas nupieštas Acme 
piešėjo. Prezidentas Roosevelt Š. Afrikoje buvo 10 dienų ir ten tarės su britų minis
teriu pirm. Churchill apie galutiną ašies jė gų sunaikinimą.

2 chicagiečiai saugojo Casablanca 
nuo lėktuvų užpuolimo

KADA PREZIDENTAS ROOSEVELT IR MINISTE- 
RIS PIRM. CHURCHILL TARĖS Š. AFRIKOJE, TAI 
SARGYBOJE STOVĖJO DU CHICAGIEČIAI.

Prezidentas Rooesvelt bu
vo nuskridęs į Casablanca,

toriška konferencija, tai du 
chicagiečiai stovėjo prie

Šiaurės Afrikoje, tartis su priešlėktuvinių patrankų,
kad priešo lėktuvams iškar 
šus kailį, jei jie 
pulti Casablanca.

ARTIMIAUSIA PRIEŠO 
BAZE

Artimiausia priešo bazė 
nuo Casablanca yra daugiau 
kaip už 1000 mailių. Ir na-

Meška čiupo vištą, o 
gavo kulką

Warland, Mont. Į farmą 
afcsirioglino 300 svarų juo
da meška ir įėjo į vištų kie
mą. Meška savo letenomis 
gaudė vištą.

Kada Andrew Klemoski, 
60 m., pamatė mešką vir šti- 
nyčioje, jis tuojau nubėgo į

bandytų namą, pasiėmė šautuvą ir 
[šautuve tebuvo viena kulka, 
'šią kulka Klemoski paleido 

meškai į veidą, ji liko apa
kinta ir įerzintą.

Paskui Klemoski vėl įbėgo 
į namą, pasiėmė kitą šautu
vą, 22-caliber. Jis šovė kelis '•

britų ministeriu pirmininku 
Churchill

DU CHICAGIEČIAI 
SARGYBOJE .

Kada prezidentas Roose
velt ir ministeris pirminin
kas Churchill kalbėjos svar 
biais karo klausimais Vilią
No. 2, netoli Casablanca, tai' ciai naudojo keletą ilgos 
tuo laiku sargyboje buvo du' distancijos lėktuvų užpuoli- 
chicagiečiai,’ Pvt. EčhvardĮme.

Coy, 38 m. 416 Deming pi. I Jei vokiečiai šio mėnesio 
ir Pvt. Frank Jarowicz, 28 pradžioje siuntė ilgos dis- 
m.. 3712 Paulina. tancijos lėktuvus į Casablan

ca, tai matyti, kad jie turė
jo svarbų interesą. Tuo laiš
ku prez. Rooseveltas ir W. 

Teko patirti, kad Pvt. Ed- Churchill planavo susitikti. 
ward Coy ir Pvt. Frank Ja- Galimas daiktas, kad ašies 
rowicz prieš dvidešimt dienų agentai pranešė apie Casa-

NUMUŠI: VOKIEČIŲ 
LĖKTUVĄ

Casablanca, prancūzų Mo- 
rocco, nušovė iš priešlėktu
vinių pabūklų vokiečių

blanca didesnį judėjimą ir 
pasiruošimą. Todėl naciai ir 
siuntė ilgesnės distancijos

Focke Wulf lėktuvą. Tai lėktuvus sąjungininkų pozi- 
trumpai prieš atvykstant ei jų Apžiūrėti 
valstybių vyrams į Casa-
sablanca.

Kada Casablanca vyko is-

uojautą, nes vietos gyvento
jai suprato mūsų didelius 
pergyvenimus jūrose.

VOS NEIšTRAUKE 
VIŠTOS IŠ PUODO

22,248 nauji 
balsuotojai įrašyti

Chicagoje dėl pirmųjų 
balsavimų, kurie įvyks va- 

į sario 23 dieną, sąrašuose

gerai buvo.

Greitai atvyko sąjungi 
ninku garnizono vyrai. Rey
nolds ir De Angelis tuojau 
paguldė į lovas, nes jie sir 
go. Mūsų paklausė ką mes 

jau ir 8 kartus kritau. Aš žą laivelyje, buvo vietos gy-' norime valgyti. Aš daviau 
'pamačiau šviežio vandens.1 ventojai. Jie ieškojo mūsų. mintį, kad kokia porą vištų 
Lietus buvo prilyjęs į kelias. Vietos gyventojai mus sura-1 išvirtų. Virė tris vištas. Na 

'koralų skyles. Atsigėrėm d®. Mes paaiškinom, kad mas pakvipo vištiena. Kada

SUTIKO SALOS 
GYVENTOJUS

kė De Angelis.
Aš atsistojau laivelyje ir 23 dieną mūsų kelionės

perkritau ant veido. Aš sto- mes pamatėm jūrose nema-

vandens. Buvo geriau.
DĖKOJA DIEVUr 
UŽ IŠSIGELBĖJIMĄ

mieji laikrodžiai

Asmenys, kurie turi žadi
namus laikrodžius, bet jų ne 
gali pataisyti, jau įprato lai
ku atsikelti ir be laikrodžio 
čirškimo.

Iš kolegijų įstos 2,000 
studentu į armiją

Pranešama, kad vasario ir 
kovo mėnesį iš Chicagos ko
legijų apie 2,000 studentų 
įstos į aktyvią karo tarny
bą. Dabar tie studentai yra 
įrašyti į Army Reserve 
Corps in Chicago.

Kiti studentai iš the Uni- 
versity of Illinois bus pašau 
kti į karo tarnybą vasario 
15 dieną, jų skaičius sieks 
1,300.

kartus į mešką, bet kulkos • ■ ■ ■ ■ ■
buvo nesėkmingos. KdUČI (JdlSrininKdl

Kada šuo lojo į apakintą
mesu ^eraoski S neęesina ugnies
sunkų vėzdą, prisiartino iš Gaisrininkai gesina ugnį. 
užpaklio prie meškos ir su- Bet šį kartą turėjo priešin
davę jai su vėzdu, meška tik gai pasielgti. Turėjo ugnį 
pasipurtė, o nuo antro smū- palaikyti. O dalykas 
gio sukrito. * taip. Pennsylvania geležin

Klemoski sako, kad jis ne kelio locomotyvas( mašina)
norėjo rizikuoti, todėl mešką nukrito nuo bėgių, prie 36th
mušė tol, kol ji buvo negy
va.

Meilė išskrido
t

pro langą...
Jose, Callf.

ras Vladas tarnauja kariuo
menėj, buvo nuvykus .jį ap
lankyti ir mėnesį išbuvo Te- 
xas valstybėje. Šiomis die
nomis grįžo namo.

X Juozas J aku bus, Ma
rian Hills seminarijos auk
lėtinis, išvyko poilsio pas 
savo motinėlę į Paterson, N. 
J. Grįžęs žada parašyti dnr. 
“Draugui” savo įspūdžius, 
nes karo atžvilgiu Rytuose 
yra kitaip, negu vidurvaka 
ruošė.

X J. Aukškalnis, “Drau
go“ agentas Gary ir apylin
kėje atsilankęs į redakciją 
paėmė pluoštą “Draugo“ 
koncerto (vasario 21 d.) ti
kietų ir prašė paskelbti ga- 
riečiams, kad kurie pirmiau
siai įsigys iš jo tikietus, 
tuos jis, jei neturi savo au
tomobilio, atveš į koncertą 
ir parveš namo.

X S. Jurgaitė dalyvauja 
vaidinime operetės “ Lietu
vaitė“ “Draugo” koncerte, 
vasario 21 d., Sokol salėje. 
Tovonoflakiečiai tuo didžiuo 
jaai ir visi ruošiasi dalyvau- 

įvyko t* “Draugo” koncerte. Sa
ko: “mūs Zosė atsilankiusių 
į koncertą neapvils”.

str. ir Stewart avė. Atvyko 
ugnegesių kompanijos No. 
29 ugnegesiai ir jie turėjo

X Edith Lorand baigda
ma kontraktą su Bismarck 
viešbučiu, kuriame ji grojo 
su kontinentaliu vienų vyrų

įpumpuoti 7,0000 galonų orkestru, prieš išvažiuoda- 
vandens į locomotyvą, kad ma į New York tam viešbu-
palaikyti degimą pečiuje, 
nes kitaip gręsė explozijos 

Vern pavojus. Gaisrininkai tai pa 
Alexander Cormack teisme darė prieš užkeliant locomo-
pareiškė, kad jis gyveno su tyvą ant bėgių.

San

savo žmona 23 metus, 11 mė 
nėšių ir 19 dienų. Jo žmona 
paveldėjo turtus. • Kai tik

i yra, 1,895,001 balsuoto jų pa turtai <žene8 Pro duria. tai!» Palaiko 
vardžių IS jų 22,248 naujai m8ils iSakrido Pr0 ,anM- 
įraSytl. Naujai balsuotojai žmona Paliko ir P“a’ 
įrašyti pereit, penktadienį “• kad Jai dau«iau iis ne- 
ir pirmadienį. 13,634 yra reikalingas.

Tokiai “žmonelai” reikėtų 
rykštės!

Tai matot, kad yra atsiti- 
tikimų, kad kartais gaisri
ninkai negesina ugnies, bet

2,312pakeitę pavardes ir 
yra pakeitę adresus.

Regibtracija vyko gaisri
ninkų stotyse.

Kiek gimė Kaune 
per 6 menesius

nevalgę, vietos gyventojai vištos virė, vos galėjau išsi- 
tuojau atnešė kokanosų ir laikyti nepuolęs prie puodo 
mes pasistiprinom. Mus nu- ir ištraukti kokią kulšį iš 
vežė į vietos gyventojų so- puodo, bet susilaikiau. Tai 

Mūsų laivelis sustojo ant' džių. Visas sodžius atėjo buvo pirmi žmoniški pietūs,
koralų, bet mes dar smėlio mus sutikti. Mes baisiai at- Nuvykę J kaimą po trijų 
nepasiekėm. Mes be batų, rodėm apžėlusiomis barzdo- savaičių pirmą kartą išsi- 
todėl labai sunku buvo eiti mis. Moteris šypsojo ir ver- maudėm ir išsiprausėm mui- 
per koralus, nes jie buvo aš-' kė. Mums reiškė didelę už- lu.

Vaikas ištraukė 2 
arklius iš ugnies
Chicagoje, 2636 Evergreen, 

avė., pereitą antradienį, su
degė karnavalo arkliukai, o 
du buvo išgelbėti. Buddy

Pirmas kūdikis tik 
ketvirtoj kartoje

Greenfield, Ohio. Mr. ir
Mrs. Maynard Duff, iš Green 
field, nepaprastai džiaugiasi 
ir šventė nepaprastą įvykį, 
nes jiems gimė kūdikis, ma
žoji Ruth Anna. Tai yra pir

Stortz, 14 metų vyrukas, įė mas kūdikis, pirmoji mergai
jo į degančią arklydą ir išve 
dė du arkliukus.

tė, gimęs Duff familijoj per 
keturias kartas.

Kauno miesto feivilinių už 
rašų įstaigoje per 1942 metų 
pirmuosius 6 mėnesius užre
gistruota 2,040 gimimų, 878 
mirimai ir 938 vedybos.

Plinta spekuliacija
Iš Lietuvos, per Lisaboną, 

gauta žinia Chicagoje, kad 
pastaruoju laiku Lietuvoje 
smarkiai paplito muilo, mais 
to ir rūbų spekuliacija.

Naciai lietuvius smarkiai vas jau 80 m. amž., dar stip- 
baudžia už spekuliaciją. rus vyras.

ty buvo iškėlus vaišes sa
vo draugams. Vaišėse daly
vavo ir B. Pužauskienė. vie
nintelė moteris mėsos išve
žtoj imo į bučernes bizny 
Marąuette Park, 6635 So. 
Rockvvell St. Beje, E. Lorand 
yra Austrijoj kunigaikštytė

•1 pabėgus po Hitlerio pervers

mo Austrijoj.

X Joseph ZeUer (Zalec
kis) lietuviams mažai žino
mas, bet yra žymus asmuo 
ir be to gražaus sudėjimo, 
raumeningas. Yra baigęs In
diana universitetą Mokslo 
Magistro laipsniu, per kelis 
metus žaidęs profesionalių 
futbolininkų Bears tyme. 
šiuo metu Marąuette univer
sitete yra instruktorium re
zervistų karininkų (ROTC) 
ir karo lakūnų. Jis gražiai 
kalba lietuviškai ir didžiuo
jasi esąs lietuviu. Jo tėvai 
Petras ir Uršulė Zaleckiai 
gyvena East Chicago. Tė-

I


