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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from tbe earth.”

—Abraham Lincoln

Kaina 3c Voi. XXVII

HITLERIS MOBILIZUOJA VOKIEČIUS
Visi vyrai ir moterys pašaukti 
į privalomuosius valstybės darbus

Aiškėja, kad Hitleriui ir jo
pakalikams artinasi teismo diena
LONDONAS, sa'isio 28.— Londone autoritetai aiš- 

Hitlerio įsakymu Vokietijo-i kiną, kad šis Hitlerio įsaky-
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je paskelbta privalomoji dar 
bo tarnyba visiems vyrams 
nuo 16 iki 65 metų ir visoms 
moterims nuo 17 iki 45 me- 
tų amžiaus.

Apie tai paskelbta iš Ber
lyno per radiją.

Nurodyta, kad minėto am 
žiaus vyrai ir moterys turi 
registruotis vyriausybės ofi 
suose.

Britu lakūnai 
atakavo Kopenhagą

LONDONAS, sausio 28.— 
Kai U. S. lakūnai didžiai
siais bombonešiais atakavo 
Vokietijos pramonės cen
trus, tą pat laiką britų bom- 
bonešiai pirmąjį kartą ata
kavo Kopenhagą, Danijos 
sostiiię, kur naciai turi dide 
liūs laivų ir submarinų inži- 
nų fabrikus.

Žiniomis iš Stokholmo, 
Kopenhagoj keturi asmenys 
žuvę.

(Iš Berlyno pranešta, kad 
> vokiečiai ten numrišę šešis

britų bombonešius).

Amerikiečiai puolė 
naują japonų bazę

WASHINGTON, saus. 28. 
— Amerikiečiai lakūnai bom 
bonešiais atakavo naują ja- 
ponų airfieldą Ballale salo
je, iš kur japonai turėjo pa
siryžimo atakuoti amerikie
čius Guadalcanal saloje.

Amerikiečiai seniau tą sa 
lą buvo atakavę. Bet šį kar
tą, anot pranešimų, priešui 
ten sukelti dideli nuostoliai.

Moterų atsargos ir 
* marynų korpusui

IVASHINGTON, saus. 28. 
— Marynų korpuso komen
dantas Įeit. gen. Thomas 
Holcomb praneša, kad šiam 
korpusui bus sudarytos mo
terų atsargos. Sako, mote
rys paliuosuos daug mary
nų, kurie reikalingi aktyviai

T” kovai.
Bet Įeit. gen. Holcomb .pa

žymi, kad tas dar tik “pla
nuojama“ ir nieko galutina 
nenutarta.

LONDONAS.—Anot Reu 
terš, britų submarinas nūs 
kandino italų laivą, apie 6.- 
000 tonų, kurs buvo pri k rai

< tas motorų.

mas yra didelio apėmlo gy
ventojų mobilizacija.

Vokietijoje ir be to dali
nai jau gyvavo įvairių rūšių 
privalomieji darhai. Bet tik 
kai kurioms jaunųjų gru
pėms. Dabar apima visus. 
Kas gyvas privalomai turi 
eiti vaduoti neišvaduojamą 
Vokietiją, kurią Hitleris į 
klampino pasišovęs užka 
riauti visą Europą.

Hitlerio darbo komisionie- 
rius Fritz Sauckel įspėja vo
kiečius, kad Vokietija gyve
na sunkiuosius laikus. Tad 
visi gyventojai privalą dar 
smarkiau subrusti prie įvai
rių karo darbų išsižadėjus 
iki šioliai turėtų bet kokių 
patogumų.

Nuo privalomojo darbo 
išimtis daroma mokyklas 
lankančiam jaunimui, dva
siškiams, svetimšaliams ir 
motinoms, turinčioms vieną, 
ar du vaikus iki 14 metų 
amžiaus. Registruotis nepri
valo taip pat tie vyrai ir 
moterys, kurie turi pasto
vius darbus karo gamyboje.

Darbo komisionierius, a- 
not radijo, pareiškia, kad 
visuotinas karas apsiaučia 
Europos žemyną ir Vokieti
jai yra pavojaus. Tad vokie
čių tauta, sako jis, turi telk
tis ir pasiruošti kovon su 
tuo pavojum.

Už neįsiregistravimą pri
valomajam darbui paskelb
tos aštrios bausmės.

Yra žinių, kad sausio 30 
d. naciai rengiasi minėti de
šimtmetį, kaip Hitleris iški
lo valdžioje. Matyt, jis per 
sukaktuves ką nors naujo 
praneš vokiečiams.

MASKVA. — Pravda pra 
neša, kad netoli Stalingrado 
rusai sugavę 60 vokiečių la
kūnų.

IŠ CASABLANCA KONFERENCIJOS

("Draugai" Acme telepnow

Įvykusi konferencija Afrikoje 
sugriovė Hitlerio taikos planus

LONDONAS, sausio 28.— džiai pabrėžta, kad apie tai-
Po nepasisekimų Rusijoje ir ką tik tada bus kalbama, 
kituose karo frontuose Hit- kaip ašis besąlyginiai pasi- 
leris planavo propagandos duos, arba kaip ji visiškai
keliu sukelti taikos ofensy- 
vą. Dabar jo tuos visus pla
nus sutriuškino įvykusi Ca
sablanca prez. Roosevelto 
su prem. Churchilliu kon
ferencija. Konferencijoj vaiz

bus sutriuškinta.
Dėl to, Hitlerio planuoja

mi taikos ofensyvai užduo
tas galutinis smūgis, jis tu
ri pasiduoti, arba kariauti 
iki bus suklupdytas.

211 amerikiečių 
mirė Tunisijoje

WASHINGTON, saus. 28.
Kada pasauliniai vadai 10 dienų posėdžiavo Casablanca, Š. Afrikoje, tai brig. gen. __Karo sekretorius Stimson

W. H. Wilbur (kairėje) iš prezidento Roosevelt rankų priėmė Congressional Medai of prane^ė, kad iki šioliai Tu- 
Honor; Sgt. Oran Lass (centre), iš Kansas City, Mo., vežė prezidentą “jeep”, iš ku- nisijoje’ Xj g jėgos neteko 
rios prezidentas Roosevelt apžiūrėjo Amerikos kariuomenę Moroccoje; ir W. A. A. C. J X 258 vyrų žuvusiais, sužeis-

v_ •__A ___J—/ii- o sJolircapt. Louise Anderson (dešinėje), iš Denver, Colo., buvo vienintelė moteris, kuri daly
vavo Roosevelt ir Churchill konferencijoje.

Amerikos ir Britanijos atstovai 
Maskvoje Įteikė Stalinui not$

MASKVA, sausio 28. — gęs įvykiais karo fronte, 
J. A. Valstybių ambasado- ypač rusų pasisekimais Sta-
rius adm. W. H. Standley ir 
Britanijos “chaige d’ af- 
fairs” W. Lacy Baggallay 
vakar nuvyko į Kremlių ir 
teitai Stalinui įteikė prez. 
Roosevelto ir ministro pir
mininko Churchillio Casa
blanca konferencijos bendrą 
ją notą.

Savo rėžtu per sovietų ra
diją paskelbta Casablanca 
konferencijos nutarimų 
smulkmenos. Prieš tai buvo 
pranešami tik oficialūs ko
munikatai.

Amhasadorius Stand ley 
klausiamas apie notos turi
nį Stalinui atsisakė ką nors 
aiškinti. Taip pat nepasakė, 
ar jis buvo skaitęs tą notą.

lingrade, kur apsuptos vo
kiečių divizijos baigiamos 
naikinti.

Praneša, kad rusai 
paėmę Petsamo

LONDONAS, sausio 28.— 
Šveicarijos, Moroko ir Algi- 
ers radijai pranešė iš Stok
holmo gautą nepatvirtintą 
žinią, kad rusų kariuomenė 
paėmusi Suomijos šiaurinį 
Petsamo uostą.

Prancūzų vadų 
susitaikymas Afrikoje 
yra užtikrintas

ALGIERS, Algerija, saus. 
28.—Įvykusi prez. Roosevel
to su ministru pirmininku 
Churchilliu konferencija Ca
sablanca patraukė krūvon 
prancūzų vadus Afrikoj vie
ningai dirbti už Prancūzijos 
išlaisvinimą.

Š. Afrikos komisionierius 
gen. Giraud sutaikintas su 
kovojančiųjų prancūzų vadu 
gen. de Gaulle. Spėjama,

tais ir dingusiais.

Minėtam skaičiuje nukau
tųjų 211 ir sužeistųjų 532.

WAAC nuvyko karo 
frontan Afrikoje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
š. Afrikoj, sausio 28. — Iš 
Amerikos čia atvyko nema- 
žas American Women Army 
Auxiliary Corps (WAAC) 
dalinys, kurs bus didžiai 
vertinga pagalba kariuome
nei.

Australijos nuostoliai 
yra 52,148 vyrai

CANBERRA, Australija, 
sausio 28.—Ministras pirmi
ninkas John Curtin pranešė 
parlamente, kad nuo karo 
pradžios iki praeitoi gruod
žio galo australų nuostoliai 
visuose karo frontuose bu
vo:

6,826 nukautųjų, 23,892 
dingusiųjų, 12,371 sužeistų
jų ir 9,059 paimtųjų nelais
vėn.

japonai stovi už 
taiką su sovietais ,

LONDONAS, sausio 28 — 
Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad Japonija nuspren 
dusi ir toliau palaikyti drau 
gingm santykius su Sov.

Iki Sio laiko apie tą taria-, konferencijos laimėjimas, 

mąjį rusų žygį, negauta iš 
niekur jokių žinių.

kad tarp jų politiniai nesu
sipratimai duosis išlyginti. jfus ir iengvuoaįUg 8Unkveži- 
Jie patys tai atliks savo tau mhl8 Jog -,žimg vieta3 ka_ 
tos gerovei. Tas bus svarbus reivių kurie reikalingi ak.

tyvioms kovoms.

Dalinys sudarytas iš ste- 
nografių, telefonų operato- Rusija, 
rių, kurios vartoja keletą Pažymima, kad japonų 
kalbų, šiaip patarnautojų užsienio ministras Tani apie 
karo ofisuose ir galinčių tai pranešęs parlamentui, 
operuoti armijos automobi- kurio sesija šiandien atida

ryta.
Min. Tani, sako, be kitko 

pagarbą reiškęs Argentinai 
už jos neutralų nusistaty
mą.

O premjeras Tojo, anot 
Berlyno radijo, pareiškęs, 
kad ašis laimėsianti karą.

Rusams pasidavė 
vokiečią generolas

LONDONAS, sausio 28.— 
Iš Maskvos per radiją pra- 
nešta, kad Stalingrado ribo
se rusams pasidavė vienas 
vokiečių generolas, trys pul
kininkai ir keletas kitų ka
rininkų.

LONDONAS. — Gauta 
žinių, kad Mussolini sergąs 
ir kelinta diena iš lovos ne
sikeliąs.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Maskvos, aršios kautynės 
vyksta Voronežo fronte.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

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

Pranešta, kad moterų da
linys atvyko konvojum ir 
kelionė vandenynu buvo lai
minga.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Australijoje, sausio 28. _ ĮJ J |aJjQnaj pU0|3

Sąjungininką nuosto
liai Papuan yra mažiPasirengia ofensyvon

Konferencija su Stalinu ’ 1 Afrikoje
vyko apie pMvalandj. Amba LONDONAS, aaiisio 28._ i Gen. Dengies MacArthur 

Iš Tunisijos turima žinių, Paskelbė, kad sąjungininkų 
kad ten sąjungininkai pasi- nuostoliai Papuan kampani- 
rengę ofensyvon prieš ašį. i j°3e» Naujojoj Gvinėjoj, yra 

Sako, bus nelaukta kol maži’ su japonų
Tunisijon suburbės visos nuostoliais.

sadorius pažymėjo, kad Sta
linas esąs “ramus žmogus 
ir nelengvai duodąs susijau
dinti.”

Anot ambasadoriaus, Sta
linas atrodė labai pradžių-

japonus Burmoje i

Rusų armijos veržiasi pirmyn; 
vis arčiau Kursko ir Rostovo

LONDONAS, sausio 28.— į vykdoma ir rusai yra vis ar-
Sovietų vadovybė praneša, čiau Kursko ir Rostovo, 
kad rusai paėmė nelaisvėn Į Kaip bus paimtas Rostovas,

3,350 vokiečių daugiau Sta
lingrado ribose. Išliko kiek 
daugiau 8,000 vokiečių ir 
vengrų, kurie turės pasiduo
ti, arba bus išnaikinti.

Taip pat pranešta, kad 
ūsų armijų ofenayva be

I pertraukos visais frontais Į kaujama

vokiečių gausinga armija 
Kaukazo fronte bu9 visiškai 
atkirsta.

Anot sovietų komunikatų, 
visose fronto dalyse vokie
čiai pliekiami ir kasdien vis 
daugiau jų tūkstančiai nu-

gen. Rommelio jėgos iš Tri- 
politanijo8, kurios yra jau 
arti Mareth linijos.

Matyt, sąjungininkai ne
mano laukti iki gen. Rom
melio jėgos susijungs su 
ašies jėgomis Tnnisijoje.

t

Britą lakūnai
atakuoja Pareini

LONDONAS, sausio 28.— 
Britų lakūnai praeitą naktį 
bombardavo Pareinio plo
tus. Daugiausia kliuvo Du- 
esseldorfui. 6 britų bombo
nešiai negrįžo.

Kaip žinoma, Papuan kam 
panijoje sąjungininkai sunai 
kino 15,000 japonų.

Maryną vadas 
grįžo Amerikon

WASHINGTON, saus. 28. 
— Laivyno departamentas 
pranešė, kad iš Guadalcanal 
salos, Solomons, grįžo Wa- 
ehingtonan buvęs ten mary
nų. vadas maj. gen. A. A. 
Vandergrift.

Sausio 21 d. į jo vietą 
Guadalcanal saloje paskir
tas maj. gen. A. M. Patch

NEW DELHI, Indija, saus. 
28.—U. S. lakūnai bombo
nešiais ir koviniais lėktu
vais atakavo japonus Man- 
dalay ir kitur Burmoje. Kai 
kur sunaikintos transporta- 
cijų linijos. Kliuvo ir kele
tui japonų traukinių.

Hitleris atsisakąs 
vadovauti armijoms

NEW YORK, sausio 28.— 
Iš Rabat, Moroko, per radi
ją pranešta, kad gauta žinia 
iš Švedijos būk Hitleris lai
kinai atsisakęs vadovauti 
vokiečių armijoms karo 
frontuose. Sakoma, jis tai 
visa pavedęs generaliniam 
štabui.
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DIKNRASTIS DRAUGAS

Amerikos vėliavomis susi- 
ri«kn apie 500 mano geni 
parapijiečiu ir prietelių, kaip

. , kunigų, taip ir pasaulionių.nt, „uo uce p.™ pareigų Girardvllle, Pa. _ had ^.7 (ogerbėk
paaitrauluMČIą P. Kandra- į 8ukako lygiai 10 metų, kaip! Pirmininkas J. Kasakaitis 
trenę ir naują vice pirm. M.; klebonauju šv. Vincento nanrašė kun P česna vie-
Paulauskienę,* nut. rašt. V. Barami o i Paianiuečiai i-i ***FaBe . ' ’

. parapijoj, parapijiečiai. P eą vynaustu s*oj apylinkėj
Tomkutonienę, fin. rast. vertindami mano sunkią, bet

INDIANA HARBOR AIDAI j&am Riwomi
Pdfdpijos vdkdfiono dybą pirm E Salka'aakie’; 3fsrfyęininid5

Parapijos vakarienė įvyks 
sekmaiietų, sausio 31 d., pa
rapijos salėj. Sykiu bus pa
minėta ir Lietuvos Nepri
klausomybės 25 metų sukak
tis. Minėsime su viltimi, kad 
po šio karo Lietuva vėl at
gaus'savo laisvę.

Programoj dalyvaus pa-

Mrs. L. Balich. ižd. O. Bren- sėkmingą darbuotę lietuvių 
cienę ir visas nares. Uotai, visuomenei ir Bai-

Jubiliejinių iškilmių ko- nykiai, surengė man pagerb-
misigoj gražiai pasidarbavo:
M. Šleinienė, K. Harvefienė, 

repijoe choras ir mokyklos. k Karvelienė. Joms pa- vertas tokio® aukštos
vaikai, kuriuos ruošia vie-' g^lbčjo Mrs. Balich, U. Gus- pagar|30S> nes dirbau vizuo

ti labai šaunią vakarienę 
sausio 17 d. Aš, rodos, ne-

na seserų mokytojų — se
suo Toma. Ji dabar eina var
gonininkės pareigas. Per va-8«-bė gėlių bukietu O. Mua-

taitienė ir M. Paulauskienė. | met ramiai ir kukliri ir raa- 
Per iškilmes draugija pa-!Jai kas ką aš esu nu-

karienę išgirsime įdomių 
kalbų vietos ir svečių kal-

teikienę už jos nenuilstančią 
darbuotę draugijoj per 30

bėtojų. Gi nuo 9 vai. vaka- me^ų ir neėmimą pašalpos, 
ro prasidės šokiai, kuriems Ne tik draugija sveikino ją, 
grieš stygų orkestras. Pir-, pašaliniai- Pagerbsi
mas toks orkestras grieš me 13 taip pat dalyvaudami 
mūs parapijos salėj. Visus: ir-parapijos vakarienėj, nes 

ji ir M. Paulauskienė vaka
rui pirmininkauja ir darbuo
jasi, kad viskas kuo geriau-

veikęs. Tačiau toks buvo 
mano gerų parapijiečių ir 
mano prietelių noras.

Ryte 10:30 vai., susirinko 
pilna erdvi bažnyčia žmo

zunigų, atkalbėti maldą. Pra 
aidėjo vakarienė. Visų vei
dai buvo kupini linksmumo, 
kad šios iškilmės pasisekė 
visokeriopai. Kun. A. Neve- 
rauskas buvo vakaro vedė
ju. Jis trumpai pabrėžė ma
no nuopelnus. Po to prista
tė kun. S. Norbutą pasaky
ti kalbelę. Sis trumpai, bet 
įspūdingai pakalbėjo apie

nuoširdžiai kviečiame.

3R metų sukaktys

Šįmet sueina 30 metų kle-
t

bono kun. K. Bičkausko ku
nigystės, 30 metų, kaip pa
rapijai įsteigta ir 30 metų, 
kaip gyvuoja Šv. Rožančiaus 
draugija, kuri šią savo su
kaktį paminėjo iškilmingai 
praeitą sekmadienį. Draugi
ja “in corpore” ėjo prie šv. 
Komunijos, o po visam buvo 
suruošti pietūs parapijos sa
lėja Pietuose dalyvavo ii

šiai pasisektų.

kun. A. Neverauskui už jo i Laikai statymo bažnyčių 
triūsą, geriems parapijie-! ii puošimo altorių jau pra- 
čiams už gražų kieliką, užėjo. Dabar svarbiausiu da- 
jų duoenumą ne tik šiose iš-lykn yra: pripildyti šalį ge- 
kilmėse, bet man klebonau- rais laikraščiais. (Kardino-
jant čia per 10 metų, vaiku
čiams už gražią kopą, sese
lėms už labai gražią man 
parodytą širdį, už jų triūsą 
ir man parodytą nuolanku
mą, kunigams už dalyvavi
mą iškilmėse ir suteiktą mar. 
dovaną. Motinai Bonaventū 
rai iš Elmhurst, Pa., kad as- 
,/eniai atvyko mane pagerb
ti ir dalyvavo šv. Mišiose 
už jos gražią dovanėlę. A- i 
čiū tariu visiems dalyviams,; 
kurie teikėsi mane pagerbti

las Laobre).

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL

“THE BASIC PRINCIPLES
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
Al knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, lr yra ne
vien nepilleėlams 
reikalingu prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet lr 

Į piliečiams dėl pla- 
' tesnio žinlojlmo a- 

pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 

I yra 92 ' klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kai- i" 
bose, kurie yra Ctiariea 4*. Hal 

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

Adv. Charles P. Kai
6322 SO. YVESTERN AVE. 

Chicago, Illinois

mano darbus. Antras kalbė-jsavo atsilankymu į minėtas
tojas buvo S. Gegužis iš 
Mahanoy City. Jis labai gy
vai pakalbėjo apie Lietuvos

nių ir prietelių, kad galėtų ateitį. Trečias kalbėtojas bu

sykiu su manim, iškilmingo
mis šv. Mišiomis padėkoti 
Dievui už suteiktas malones 
ir palaimą šiai gražiai gy
vuojančiai parapijai. Altorių

vo adv. Cletus Kilker, žy 
mus miestelio kalbėtojas. 
Jis gražiai apibudino mano 
nuveiktus darbus. Parapijie-

iškilmes. Seselėms Jėzaus 
Nukryžiuoto, kurios negalė
jo dalyvauti, bet iš visų pa
rapijų, kur jos mokytojau
ja, teikėsi mane pasveikipti 
laiškučiu. Ačiū ir tiems, ku
rie nedalyvavo, bet laiškais 
tei telegramais mane pasvei

f If You Suffer Distress from

FEMALE
WEAKNESS

And Want To 
Build Up Red BloodI
K nt Buch tlmes you 
BUffer from crnmps,1 
baclmchc, cllrtrcss of 
“Irrcrul-.rlttes”, peri
odą of the blurs—<lue 
to functional moathly 
dlsturfc.r.ccs—

Btart at once—try Lydlo E. Plnfc- 
ham'8 Compound TABLETS (with 
addcd Iro.11. They not only help ro- 
lleve mcntlily paln būt also accom- 
pr.nyh'g tired. nervous fcellngs of 
this nature. This ls due to their 
soothing ellect on one of woman's 
MCST IUPORTANT ORCANS.

Taken regularly—Pinkham’s Tab
lets help build up reslstance a ;alnst 
Buch symptoms. Also, their Iron 
makes thent a fino bemattc tonlc to 
help build up red blood. I'ullow 
labcl dlrectlons. Get today!

Taipgi buvo draugijos ap- ( *_ 
dovanota ir pirm. E. Šal
kauskienė, buvusi viee pirm.
P. Kandratieuė ir nauja vice 
pirm. Paulauskienė.
. Popiet buvo žaidžiama 
“bingo”, per kurį išleista 10 
gerų dovanų.

Sveikiname Rožancavos 
draugiją ir linkime jai to
liau taip gražiai darbuotis.

Dabar lauksime klebono

čiai įteikė man labai gražų kino. Aš negalėsiu ir niekad 
resugebėsiu visiems tinka
mai atsilyginti už visus man

išpuošė labai gražiai sese- auksinį kieliką, kuris man 
lės Jėzaus Nukryžiuotojo iš fcu8 geriausia atmintis.
Elmhurst, kurios čia moky- Į Choras protarpiais barnio- suteiktus malonumus

kalbėjo kleh. kun. K. Bič
kauskas ir kun. J. Naudžius.! kisi^ystės ir parapijos gy- 

Sveikinanae drengi j,.ia vai- ravimo iškilmių, kurios, ti
kimės, bus dar šaunesnės. 
Mirė '

Praeitą šeštadienį mirė 
Ignas Astreikis, gyv. adr 
3715 Hemlock St. Po gedu
lo pamaldų bažnyčioje pa-

minėsim
Vasario 16

Utica. N. V. — Vietos Sv.
Jurgio parapija, ir visos dr- £
gystės, rengiasi prie didelio
Lietuvos nepriklausomybės 
25 metų sukaktuvių paminė
jimo vasario 21 d., parapi
jos svetainėj. Kalbėtoju yra 
pakviestas kun. Balkūn&s iš 
Brooklyn. N". Y. Prakalbos 
prasidės 2 vai. popiet. Per 
prakalbas bus pardavinėja
mi U. St War Bonde ir rėp

to jau j a jau 4 metai para
pijinėj mokykloj. Man asis
tavo kun. dr. K. Gečys, kun. 
S. Norbutas ir kun. A. Ne- 
verauskas. Labai vaizdų pa
sakė tai iškilmei pritaikin
tą pamokslą kun. dr. K. Ge
čys. Mūsų parapijos choras 
gražia ir harmoninga me
lodija, vadovaujant prof. L. 
Šoriui, giedojo naujas mi
šias. Pirmą kartą parapijos 
vaikučių auka įteikta man 
graži seselių pasiūta kopa 
ir visa rankų nupiešta, ši 
bus man ilgai atmintina vai
kučių auka.

Vakare 7 vai.

ningai ir įspūdingai padai
navo.

Vienų žodžiu, iškilmės pra 
ėjo labai man maloniai. To
dėl būtų labai nemandagu, 
jei aš viešai nepodėkoėiau 
komitetui už surengimą šių 
iškilmių, mano asistentui

Mel
siuosi visuomet, kad gera
sis Dievas teiktųsi visus pa
laiminti ir už tai atlyginti.

Kun. M. F. Daumantas,

klebonas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARtls 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas Slth Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.------------------------------- 5-------------------

MNMNBRM9OTRMRMMNMMK9MR
BERVYN BARGENAI!

N ESI V ftrr OK1TET 
MATYKIT i VOS ŠIANDIEN! 

MISCONSIN .VVE.
2 fletų mūro. 3 Ir 3 kamb. 2 ' 

furnacai. Venetian bllnds. Cublnet | 
sinkos. 2 kararns garadžius. Lotas . 
37tį pėdų. Naujas stogas. Namas j 
labai geroj padėtyje. Kaina tiktai i 
$10,800. Matykite šiandien. $2,500 Į 
(nešti.

< OAK l’.UUi. AVE- NETOM 
"Q” STOTIEM

— 6 kamb. rnedž. rezidencija gint
parapijos akmens pamato. Kurn. šiluma. Nau-

zimiero kapuose. Motiejui į salėj įspūdingai papuoštoje įtk’r.^Lotas K^naNm-‘
tai 36,850. Būkit savo savininkas!

' "■ ■" - ■ ■ ■- —....n- .1 ... . ; 11,900 įnešti.

Kam Reikalingi 
PINIGAI,-

DUODAM ANT MORGIČIŲ Ui

• I
karnos aukos Amerikos R.
Kryžiui.

6 vai. vakare bus vakarie
nė, kurioje dalyvaus daug

juveėtų.
Būtų geistina, kad apyltB- 

žkės lietuviai ūkininkai ir iš 
(miestų: Harkimer, Frank 

;foed, Amsterdam atailanky- 
ijtų į minėtas prakalbas, nes 
itiaug ką naujo išgirs iš žy 
paraus kalbėtojo.

Parapijoj didelė pažanga

Šia proga taipgi galima 
pasrdžiaugti dabartiniu šv.

’ Jurgio parapijos stoviu. Tu
rėdama darbštų kleboną ku
nigą Justiną Grabauską, ku
ris parapiją beveik prikėlė 
iš grabo, gražiai tvarkosi. 
Tą rodo skolų sumažinimas 
ir žmonių grįžimas į Baž
nyčią.

Praeitais metais parapija 
turėjo įplaukų daugiau kaip 
$5.000, ko pas mus neb’tvo 
nuo parapijos įsteigimo. Ba
žnyčios pataisymai kainavo 
daugiau kai $1,500.00. Ir vi
sa tai sukelta. Parapijonai 
yra duosnus, nes mato Šv. 
Jurgio parapijos ateitį.

Ilgiausių metų mūsų gerb. 
klebonui! Kad Dievas pade 
tų jam čia ilgai darbuotis.

Žmogplis

PAVASAROttS RAKANDŲ ISPARDĄYIMĄS
DABAR tai laikas pirkti Ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Redromn- Setai. — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PERDIRBSIU JCSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeL«xe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE L UXE
4315- n ARCHER

Fasirlnkitnoa ap- 
dengalų iš puikių 
audinių.
it Nauji materlolal 
ir geriausios darbas
atitekamos kiekvie
no užsakymo.
> VELTU t paėmi
mo paturnuvimuM 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

UPHOLSTERING & 
FIRN1TVKE COMPANT 

LAF. 9841

WEfS BY^AYS

GlNDEItSON AVE.
6 kainb. mūro namas. Kum. ši

luma. Taipgi t katnb. betsinente. 
Lotas 30x125. Kaina tiktai $6,800. 
Kam mokėt rondų? $1,800 (nešti. 

ELCI.TO AVE.
8 kamb. ahlųgted* rezldt$iciju. 

Karšto vandens SUunia. Lotas 37^4 
x125. Cablnet sinkos. Kaina tiktai Į 
$6.900. 1

WEN(»N.\H AVE.
Income bungalovv. 5 kainb. pir- I 

mani aukšte. 4 kamb. fletas beis- 
menta. Kurn. šiluma. Naujas sto
gas. Kaina tiktai $6.875.

MTBT ST. TARP LOMBARD IK » 
BUGKLANB AVĖS.

Mūro biznio nuosavybe. Didelis 
Storas. Namas 7 metų senumo. Kai
na greitam pardavimui tiktai $4.850.

J O H \ O .

r\r,,« i, • un
2111 S. aiSNII AVE.

KUONE — CICERO 4M 
G y suk Vietos OsgsniMU-iJto 

” i Yadovuujimi Urcffauoa Pardavimuos 
i 28 METAI IfEAL ESTATbl ' 

BIZNYJE \
Mokiniui, aladara: I Iki 5 vai. iMiph-t

BE JOKIO VARGO
Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6,090,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aulų visam gy- 
▼enlmut. Saugokit, jas. leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodo, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
86 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurt.: pašalina
vi»» akių Itetnpimg. . .

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

OKSOMk/rKlVAAi
1801 So. Ashland Avenne

Kampos 18-toa
reteConaa: CABAL OMS, Ct>lca«« 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlea »:>« a. m. lkl 8:88 p. m.

Trečiad. ir šeštad. 8:80 a. m. 
iki 7:08 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 2914 Tel. STAte 7972

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.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ANSOUIAT1ON 
OF UU1CAUO

JUSTIN MACK1EWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Td. VIRglnia ll<t

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso UL VIRglnia 003C 

Resideueijos tel.: BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAJB IR EKRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—0:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tsl. TARds 0921. 
Rea: KBWwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OBUURGAS 

Ofiso vai.: uuo 1-3; nuo 9:30-8:30
756 We»l 35fe Street

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

VUmas roUtaUngas antrta 
Kiekvienas reikaliagas visy 
kitų. (Heilo).

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West- 35Mi Street

Valandoa: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4, 
Šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Ponktudicinuis
Vuluudos: 10-12 ryte, 2-G, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Piraiadicuiuis, Trcčiudtvuiais 

ir šeštadiuuiais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiao Tei..................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PP.HMA:

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

Tel. CAlfal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Romi
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir SeStadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West WMh Phtce 

Tel. REPubiic 7868

T«l. OANal 0257
Ras. tel.: PROspeet 6039

BR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteeiau Avė.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Tol. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avc.
arti 47th Street

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MlDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HKMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Wetdero Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo t iki □ vai.; vak. 7-9; 

o m dėliomiK pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neulsiiiepainn — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Autr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Pbnkt., Seklžd. 8:30 iki 9:30 vak. 

Bokmadieniaįa pagal suait&ruuą.

f

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Htisted St. J

TELEFONAS:

Calumet 4591
DHL RAMO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

UPAŽINDINKITE KITUS

SU D1ENR. “DRAUGU”
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RAUDONASIS KRYŽIUS
’ MINAUJOJ KALEDONIJOJ

(PASTABA: Šis straip-j Jūs niekad nepažytume 
snis yra sudarytas iš laiš- mūsų dabar, su skardinėm 
kų. Ednos Patterson, Ame ant galvų, dujų maskomis, 
rikos Raudonojo Kryžiaus' sėdinčius ant plikos žemės 
štabo narės, su Raudono- ir valgančius. Vėliau sugi
jo Kryžiaus Servicemen’s formavę linijos laukiančios 
Club Naujoj Kaledonijoj, i išplauti savo skardines lėkš- 
Laiškai buvo parašyti ha- tęs, puodukus ir šaukštus, 
landžio, gegužės ir birže- naktį, šydų apsidengę nuo 
lio mėnesiais, pereitais uodų. Jeigu man kas būtų 
metais.) |pasakęs, kad taip galėčiau
štai aš esu Naujoj KaleJ K™1“ nebū{iau tik5juai' 

donijoj. Kelionėje mus iš-! Mes dabar sutvarMme 
gąsdino tiktai vienas sub- Raud0n°-io Kryžiaus patai- 
marinas nors vėliau sužino- 9as’ ’r antradienį buvo atė
jome, kad daugelis jų laukė dar>™aa Generolas ir visa 
mūsų konvojaus Atlantike. iaukžtuomen5 atsilanM kaiP 
Ačiū laivynui, mes pervažia- ir.PrancūzV karininkai » 
vome be jokių įvykių. Mūsų m*esto oficialai. 
laivynas atlieka milžinišką šiuomi laiku aš pildau šei- 
darbą, daug daugiau negu mininkės pareigas Raud. 
mes žinome. Laivai sudarė Kryžiaus Servicemen’s kliū- 
nenžmirštiną vaizdą — nai-1 be čionai. Ši tarnyba man 
kintuvai, kriuzeriai ir kiti nauja bet labai patinka, Ma- 
— puikioj formacijoj, viršui j no pareiga yra suteikti mū

sų vyrams naminę nuotaiką; 
pasikalbėti su jais, sugalvoti 
žaidimus, paduoti jiems ra
šomosios popieros arba kny
gų, jeigu turime. Mes dabar 
turime apie 20 kyngų, bet 
tai neužtenka. Paprašykite 
visų, kurie gali, kad mums 
atsiųstų žurnalų, knygų ir 
ką tik gali siųsti skaity
mui. Šie dalykai turi būti 
persiųsti mažiuose pakeliuo-

balionai ir lėktuvai. Kai ka
da jūs matote tokius vaiz
dus filmose.

Mes abejojome ar kada 
nors pasieksime šią vietą, 
bet mūsų pulkai atvyko pir
miausia. Japonai mūsų neno
rėjo čionai tai galite išsi-j 
vaizdinti kiek susijaudini
mo. buvo kelionės paskutinė 
se dienose. Mes nežinojome 
ką tenai rasime, bet atvyko
me čionai be jokių nesmagu
mų.

čia gyvenimas labai pri- 
mityvis. Moters apsisiautu
sios tiktai sijonais, o vyrai 
dėvi trumpas kelnias. Kai 
kurie apsidažę baltai apie 
akis, kad būtų lyg monoko- 
lis. Plaukai nudažyti biauria 
raudona spalva.

Keista išgirsti apie pa
dangų ir aliejaus trukumus, 
čionai mes negalime pirkti 
rašomosios popieros, svies
to, bulvių, o kaslink maudy-Į 
nių arba karšto vandens 
apie kuriuos mes visiškai 
nepagalvojame namie —1 
čionai jie visiškai užmiršti. 
Keista kaip greitai galima 
priprasti prie dalykų. Mes 
apsiename be jų ir jie mums 
nerūpi.

se nes laivai nepriima dide
lių-

Trečiadienį pakvietėme sa
vanorius, bet revoliucija 
tarp nepriklausomųjų pran
cūzų ir Vichy, įvyko mieste, 
ir viskas užsidarė, net ir 
mūsų klubas. Visi miesto 
žmones vaikščiojo gatvėmis 
ir sakė prakalbas. Jokių su
sikirtimų neįvyko ir kiek
vienas apsiėjo draugiškai su 
amerikiečiais tai mes nesa
me jokiame pavojuje.

Mūsų namas nelabai dide
lis, patalpo apie 100 vyrų. 
Visą šeštadienį ir sekmadie
nį pas mus užėjo labai daug 
kareivių, pasisvečiuoti, akai 
tyti ir t. t. Buvo tiek daug 
kad nebuvo vietos nei stovė
ti. Kitur j.ems nėra kur eiti.

Šiandie ir vakar daug dar
bo. Paštą reikėjo išdalinti 
vakar, dirbau nuo 9 ligi 9 
— mirimai, paskyrimai, gi
mimai, šeimų nesusiprati
mai, vedybos ir išsiskyrimai 
per atstovavimą (proxy), 
stačiai neturite supratimo 
kiek tokių problemų man 
tenka išspręsti. Aš klausau, 
pasakau ką manau ir sten
giuosi jiems padėti. Vienas 
iš jų šiandieną man pasakė, 
kad buvo labai dėkingas 
man todėl, kad padėjau iš
spręsti rimtą problemą ir 
gražinti savimi pasitikę ji- 

,mą.
Šis darbas yra labai malo- 

(Nukelta į 6 pusi.)

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

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho- 
ven).
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IIBERTY IIMERICKS

**The*e Bondi,” taid a milk* 
man in Rye,

rWill win na control of the

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

Wi11 help blast tho Aria 
aky-high I”

r
p. a:

Ssdagi I
Dn'l Um U t* th. othw 

TUaUmrrkMg’a
rl

Kar dainuojama, ten būk 
runas: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

ROMAN WITKOWSKI
Gyveno 3643 W«wt 55th St.

Mirė Sausio 27d. 1943. 10:05 
vai. vak., sulaukęs nusės amž. 
Gimė Lletuvole. Kilo IR Ra
seinių apskričio. Raseinių pa
rapijos. .Tlembovn kaimo. Ame
rikoje isvyne 42 melus.•

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Klaofa Roll žentą 
Pat Ir Eufruzą Miller žentą 
James: 3 sūnus Roman. Stan
ley (IT. S. Army) Ir Richard: 
broli Alfonsą. Ir daug kitų gi
minių. draugų Jr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
kODlvčiole. 1646 West 46th St. 
Laidotuvės Jvyks šeštadlenj. 
Sausio 30 d. 1943 m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas | šv. Kryžiaus parapi ios 
bažnyčią, kurioje Jvvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldu bus nulydė
tas 1 šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia, kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Dukterys. Sūnal. Žentai. 
Brolis Ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Telef. Yards 9781.

PATARNAVIMAI

CLASSIFIED ADS
*DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WAYTFn 
ADVERTI8INO DEPARTMENT

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdnlph .488-9489 *

HELP WANTED — VYRAI

i HELP U ANTFI) — MOTERYS

LABORERS
Dirbti Anglių varduose. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

CHICAGO WATEBWAYS Fl’EL 
COMPANY

1110 W. DBislon

MOTERYS
PRIE MAZGOJIMO DARBŲ

RĘSTARANE . i

Pilno ar dalinio laiko. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

WM. WRI6LEY JR. CO.
3527 S. Ashland

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plast 1c blndlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga labai Idomiig darbas. 
Dieną Ir nakt, shlftal, greitas |sldlr- 
blmas.

FLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

VĖLIAVOS
IR SERYICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - BADGES

PRANEŠIMAS

RAILROAD 
TRACK LABORERS

Turi būt oatyrę. 7 dienos j sa
vaitę. Aukščiausia mokestis.

TEL. SAGINAW 7555 
Tarn 9 ryto iki 5 popiet

MERGINOS — reikalingos dreaių 
dirbtuvėje, kurios turi šlek-tlek pa
tyrimo prie bundllng Ir padaryme 
pleceivork tlkietukų.. Matykite Mr. 
Greenspun.

KORACH BROS.
913 W. Van Buren

j WOODWORKEBS — patyrę ma- 
chine-hands dirbti naktimis. Nuo-

j latinis darbas.
K ROLL BROS. CO.

i 184)1 S. Michigan

■ PUODU PLOVTKAT. 875.00 į mė
nesi Ir valgis. Taipgi Rtoreroom 
vaikas reikalingas $75.90. Darbas 
nuo 7 rvto iki 4 popiet. <

f'NIVERSITY CLUB 

76 E. Monroe St.

MERGINOS
MOTERYS

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

4910 Bloomlngdale Avė.

DIRBTUVĖJE DARBININKAI 
REIKALINGI

Atsišaukite į
2028 N. MAJOR AVĖ.

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

CHICAGO CARTON CO. __ 

4200 S. Pula.sk! .Rd.

— 200 — 

MERGINŲ
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 
VALANDOS

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

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
B0X FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

FANPOLD BILLER 
Turi būti greita typistė. Pageidau
jama tokia su freight line patyrimu. 
40 vai. savaitėje. Gera mokestis Ir 
darbo sąlygos. Atsišaukite asmenini.

AMERICAN TRANSPORTATION 
OO. 2500 W. Taylor

REIKALAUJAM DARBININKU 
kurie nebus pašaukti į kariuome
nę. Darbai prie tekinimo ir apva
lymo mažu kastingų aluminum 
foundrėi. Mokama gera stambi al
ga. Atsišaukite į

HYTENSIL ALUMINUM CO. 
5811 VV. Gfith St. Summit 662

ARTIFTCIAL GfiLIV IšDIRBfiJOR 
REIKALINGOS.

SCHACK ARTTFICIAL FLOWF.R 
CO. 319 W. Van Buren

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

FANNIE MAY CANDY GO. 
1137 W. Jackson Bhrd.

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

AG AR PACKING & PRO VISION 
CORP. 4057 S. Union Avė.

Machine Operatoriai
LATHE

Engine ir Turret 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR HOBBING 

MILLING MACHINE 
GRINDERS

Intemal, Extemal Surface 
BENCH HANDS

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

MERGINOS
Reikalingos prie pakavimo ir vynio
jimo darbu. Gera mokestis. 5 die
nos, 40 valandų savaitėje. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite asmeniškai. 
, EMPLOYMENT OFF/OFFICE.

j TFL\ CO.NATIONAL 
HMM iN. Craąhjr St.

BINDERY MERGINOS — 2 — pa-’ 
tvruslos prie stalų ar priė .mašinų 
darbų, švari ir patogi dirbtuvė. Pa
stovūs darbai.

JOHN DICKINSON SCHNEIDER 
833 N. Orteans St.

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus.

Kreipkitės:

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

KAZIMIERAS YURGUTIS
Gyveno: 4500 So. . Rockwell

St. Mirė Sausio 27 d. 1943 m.. 
3:45 vai. rvte, sulaukės pi>sAS 
nmž'aus. Gimė Lletuvole. Kilo 
lfi Šilalės parap.. Oubrhi kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moteri Oną (po Pirmu vvru 
And-aftūniepė—no tėvais Bart- 
kaitė): 4 podukras Kiesnor
WesdzOnas, Pauline K’ikūnas. 
Catherlne Adalr Ir Margapet 
Mamelę—posūni Brnnlslovą An- 
drešūna ir jų Seimas: seserį 
Oną Rokiene Ir los Seimą 
(Garv. Tnd ): brolj Povilą 
Yurgutl Ir Jo Splma. Ir dnug 
kitu giminių. draugų Ir pažįs
tamų.

Kūno s pafiarvotn s Jov>n F., 
Kudelkln koplyčioje, 4332 So. 
California Avenue T>eldotuvės 
Ivvks SeStodlenl. Sausio 30 d. 
1943 m. IS konlvėlos P - SO vnl. 
rvto hus atlydėtas I Nekalto 
Pr»*ld. Sv. Psn. norą pik** hož- 
nvčla, kurloie Ivvks e-edulln- 
ros pamnidos u* velionio «leln. 
Po P"mal<4„ bus nulydėtas , 
šv. Kazimiero kapines.

NuoStrd’lnl kviečiame vi«us 
gimines, drnn«m«-es Ir ps*i«»s- 

mus-as do’vvontl Šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris. Podok’f'a. 7*>>sūn«s, 
Senio. Rro’ls Ir Giminės.

Ijaldot. direktorius .Tohn F 
Eudeikis. Tel. tyifavetfe 0727.

(Prašome nesiųsti gėlių.)

ANTANAS VALINTIS
Mirė Sausio 26 d. 1943 m. 

5:15 vai. ryte. sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
IS Raseinių apskričio. Jurbar
ko parapijos, Montvillų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterĮ Epilly (po pirmu vyru 
Palulls); dukterj Sophle Gai- 
zat Ir žentą Jerome: du sūnus 
Juozapą marčia Valerla ir 
Antaną marčia Rernice; posū
ni Tom Palulls (U. S. kariuo
menėje): podukre Jean Meda
lis Ir žentą Charles; 3 anukus; 
seserį Marlioną Rendzaltis Ir 
Kelmą. Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko irgi artimų 
giminių.

Kūnas paSarvotas namuose: 
1 544 So. Cicero Avė.. Cicero, 
III., Tel. Cicero 7188. laidotu
vės (vyks SeStadlen). Sausio 30. 
IR namų 9-00 vai. rvto bus at
lydėtas J šv. Antano parapllos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.

NuoRirdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažls- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Moteris. Duktė. Sūna1, Žen
tai. Marčios. Posūnis, Podukrė 
Sesuo Ir Giminės.

Laldot. direktorius Mažeika 
ir Evanauskaą, Telef. Yards 
1138-1139. *

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų Ir veiklų pardavimo patarnavl. 
mą. Mes turim suvlrš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogrelčiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Katate biznvle. 2411 
S. 52ND AVĖ., Pilone CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčlams. Nuo 6800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

’ Phone: CICERO 453.

PORTERIŲ
TUOJAU

Keletą Pastovių Vietų
KREIPKITfiS Į MR. HARTLE 

Nuo 9 iki 12 pietų

MORRIS B. SACHS 
6638 S. Halsted

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

REMKITE “DRAUGĄ”

SALDAINIŲ DIRBTUVft

Gaminanti nekuriuos saldainius dėl 
kariuomenės, reikalauja Pakerkų ir 
Pagelblninkiu. Patyrusios ar ne. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. Pa
stovūs durbai. Atsišaukite bile diena 
išskiriant sekmadieniais.
NUTRINE CANDY CO. 421 W. Erto

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

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

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

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

(CICERONAS).

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonu CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonu Grovehill 0142

Mūsų patarnavimu yra greitu, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamu.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
11 atotiea WGES (1390). au Povilu ftaltimleru.

Pula.sk
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Didysis Amerikos vaidmuo
Kad Caaablankoj, Afrikoj, įvykusios Prezidento Roo

sevelto įr premiero Chnrchillio konferencijos nutarimai
* L.nėra tuščias žodis, galime jausti iš karo eigos praėju

siais metais, kuriais visuose frontuose pereita į ofen- 
syvą. Pasisakymas, kad šiemet toji ofensyvą bus dar 
labiau pagyvinta, yra paremtas pažadėjimu teikti dar 
daugiau paramos ir rusams ir kiniečiams.

Jei 1942 m. visuose karo frontuose davė persvarą 
Jungtinėms Tautoms, tai ačiū Jungtinių Valstybių in
dustrijos galybei. Iš Amerikos dirbtuvių dideliais kie
kiais ėjo visokios rūšies ginklai ir amunicija į karo 
frontus. Neužmirškime, kad Amerikos Lend-Lease jau 
pasiuntė santarvininkams karo pabūklų keturių bilijo
nų dolerių vertės. 1942 metais išvežta santarvininkams 
į karo frontus penkis kartus daugiau ginklų ir amuni
cijos negu 1941 m. Ir šia proga reikia pasakyti, kad 
Amerikos karo pramonės nepaprastai didelis pajėgu
mas pagamina karo pabūklų daugiau, negu jų pajėgia
ma išgabenti. Dėl to dabar svarbiausias yra rūpestis 
pagyvinti transportaciją ir padidinti jos apsaugą nuo 
priešų submarinų siautimo. *
KAS IR KIEK GAVO PARAMOS? v

Manome, kad mūsų skaitytojams bus įdomūs šie skait
menys: ligšiol Amerikos karo pramonės gaminių tris
dešimts nuošimčių teko Didžiajai Britanijai; dvide
šimts penki nuošimčiai Rusijai ir 35 nuošimčiai britų 
dominuojančioms teritorijoms — Egiptui, Indijai, Aus
tralijai ir 1.1.

Kaip svarbūs yra šie frontai ir kokios reikšmės jiems 
turi Amerikos karo pramonės gaminiai, apie tai, be
rods, ir kalbėti netenka.

Britų salos yra svarbiausias mūšių laukas Vakarų 
Europoj, per kurį eina karo reikmenų redistribucija ki
tiems frontams. Kad ruąai puikiai sunaudoja iš Ame
rikos gautus ginklus ir amuniciją, matome iš to, kaip 
smarkiai jie pliekia vokiečius. Ilgasis frontas, kuris 
eina nuo Egipto iki Australijos taip pat yra nepapras
tai didelės reikšmės.
PARAMA KINIJAI

Tik gaila, kad Kinija mažiausią nuošimtį tegavo pa
ramos iš Lend-Lease. Tik trečią nuošimtį. Bet Kinijos 
vyriausybė, be abejonės, aiškiai supranta, kad jai tik 
tiek paramos tesuteikta ne dėl to, kad jos karo fron
tas neturėtų reikšmės, bet dėl to, kad buvo susidurta 
su dideliais transportacijos sunkumais. Todėl Jungti
nės Tautos labai rimtai imasi žygių tuos kelius į Ki
niją atidaryti plačiau. Juk tuo tikslu ir Burnoj pra
dėta ofensyvą, kad japonus iš ten iškrapštyti.

Kinija, kaip gerai žinom, gali suvaidinti ir, be abejo
nės, suvaidins vieną iš svarbiausių rolių Japonijos mi- 
litarizmą sutriuškinti. Ne be reikalo ir Casablankos 
konferencijoj kiniečiams pažadėta stipri parama. 
TAUTŲ BENDRADARBIAVIMAS IR PERGALE

Jungtinių Valstybių taip vadinamas Lend-Lease įsta
tymas, sulyg kurio duodama santarvininkams parama, 
yra tikrai šaunus įstatymas. Be kitų, viri sužymėtų 
dalykų, jis glaudžiai suriša Jungtines Tautas tokiam 
bendradarbiavimui, kokio ligšiol pasaulyje dar nėra 
buvę. Tai duoda visišką užtikrinimą, kad karas bus 
laimėtas ir kad pastovi ir teisinga taika pokariniame 
pasaulyje bus atstatyta.

Nieks šiandien negali abejoti ir neabejoja apie tai, 
kad — kaip svarbų vaidmenį Vaidina Amerikos karo 
pramonės gamyba ir šauni U. S. kariuomenė karo fron
tuose, taip svarbų vaidmenį vaidins Jungtinių Valsty
bių diplomatai prie taikos konferencijos stalo. Ir dau
giau galima pasakyti — šiame kare Amerikos vaidmuo 
yra pats svarbiausias, def to ir jos žodis taikos kon
ferencijoj bus svariausias.

Melagystėmis netoli tevažiuos
f K .

Po Casablankos konferencijos nacių šulai Vokietijoj 
mėgino linksmai visuomenę nuteikti. Bet nepavyko. 
Priešingai — vokiečių visuomenė, matydama nepasise
kimus karo frontuose ir jausdami šuoliais stiprėjan
čią Jungtinių Tautų ofensyvą, vis labiau pradeda neri
mauti. Tie vokiečiai, kuriuos vienu ar kibu būdu ga
lėjo pasiekti žinios apie istoriškąjį Prezidento Roose
velto pareiškimą, kad au vokiečiais, italais ir japonais 
apie taiką negalės būti jokios kalbos, kol nehw pa
siekta pergalė visa pilkuma, tikrai nusiminė. Reiškia, 
jei priešai nori taikos, jie be jokių sąlygų turi pasi
duoti. >

Tosios žinios labai žymiai gali prisidėti prie sukili
mų prieš nacius Vokietijos viduje. Mat, kai žmonėms 
pasidarys aiškiu jog jų krašto nugalėjimas yra aiš
kus, jie atvirai reikalaus eiti prie taikos au santarvi
ninkais. Jei Hitleris atsisakytų jų valią pildyti, tada 
būtų daromi žygiai nuversti jo kruvinąjį režimą. Dėl 
to Hitleris ir jo adjutantai mėgina teisybę apie karo 
eigą slėpti ir įtikinti vokiečių visuomenę, kad jie vis 
dar laimi. Tačiau, anot teisingo priežodžio, melagys
tėmis netoli tenuvažiuosi. Greitai suras savo nelaimin
go kelio galą ir naciai. ,

Geras reiškinys
Prancūzijos kolonijos Afrikoj yra svarbus punktas 

ir strateginiu ir kitais atžvilgiais. Del to ten pernai 
rudenį padaryta sėkminga invazija, kuri, kaip visi ži
nome, labai neigiamai paveikė į nacius ir fašistus.

Moralinis prancūzų tautos, kurią Hitleris savo blitz- 
kriegais taip žiauria# pribloškė, gaivinamas taip pat 
yra labai svarbus ir didelis reikalas, šiam tikslui tar
nauja Šiaurės Afrika.
• Dėl to galime numanyti, kodėl į šiaurės Afriką tiek 
daug rimto dėmesio yra kreipiama, kodėl tiek daug 
pastangų dedama, kad ^įtaikinti gen. Giraud ir gen. 
De Gaulle, kad atstatyti laisvėje esančių prancūzų vie
ningumas.
• Tad, ir tuo atžvilgiu Casablankos konferencijoj bus
daug pasiekta. Gen. Giraud ir gen. De Gaulle sutiko 
bendromis jėgomis kariauti prieš ašį, vaduoti Pran
cūziją. . \

Tai yra geras reiškinys.

Mūsų pareigos
Apskaičiuojama, kad yra reikalinga šešiolikos darbi

ninkų karo pramonei, kad aprūpinti įvairiais reikme
nimis vieną kareivį karo fronte.

Tai aiškiai pasako, kaip svarbų darbą dirba darbi
ninkai karo pramonėse ir kaip didelis yra reikalas 
mums visiems nuolat' ir kiek tik išsigalime pirkti U. S. 
karo bonus, kad mūsų šauniai kariuomenei aprūpinti 
lėšų nepritrūktų.

Kai visi tinkamai atliksime pareigas savo kraštui, 
greičiau nugalėsime priešus ir greičiau taikos susilauk
sime.

Į SPAUDOS APŽVALGA ]
Vyčių vajus

“Vyties” sausio mėn. numeryje L. Vyčių centras 
skelbia naujų narių vajų. Pirm. Pr. Razvadauskas sa
vo atsišaukime tarp kitko sako:

“Vajų skelbiame, bet norėčiau, kad nepasiliktų tik 
vajus, bet, kad gražiai nuoširdžiai pasidarbuotume lr 

vajaus rezultatai būtų džiuginanti; kad visi mūsų 
draugai, kurie dar ne Vyčių organizacijoje, būtų po 
Liet. Vyčių garbinga vėliava.

“Aišku, kad darbas bus sunkus, ypač dabar, kada 
karas sudrumstė visų ramybę lr didžiumoje vyrauja 
pesimizmo dvasia; vienok, mumyse neturėtų būti pe
simizmui apsileidimui vietos. Mes esamė vyčiai ir tą 
vytišką dvasią turime mūsų visuomenei parodyti ir 
savo organizacijoje sunaudoti.

‘‘Kadangi didžiuma jaunųjų vyrų vyksta į kariuo
menę, todėl šiais metais prirašykime į organizaciją: 
jaunesnio ir senesnio amžiaus, kurie į kariuomenę ne
šaukiami, prirašykime merginas, steigkime jauname- 
čių skyrių*, o organizacijos Skaičius nemažės, bet vis 
didės ir galėsime džiaugtis savo darbo vaisiais.

“Kad darbas būtų sėkmingas, ) talką kviečiu gar
binguosius kunigus, visuomenės vadus ir Vyčių prie
telius. Ateikite į taiką jaunimui, gi jaunimas ateis 
pas jus. Turiu vilties, kad nuoširdžiai Vyčiams padė
site!” , '

Ištikrųjų, reiktų rimto dėmesio kreipti į šios svar
bios mūsų jaunimo organizacijos vajų.
fr.-r.

Nusipirkęs U. S. karo boną, nesiskubink jį iškeisti, 
bet laikyk.

san

kumpai

Penktadienis, saus. 29, 1943 
u

Amerildečių žygiai į Siau
rės Afriką praėj-usių metų 
rudenį, sujudino visą pran
cūzų tautą.

Anglų ir amerikiečių sėk
minga ofenzyva prieš naeius 
ir fašistus dar labiau įtiki
no prancūzus, kad jų išlais
vinimo valanda jau netoli.

Dėl to ir patys savo ini
ciatyva pradėjo veikti.

•
Tai vienur, tai kitur Pran 

čūzijoj pradėjo įvykti pasi
priešinimų okupantams.

Bet, štai, šiomis dienomis 
Marseille rajone suorgani
zuotas visai rimtas pasiprie
šinimas nacių okupacijai. 
Nors sukilėliai žinojo, koks 
likimas jų laukia, tačiau ir 
mirties nebijodami jie atvi
rai pradėjo kovoti su na
ciais.

išimtai prancūzų sukilėlių 
sušaudyta. Bet jų pralietas 
kraujas visoje tautoje su
kels tokią audrą, kurią nu
malšinti okupantams daug 
kainuos.

•
Galime būti tikri, kad Ca- 

sablankoj įvykusi Preziden
to Roosevelto ir premiero 
Churchillio konferencija dar 
labiau sukels prancūzus prieš 
okupantus.

Gen. Giraud ir gen. De 
Gualle susitarimas Afriko
je taip pat bus stipriu aks
tinu didesniu užsimojimu ko 
voti su vokiečiais užgrobi 
kais.

šių dienų įvykiai žymiai
padidino Prancūzijos išsilais 
vinimo viltis. ,

Padidino ir jų kovą prieš 
žiaurią nacių okupaciją.

■■■■ ■ ui - ■ ' i .

Kas įvyko prieš 25 m.
, Riaušės Berlyne... Po kan
clerio kalbos, kuria jis at-

Po svietą pasidairius
Čikagos balšavikų čyfas 

Andriulis surado, kad Ar- 
getnina susirgus komuniz
mo baime. Ta j a liga susirgę 
Prancūzijos valdonai, taja 
liga s£rga ir geras skaičius - 
lietuvių. Tik jie, balšavikai, 
esą sveiki kaip ridikai.

Andriulis fones krečia. 
Balšavikai yra didžiausi ka
pitalizmo baimės Lgoniai. 
Prieš karą toji liga juos taip 
mučijo, kad neturėjo vietos. 
Karui užėjus papūtė kitokie 
vėjai ir tą ligą truputį pra
vėdino. Pamatysit, tavorš
čiai, kas dėsis po kara Se
noji kapitalizmo pliurzė 
(flu) juos visiškai pribaigs.

gerokai pasigeria, tuomet 
ant žemės jam matosi ne tik 
Marso, ale ir kitų planetų 
gyventojai.

Aną dien žinomas bedievis 
suėjęs kataliką užvedė ginčą 
apie religiją. Laisvamanis 
drąsiai pareiškė, kad ant že 
mės visos religijos yra ge
ros.

— Jei visos yra geros, 
kaip sakai, tai ir tamsta 
privalėtum bent vieną turė
ti, — atsakė katalikas.

dumi

Sakoma, kad ant Marso 
yra gyventojų, tik jie ne to
kie, kaip ant žemės. Vincui 
Budelei sykį užėjo ant mįs
lės noras pamatyti tuos Mar 
so gyventojus. Suėjęs jis sa 
vo draugą Igną Aurutį sa
ko: . ,

— Igi, tiki, ar ne, kad ant 
Marso yra gyventojų?

— Spėjama, bet tikrai dar 
nežinoma. Gal, ir yra... Na, 
kas tau parūpo.

— Kas reikia daryti, kad 
juos pamatyti? — klausia 
Budelė.

— Reikia gerai pasigerti, 
atsakė Aurutis. Kai žmogus

sakė prezidentui Wilsonui į 
paskelbtas taikos sąlygas, 
Berlyne įvyko priešvaldiš- 
kos žmonių demonstracijos 
reikalaujant taikos. Kilo ir 
riaušės, kurias nelengva bu
vo numalšinti.

Tfo you
A LOA1Ū

>i j,
Vieną sekmadienį per pa

mokslą apie gailestingumą 
ir artimo meilę žmonės ste
bėjosi matydami žinomą 
šykštuolį klausant pamoks
lo ašarotomis akimis. Po vi
sam, išėjus iš bažnyčios pa
žįstamas priėjęs šykštuolį 
paklausė:

— Na, kaip šios dienos 
pamokslas patiko.

— Toks gražus, toks įti
kinantis, — atsakė šykštuo
lis, — kad beklausant net 
mane patį paėmė noras nuo 
šios dienos eiti jžmones ir 
prašyti išmaldos.
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LAIŠKAS IŠ ŠVEDIJOS APIE 
LIETUVĄ IR JOS ŽMONES

(Red. pastaba: šis laiškas skaito paskaitas Vilniaus u- 
gautas iš vieno patikimo as- niversitete, o žmona su vai- 
mens Švedijoje, kurio pa-i kais gyvena Mažeikiuose, 
vardės dėl suprantamų prie- nes ten lengviau su maistu, i
žasčių skelbti negalime. Laiš Navakas, kaip dar bolše-
ke duodama nemažai žinių vikam8 e8ant Ljetuvoje ėjo 
apie Lietuvą ir lietuvius> vo-; kalbo, buvo truputj pa,ręs
kiečių okupacijoje, todėl į- nervais, bet, kaip dabar ra-

DIENRAŠTIS DRAUGAS

FLYNN LIUDIJA Valdžios Paskolos Namą Pataisymams

domesnės ištraukos perdus ŠQ N N gyvena kaime pas, 
damos visuomenei). brolį (buvuaį generolą). Vi-
- ... . , , sa šilingų šeimyna išvežta

į Kazakstaną. Mudviejų pa- 
Gyvename Švedijojev ir žįstamas inž. Narutavičius 1

žvalgomės kas čia bu.?. Vi- dabar yra Vilniaus elektros,
sur aplinkui karas, tai" mes stoties direktorių ir šiaip
jaučiamės lyg maiše, iš ku- taip gyvena. Jų duktė Da-,
rio nėra skylių išlysti. Laiš- nutė tai smarkiai sublogusį.!
kais tai dar susisiekiame lr .Tiki vyras tryvaasu jumis Amerikoje, pažįs- ’ Filmų žvaigždė Errol Flynn, su savo advokatu, Jerry
tarnais Anglijoje ir net su Buvęs vidaus reikalų mi- Gei’ler, atsisėdo į liudytojo kėdę, Los Angeles teisme, kad 
žmonėmis okupuotoje Euro- nisteris Rusteika esąs nu- atsakyti j dviejų nepilnamečių mergaičių apkaltinimu’.
poje. Tik tie laiškai baisiai šautas kartu su buv. vice- ____________________________________________________
ilgai eina mat, jie turi pe- ministerių Giedraičiu. N. N. čių, kuris buvo gavęs Ro- vaikais. Domą Stankūną tol 
įeiti per įvairių cenzorių rašo gavęs laišką iš Raitei- ckefellerio stipendiją ir vie- šepikai įkalino tuojau po 
rankas, todėl ir užtrunka, kienės. Ji tebegyvenanti sa- nerius metus studijavo prieš Lietvvos okupavimo ir se- 
Pereitą savaitę gavau laiš- vo namuose, o duktė Danutė karą Amerikos universite- kančiais metais (kovo m.) 
ką iš Berlyno nuo mūsų ben- ištekėjo už kokio tai smul- tuose. N. N. sakosi gavęs išvežė, o jo žmona su sūne

Nors federalė valdžia drau- nori daryti pagerinimus tau 
džia iki karo pabaigos sta- pyti kuro suvartojimą, kai£ 
tymą naujų namų, ku.ie nė- pakeitimą aliejaus pečiaus į 
ta būtinai reikalingi karo anglies pečių, arba įvesti 
pastangai, bet leidžia patai- daugiau durų a:ba langų, 
syti arba perdirbti (atre- gali irgi gauti paekslo3. Pa- 
mon tuoti) dabartinius na- skolos šiems tikslams n e pa
muš, kaipo gyvenimo vietas dengtos Federal Reserve 
karo darbininkams. Systemos Kredito patvarky-

Tam tikslui .galima gauti niais ir gali tęstis per tris 
paskolas visose šrl es daly- metus.
se. per* daugiau kaip 5,000 Gavimui paskolos atre- 
bankų ir kitų įstaigų, kurios montuoti namą arba biznio 
skolina pinigus. To iau, to- namą karo darbininkams 
kias paskolas apdraudžia reikalingos kelios kvalifika- 
Federal Housing Adminis- cijos. Pirma, namas turi bū- 
tration, valdžios įstaiga, ku ti vietoje, kur namų padėūs 
riai pavesta pataisymo ir at dėl karo darbininkų yra kri- 
remontavimo. tingas arba netinkamas.

Lengva gauti paskolas pa- Nes karo darbininkai skai-
taisymams ir reikalingiems tomi nariai, ginkluotų jėgų, . ------ ——
pagerinimams kaip dažy- vyrai ir moterys, kurie dir- vienos arba daugiau šeimų 
mui, išpopieravimui, stoge b* įstaigose, kurios gami- namą.
pataisymui ir pan. Galima n* karo medžiagą. Antra, Kad pradėti atremontavi- 
tiems tikslams pasiskolinti visos aplikacijos dėl pasko- mo projektą, nuosavybės sa-

G-NASHING
Me

AXIS
OSŪIH NASH

American freedom 
Or else Japaneedom—
Of which are you ionder? 

Be a victory bonder!

llliutmllon tf Glb Cnclnl.
BUY WAR BONDS 

AND STAMPS
V. S. Treasury Department.

iki $2,500. Bet reikia prisi- šiam tikslui turi užtik- 
laikyti Federal Reserve Sys- f^ti kad per 60 d. po pa- 
tem kredito taisyklių ir pa- baigimo projekto pirmenybė

vininkas turi gauti autoriza 
vimą nuo War Production 
Board. jeigu jis planuoja

dro pažįstamo N. N., kuris kaus valdininko. Jie visi iš jo laišką, kuriame ražo liu, kurio tėvui nebeteko nė * sk°l°s turi būti atmokėtos , uotą aro dar inin vartoti kritišką medžiagą, 
užtruko kelionėje daugiau trys kartu ir gyvena. Varg- gy šeima gyvenąs Vilniuje 
kaip mėnesį, o taikos metu šė Rusteikienė vis dar tiki,, įr skaito paskaitas univer- Nacių žiaurumai 
laiškai iš Berlyno ateidavo kad jos vyras gyvas, ma-, sitete. Iš jo patyręs, kad matyti, liko Lietuvoje ir da- 
į Stockholmą per dvi tris tyt, niekas tos vilties į akis, Lesauskas išvežtas, o Le- , bar m0kytojauja “Aušros” 
dienas. Jis rašo, kad nuo nenori jai slopinti. Beje pas į sauskienė Kaune dirba bu- gimnazijoje Kaune 
pat vokiečių okupavimo Lie- N. N. buvo užėjęs pulk. Ur-Į galtere kokioj tai. firmoj.
tuvos vis daro žygius gauti bonas, kuris laikinai buvo Buvęs vidaus reikalų vice; SJ išvežimais Lielu-

į 12 mėnesių. Nereik leidimo kams. 
iš War Production Board Jeigu sutikta su 
gauti reikalingą medžiagą niais patvarkymais

kur pagerinimai kaštuos 
pradi- daugiau kaip $200. Kad gau- 
pasko- ti pirmenybės ‘ratings’ iš

paprastam pataisymo 
bui.

dar- los iki $5,000 duodamos. War Production Board, nuo-
Nors turi būti atmokėtos savybės savininkai turi pa- 

Bet tos pataisos neturi mėnesiniais mokesčiais, bet duoti aplikacijar dėl medžią

ministeris Štencelis išvežtas, 
o štencelienė laisvai gyve
nanti Kaune. Kaip tas jai 
pasisekė, sunku įspėti, ne? 
ji yra žydiškos kilmės. Beje 
jos duktė kur tai slapstosi, 
o gal jau ir dingusi. Micke
vičienė (prof. Krėvės Micke-

leidimą grįžti į Lietuvą, bet atvažiavęs Berlynan ir pa
iki pat šiol be jokių parėk- šakojo kalbėjęsis su dabar 
mių. Daugeliui pavyko gau- Lietuvoje gyvenančiu tuvu- 
ti leidimą, bet ir tai su vi- siu banko direktorių Sode. 
šokiais -apribojimais. Nors Pastarasis buvęs kartu su 
tas mano bičiulis ir. negali Rusteika ir Giedraičiu v.a- 
man visko parašyti, bet iš romas Rusijon, bet kur tai 
jo Laiškų suprantu, kad vo- prie Minsko įvykusi panika,
kiečiai ypatingai vengia'duo ir sargai pradėję kalinius vičiaus žmona) gyvena su 
ti leidimus tiems lietuviams, šaudyti. Sode kritęs griovin šeima Vilniuje už gruzinę..., 
kurie turi kokį turtą Lietu- ir nudavęs negyvą, o kai o jų duktė ištekėjo už inž. 
voje. Vienam (rodos, dr. Ka- vėliau atsikėlęs, tai pama- Mošinskio.
rveliui) buvę aiškiai paša- tęs save begulint tarp dau- ,, , ... i . Baisus gyvenimaskyta, kad jis gaus leidimą gybes lavonų, kurių tarpe
grįžti į Lietuvą, jei pasira- aiškiai pažinęs Rusteikos ir Kad ir didžiausi sumiši- 
šys dokumentą, kad nereiks Giedrričio lavonus. Kiek čia mai ir bėdos, gyvenimas da-

vos žmonių nelaimės nepa
sibaigė. Vokiečiai naikina 
Lietuvos žydus ir tam šlykš
čiam dhrbui mėgina (jėga 
panaudoti lietuvius. Vos a- 
tėję į Lietuvą vokiečiai pra
dėjo organizuoti “apsaugos 
batalijomis ”, lurie turėjo 
eiti neva policijos pareigas. 
Buvę policininką’, ir atsar
gos kariai buvo raginami 
registruotis ir daugelis už-

pakeisti namą ir neprivalo gab tęstis per septynis me- 
būti per puikios ; kitais žo- tus.
džiais, paskolos nebus duo Paskolos duodamos pakei 
damos padailinimo tikslams, sti attikus, skiepus arba ki-

Namų savininkai, kurie tus neužbaigtus kambarius 
arba apartamentus, ąrba pa

vienam kitam nusišypso lai
mė. Kaip jau žinai, Baluty- 
tė yra ištekėjusi už Lietu
vos piliečio Rozenblato. Be- 
sigelbėdami nuo okupantų 
abu atsidūrė Švedijoje be
pinigų ir pragyvenimo šal- 

sire^travo, nes juk SVv«n-, unio. Dabar jie abu dirba
Amerikos atstovybėje ir gy
vena pakenčiamai. Kaip ma-

ti reikia. Ve kiečiai tuos ba 
talijonue pradėjo naudoti

jokių pretenzijų į savo tur- tieeos yra, sunku pasakyti, 
tą Lietuvoje. Berlyne yra

ro savo. Lietuvoje yra likę
nes apie Rusteikos nužudy- daug perskirtų šeimų — vie- 

pom našlių moterų iš Lie- mą buvo ir kitokių versijų.1 nų išvežti vyrai, o žmonos 
tuvos jau senyvo amžiaus, _ , . , t , . . likusios Lietuvoje, o kitų at
kurtos turi Lietuvoje ūkius1 °8, Pat8 al^ pa. virkščiai. Sakysim, čaplikie-
ir vis klabina vokiečių įstai
gas leidimo grįžti į Lietu
vą, bet be pasekmių. Jos čia 
pateko bėgdamos nuo bolše
vikų, bet kaip toje patar
lėje, nuo meškos bėgo — 
ant vilko užbėgo.

pažinai vaikų darželių vedė- 
j ją ir organizatorę Marytę 
I Nemekšaitę. Ji kaip tai iš
liko, ir Algirdas Nasvytis 
pasakojo N. N. sutikęs ją 
gatvėje Kaune ir kalbėjęsis.
Vargšai Aravičiai ir Papeč- 
kiai visi išvežti.
Nežinia kur naciai išvežėIš vienos pusės berlyniškė 

lietuvių kolonija gerokai ministerj skirpą 
mažėjusi, bet iš kitos pusės1
atsirado naujų — tai dar
bininkai atvežti įvairiems 
darbams į fabrikus. Berly
nas ir kiti Vokietijos mies
tai tai dar lyg koks Babi-

Kur vokiečiai nudėjo bu
vusį Lietuvos ministerį Ber
lyne Škirpą, tai nesiseka pa
tirti, nors aš kelis kartus 
savo bičiuliui rašydamas į

nė (buv. vidaus reik. mi
nistro žmona) gyvena Ber
lyne, o jos vyras išvežtas, 
arba vėl, Aleksienė su mer
gaite išvežta, o jis liko Kau
ne, nes tuo metu sėdėjo ka
lėjime ir kaip tai užsiliko. 
Notaras Žilinskas išvežta?, o 
Lietuvoje likusi jo žmona 
suspėjo net ištekėti už bu
vusio aviacijos karininko 
Narako, kuris irgi sėdėjo 
Kauno devintam forte ir per 

! tai liko neišvežtas.

lonas, gatve eidamas nuolat Berlyną ir prašiau suteikti
girdėsi kalbant įvairiausio
mis Europos kalbomis, bet 
daugiausia tai lenkų ir ita 
lų.

Sutiko gen. Daukantą

Berlyne yra lietuvių baž
nyčia, tai sekmadieniais ten 
visi lietuviai ir traukia. Ten 

• N. N. rašo sutikęs ir gene
rolą Daukantą, kuris atva
žiavo iš Lietuvos trumpam 
laikui ir pasakojo, kaip bu
vo kalinamas bolševikų pusę 
metų ir išėjo ii kalėjimo (9 
forte) patB su kitais kali
niais, pasinaudodamas są
myšiu, kai prasidėjus karui 
su vokiečiais kalėjimo sar 
gai išlakstė ir juos visai už 
miršo. Jia neblogai atrodo,

šitų informacijų. Paskuti
niam laiške jis lyg tai tarp 
kitko rašo, kad neseniai ma
tęsis su škirpiene. kuri sa
kėsi artimiausiu laiku va
žiuojanti Kaunan.

Buvusiam direktoriui Nor 
kaičiui taip pat nesiseka 
grįžti Lietuvon, todėl, pra
radęs visas viltis, apsigy
veno ūkyje kur tai Silezijo
je. Jo žmona smarkokai sir
go, bet vis tik jie šiaip taip 
verčiasi.

Gal jau girdėjai, kad mi
rė dr. Kuzma staiga nuo šir
dies trambozo. O juk tai bu
vo dar jaunas ir gabus vy
ras, taip gaila.

Rodos, kad ir pats paži
nai Biržiškos žentą Zakevi-

savo, tikslams, išblaškė po . , .. , , .. .. ' . “ tote, jūsų demokratinio kra-visą Europą —- ’ų rasi —ir„ „ z. ,.....................štq įstaigos jau ir dabar
Varsuvr. ir Gddijoj ir ki- . x - „ T •. . . gelbsti musų žmonėms. Lie-tur. Ne vieną jų pasiuntė ir 
į frontą prieš bolševiku?.

tuvos žmonės,, kaip justi,
, A , _ , . , irgi visas viltis deda tik į
5yg bU^_neglnt.F_a ! Ameriką, nes kitaip padėtis
bė veik pilną mobilizaciją, 
o kas nuo jos išlikę, tai siun
čia darbams į fabrikus Vo
kietijoje. Nelaiminga mūsų 
tauta — ji draskoma ir iš 
rytų ir iš vakarų. Kada ka
ras pasibaigs, tiesiog baisiu 
ir pagalvoti, kas bus likę iš 
mūsų žmonių.
Švedijoje gyvenimas 
pakenčiamas

švedijoje gyvenimas pa
kenčiamas, no r r užsiliku-
siems lietuviam-, ir sunko- 

Iš jaunųjų karto, ypatin-| kg cu gyvena algtovag Gl.
gai daug šeimų perskirta 
Advokatas Bilt rūšis buvo 
gaudoma? išvežimui, bet kur 
tai slapstėsi, tai tada bol
ševikai pagavo jo žmoną, o 
jia liko su dviem mažais

lys ir buvęs Lietuvos Pa
siuntinybės tarnautojas Ži
linskas su šeimom. Sumažė
ju? užsienio prekybai, dar
bo gauti veik neįmanoma, o 
gyventi reikia. Bet ir čia

gos arčiausiam Federal Hou
sing Administration ofisui.

Galima gauti smulkmeniš
kų informacijų, bet iš bet 
kurio banko arba vietinio

keisti namą, kuris nevartoja i Federal Housing Adminis- 
mas kaipo gyvenimo vietą į tration Ofiso. FLIS

atrodo beviltiška. L. N. 
Stockholm,
1942 m. lapkričio 26 d.

Everybody ravės about your 

salads, Peg.What’s thę secret?

MILLIONS AOtlI—Miracle Whip įocs work uionfcis 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine roayonnaise, Mindė Whip is 
by far America*! favorite salad dressing.

* * « *

UtSi

MIRACLE WHIP’ 
Its "different ’ flavor 
always makes a hit.

««**** + ★**<***

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU MORGICIU !
STATYBAI — REMONTĄ VIMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I t)
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS TOMAMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

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.
^KNIAUKIA IR CYM1AIJS1A LIKTU VIV FINANSINE (STAIGA 

— IR Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 IM 4<w. M. Moteris. Sec’y 3236 SO. HALSTED ST

Ph^ LIBtRAL f AOHIMOS

FACTS YOU NBVER KNEW!.’.’

The HSAO- • 

SHRINKING, JIVARO
INOANS OF SOUTH AMER-7 

ICA, PAPALVZE THEIR
EMEMIES WITH BLOW DARTS 
WHICH SClENTriSTS 
BELItVE ARE 
COVBREO */|TH A 
POWERF<JL CAQ- 
OlAC OEPCES- 
5ENT WHICH 
MAY ASSIST IN 
D6VELOPING

LOCAL
ANISTHBSIAU

_______________ By Bob Dart
cąm -rs/gy gq P

J.RIPLC BUULET---------- J8OO M PH.

7
Hm AOTUN, 
frahcejn 
14 AS, A 
YOONG UAW- 
YBR NAA\EO 
CHASSANCE 
PLBAOEO THAT 
Hl« CUENTS COOLD I 
OfteyTHE COURT s
BOMMONS onlbsb THB _____
PLAINTFF'S CAT VVOULD STOP 
MOtJSBTING THBM. \ _ 
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CHICAGOJE
West Pullmano 
naujienos

IR APYLINKĖSE
Kas girdėt 
So. Chicagoj

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos šiems metams t meti
sais užtvirtinti: Petras Mi- 
kolaitis ir Evaldas RadaVi- 
Čius. Abu yra gabūs ir pa-1 
tyrę tame darbe.

Praeitą sekmadieni prie 
bažnyčios žmonėms buvo da
linama parapijos 1942 m. fi
nansinė apyskaita. Pasiro-

Dar tebeserga
Kun. V. černauskas tebe- 

sigydo Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Parapijonai prašo Die
vo klebonui sveikatos, kad 
veikiau grįžtų į parapijos 
veikimą.

Ligoniai
P. Dubinskas, pavyzdin

gas parapijonas, randasi S. 
Chicagos ligoninėje. Taipgi

A V-Home solvages materials needed for war production. 
Search doscts, atties,* and basements for serap, suggests 
OCD, and keep these spaces clearcd of trash to protect 
against fire, both from fire bombs and from carelessness. 
The illustration was conhibuUd by Gluyas Willioms. Make 
your home a V-Homel

do, parapijos finansinis sto-, 
vis yra kuo puikiausias. Pra-' Petraus^ienė gydosi na- 
eitais metais apie parapijor-m,uase » 820 East 89th St. A-

namus buvo daug kas patai 
yta, nudažyta ir nupirkta 
iskas kainavo apie $2,000 

Visos sąskaitos apmokėtos 
Be to, iš praeitų metų pa 
jamų dar liko šiems metanu 
balansas $1,120.90. Garbi 
klebonui kun. M. Švarliui ii 
parapijos darbuotojams u: 
gražų praeitais metaįs pasi 
darbavimą parapijos naudai 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapijor 
finansinis stovis yra s.uviri 
$3,500.00, o skolos parapiji 
turi tik $2,000.00 (kurios 
terminas baigiasi tik 1946 
m.). Vadinasi, parapija be 
skolos!

T
V

Pastangomis kleb. kun. M. 
Švarlio suorganizuota Ka
reivių Motinų klūbas. Rei
kia pažymėti, kad iš mūsų 
parapijos jau tarnau ja Dė
dės Šamo kariuomenėje 73 
jaunuoliai. Kareivių Motinų 
klūbo susirin k imą^r įvyk8 
sausio 29 d., tai yra penkta
dienio vakare, mokyklos 
kambaryje.

Pranešama iš anksto, kad 
vasario 14 d. parap. salėje 
Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
vietinis skyrius rengia šau
nų bankietą su gražia ir pa- 
trijotiška. programa ir šo
kiais. Bus ir kalbėtojų. Vi
sas parengimo pę'lnas eds 
Šv. Kazimiero vienuolijai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

bu yra nariai Saldžia'isios 
Širdies Jėzaus dr-jos. Pažįs- 
:ami malonėkite juos aplan
kyti.

Sodalicijos susirinkimas
Šv. Teresėlės Sodalicijos 

ris-mas atidėtas savaitę vė- 
iau, būtent vasario 8 d., dėl 
svarbių priežasčių. Narės 
prašomos įsidėmėti. Susirin
kimas bus 7:30 vai. vakare. 
Atvyks svečias kalbėtojas iš 
Civilian Defense. Yra svar
bių reikalų svarstymui.

‘ ‘Draugo” koncertas
Be abejo, sočikagiečiai 

gausiai dalyvaus dienraščio 
“Draugo” metiniam vasario 
21 d., Sokol salėje, 2345 S. 
Kedzie Avė., kur busi atvai
dinta operetė “Lietuvaitė”. 
Gerai bus tikietus įsigyti iš 
anksto. Mūsų pareiga yra 
remti spaudą, kuri nušviečia 
mums teisybės kelią.

Parapijos komitetas
Šv. Juozapo parapijos ko

mitetą 1943 m. sudaro: P. 
Paulik, A. Stabulonis, A. 
Willis, A. Kibelkis, A. Che- 
pul, L. Ushen, F. Winkler, 
W. Church, M. Kalzanaus- 
kas, P. Snarskis, Shimku«, 
Wialenčius, B. Pečiulis, J'. 
Witkus. Visi gabūs, energin
gi vyrai pasiryžę darbuotis 
parapijos gerovei. • Rap.

Mūsų parapijos šią vasa
rą piknikai Vytauto parke

Iš ARD centroVajaus vakarienė
Bridgeport. — Kadangi 

artinasi Tėvų Marijonų Ben-, įvyko sausio 17 d., vienuo- 
dradarbių metinis seimas^ lyno patalpose.
šiuo laikotarpiu eina visose 
kolonijose įvairūs bendra
darbių parengimai. Nuo to 
neatsilieka ir Marijonų Ben
dradarbių 10 skyrius; jisai

Pramoga ir vaišės
Brighton Pairk. — ARD 6 

skyrius rengia pramogą šį 
sekmadienį, 31 d. sausio 2 
valandą popiet, Rimkų na
muose, 4348 So. Artesian 
Avė.

Ne tik narės-rėmėjos kvie 
čiamos skaitlingai dalyvaut 
bet prašomos dar pasikvies
ti savo pažįstamus, kurie, 
gal, neturėjo progos rėmėjų 
pramogose pabuvoti. Jos už
tikrina, kad atsilankiusieji 
bus patenkinti. Be to, visi 
turės progos dovanų laimėt, 
o ant galo dar bus ir pavai
šinti. Vienutė

Raudonasis Kryžius
(Atkelta iš 3 pusi.

ARD centro susirinkimas

rengia vajaus vakarienę su 
gražia programa sekmadie-

Dėl labai svarbių priežas
čių neatsilankius pirminin
kei A. Nausėdienei, susirin
kimą vedė vice pirm? O. Rei- 
kauskienė.

Užregistravus skyrių at-
nį, sausio 31 d., parapijos stovės, rašt. V. Galnaitė per- 
salėj 6 vaL vakare. Rengi-, skaitė praeito susirinkimo 
mo komisija ir skyrius pas- i protokolą, kuris buvo pri- 
kutinėmis dienomis labai ;iž-į imtas kaip skaitytas, 
imti platinimu tikietų ir ra-! Toliau sekė skyrių rapor- 
ginimu visus savo prietelius tai

2 skyrius, Bridgeport, bu 
vo surengęs vakarienę nau 
dai šv. Kazimdero seselių 
Argentinoj. Pramoga davė 
pelno $300.00. Vajaus vaka
rienė įvyks bal. 11 d., para^ 
pijos salėj. Centro metinės 
vakarienės, kuri įvyks va
sario 28 d., vienuolyno au
ditorijoj, tikietus, kiek ga
vo, jau išpiatjn<|-ir reikala
vo daugiau.

5 skyrius, iš- Dievo Ap
vaizdos par., turėjo “buncc 
party’ ’ ir padarė gražaus 
pelno. Pranešė, kad “pantr> 
party’ ’ vietos seselių nau
dai bus sausio 21 d. Vajaus

kuo skaitlingiausiai į jų ren
giamą vakarienę. Žinoma, jie 
laukia ir svečių iš kitų ko
lonijų. Be abejonės, kad jų 
irgi bus.

Na, o ką jau besakyti a- 
pie programą, kurią išpildys 
prof. Antanas Pocius, žymu
sis muzikas ir kompozito
rius. Prof. A. Pociaus ypdp- 
vybėje šv.. Jurgio parapijoj 
randasi keletas chorų; kiek 
teko girdėti dalyvaus ir Rau
donojo Kryžiaus vieneto cho 
ras, k’iriam irgi vadovaus 

(prof. Pocius.
Ištikrųjų, verta atsilanky

ti ir pamatyti tokią gražią ...... ,
v. i vakariene jvyks kovo 21 dprogramą, ir arčiau susipa-' * / _ .

jos salėj. Centro vakarienės 
tikietus platina.

8 skyrius, Marąuette Pk. 
turės “bunco party” vas. 21 
d. parapijos salėj. Pradžia 
2 vai. popiet. Po “bunco’ 
“in corpore” važiuos į dnr 
“Draugo” koncertą. Centre 
vakarienės tikietus platina

9 skyrius, Cicero, Kalėdi 
dovanų vietos seselėms pri 
davė $19.00 ir Argentino; 
seselėms prisiuntė $20.00 
Vajaus vakarai bus\du: ko
vo 21 d., ir hal. 18 d., para
pijos salėj. Centro vakarie
nės tikietus platina.

Iš Federacijos apskr. ra
portą išdavė E. Paulienė.

Gražią kalbą pasakė ka 
pelionas kun. Urba.

Po susirinkimo pasišneku
čiuota prie skaniai sesučių 
pagamintų užkandžių. E. A

EVERY
PA Y DAY

BONO DAY

nūs kada mes visi drauge 
galime juokauti, bet rimtas 
kada telegramas praneša 
apie mirtį, kai kuriose šei
mose. Mūsų pareiga yra 
jiems pranešti. Vakar reikė
jo pranešti vienam vaikinui, 
kad jo motina mirė. Jis atė
jo čionai tris sykius verkda
mas, ir žinai kokia esu ver
kiau kartu. Tokius įvykius 
sunkų pergyventi — galiu 
dabar suprasti kodėl Raudo
nasis Kryžius siunčia mote
ris į panašias vietas ir, nors 
aš pergyvenu beveik tiek 
kiek ir jie jaučia, kad pade-' 

du jų mintis nuraminti.
Jeigu dabar pamatytume 

mano kambarį — tikrai ma
nytume kad jis yra “can- 
teen” — kiaušinių, kavos, 
visokių vaisių, saldainių, ci
garetų, lygiai kaip “obuolis 
mokytojai” nuo kariuome
nės ir laivyno. Kiaušinių la
bai sunku gauti, bet gavau 
kelis tuzinus nuo laivyno. Iš 
vieno tuzino pagaminau 
“ice cream” ir nunešiau ligo 
niams ligoninėje.

Čionai žaigždės labai švie 
čia. Ypač viena, kokia tai 
planeta, šviečia kaip mėnu
lis. Dabar žinau kaip “tro
pikų naktis” atrodo, jos tik
rai žavinančios. Mėnulis 
virš jūrų, kalnai iš trijų pu 
šių, uostas su laivais prie 
kranto, bilijonai žvaigždžių, 
mažas kalnelis apaugęs žo
lele, kur mes sėdžiame. Ši 
vieta yra viena iš pavojin
giausių ir mes nežinome ka
da. karas mus apsups, bet 
ligi šioliai1 nepaisant visokių 
darbelių viskas puiku.

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių per virš dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Slo laikraščio 
SkaitytoJams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaitų. Pasiųsi
me jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą da
li, ir jums nieko nekaštuos. Ne- 
siųskit pinigų, tik savo vardą ir 
adresą į:
ROSSE Products Co., Dept. X-6 
2708 W. Fanvell Avė., Chicago, Iii.
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Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO, 

JEWELRY 

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7287

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1460 k. ketvertais 7 v. v.

Nepamirškime visa, kad 
dienr. “Draugo” metinis ko 
ncertas įvyksta vasario 23 
d., Sokol salėje, 2345 So. Ke
dzie Avė. Bus atvaidinta vei-

bus: gegužės 2 d. ir liepos kalas-operetė “Lietuvaitė”. 
25 d. * Ii ’ ' Rap.

žinti su bridgeportiečiais ir 
jų bendradarbiais.

Taigi, aš, nors ir iš kitos 
kolonijos, tikrai važiuosiu 
pasiklausyti ir pasisvečiuo
ti, o jau vietiniai nėra ir 
kalbos, kuo skaitlingiausiai 
dalyvaus, nes žino, kad ren
giama vakarienė ir nuo jos 
likęs pelnas, skiriamas sei
mo sveikinimui. J. K.

HEALTHY, WEALTHY AND W1SE!
4&EALS SHOULD BE EATEN

UNDER PLEASANT CONDITIONS/
ONE SHOULD COME TO THE

TABLE NEATLV AND A PRO - 
PRIATELY DRĖSSED, TAKE 
PLENTV OF TIME TO EAT 
AND AVOID BICKERING ANO 

ARGOMENTS//"

y.

Centro metinės vakarienės 
tikietus platina. Užprašė šv 
Mišias už mirusią narę a, 
a. B. Liepienę.

6 skyrius, Brighton Park, 
gavo 8 naujas nares. Turės 
“bunco party” vas. 21 d. 
Gavo amžiną narę, kuri į- 
mokėjo $100.00, būtent Mor
tą Stankienę. Centro vaka
rienės tikietus jau išplatino. 
Paėmė daugiau. «

7 skyrius, West Pullman, 
pasidžiaugė, kad gavo aka
demiją baigusias mergaites 
už raštininkes, kurios taipgi 
įėjo į vajaus vakarienės ren
gimo komisiją. Vakarienė į- 
vyks vasario 14 d., parapi-

------------------------------------------
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MIJZIKA- 

I.INIŲ INSTRUMENTŲ

PASTNAimoKrr proga dabar 
KOL DAR NEIŠPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES. FLUTE8 
■u "c*«ee" — 9(6.00. (97.60.
(46.00 Ir (76.00. Visi garantuoti 
lenrvam rrojlmui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NlflKI MANDOLINAI. BANJO8, 
HMUIKOS. TENOR BANJO8 — 
(4.60. (UBO. (12.(0 Iki ((6.00. 
8TRIUNINIAI BA8AI — (40.00. 
(126.00 Ir (160.C0. BASO U2- 
DENOALAS — (11.00. ŠMUGE
LIAI SMiriKOMS. STRIUNINI- 
AM8 BA8AM8. VIOLAS IR CEL- 
LO — (1.60. (( 00. (S.00. (10.00 
Ir (16.00. Rtrlflnoa dėl vtay rtr(- 
mlnėtu Inrtrumentų, BARS Ir 
ŠNARE DRUMS —(11.(0. (2( 60 
((6 00 Ir (60 00. PEDALS. HI- 
BOT8. CTMBOL8, I r DRUM 
HEAD8 patalaoml Jumi palau
kiant. MOUTH PIECE vieloms 
braaa Ir “read" Inatrumantama 
pritaikomi JOmj lllpoma.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH patalsymaa

Atstatymaa vlaų daliu darinė
tam*. TrlOboma, Saaaphonaa Ir 
talpvl Bmulkoma tr Oultarama.

OOLDRTEIN*8 MUSIC SHOP 
•14 Mazavell 84., Chlcagn

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimą

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TfiVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėjęs 2827 W. 28rd Place, Chicago, Dl., 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 
ir 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. i. A. DAMBRAUSKAS, M. L C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

i
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ARD centro vakariene, 
kaip žinom, įvyks 28 d. va
sario, vienuolyno salėje. Ti
kietai platinami ir visur pri
imami, nors nėra didelių 
garsinimų. Visi pasitiki, kad 
kaip kas' met, taip ir Šįmet 
iš vakarienės išsineš nepa
mirštamų įspūdžių. Sakysim, 
kas gali pamiršti .praėjusių 
metų vakarienę ir progra
mą, kurioj buvo atvaizduo
ta, kaip Kristus pagydė ak
lą mergaitę. Tuo mementu 
žmogus viską būva pamir
šęs. Jis gyvena tų laikų gy
venimą.

Arba sykiu tą dieną mi- 
niwt Lietuvos nepriklauso-

Reftšamąa sbmntB 
žuvusio kareivio

Cicero. — Sekmadieni, 
sausio 24 d. Sv. Antano baž
nyčioje buvo užprašyta šv. 
Mišios — suma Raudonos 
Rožės Lietuvių Pašalp. klu
bo už sielą nario Antano 
Kasmausko, kuris žuvo ka
ro lauke.

Klūbieči&i skaitlingai su
sirinko prie savo buveinės 
(ctabhouse), susigrupavo į 
eilę ir atėjo į bažnyčią, kad 
iiklausinus šv. Mišių ir ati
davus pagarbą savo buvu
siam nariui, kuris garbjngai 
paaukojo gyvastį Ja mūsų 
visų reikalus ir už šio kraš
to laisvę.

Įspūdis pasidarė labai jau

Federacijos t9 skyr..

Brigbton Park. — Fede
racijos 19 skyrius Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 m. ju
biliejaus proga ragina visas 
draugijas ir pavienius daly
vauti paminėjime vasario 14 
d., Orchestra Hali, 2:30 vai. 
popiet.

Spaudos vajaus vakaro 
komisijon išrinkta: E. Sa
mienė, M. Pakeltienė, J. Bra- 
za’jskas, P. Vaicekauskas.

Federacijos 19 skyriaus 
susirinkimai visuomet įvyk
sta kas mėnuo paskutinį ant 
radienį 8 valandą vakare. Vi
sos draugijos prašomos prį- 
klaueyti ir siųsti atstovus.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių metinis seimas įvyks va
sario 7 d., Aušros Vartų pa-

IT. Marijono
Bendudarbitį
vakarienė

m » ą
Bridgeport. — Tėvų Ma

rijonų Bendradarbių 10 .sky
riaus vakarienė jau Čia pat 
Visi ruoškitės šį sekmadie
nį, 31 d. sausio į šv. Jurgio 
parapijas aalę. -

Programa bris graši, o va 
karienė tikrai skani. Nes 
moterys vadovystėj O. Oho 
nienės, seniai jau dirba, kad 
tik svečius geriau pavaiši
nus.

T anbianaa svečių iš arti ir 
tolimesnių kolonijų.

myfce, »vert» k»p dinantig kada
atvauduoU musų ulabieiių aįiro_
tėvyne, pavergta, su pan- ,ūd & & rapijos salėj. Atstovas Pr.
ė»» ant rankų, nubudusiu jr Ne į Vaicekauskas
v«du, nukraus sk»,We[TleMg ............
Stovinta laisvą, nepnklsu- kjį aiara8 nuQ
’OB14 er^ .Pa^il -tarnas, kad ne Antanas ran- 

das šiame susirinkime, o jo 
tėveliai jį atstovauja ir tai 
paskendę didžiausiame nu

SKELBKITES “DRAUGE“i Sisvinkimat
Į Marųuette Park. — Lab-
, darių Sąjungos 23 kuopa lai 
e kya ranrinkiraą sekmadie*}, 
į sausio 31 d., parapijos sve
tainėje 2 valandą po pietų. 
Visi labdarybės nartai ir na
rės, ir labdarybės darbuoto
jai kviečiami laikai susirink
ti, nes yra svarbių reikalų 
svarstymui. Valdyba

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI

MĖNESINIAIS

Sveikino gimtadienio 

F«fa
t

Cicero. — Sausio 26 d.
Raymond L. Eisin minėjo 

‘gimtadienį. Tia proga daug 
jq draugų ir draugių susi
rinko palinkėti jam “Happy 
Birthday” ir paragauti ska
naus “birthday cake” ir ki
tokių gardumynų.

Raymond buvo pirminin
ku Cicero L. V. 13 kp. šiais 
metais iš tų pareigų pasi
traukė, kad būtų laiko lan
kyti mokyklą.

Ray yra plačiai žinomas 
Ciceroj, nes veikbns jaunuo-

PRADĖKITE-

TAUPYTI 
ŠIANDIEN , 

dėt

19 4 3

lis. Gyvena su motinėle A- 
Leksandra Eisinas adresu 
1425 So. 49th Avė. “L’'

Teisiagu valdžia, » oe tar 
tai kraštą padaro laiminga.
(Konfucijus).

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OT CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. L KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
LIQCOB 
ĮSTAIGA

M. Pakeltienė pranešė, 
kad Susivienymo 160 Icropa 
veda naujų narių vajų.

K. Zaromskis pranešė, kad 
š.v. Kazimiero Karalaičio dr- 
ja rengia kodavimą ir kau
liukais žaidimą vasario 28 
d., Vengeliausko salėj.

D. Varno* pranešė,, kad 
Labdarių 8 kuopa turės kau
liukais žaidimą kovo 7 d., 
parapijos salėj. Visas, pel
nas skiriamas parapijos nau 
dai. Visos draugijos prašo
mos registruoti savo pramo
gų dienas, kad neaupultų du 
parengimai. Prašomos visos 
draugijos viena kitai padė
ti. Federantas Z.

Atstovų raportai: N. Šir
vintas ir A. Petkus prane
šė, kad Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus dr-ja rengia va
karą Zepalto salėj, 4400 S. 
Washtenaw Avė., kovo 7 d.

K. Zaromskis pranešė, kad 
L. Vyčių 36 kuopa rengia 
vaidinimą “Tėvų Klaidos

jos visa viltis tik pas ją.
Koks užbūrimas paliko pas 
visus! Tik girdėjo* aidesys, 
o kitas ir ašarų nesulaikė.
Tai tik dalelė to, kas buvo 
išpildyta tos dienos progra
moj.

ižų sumanymą — atiduotTaigi ir šįmet pilnai, pa- ~. i----------------------- «•----------
sitikim, kad pamatysim vėtf "*» SaV° Akademijos Rėmėjų dr-
ką nauja Vist užsitikrfcnkim
vietas iš anksto, tai yra 28 
d. vasario. »? • i' <i

liūdime.
Garbė R- R. klubui, o y-

pač klūbo valdybai už gra- parapijos, salėj.
Elzbieta Paulienė pranešė,

remkite

vusiam nariui. jos 6 sk. turės kauliukais 
Tiesą pasakine, ši* klubas žaidimą Rimkų name, 4348

S. Artesian Avė., sausio 31

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

D AB ARTINK 
DIVIDENTŲ 
BATA

1751 W. 47th Street

t
JT. MANTO*, an.
imtai uovob co. 

4WJ 8». 1-f-nl Su 
TMMft—t BODUVABU MIA

IUBBBMHUBBU

ARD vakarienė, tai kaip 
ir tradicinė šventė ruošia- 
ma jau per eilę metų. šįmet 
jš anksto buvo pranešta per 
laikraščius, kada. ji įvyks.
Bet, štai, pasirodo žinia, kad 
Labdarių Są-gos centras ir
gi ruošta tą pačią dieną. Tai, 
ištikrųjų, keista. Gal, kaid 
kas pasakys, kad lietuvių 
Chieagoj daxg, užteks ir
jiems ir m-m m a Tas tiesa, kaip suprast tą? Juk to* 
bet tai pasiteisimmo p11***1 draugijos taip bendrai riša-

yva pasižymėjęs reikšmin
gais reikalais vietos Sėtuvių 
terpe. Labdarybė ir kultūra 
klube pirmoje vietoje ir nei 
vieno nelaimingojo ištiesta 
ranka dar nebuvo atstumta: 
Gal, dėl to šis klūbo* skait
lingiausias nariais, ir turtin
giausias pinigiškai šioje lie
tuvių kolonijoje. •

J. Tarulis

METINIAME

RTE
- Bus perstatoma -

T Ė -

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dtatog Ba<mb Seto r-? Psttor 
Seto — Bedroom Seto — Bagi 
— Radio* — Refrfgerafen —
Wfce*en — Mugėtoaaf 

/ Stovo*.

Natioaaily advertfenf tteon.

Juk žinom, kad didesniuose 
parengimuose vis tie patys 
veidai matos. Tai ir čia rei
kia tuos pustau dalinti. Ko
dėl gi negalėjo visi vieną 
sekmadienį pas vienos, o ki
tą pas kitus sueiti? Ar ne 
daugiau būtų laimėta? Na
riai, rėmėjai tų draugijųI
daugumoj tie petys žmonės. 
Jie ir dabar prisidės, bet ne 
visi, nes bus pasidalinę. Siū
loma tikietai ir vienų ir ki
čų. Jie abiejų rėmėjai, tai

M.
Jūs, veikėjai, tik minutę 

pagalvokit ir duokit sau at
sakymą, ar ištikrųjų, tas y- 
ra daroma nieko ir nieko ne-
liečiaat? Ar galite rasti tokį 
atsakymą? Narė

ITCHC„"£K
For quick rslief from itcMn
stHotea fott. teafata. pmipta. .u, slftu itoMht 
oondftiona, uae pure, eoofin;. meffitated. Ifquin

A Ortnrt farmubi. 
Oraai kaa and-OdnleM Sootbaa. orwnfnrt»a»e 
qui<ldy aatms Uitenae itchin& 36c tatai baula 
p«waait.or money bacla. BMTtaaffeii Aak your 
dniggjit oday for O. O. B. PKSacmmoM.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barbe,-/ 5ot

THE SJSH1 ORĄ CUStbMKTS
MCE WtM»

TUAM
CUT, l*» Ml« I “-CAUMO NIMBU, ~l CANAC1AAO to IAU.'

SO SONS OP SAM

StT HOART ANO MINO. 
Tbuvl «OT Tto «IVl/ >

( OUV STAMpg-AMO BONO"

70 CONQU£8' 
tUO CORNEUU COBDSEAJu B66N &«HT- 
RlLLY 03NVICT1D. AFTSR A KILLING, 

* toUHAMlA MKHT NNMB CSUSMSD

n t** -’ AMO
ZP YOUSAY?'U4M/1 Ato CtoBMM- BAtok I CAMC
v>£f> owf a raw vAeos

‘Lietuvaite^
Rezervuokite Vasario 21 d.. 1343 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE”!

LIETI'V AITĖS” MUZIKĄ PARAŠE.............  ULEVIČIUS

z

ŽODŽIUS FARAAE ........ ................................... STEPONAITIS
VEIKALO VEIMSJAS........................................  PROF. A. POCIUS
VEIKALO REŽISIERIUS ... ,....................... IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDEJA .............. ................ L. nUPONVTE-ZAIKIENft
“ELENUTEI’ MOLŲ LOŠIA m DAINUOJA .. ONA PIEŽT^NE
“IGNO" ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS
Chorines dalis atliks .... .......... CMc. VargoAhrinką Sąj. Choras
Bus pulki muzika šoktoms, . Dalyvaus žymūs artistai Ir dabrinlnkai

Rezervuokite Vasario (FobJ 21 cL 1343 metais 

"EAAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražina "LIETUVAITE".

Sekei 
Salėje
2345 Sa. Kedzie Avė.

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 196
BU MBT Al-

SL25........................(Įžanga taksų 19)

78* ................ (Įžanga 68c, taksų 7c)

Chieago, Illinois

MEX ALBAUSMS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue. Chieago
IblBfoM —

Gražiausias Pasirnkiųas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
KELIŲ — 8KBMBGŲ — 
SIOTŲ IR KAILIŲ 

JaitoTOialini tyrai lr Sukoelin 

Mūsų SpeeialyM

clotta kotai penMaMe nukemlntoinla kainomis.
ATEIKITE Ht PATYS PAMATYKITE MANIHEN!

PEOPLB CIOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47ti» Sk Yards 2o*8

Unu K. P. Ditakak Ir Dufctt, 8av.

1 NEtoOMMT RBB BONA — NAtKTOBH — STBCRJO8H — |
. AB VAISfAIANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

SMRGUTIS
RADIO UUIRASeiO PROGRAMVI H

B" *
Vienintėlis ir Smagiausias 

Vakarinio Lietuvių Ptvgnunae
I—Octo

— VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dtfeaomts 8:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Pfcone: OMDveMlI SMž

WHFC-l450kil.



DIENRAŠTIS DRAUGAS Penktadienis, saus. 29, 1943

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

LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE /

Pvt. E. Kasper
^7-u : i •
i j Pvt. E. Kasper gimė 1914 
m., kovo 11 d., Chicagoje. 
Baigė ir Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą

ir Tilden Tech. high school. 
Du metus lankė Coyne Elec- 
trical mokyklą. Dirbo Crane 
Co.

Pvt. E. Kasper j kariuo
menę išėjo 1942 m., sausio 
15 d. Prieš išeidamas į ar
miją gyveno prie sesers An- 
gelina Slažas, 4339 South 
Talman Avenue.

Tėvai, Antanas ir Frances 
Kasper, yrą mirę. Pvt. E. 
Kasper dabartinis adresas 
yra 857 Funnery Sq. Gila 
Bend Airport, Gila Bend, 
Arizona.

KAIP RICKEHBACKER BUVO 
IŠGELBĖTAS IR KITI TRYS LAKŪNAI

Trys vyrai pasiekę salą sužino kaip 
buvo išgelbėti iš įūros kiti ių keturi 
draugai.

UŽMUŠĖ ŽMONĄ

Ar gali valdyti milijoną dolerių 
moteris, kuri pila į ežerą parfumą

Pereitą trečiadienį Supe- 
rior teisme buvo nagrinėja
mas klausimas ar gali var
toti vieną milijoną dolerių 
moteris, kuri maudydamosi 
ežere pila parfumą į vande
nį.

Amos T. Sne’.l, Chicagos
žemės savininkas, 1880 me-•
tais susikrovė didelius tur
tus, jis 1888 metais buvo nu 
žudytas. Moteris, kuri mėgo 
pilti į ežerą parfumą yra 
Snell duktė, ji paveldėjo mi
lijoną dolerių. Tojo turtuo
lio duktė vadinasi Mrs. 
Grace Coffin Layman Love, 
ji buvo ištekėjusi už ketu
rių vyrų, su vienu iš jų tris 
kartus buvo vedusi, dabar ji 
yra mirusi.

Mrs. Grace Coffin Lay
man Love mirdama išdalino 
turtą įvairiems asmenims. 
Dabar jos duktė, Mrs. Mil- 
dred Engelke, iš Los Ange
les, sako, kad jos motina bu 
vo nepilno “razumo” (inco- 
mpetent). Mrs. Engelke 
pareiškė, kad Mrs. Love pil
davo į Wisconsin ežerą par
fumą pirm, negu ji įžengda
vo ten maudytis. Paskui sa
ko, kad jos motina nusam- 
džiusi Chicagos orkestrą ir 
ąyečius vaišino šampanu. 
Duktė pareiškusi, kad jos 
motina neturėjo teisės pas
kirstyti turto kitiems, kad 
ji esanti paveldėtoja turto. 
Į tą turą reiškia 20 asmenų 
pretenzijas.

Capt. Eddie Rickenbacke
ris ir septyni vyrai tris sa
vaites kovojo Pacifike, prie 
eųuatoriaus, pavojose dėl' gy 
vybės. Vienas mirė jūrose 
13 dieną. - v w

Lėktuvas dėl gazolino sto 
kos, spalių 21 d,, 1942 m., 
turėjo nusileisti { jūras.

Apie šiurpius lakūnų per
gyvenimus jūrose pasakoja 
Lt. James C. Whittaker, 
transportinio lėktuvo piloto 
padėjėjas.

Pereitą kartą skaitėm 
kaip Lt. James C. Whitta- 
ker, Lt. John De Angelis 
staff sergt. James W. Rey
nolds išlipo į salą, ten mai
tinos kokanosais, nevirtais 
žvėriukais, buvo surasti vie
tos gyventojų ir nugabenti į 
sodžių.

Šį kartą Lt. James C. 
Whittaker pasakoja apie ki
tus įvykius.

SKANI ZUPE

tojams, kad mes trys esame 
toj pačioj apylinkėje kur bu 
vo Rickenbackeris, col. Hans 
Adamson, Rickenbackerio 
karo misijos padėjėjas, ir 
Pvt. Johnny Bartek, mūsų 
lėktuvo inžinierius. Mes visi 
turime būti dėkingi Boute, 
kuris pamatė Cherry jūrose 
ir po Cherry išgelbėjimo se
kė kitų išgelbėjimas.

KAIP BUVO IŠGELBĖTAS 
RICKENBACKERIS IR 
JO DU DRAUGAI

ai
("Draugas" Acme televnoto>

Dalyvaukime Lietuvos
Nepriklausomybės
šventėje

t

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto minėji
mas įvyks Chicagoje, Or
chestra Hali, vasario 14 die- 
nieną, 2:30 vai. po pietų. 
Šiame minėjime kalbės Dr. 
Cae J. Hambro, Tautų Ly
gos pirmininkas ir Norvegi
jos parlamento pirmininkas, 
žymus rašytojas ir moksli
ninkas.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime dalyvaus Chi
cagos .mayoras Kelly ir Illi
nois gubernatoriaus Green 
atstovas ir daug kitų žymių 
asmenų.

Įsigykite bilietus iš anksto.

mu

Chicagiečiai bombardavo Vokietiją, 
laimingai grįžo iš ątakų

' Šiomis dienomis Chicago 
area septyni lakūnai įvykdė 
istorišką kelionę virš Vokie
tijos.

Chicagos vyrai pakilo kur 
tai iš Anglijos bazės ir nus
krido bombarduoti Vokieti
jos. Chicagiečiai skrido su 
kitais of Flying. Fortresses 
ir Liberators of the Eight 
ajr ■ force nariais. Tai buvo 
pirmoji visų amerikiečių la
kūnų ataka iš oro Vokieti
joje.

Vienas jaunas pilotas iš 
Chicagos pareiškė, kad tai 
buvo jo pirmoji kelionė ata
kuoti Vokietiją.

Kitas pilotas, buvęs chi
cagietis, pasakė, kad jų šau
tuvai nudėjo tris priešo lėk
tuvus. j, ' ą *" i: - t ’

Mėgsta mėsų, 
o ne pinigus

Los Angeles. Vagis įėjo į 
Omaha kavinę, išsikepė sau 
gerą steiką ir išsivirė ka
vos. Gerai pasistiprinęs išė
jo iš kavinės. Kasoje buvo

Septyni chicagiečiai, su ki
tais Amerikos vyrais, bom
bardavo Vokietijos jūros ba 
zę Wilhelmshaven ir pramo
nės distriktą Emden’e.

Po atakų bombonešiai lai
mingai grįžo į savo bazę.

Pradėjo vaikas 
vogti •

Pereitą sekmadienį iš Co
vington, Ky. atvyko į Chica
gą Mrs. Lena Smith, 28 m., 
ir Mrs. Leola Haywood, 21 
metų, abi seserys, kiekviena 
su kūdikiu.

Po dvidešimt vienos dienos 
plūduriavimo jūrose ir po 
dviejų dienų maitinimosi sa 
loję kokanosais ir nevirtais 
žvėreliais buvo labai reika
linga zupė. Vištienos ir zu- 
pes mes gavom lapkričio 13 
dieną, kada saloje mus suti
ko vietos gyventojai._ •

Capt. Eddie Rickenbacke
ris, kuris vyko su kariška 
misija, ir kiti jo draugai bu
vo paimti iš jūros navy sar
gybinių lėktuvų po to, kai 
De Aangelis, Reynolds ir aš
pasiekėm mūsų salą.

/
Kada mes pasistiprinom 

zupe, netrukus navy lėktu
vas atgabeno mums gydyto
ją, kuris išgelbėjo Reynolds 
gyvybę, nes ji buvo labai pa
vojuje. Gydytojas Lt. Hali kelti į laivą.

H a r o J d Lawrence, St. 
Louis, Mo., prisipažino, kad 
jis užmušė plaktuku savo 

Capt. Eddie Rickenbacke-', žmoną, kad ji atsisakė pri
ris, Col Adamson ir Bartek hnti divorsą.
yra ypač dėkingi Lh W. F.
Eadie ir jo Kingfisher squa- 
dronui, kuris surado juos?

Kaip Eadie išgelbėjo vy
rus iš jūros.

Žvalgybinis lėktuvas ne
galėjo nurodyti tiesioginės 
krypties laivams į R'ckenba 
ckerio laivelį, nes lietus lijo.

Buvo tamsu, todėl buvo 
pavojus vėl pamesti mažąjį 
laivelį. Todėl Lt. Eadie nu
sileido lėktuvu į jūras, šalia 
guminio laivelio, kuriame sė 
dėjo Rickenbackeris. col.

Kas įvyksta kai vyras 
nevaldo savo žemų 
palinkimų ,

St. Louis dvidešimt sep
tynių metų vyras plaktuku 
užmušė savo žmoną, kad ga 
lėtų vesti 18 metų amžiaus 
moterį, našlę. Tojo vyro 
žmona buvo 27 metų am
žiaus.

Vyras savo žmoną nužu
dė sausio 17 dieną, jis polici-

Adamson ir Bartek. Buvo 40'jai pareiškė, kad iš karto
mailių iki žemės kranto.

Padedant lėktųyo žvalgui, 
Eadie paėmė Col. Adamson 
iš laivelio ir pasodino užpa
kalyje lėktuvo. Adamson at

buvo nusistatęs savo žmonos 
lavoną įmesti į Mississippi 
upę, nuo Mac Ąrthur tilto, 
bet vėliau atsisakė nuo šios 
minties. Vėliau jis žmonos

............. .... . lavoną nuvilko, i 75 aukščio
rodė labai blogai, jam gręsei, , . ,., . • T kaln^> apliejo gazolinu ir mirti.. Rickenbackerj ,r J. „„deginti.
Bartek pririšo prie lėktuvo)
sparnų.

Lengvas Kingfisher lėktu
vas buvo taip pripildytas, 
kad Eadie negali pakilti į 
orą, todėl lėktuvas irės -jū
ra. Po valandos lėktuvas su- high school, 6201 Stewart 
sisiekė su laivu. Rickenba
ckeris ir Bartek buvo per-

Policija numalšino 
mokinių peštynes
' Chicagoje, the Englesvood

Nebandyk keisti vietų 
skrendant lėktuvui

Kada lėktuvas buvo ore 
apie 5,000 pėdų, tai du stu
dentai pilotai bandė pasikei-) iajpaįį 
sti vietomis. Lėktuvo užpa- 
kalys pasunkėjo. Tada tuo
jau buvo nusuktas motoras 
ir ėmė leistis žemyn. Vienas 
sparnas užkliuvo už krautu
vės durų. Du studentai pilo
tai ir vienas instruktorius 
buvo sužeisti, kai lėktuvas 
nusileido į jardą of the 
North American Car corp.,
135th ir California ave, in 
Blue Island. Tai įvyko perei
tą trečiadienį.

X Raymond Vitkauskas, 
3643 West 55 St., senas Town 
of Lake gyventojas ir ilga
metis biznierius bei plačiai 
žinomas vakar mirė. Velio- 
nis buvo nuolatinis “Drau
go” skaitytojas ir kiekvie
ną mūs dienraščio pramogą 
nuoširdžiai paremdavo.

X Juozas Čižauskas,, 4600 
S. Marshfield Ave., kilęs iš 
Rygos, po savo 66-tos birth
day, šiomis dienomis susir
go. Nežiūrint seno amžiaus, 
iki šiol huvo judrus vyras.

X Domininkas Staniulis, 
sūnus “Draugo” agento Mar 
ąuette Parke, 6651 S. Tal
man Ave., šiomis dienomis 
lakūnų, mokykloje, Kansas 
valstybėje, gavo seržanto

X Jonas Grinius, žinomas 
Bridgeport biznierius, savi
ninkas valgomųjų daiktų 
krautuvės (Delicate s s e n) 
3331 S. Halsted St., šią sa
vaitę išvyksta į kariuome
nę.

X Jonas ir Ona Maloniai, 
3331 S. Halsted St., pergy
veno du liūdnus įvykius: 
mirė Malonienės motina. Ją 
palaidojus, jų vienturtis sū
nus pašauktas į kariuomenę. 
Kaz. Malonis buvo vedęs ir 
išeidamas į kariuomenę pa- 
liko žmoną ir 18 mėnesių 
dukrelę.

X Nepamirškite! Lieta
me, kuriame gyveno muzikė'vos Nepriklausomybės eu-

Iš gaisro išgelbėta 
violančėlė už 
$30,000 vertės

New York. Viename na-

.-e

>•

Mrs. Smith turėjo 6 savai 
čių amžiaus berniuką, jis sa 
kosi, kad tą vaiką jauninusi, 
bet įsūninimo popierių netu
rėjo. Mrs. Haywood turėjo; 
su savim 6 mėnesių amžiaus 
berniuką. Abu vaikai patal
pinti į Sv. Vincento našlai- 
tyną.

Tos dvi seserys buvo su
laikytos po to, kai skambi
no telefonu, kad pagrobti 
vaikai jau yra* čia.. Dvi se- 

$2,400 grynais pinigais, ir 'serys su valkais buvo sulai-

taip pat patarnavo De An
gelis ir man.

PIRMASIS BUVO 
IŠGELBĖTAS CHERRY

t
Mes gavom pirmąsias ži

nias iš Lt. Fred E. Wood- 
ward, kuris atgabeno gydy
toją Lt. Hali, apie mūsų 
draugus. Tai buvo Wood- 
ward’s lėktuvo stebėtojas, 
Lester Boute, aviacijos ra- 
dioman, second class, kuris 
žvaliomis akimis pamatė jū
rose mažąjį laivelį, kuriame 
sėdėjo Capt. William T. 
Cherry, mūsų lėktuvo pilo
tas ir komanderius. Cherry 
buvo paimtas iš jūros plū
duriuojant jūrose 20 dieną 
po pietų.

Cherry pasakė jo išgelbė-

ave., pereitą trečiadienį, tarp 
80 negrų mokinių kilo pešty 
nės valgomajame kambary
je. Papso buteliai buvo pra
dėta mėtyti ir kėdės iš vie
tos sujudėjo. Pradžioje gin
čas kilo tarp dviejų studen
tų, o paskui peštynės išsi
plėtė plačiau.

Kada kilo peštynės, tai
Tuo laiku, kai aš sužino- valgomajame kambaryje už- 

jau šias smulkmenas apie
savo draugus iš Woodward, 
tai Lt. Hali liepė eiti

Kadangi Col. Adamson at
rodė silpnas, todėl jis paliko 
lėktuve it buvo nugabentas 
į paskirtą vietą.

-k ,

ĮSAKE EITI Į LOVĄ

man
į lovą.

Sekančią dieną, lapkričio 
14 dieną, buvo mano gimta
dienis. Ai jaučiaus šimtu 
procentu geriau. Iš kaimo 
atėjo mane sveikinti vietos 
gyventojai ir įteikė dovanų. 
Daug nuoširdumo rodė 
mums vietos gyventojai.

Mea anksti vakare aplei
dom salą, kai atvyko laivas 
ir mus paėmė.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite AtsPankydami 

| Slą Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTR1KINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Vlolet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations. Swedish Massage ir Movemanta 

Moterims — TreAtadUenlal*.
Telefonas: VIRglnla 9493 

A. F. CZESNA, savininkas MAS5ACI
čekiais, bet vagis kasos ne- 
lietėų pinigus paliko.

kytos R, L. Lunsford, 2644 
W. North ave.

1657 W. 45th St.,.« Kamp. Paulina St

Carrol Glenn, 22 metų am
žiaus, kilo gaisras.

Kada kilo gaisras, muzikė 
mergaitė čiupo viena ranka 
violančėlę, $30,000 vertės, o 
po kita ranka šunį ir išbėgo 
vienmarškinė ir basa į snie
gų-

Gaisras sunaikino muzi
kės Glenn koncerto rūbus, 
kuriuos turėjo dėvėti per 
koncertą Cleveland’e. Taip 
pat sudegę ir bilietas, kurį 
buvo nusipirkusi į Cleveland.

The Guadgnini violin buvo 
paskolinta p-lei Glenn iš the 
Fuilliard school of Music. 
Muzikei Glenn violančėlė bu 
vo paskolinta už pasižymėjikandžiavo 300 mokinių.

Atvyko 15 policininkų j mą muzikos srityje.
malšinti studentų peštynių. I ^Muzikė sausio 27 dieną nu 
Du policininkai ir vienas vyko į Cleveland koncertuo- 
vaikas buvo sužeistas. ti.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

N

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or
Ambrosia & Nectar

BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą pstarnatfmą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

kaktį šįmet minėsime vasa
rio 14 d., Orchestra Hali. 
Vietos rezervuotos, dėl to 
bilietus reikia iš anksto įsi
gyti. Galite gauti “Draugą” 
administracijoj.

X Bronė Pivariūnienė, 
plačiai Chicagos lietuvių tar 
pe žinoma labdarė, kuri prieš 
kiek laiko huvo susirgus ir 
išvežta į - ligoninę, jau grį
žo namo ir kasdien eina ge
ryn.

X K. Ballauskas, 2460 W. 
46 St., pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, jau kelin
tas mėnuo, kaip guli Hines 
Memorial ligoninėj. Namiš 
kiams džiaugsmas, kad li
gonis sveiksta.

X D. Gasparklenė, sena 
Aušros Vartų parapijos ir 
draugijų veikėja, jau antra 

^savaitė, kaip serga ir guli 
8v. Kryžiaus ligoninėj. Pas
taromis dienomis būtų jau 
parvykus namo, bet duktė 
B. Jaukštienė šiomis dieno
mis krautuvės, kurioj ji dir
ba, pasiųsta į New York su 
reikalais.. Laukia kol sugrįš.

' X Bruno Šamas, Town of 
Lake biznierius, 4551 So. 
Hermltage Ave., šiomis die
nomis gavo nuo brolių An
driaus ir Igno iš Kanados 
laišką, kuriame rašo, kad ir 
ten sniego labai daug pri
drėbta, vietomis net iki 9 
pėdų. Jie ten turi didelį ūkį 
ir gazolino stotį, Ūky augi
na aukštos rūšies tabaką ci
garams.
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