
■*

DRAUGAS
The Llthuanl&a Daily Friend

PUBLISHED BT THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRE8S SOCIETY

2SS4 S. Oaldey Ave., Chicago, lll.

Telephone Canal 8010—8011
The most Influentlal 

Lithuanian Daily ln America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

■—Abraham Lincoln

* No. 42 Pgcd 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Vasario (February) 19 d., 1943 m. Kaina Sc Voi. XXVII

U.S. KARIUOMENĖ ATSIMETĖ ALGERIJON
Per 4 paras priešas apvaldė 
apie 4,000 ketv. mailių teritorijos

Bet ašiai klius; britų pirmoji ir
«

aštuntoji armijos ja surems

1 SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af

NACIAI TRAUKIASI

rikoj, vas. 18.—Čia išleistu 
komunikatu sakoma, kad

rikoj, vas. 17.—Sąjunginin
kų vadovybe Š. Afrikoj pri- 

,amerikiečių šarvuotosios j e- pažįsta, kad fieldmaršalo 
gos iš centrinės Tunisijos Rommelio šarvuotosios jė-
Tebessa apylinkėse pasitrau 
kė į Algerijos kalnus nepa
sisekus sulaikyti fieldmar- 
šalo Rommelio tankinių di
vizijų.

Pranešta, kad priešas oku 
pavo Sbeitla, Kasserine -ir 
Feriana. Per keturias paras 
vokiečiai pasistūmė priekyn 
apie 66 mailes. .

Yra žinių, kad amerikie
čiai daug nukentėję. Vokie- 
čiams tekę daug amerikie- 

’ čių šarvuotųjų pabūklų ir 
naujų vidutinio didumo tan
kų.

Kariniai 1 žinovai spėja, 
kad fieldmaršalas Rommslis 
neilgai galės džiaugtis šiais 
laimėjimais. Galimas daik-

gos Tunisijoje sukėlė ofen- 
syvą prieš amerikiečius ir 
prancūzus. Sulaužė fronto 
liniją ir f pasistūmė apie 25 
mailes pirmyn apie 150 mai
lių ilgu frontu. Fieldmarša
lo Rommelio šarvuotųjų jė
gų toliausias pasistūmimas 
atliktas pietinėj Tunisijoj, 
Eriana ir Thelepte apylin
kėse. Ten amerikiečių jėgos 
turėjo pasitraukti beveik į 
Algerijos pasienį.

Amerikiečių ir prancūzų 
jėgų nestiprumas aiškina
mas tuo, kad Rommelis var
toja milžiniškus Mark VI 
tankus, kurių amerikiečių 
prieštankinė artilerija nega
li suskaldyti. Taip pat nu-

RUSAI VERŽIAS J 
POLTAVA, KONOIOP

MASKVA, vas. 12.—Pas
kelbta, kad rusų armijos vi
su apie 400 mailių ilgu fron
tu pietinėj Rusijoj susimetė 
toliau veržtis vakarų link 
paskui atsimetančius vokie
čius. '

Pranešta, kad vokiečiai 
apsistoję gintis Poltavoj ir 
Konotop — vakaruose ir 
šiaurvakaruose nuo Charko 
vo. Tad rusai dabar ir smo
gia stačiai prieš tuos vokie
čių įstiprintus miestus. Tų 
miestų link pasuktos dvi ru
sų armijos. * Konotop atsiė- 
mus rusai be didelių sunku
mų atgautų Oriol ir Brijan- 
sko miestus.

Kiek žinoma, vokiečių ar
mijos atsimeta j padnieprį-

Lend lease programa šiemet bus 
žymiai praplėsta - administratorius

Ypač maisto produktų išvežimas 
sąjungininkams bus padidintas
WASHINGTON, vas. 18. 

— E. R. Stettinius, lend 
lease administratorius, se
nato pakomitetui įteikė 
skaitmenis, kiek vertės karo 
reikmenų ir karo medžiagos 
praeitais metais buvo pasių
sta sąjunginėms valstybėms 
vaduojantis lend lease pro
grama. Pakomitetui jis pa
reiškė, kad J. A. Valstybės 
per metus lend lease progra
mai išleidžia apie 10 bilijo
nų dolerių.

"DrRu<aa'’ Acme photo
Naciai traukiasi Rusijos fronte. Gal būt, naciai bandys Bet ar joms pasiseks persi- 

laikytis prie Dniepro. Rusų pirmyn žygiavimas gręsia na-, mesti per Dniepro upę be di-Į 

cių laikomam Taganrog, Orei ir Poltava. Įdėlių nuostolių, tai klausi-1PaClflnG IH£SKc)Fld 1(10
............ —, , mas. Dar prieš tai daug vo-

I kiečių galės pakliūti į spąs-Dėl Benešo kalbos per radiją 
naciai spaudžia čekus intelektualus

tus.

Gen. £isenhower vos
Ą tas, jo jėgas greit iš dviejų ro(Joma kad vokie{iai dau. 

' 6nn,i suremti britu nirmnii i .... _šonų surems britų pirmoji į 
ir aštuntoji armijos. Aštun
toji britų armija jau prisi
artinusi prie Mareth linijos 
tvirtovių.

Uždraudė parduoti 
>ke«tą mėsa, žuvį

VVASHINGTON, vas. 18. 
—Kainų administracijos ofi 
sas uždraudė (užšaldė) vi
soj šaly parduoti žmonėms 
įvairių rūšių kenv.otą mėsą

giau susipažinę su Tunisijos 
apylinkėmis ir jie žino kur 
veržtis, kad nesusidurti su 
kliūtimis. Amerikiečiai ir 
prancūzai turi tik lengvus 
vidutinio didumo tankus, 
kurie greitai pakertami. 

Sąjungininkų vadovybė pa

-•C*-Ir dar įspėja, kad jei Beneš 
nenutils, su čekais būsią aršiau .
LONDONAS ’(ONA). — Hitleriui ir jo r pakalikams

Aną dieną Čekoslovakijos', suklupimas, 
prezidentas ištrėmime Ed- Dabar gauta
uardas Beneš kalbėjo per
radiją. Jis tarp kitko pareiš 
kė, kad vienos neutralinės

reiškia, kad pasitraukdami valstybės ministras pripaži-

amerikiečiai praradę tris sa į n«3' kad Jei pfeosyva. , . . .1 prieš Vokiečius bus tęsiama,
vo airfieldus ir kovos visu ........ . . , ,

vokiečiai tikrai bus suklup-
frontu vyksta. Taip pat pra 

nešta, kad amerikiečiai turi
ir žuvį iki to visa prasidės didelius nuostolius, nes jie 
racijonavimas, kas įvyk3 1 nesusipažinę su krašto kal- 
apie balandžio mėnesį. vuotais plotais.

Įsakymas įsigaliojo praei

tą naktį. Tas padaryta rei- Britų submarinai 
k alau jant maisto adminis- . z ■ ■
tratoriui wickard. nuskandino 6 laivus

Paaiškinta, kad daug mi
nėtų kenuotų maisto produk 
tų reikalinga armijai ir lend 
lease programai. z

Kai kurie kongreso atsto
vai pareiškia, kad minėtų 
kenuotų maisto produktų už 
šaldymas yra neapgalvotas. 
Sako, nuo to daug nukentės 
civiliniai, ypač karo pramo
nių darbininkai ir varguo
menė. Sako, tuo būdu bus 
daug pakenkta naminiam 
frontui, kurs yra tiek svar
bus, kiek karo frontai.

LONDONAS, vas. 18. — 
i Admiralitetas paskelbė, kad

dyti ir nugalėti.

Per radiją Beneš paragi
no savo tautiečius Čekoslo
vakijoje, kad jie ten visomis 
priemonėmis naikintų nacių 
režimo mašiną. Sakė, tuo 
būdu bus sunaikinta nacių 
bankrūtijusi sistema.

Anot Beneš, vienas vokie
čių ministras pripažino, kad

žinių, kad 
dėl tos Benešo kalbos per 
radiją naciai Bohemijoj ir 
Moravijoj susimetė spausti 
čekus intelektualus, priklau
siusius Benešo grupei. Daug 
jų suimta Prahoj ir kitur ir 
pasiųsta į koncentracijos 
stovyklas.

Ir naciai įspėja, kad jei

U. S. submarinai

penkis japonų laivus

nepgklhivtp nelaisvėn

Anot jo apskaičiavimų, 
karo reikmenų ir medžiagos 
Jungtinei Karalystei (An
glijai, Škotijai ir Valijai) 
pasiųsta vertės 4,251,000,- 
000 dolerių; kitoms britų 
teritorijoms ir Egiptui — 
2,572,000,000 dol.; Rusijai— 
1,662,000,000; Kinijai—160,- 

000,000 dol. ir kitoms val
stybėms—290,000,000 dol.

Stettinius sako, kad 1942 
metais išleista kiek daugiau 
kaip 7 bilijonai dol., arba 13 
centų iš kiekvieno karui 
skirto dolerio. Iki 1943 m. 
sausio 31 d. lend lease .pro
gramai suvartota 8,395,000,- 
000 dol.

Per 1942 kalendorinius 
metus iš visos Amerikos mu 
nicijos gamybos apie 19 nuo 
šimčių suvartota lend lease 
eksportui. Praėjusiais 6 mė-

WASHINGTON, vas. 18.
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. subma- 
rinai Pacifike nuskandino nesiais tas nuošimtis suma-

Ponia Chiang Baltuose

Beneš ir toliau skleis propa 
gandą prieš Vokietiją, dau- vą. Sakoma, vadas vos pas- 
giau čekų intelektualų nu- pruko iš kovų linijos.

kentės.

Tėvai bus šaukiami 
paskiausia

Vokietija jau neturi dau- VVASHINGTON, vas. 18. 
paskutinėmis dienomis trys giau vyrų jėgos atsargų, ne-1 _ fcymegnįųjų riimų karinių 
britų submarinai Vidurže-| turi pakankamai ginklų ir reįkgjų komitetas 25 balsais 

mio jūroje nuskandino 6 a- lėktuvų, kad galėtų vesti ii- priej 2 nusprendė, kad kar 
gą karą. Vadinasi, aiškus rinio amžiau8 vedę’ vyrai tu-šies krovinius laivus.

U. S. bombonešiai 
puola japonų barės

Paneigtas bilius vyrus ir moteris 
šaukti j darbą karo pramonėse

Pranešta, kad pakomitetas 
įpareigotas parūpinti naują bilių
WASHINGTON, vas. 18.

| — Kongreso žemesniųjų rū
mų karinis (militarinia) ko- 

WASHINGTON, vas. 18. mitetas padėjo į, šalį Wads- 
— Laivyno departamentas worth-Austin bilių, kuriuo 
praneša, kad U. S. bombo- norėta į karo darbus pašau 
nėšiai atakavo japonų bazes kti milijonus vyrų ir moterų
Shortland salose, Solomons. Biliuje buvo pažymėta, Į kais pagrindais.
Du amerikiečių lėktuvai ne- į kad drafto keliu turėjo būti Į Atidėtas sumanymas bu- 

grįžo į savo bazę. : pašaukti 18 iki 65 m. amž. | vo vyriausybės remiama*

vyrai ir 18 iki 50 m. amž 
moterys.

Komitetas rado, kad šis 
bilius yra netinkamas. Prie
žastis nežinoma. Pakomite
tui iš keturių vyrų pavesta 
sudaryti naują bilių kitohiš-

rį vaikų turės būti karo tar
nybon šaukiami paskiausiai, 
tai yra, kaip bus išsemtos 
kitų nevedusiųjų vyrų kvo-1 
tos.
/Be to, tėvai galės būti' 

šaukiami tik remiantis val
stybių, bet ne lokalų kvoto
mis.

Tai atstovo Kilday bilius. 
šiam biliui nepritaria nei 
karo departamentas, nei vy
rų konskripcijos pareigūnai.

Viskas priklausys nuo ga
lutino rūmuose svarstymo.

LONDONAS. — Britų la
kūnai ir tolesniai atakuoja 
Vokietijos karo pramonės 
centrus.

žėjo Iki 15 nuoš., nors garny 
ba gerokai padidėjo.

Anot Stettinius, šiemet 
lend lease programa bus žy
miai praplėsta. Maisto išve
žimas bus kuone padvigu
bintas. %

Sovietų Rusija 
nepatenkinta serbų 
partizanų žygiais

penkis japonų laivus ir su- 
WASHINGTON, vas. 18. gadino vieną krovinį laivą 

—Čia aiškinama, kad field- TarP nuskandintųjų, sako- 
maršalui Rommeliui galėjo ma’ Yra vienas japonų krui 

, pavykti sulaužyti amerikie- žėru

čių liniją Tunisijoje, nes 
tenai buvo nykus amerikie
čių kariuomenės skaičius ir

karo medžiagos jiems pris- Rūmuose svečiuojasi
tatymas buvo apsunkintas.

iškelta aikštėn, kad sąjun 

gininkų vyriausias vadas
gen. Eisenhower apžvalgė v . ........................... ...... ..

...... - . , . žmona, atvyko i Washing-
amerikiečių frontą, kai field x . ’■ ,x °

v toną ir Baltuose Rūmuose
maršalo Rommelio šarvuo- 7. . . _................................

._ .... - svečiuojasi, šiandie rytą ji-, ~ . ..
tosios jėgos šukele ofensy- . į.. į** J i Daily Herald, pasiuntė

nai kalbėjo kongreso rumuo J r
se.

• WASHINGTON, vas. 18. 
—Ponia Chiang, Kinijos ge
neralisimo Ohiang-Kai-šek

Spėjama, kad fieldmarš. 
Rommel turi iki 175,000 ka
riuomenės.

Kinų karinė 
misija Kanadoj

Jinai svečiuojasi Baltuo
se Rūmuose. Vakar atvyko 
iš Hyde Park, prezidento 
Roosevelto tėviškės, kur vie 
ną savaitę išbuvusi.

Prieš keletą savaičių ji
nai atvyko Amerikon pasi
gydyti nuo sužeidimo auto-

LONDONAS, vas. 18. — 
Sovietų vyriaiisybė, anot 

Ju
goslavijos vyriausybei pro
testą prieš serbų partizanų 
veikimą Jugoslavijoje. Par
tizanams vadovauja gen. 
Draja Michailovič. Jis kovo
ja prieš nacius ir fašistus 
okupantus.

Rusijos sovietai nepaten
kinti (o tas jiems yra rei
kalo), kad serbai partizanai

OTTAWA, Kanada, vas. mobilio nelaimėje Kinijoje.1 podraug kovoja ir prieš ser-

18.—Kinų karinė misija, kU| 
ri nesenai apleido Washing- 
toną ir J. A. Valstybes, pa
galiau čia atsirado.

Sakoma, iš'Baltųjų Rūmų 
vėl grįš į ligoninę New Yor
ke.

Misija atvyko Kanadon i *- ,-įLį.J L„c 
prašyti paramos Kinijai jos aCIhCS URHll ŪU5 

kovoje su japonais 1 paŠdllfcta pUSČ
Kalbama, kad Kanada ga

li kinams nemažai skirti au
tomatinių šautuvų ir amuni 
cijos, taip pat lengvų kovi
nių lėktuvų. Tik visa nelai
mė, kad neturima priemonių 
tai visa pristatyti Kinijai.

WASHINGTON. — Karo 
sekretorius Stimson yra nuo 
monės, kad vokiečių žygiai 
Tunisijoje nėra ofensyva. 
Siekia tik praplėsti korido
rių išilgai .pakraščių.

milijono darbininku
LONDONAS, vas. 18. — 

žemės ūkio ministras R. S. 
Hudson pareiškia, kad šie
met Britanija javų suvary
mui bus reikalihga apie 500, 
000 darbininkų.

Jis sako, kad jei tas skal

bus komunistus, kurie nori 
Jugoslaviją pakeisti sovietų 
kraštu. Sovietai sako, kad 
serbai partizanai esą ašies 
pusėje. Tiesa gi yra ta, kad 
jie kovoja prieš okupantus 
ir komunistų gaujas, kurios 
plėšia gyventojus.

Suprantama, Jugoslavijos 
vyriausybė neigia sovietų 
protestą.

SKELBKITES “DRAUGE”

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel-

čiu. darbininkų nebus gau- h«eJ
, , x , . .. srifled Sekciją , kur rasite

tas savanoriai, tada darbi- |nepapra,u ,va|rtų,
ninkai drafto keliu bus pa-|gera| apmokamų darbų! 
šaukti.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
; Mirė seniausias

ac

Vasario 16 
paminėjimas kunigas

Clerelnml. O. — Lietuvos Omaha, Nebr. — Prelatas 
Nepriklausomybes 25 m. ju-' Augustinas Colaneri buvo 
biliejaus šauni šventė jvyks seniausias kunigas Nebns- 
va&ario m. 21 d. Lithuanian koje. Jis išgyveno 90 metų 
Hali. Pradžia 4 vai. popiet.1 Kunigu išbuvo 68 metus, o 

• Clevelando sudarytas ben- vyskupų kancleriu 53 me- 
dra8 komitetas šventei reng- j tus. Jam teko tarnauti kiek- 
ti štengiaai kuo kruopščiau-i vienam vyskupui^ kuris' tik 
šiai savo darbą atlikti. Dar-' valdė Omaha vyskupiją, 
bo komisijos: svečiams, kai-! Velionis buvo gimęs Ro- 
bčtojams kviesti, ir meniš- moję. Į Ameriką atvyko 1871 
kosios dalies komisija be- metais ir Sulpicionų semi- 
dirbdama sutartinai pasie- narijoj, Montreal, Kanadoje, 
kė gražių rezultatų. Į šven-; baigė kunigo mokslus. Į O- 
tę žada atvykti ir pasakyti maha buvo pakviestas pir- 
k ai bas: miesto majoras mutinio šio3 vyskupijos vys- 
Laoscke, keletas svetimų kupo O’Connųr. Čia tarnavę 
Valstybių konsulų, Lietuvos vyskupo sekretorium. K i 1f 
žydų atstovas. Pagrindiniu vyskupai jį pakėlė į general 
kalbėtoju pakviestas ir ma-! vikarus ir pagalios kanche- 
kmiai sutiko dalyvauti ALT rium. 1905 metais Šv. Tėvas

VIENI TIK JUOKAI APSIKIRPTI PLAUKAI

’k

Penktadieni*, vas. 19, 1943

Už Pres. Roosevelt ir Lietuvius
ŽMONIŲ PARINKTAS

BALSUOKIT UZ

Jas. Paika
KAPVtMDATAS 12

ALDERMANAv*

14-to Wardo
RINKIMAI ANTRAD., -p 

VASARIO (FEB.) 23 D. M"

Paragink SKABYMU -'DRAUGĄ'

Kada War Manpovver komisija (Wom.au po wer di vision) iškėlė mintį, kad daugelis 
moterų, dirbančių apsikirptų plaukus, kad išvengus katastrofos prie mašinų, tuojau 
Miss Lake apkirpo plaukus (dešinėje) ir pasakė, kad tai įvykdyti, tai tik vienas malo
numas.

Paragink savo 
ir pažįstamus 
įdomiausią dienraštį “Drau
gas”, kuris plačiausiai apie 
viską informuoja.

kaimynus
užsisakyti VVOLK STUDIO

I14S Aest 15* Strtet
7/ fa/ //fa/s/t-y 

A e t

pirmininkas Leonardas Si
mutis iš Chicago.

Kalbės keletas ir vietinių 
lietuvių r kun. J. Angelaitis, 
redak. Gabaliauskas, Jaras, 
kun. dr. širvaitis, Miheličie- 
nė, Ohio legisl. DeRighter.
Publika, reikia tikėtis, iš- 
kla.usys juos su didžiausiu 
susidomėjimu.

Tarp kalbų bus dpinuoja- 
raoff dainosoUBaia Inetai ir, 
pagaliau štaupo vadovauja
mas choras su visa publika... I Alaskoa vyskupas J. R. 
Solistai ir duetistai — tai I Crimont, sustojęs Omahoje, 
geriausios Clevelando lietu-1 buvo svečia keletą dienų pas

Pijus X pakėlė į prelatus.

Velionis buvo labai geros i 
širdies žmogus ir prielankus 
lietuviams. Ji3 patarė vys* 
kupui leisti lietuviams steig
ti nuosavą parapiją prieš 35 
metus. Net aukojo lietuvių 
parapijos palaikymui.

Dieve, būk gailestingas jb 
sielai.
Alaskos vyskupas 
buvo Omahoje

jėzuitai. Yra keturios kata
likų ligoninės ir dvi para
pijos mokyklos. Daug gy
vuoja draugijų .ir organiza
cijų. Ypatingai gražiai gy
vuoja Šv. Vincento ir kitos 
draugijos.

Žmonės dirba kasyklose u 
gerai uždirba.

Parapijos susirinkimas

kietus, dėl to tikimės, kao 
pramoga pasiseks , 
Atvažiuoja iš kitur

Pastaraisiais laikais žmo
nės atvažiuoja čia iš kitur 
ir gauna gerus darbus karo 
dirbtuvėse. Pastaromis die
nomis iš Sioux City atva
žiavo A. Našlėnas, Sophie 
Radkevič ir kiti. Iš Chicago 
A. Mikutis. Vietinis

Areštuotas policininkas«
Policininkas William Da

vis, 32 m. amžiaus, pereitą 
trečiadienį, buvo areštuotas 
už nelegalų laikymą ir dali-

nimą gazolino racionavimo 
knygelių. Tai yra antras 
policininkas areštuotas to
kioje byloje savaitės bėgyje.

MOST

MODERN

ADVANCED l»»$4)TO<.R ' 

4-OUEh'l PUSSlitl.E l»RI« KS 

’HOSF 10 V KTI F .'•»! I

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ 
MILŽINIŠKO 9T\KO MVZ.IKA- 

, LINIŲ INSTRIIMEI*rV

vių meninės jėgos: Stella
Matonis, Adella Miliauskai
tė, Stella Baker, Garnienė ii
Snazelienė. Žitkus.

Gate kalbų ir dainų bu t • ~
pastatytas trumpas, apie 15
min., vaizdelis “Lirtovos/
laisvės progiedruliai’Va i z 
delio artistai — patys ge 
riausi CIevelande: Miss Lith 
uania — D. Macejauskienė 
Miss America — Kazei, Ko
munistas — Sadauskas, Na- 
zis — Galiūnas.

John T. DeRighteris — 
State representative bus ju 
biliejaus Šventės programo 
vedėju.

ĮŽANGA DYKAI, tik už 
jubiliejaus ženktihką reikės 
mokėti 25c.

Vienas iš komiteto

jėzuitus Creigton universite
te. Vyskupas yra 85 metų 
senelis ir vatdo visą R. Ka
talikų Bažnyčią Alaskoje.

Svečiui labai patiko Ame
rikos patogumai ir greitu
mas. Ypatingai patiko Ame 
rikoe traukiniai. Alaskoje. 
sako, tenka keliauti šunimis 
tris mėnesius, ką Ameriko
je galima padaryti per vie
ną dieną. Tačiau ir Alasko- 
je dabar jau pagreitintas' 
susisiekimas. Daugelis žmo
nių keliones atlieka lėktu
vais.

Katalikų Bažnyčia Alas
koje sparčiai auga. Jo vys
kupijoj yra dešimts diece 
zijos kunigų. Vienas jų jau 
ten gimęs ir augęs. Reiškia, 
alaskietis. Yra taip pat 2o

Sausio mėnesio pabaigoje 
turėjom metinį parapijos su
sirinkimą. Prieitais metais 
parapijos pajamos nebuvo 
didesnės, bet l&ebono rūpės 
tingu reikalų tvarkymu vi-j 
sos parapijos sąskaitos ap 
mokėtos, skola numažinta ir 
dar virš tūkstanti* I dol. ; 
banką padėta mokyklos pa
didinimui.

Susirinkime klebonas pa 
tiekė atskaitą, kiek kas yra 
paaukojęs. Pasirodė, kad 
vienas parapijonas yra pa
aukojęs virš $50.00. Kiti po 
mažiau, bet visi rėmė para 
piją sulig savo išgalių.

Vasario 21 d. rengiama 
1 “bingo’’ parapijos reikalams. 
Visi parapijonai platina ti-

Buvo susirgęs
Chicagos mayoras 

ward Kelly buvo susirgęs 
Tikima, kad šiandien grįš 
prie pareigų.-

Ed-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Paulina Russian and Turkish Baths
Save* Sveikatą Pagerinsite Atsi 'auk y darni 

( šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunahine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Maasage ir Movementa.

Moterim* — Trrėiadilenfals.
Telefonas: VIRgtafa 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45 th • Kamp. Paulina St
MASSnet

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

t

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIUS 86,690,060.00 
Atsargos Fondas viri $700,000%
Chartered and supervised by U. 
S. Govwrnment. Member ot Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washtngton, D. C.

Mano tt met* praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų o Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atitikimą akys atitalso- 
bms be akinių. Kainos pigiau kaip

PAXI NAUDOK IT PROGA DABAR
KOL DAR NEI8PAKDUOTI.
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPKONE8, FLUTE8 
su “casfcs" — $35.00, $37.50,
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojlrąul.

KONCERTUI CrLlTARAl, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJO8, 
8MUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 Iki $35.00.

’STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$136.00 Ir $150.00. BA8O UŽ
DENGIAMAS — $12.00. SMIČE-
LTAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAM8. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $3 00. $5.00. $10.00 
lr $16.00, Striūnos dėl vteų vlrš- 
mtnėtų' InstA'meėlųv' BASS lr 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CTMBOiJs, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “rded” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų d ai tų darinė
toms, Trtūboms, Sasapponea ir 
taipgi Smulkoms lr Gunarams.

GOLDSTEIM’S MUSIC SHOP 
• 14 Miarell St., Ctitcajpo

Būki-t Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Uegaamlnuotl Jaa modernlAklausta 
metodą, kūrta regėjimo mokriaa 

gali sutelkti, 
ga metai patyrimo

ime akintų, kurte pstoltoa 
viso akto--------------

4712 South Ashland Av.
Phone Y ARD 8 1373

Phone: YARDS 1378

Jaunuoliai, kurie nettriimand 
karo aviacijos skyr1’- priežas
ties spalvų neregejtfluo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Aht* yra pagaminta* iš importuotų 
pirmo* rūšie* produktų.

LEO MORKUS, Jr.
DfSTRIBGTOBO»

Ambrosia & Nedar
BEERS

Urmo (erholesale) kainomis pristato j aline* iv ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORIKŲ, kui 
gausite greitą Ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0809

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKJEVVICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tek Vm*Ma 1141

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana. Jr.

OPTOMEl RIMTAI
1801 So. Ashland Avenne

glanl pi r l*-toe
MeTornaat OANAL «S*S. CMca<c

Kasdien »:»• a. m. Iki g:se p. m. 
Trečiad. te Mtad. f:M a. m. 

lkl T:Ot p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiao tek VIRglnia 0036 
Ketldflfidjoe Mt: BEVerty 8244

BR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAB IB CHIRURGAS 

41žf7 Ardier Avcnoe
Ofiao vai.: 1—8 ir 6—8:30 P. M

1 Trečiadieniais pdgnl sutartį '

Tet YARds 5921.
Rea.: KENtrood 5107.

M. A. J, BERTASH
CYDYTOJAB H CHIRDROAB

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:394:36

7M VVest Street

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Placo 
Tel. JntP’uMic 7848

Laikai fltatymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jan pra
ėjo. Dabar «varbtau«in da
lyką yra: pripildyti šal) ge
rais laikraščiais. (Kardino 
las Laobre).

TaL OANal 0267
Res. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Avė.

VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 p.p 
6 lkl 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS IŠTIKTO ĖJ A
AKINIUS PBITAIKTOA

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

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

137 N. MAKION STREET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake St.) '
Telephone: — EŪCLID 906

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

Tel. Cicero 7681

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel. j Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

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

m__  * '
Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdg 4787 
Namų teL PROspeet 1980

Tet YAKds 3146 .

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

PtnuuBaniaia — tik 2-4. 
Sventadieniaia — 11-12.

-R’'

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeltadieniais
Valandoe: 3 — 8 popiet,

Tel YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tefefonaa HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.

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

o nedėliomis pagal autartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rer. Tel. LAFayeCte 0094

Jeigu Neatailiepama 
Saukite KEDzie 2868

VALAND08:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Pttkt., fteštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Bakmadiaaiaia pagal suaitarimą.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel. MIDvray 2880 Chicago. Ui.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:59 vai. vak. M ' 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienę

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAtTLVtJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591 f
DtL RAOIO PATAISYMO — 

iaaldte YARDS 80RR.

SUPA2INDINK1TK KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”



4 Penkiadienis, vas. 19, 1943 DIENRAflTIS DRAUGAS Ti

DVIDEŠIMTS TRIS VALANDAS 
JŪROSE TARP RYJIKIŲ ŽUVŲ

Jūrininkas pasakoja kaip japonai 
nuskandino laivę.

Ankstesnėse Solomon ko-(plaukė šešias valandas ir
vose, prie Guadalcanal, ja
ponai nužudė nemažai Ame
rikos vyrų ir nuskandino iš 
naikintuvo pertaisytą tran
sportinį laivą Little.

Kaip buvo nuskandintas 
transportas pasakoja pa
krančių jūrininkas Vernon 
Suydam. Vernon Suydam 23 
valandas buvo jūrų vande
nyje, tarp ryjikių žuvy, po 
to, kai buvo nuskandintas 
laivas. Jūrininko Vernon 
Suydam kūnas nuo saulės 
spindulių pūslėmis apsiden
gė. Kada jis pasiekė krantą, 
tai 20 mailių ėjo kol pasiekė 
Amerikos linijas, jis keliavo 
per priešo teritoriją.

Suydąm išdalindavo ma
žus laivelius išlipti į žemę

* laike operacijų Guadalca- 

nal’e, prieš įvykusias ata
kas.
PASIRODĖ JAPONŲ 
NAIKINTUVAI

Suydam buvo prie patran
kos, kai pasirodė du japonų 
kruzeriai ir trys naikintuvai, 
Little ir Grego ry (irgi nus- 

’ kandintas) naktį patroliavo 
aplinkui Guadalcanal. Japo
nai pataikė į laivo užpaklį 
ir. palietė tiltą ir išmušė lai
vą iš kontrolės. Kada lai
vas pradėjo eiti zigzagais, 
tai buvo įsakyta apleisti lai- 

A vą. Suydam turėjo “life 
’ jacket” ir šoko į vandenį ir

nugara atsibeldė į vandenį. 

JAPONAI PALEIDO 
Į VYRUS KULKAS

Septyni vyrai buvo van
denyje, kai japonų kruzeris 
atvyko. Iš kruzerio pasirodė 
šviesa ir japonai į vyrus pa-

• > leido kulkas. Keturi vyrai
buvo užmušti ir vienas su
žeistas. Tik leitenantas ir 
Suydam nebuvo kulkų pa
liesti.

Suydam paėmė sužeistąjį 
ir navy leitenantą ir juos 
vilko paskui save ir plaukė į 
Great Dipper poziciją. Tai 
buvo tamsi naktis, kad nie-

X kur nieko nematyti.

Suydam su “life jackct”

Chicagos biznieriai re
mia "Draugo" koncer
tu dovanomis

Tovn of Lake — Didžiausia 
Pivarunų Bakery, 4622 S. Mar- į 

1 shfield Avė. “Draugo” Koncen- 
r tiniam baliui Sausio 21 d. Sokol 

žemutinėj salei Paaukavo' 300 • 
bulkučių dėl “Red Hots”.

Bronislava Pivarunienė pasa
kė : "Komplimentu nereikalau- 
jam, ką daro dešinė ranka te
gul kairė nežino. Laikau sau 
už garbę, kad galime prisidėti 
prie paramoe vienintelio išeivi
joj leidžiamo Tėvu Marijonų 
katalikiško dienaraščio “Drau- 
go”. Lai gyvuoja “Draugo”

’ Leidėjai ir Darbininkai.”

tempė paskui save leitenan
tą. Vėliau paaiškėjo, 
leitenantas jau miręs.

kad

Išaušo rytas. Jau buvo 
matyti krantas, bet jis dar 
toli buvo. Du kartus pasiro
dė Amerikos lėktuvai, bet 
jie nepastebėjo Suydam’o. 
Suydam iššovė iš pistoleto, 
bet lėktuvai negirdėjo jo 
šūvio.

PASIEKUS KRANTĄ 
UŽMIGO

Suydam plaukė tą dieną 
ir jo plaukimas nusitęsė iki 
sekančios nakties; jis po 33 
valandų, nuo apleidimo lai

vo, pasiekė krantą. Pasie
kęs krantą užmigo ir tik 
pabudo rytmetyje. Jį paža
dino saulė.

Suydam keliavo jūros pa
krantėje, bet basam dėl aš
trių akmenų nebuvo įmano
ma keliauti. Tada jis pasuko 
savo kelią per džiungles; 
keliavo į Amerikos poziciją, 
buvo 20 mailių kelių; teko 
eiti per priešo teritoriją, bet 
japonų nepastebėjo.

Suydam buvo nugabentas 
į ligoninę. O pd kiek laiko 
grįžo į Ameriką.

Mirė
Rytuose dėl šalto oro mi

rė 36 asmenys. Tai praneša
ma iš New York.

Areštavo
New Yorke F.B.I. arešta

vo fabrikantą, svetimšalį 
vokietį.

MIKALOJUS MENDZORUS (MENZOR)
Gyveno 5655 So. Campbell Avė., tel. Prospect 7787
Mirė vasario 18 d., 1943 m., 4:45 vai. ryte ulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskr., Uževenčių para

pijos. iš šlabgirės.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Petronėlę (po tėvais 

Gerčaitė); 2 dukteris Anna Staskon ir Bernice Stirbis ir 
žentą Teter; 2 sūnus Joną ir marčią Anna, ir Phillip: 4 anū
kus: 2 seseris Domicėle Sutull ir švogarį Martin, Uršulę Le- 
leikis (po pirmu vyru Plonis) ir ju šeimas; 6 pusbrolius: Do
minika. Petrą ir Bonifacą PivarūnuB, Aleksandrą ir Tarną 
Kulevičius, ir Tadeušą Kumžą ir jų šeimas; 2 švogerius Juo
zapą ir jo moterį Mikaliną, ir Vincentą Gerčius; švogerką ir 
švogerį Juzefą ir Joną Rusteikus ir jų šeimas, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj: 6812 S. Westem Avė. Laido
tuvės įvyks pirmadieni, vasario 22 d. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydytas į Gimimo Panelės švenč. parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Anūkai, Seserys lr 
visi kiti Giminės.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAWTFD 
AI) VFR TIKI Y O DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. IlAN’dolpii »4Hfl-94Hl»

H EI,p WANTED — VYRAI

H OU S E M E N
Atnišųukite ] Timekeeper’a oflaų. 
FJ)flEWATER BEACH HOTETj 

5349 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

TTREMAN
Reikalingas. *86.00 J mėnesi. Valan
dos nuo 5 ryto lkl 2 popiet. Sekma
dieniais nereikia dirbti.

DIŠIŲ PJOVIKAI
160 iki $65 J mėnesj. Prie darbo 
prlskaltant valgi, ir nedirbamo lulkų 
sekmad. ir Sventad. Matykite Mr. 
Robert Folally.

ITNIVERSITY CT.FB 
79 E. Monroe.

MACHINISTAI
Naktimis darbai. Kurie gali pa
daryt set-ups prie screw mašinų, 
milling mašinų, drill presses ir 
atlikti kiek lay out darbų. 
Atsišaukite į Employment Dept. 
JOSEPH WEIDENHOFF, INC.

4848 Roosevelt Rd.
COAL HIRERS

Uždirbsite nuo $6 iki *10 Į dieną. 
Viso meto darbas.

DIAMOND COAL CO.
3900 N. Elston

FREIOHT HANDI.ERS reikalingi— 
Defense darbai. Pastovūs darbai pil
no laiko.

CNION TRANSFF.R CO.
2000 w. sami st.

Heavy Assemblers 
Pakeriai 
Nailers -

• Stockroom Helpers
Atsišaukite į Employment Dept.
JOSEPH WEIDENHOFF, INC. 

4348 Roosevelt Rd.
DRIDL, PRESS OPERATORIAI IR 
MACHINE HANDS reikalingi dirbti 
prie mažų metalinių daleliu. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos. 48 valan
dų savaitėj®.

CHICAGO APPARATCS CO. 
1735 N. Ashland.

OPERATORftS 
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai.

KROLI, BROS. CO.
1801 S. Michigan Avė.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amato. Patyrimas 
nereikalinga Labai Jdomug darbas. 
Dienų, lr naktj shiftai, greitas Jstdlr- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman Kt.

VYRAI IR MOTERYS

Stanley Valskis, 4536 S. Pau
lina St. geros rūšies Cigarų Sa, 
pos sav. gavo užsakymą pada
ryti keletą dėžių kvepiančių 
Baltos Rožės cigarų, kurie bus 
dalinami svečiams “Draugo” 
Metiniame Koncerte Sausio 21 
d., Sokol salėj, 2345 E. Kedzie 
Avė., Chicago, UI. H

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonaa CICERO 2109

6812 So. Westera Avė,, Chicago
TelefonM Grovehill 0142

Mūsų patarnavimai yra greitai, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamai.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

* LABORERS 
DIENOMIS DARBAI

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.
Victor Mfg. Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.
VYRAI reikalingi prie warehouse 
darbų. Patyrime a nereikalinga. Ge
ra mokestis. šeštadieniais nereikia 
dirbti. Matykit Manager.

/ 973 W. CC 1,1, ERTO N

REIKALINGI DU VYRAI prie gera. 
Išdirbtų laundry ir dry cleapiflg 
routes didelei ir atsakomingai Įstai
gai. Routal dabar moka suvirš *50 
i savaitę už mažiau 48 vai. darbo. 
Galima lengvai jsidirbti iki *80 J 
savaitę. Pastovūs, garbingi ir pagei- 1 
dau jam i darbai.

KEERE DAI’NDRY CO.
2516 W. Armltage Avė.

FREIGHT HANDLERS — 50
Tuojau reikalingi prie darbo. Atsi
šaukite | —

MERCHANT SHIPPERS ASSN. 
1858 S. Weatem Avc.

-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 
BOX FILLERS

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

W/F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

DIRBTUVĖJE IR 

RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ elerks. akuratiškų skai
čiuotojų, Typists ir Stenografisčlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų Ir mo
terų. Turi turėt savo Jranklus. 
MES8ENGER8. Bendram dirbtuvė, 
darbui karo pramonSJe. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
(rodymus pilietybės ir ŠI SKELBI
MĄ I -r-

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

JANITOR — VYRAS ar MOTERYS 
dirbti vakarais. Atsikreipkite prie 
Miss Poška.

D1STR1CT NATIONAL BANK 
1110 W. Mth St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIŪKLUS — visokius. 
Naminiai piūkiai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT KAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis. 
Chieago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PRANEŠIMAS

HELP VVANTEP — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
100 karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alea. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Avė.
MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos. Dirbtuvėje Pagelhlninkės. Paty
rusios ar ne. Lengvi darbai, gera 
mokestis, pastovūs.

ILLINOIS CONDENSER 
1190 H«we St.

MOTERYS reikalingos prie valymo 
Ir dženitorlų darbų ofiso budinkę. 
Darbas naktimis. Pastovus. Atsi
kreipkite prie Night Foreman po 
5 vai. popiet.

135 S. LA SALLE KT.

MERGINOS 17 IKI 45 
INDUSTRIAL DARBAI 

ASSEMBLY
Patyrimas nereikaVnga. 

100% Karo Darbai. 
Atsišaukite Employment Dept. 
JOSEPH WEIDENHOFF, INC. 

4348 Roosevelt Rd.

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums lr gausite greitų, manda
gų lr veiklų pardavimo patamavl. 
mų. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kvklt pas mus kuogrelčlauslai. 
JOHN O. SYKORA .Realtor. 28 me
tai knin Real Estate blsnvie. 2411 
8. 52ND AVE.. Phone CICERO 453.

TOOL IR DIE MAKER
Laikas ir pusė tnolfema už virš 

40 valandų.
AUTO RADIATOR MFG. CO. 

2901 S. Indiana

REIKIA DARBININKŲ
Warehouse, miltų malūnas. 72 H 
centai į valandą pradžioj. 77 H 
centai no 60 dienų. Pastovus dar
bas. Vyrai iki .50 matų amžiaus. 
Minimum 40 valandų į savaitę. 
Kreipkitės į

GLIDDEN COMPANY 
1882 N. Laramle Avė.

REIKALINGAS — INOINIERIŲH 
ar FIREMANAS dirbti dienomis. 
Pastovūs darbai. Atsišaukite J—

KEE8E LAUNDRY CO.
2516 W. Armltage Avė.

’GIRLS AND WOMEN 
MARRIED AND SINGLE

17 TO 40 YEARS
IMPORTANT AND INTERF.8TING 
WAR WORK. OOOD STARTINO 
WAGE. STEADY INCREASES AND 
BONUS. EXCEI.LENT POSSIBILI- 
TIES FOR ADVANCEMENT. FINE 
WORKING CONDTTIONS. GOOD 
TRANSPORTATION.

BRING BIRTH CERTIFICATE.
HAMILTON INDUSTRIES

1310 8. MICHIGAN
7TH FLOOR

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.
MERGINOS 

Prie lengvų švarių darbų kaipo 
sviesto vyniotojos. Pastovūs darbai.

HANSEN & MATSON CO.
1230 W. Ramlolph. St.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

MOTERYS reikalingos sortuoti po
pieras. Patyrimas nereikalinga. Gera 
mokestis.

GENERAL FIBFR CO.
3801 S. Racine Avc.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

Kvailys gali daugiau už
duoti klausimų per valandą, 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Kas laisvę brangina, tas 
perka VVar Bonds.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgiėiani-. Nuo 8800 
iki 810,000 nž 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavimų.

JOHN O. SYKORA
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

“Darbai parodo meilės jė- 
ea” (Gnethe)

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

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Mažas meilės laSells reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

u
Jei turi seno metalo: va

rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos%
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktj

4605-07 8017111 HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tai. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
/ Ii stoties WOE8 (1890). su Povilu ftaltimieru.

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVE. Pbonen YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. TeL PULLMAN 1270
2814 VVEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10621 80. MICHIGAN AVE. Pbone PULLMAN 9081

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFORNIA A v®. Pbone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS

H

3354 SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET
Telephone YARDS 1419

MI
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Vokiečiu frantai Rytuose susmukus
Šiandien jau nebėra jokios abejonės, kad nacių .ar

mijos, gavusios didelių smūgių ir pakėlusios didelių 
nuostolių, kiek galėdamos traukiasi atgal. Vokiečių ka
ro fronto susmukimo Rytuose kaltininkas yra patsai 
Hitleris. Taip teigia militarinių dalykų žinovai.

Kaip atsimename, praėjusį spalių mėnesį Hitleris 
pašalino iš Vokietijos generalinio štabo gen. Franz 
Halder. Pašalino dėl to, kad tasai generolas nepaklau
sė Hitlerio “intuicijos”. Tais Laikais buvo pasklidę ži
nių, kad vokiečių generolai ragino Hitlerį ištraukti ar
mijas. iš Rusijos platybių ir sustiprinti maršalą Rom- 
melį, kad prisirengti pasitikti santarvininkų grąsinimą 
iš Vakarų pusės. Bet Ėitleris savo generolų nepaklausė 

ir to pasekmė buvo — Rommelio sumušimas ir didy
sis pralaimėjimas prie Stalingrado.

HITLERIO PLANAI SUBYRĖJO

Kadangi dabar nacių armijos visu frontu traukiasi 
iš Rusijos atgal, reikia manyti, kad tos armijos ja i 
yra nebe Hitlerio vadovybėj, bet Vokietijos generolų 
Dėl to ne be reikalo anuo kartu buvo paskleista gandų, 
kad Hitleris jau yra miręs. Jei ir toliau karas eis ta 
pačia kryptimi, tai reikš. kad. nacių generolai vykdo 

savo originalį planą: traukiasi iš Rusijos ir stiprina 
Rommelį Afrikoj.

Vokiečių generolai gali ir, matyti, mokosi iš praei
ties. Jie negali neturėti galvoje Napoleoną, kurs buvo 
nugalėtas Rusijos platumose. Jie, be abejonės, neuž
miršta, kas įvyko pirmojo pasaulinio karo metu. Tada 
vokiečiai atsisakė lysti į Rusijos gilumą. Net po to, 
kai 1917 m. Rusija buvo susmukusi ir vokiečiai tikrai 
galėjo žygiuoti tolyn į Rytus, tačiau tokie generolai, 
kaip Hindenburg ir Ludendorf tų žygių nedarė, nes bi
jojo prapulti rusų žemių platumose. Jie fronto liniją 
nustatė nuo Narvos į šiaurę ir nuo Odesos ir Sevas
topolio į pietus. Bet Hitleris, mat, manė, kad operuo
jant moderniškais karo pabūkLais, naujoviškais lėktu
vais, mechanizuotomis armijomis pajėgs padaryti tai, 
ko senoviškais karo metodais nebuvo galima padaryti. 
Tačiau visi Hitlerio mėginimai rusų armiją su
naikinti niekais nuėjo. Rusijos platuma ir rusų karių 
heroizmą? privedė prie susmugdymo nacių fronto Ry
tuose.

AR BEMĖGINS ATSIGRIEBTI?
Karo dalykų žinovai vis tik dar nemano, kad nacių 

pseitraukimas bus visiškas. Jie daro spėliojimų, kad, 
girdi, jie gal trauksis tik ligi tų pozicijų, kuriose su
stojo ir įsistiprino pirmojo pasaulinio karo metu. Pa
stebima ir kitas reiškinys, kad vokiečiai pastaruoju 
laiku kiek galėdami daugiau savo karo jėgų perkelia į 
Afrikos frontą. Taip pat jie organizuoja naujas armijas 
pačioj Vokietijoj, kad mėginti pradėti ofensyvą būsi- 
mąjį pavasarį. Ir, jei pasitvirtins žinios, kad vokiečių 
generolai karo reikalus jau planuoja, bet ne be Hitle
ris, galima laukti, kad susmukęs vokiečių frontas Ry
tuose jau nebebus mėginama atgaivinti. Jei, pagaliau, 

ir mėgintų, nieks is to neišeitų.

AR JIE TRAUKSIS 16 AFRIKOS?

Galimas yra dalykas, kad nuo dabar vokiečiai Ry
tuose pasiliks defensyvoj. Likusias savo jėgas jie lai
kys savo sienų apsaugai ir ofensyvai Vakaruose. Pas
kutinieji įvykiai Tunisijos karo fronte aiškiai rodo, 
kad Vokietija bent tuo tarpu dar visai nemano pasi
traukti iš Afrikos. Tai žino ir Jungtinių Valstybių ir 
santarvininkų karo vadovybė. Ten dar reiks stipriai 
susi remti su vokiečiais, kol galutinai jie bus nugalėti 
Afrikos fronte.

Kaip susmuko vokiečių frontas Rytuose, taip jis su
smuks ir Afrikoje. Tr kaip tai įvyks, tuomet, be abe
jojimo, bus pradėta didžioji ir lemiamoji invazija į kon- 
tiuentalinę Europą.

Ir Anglijos lietuviai neatsiliko
Užsienių spaudos agentūra (ONA) praneša, kad An

glijos lietuviai Londone iškilmingai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį vasario 16 d. 
Sv. Monikos parap. salėn susirinkęs gausingas lietuvių 
būrys, atstovaująs aštuonis tūkstančius lietuvių, An
glijos piliečių, išreiškė savo pasitikėjimą Atlanto Car- 
teriu. Jie griežtai pasisakė už atstatymą Baltijos val
stybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bės. Pirmininkaujantis aiškiai pareiškęs, kad lietuviai 
nenori nepriklausomybės iš Hitlerio rankų, bet iš de
mokratijų. Lietuvos ministras Londone B. Balutis pa
reiškė, kad Lietuvos žmonės labai stipriai priešinasi 
nacių okupacijai ir siekia kuo greičiausiai juos nusi
kratyti.

Ši žinia tuo yra svarbi, kad ji pasako Anglijos lie
tuvių griežtą nusistatymą stovėti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Jų nusistątymas supuola su Ameri
kos lietuvių milžiniškos daugumos ir viso pasaulio lie
tuvių nusistatymu. Kad tas nusistatymas būtų reali
zuotas, neužtenka pasitikėti Atlanto Carterio dėsniais, 
bet reikia mums patiems lietuviams stipriaiudarbuotis 
ir aukotis.

KARO PRIEŽASTYS IR KAIP SULAUKTI . 
PASTOVIOS TAIKOS
- Perspėjimai galiūnams. - Demokratijos ir 
good time. - Atviras žodis marksistams. - 
Heinės pranašystė apie Tor; su kūju. -

Jie nori taikos, bet...• s

Paskutinėmis dienomis pasklido gandų, kad ne tik 
italai, bet ir vokiečiai iešką kelių patirti, ką manytų 
santarvininkai, jei taika jiems būtų pasiūlyta tam tik
romis sąlygomis.

Netenka abejoti, kad italai nori taikos, nes juos Hit
leris tiesiog smaugia. Bet italai šiandien negali savo 
valia ir iniciatyva siūlyti santarvininkams taiką. Jie 
nuo Hitlerio priklauso.

Vokiečiai taip pat norėtų taikos, bet Hitleris prie 
jos neprileidžia. Pats Hitleris, matydamas, kad sunku 
bus beatsigriebti karo frontuose, gal jau norėtų tai
kintis, bet, žinoma, statytų savo sąlygas.

Amerika ir Jungtinės Tautos, kaip Prezidentas Roose
veltas aiškiai pabrėžė Casablankots konferencijoj, tik 
tada ginklus padės, kai Berlyno-Romos ašis besąlygi
niai pasiduos santarvininkams.

Ir Austrijoj neramu
Pranešama, kad ir Austrijos gyventojai nerimsta ir, 

kiek tik galėdami, kovoją nacių okupaciją. Austrai, ga
vę žinių apie santarvininkų laimėjimus karo frontuose, 
džiaugiasi ir daugiau darbuojasi prieš okupantus. Pa
žymėtina, kad abi kraštutinės viena kitai priešingos 
grupės monarchistai ir socialistai labiausiai teikia. Jie 
plačiausiai yra išvystę savo slaptą veikimą. Plinta sa
botažai, gatvėse įvyksta susirėmimai tarp darbininkų 
ir kareivių.

SPAUDOS APŽVALGA
&

Ir mūsų pajėgos geriau užgrūdintos
“Darbininkas” rašo:

“Giedodami tautos himną, mes jame randame šiuos 
žodžius: “Iš praeities tavo sūnūs sau stiprybę se
mia”. To himno autorius, Vincas Kudirka, poeto in
tuicija bei įkvėpimo paj.učiu, kaip nereik geriau at
vaizdavo lietuvių tautos įgimtą laisvės troškimą ir, 
kas svarbiausia, pajėgunią tai laisvei susigrąžinti. 

Taip, laisvė tai ne kokia naujanybė lietuvių tautai. Ji 
buvo laisva dar priešistoriniais laikais, kada senosios 
Romos istorikai dar nė nežinojo, kaip lietuvius tinka
mai užvardinti. Ji buvo laisva, kai pirmieji rusų ir 
lenkų kronikų rašytojai mini savo raštuose lietuvius 
kaipo drąsius ir atkaklius kovotojus. Ji buvo laisva 
18-tam amžiuje, Rimgaudui, Vyteniui, Mindaugui be- 
valdant. O jau Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytau
to laikais Lietuva buvo viena iš galingiausių Europos 
valstybių. Jos sienos siekė toli į rusų kraštą. Vitebs
kas, Smolenskas, Kijevas Lietuvai priklausė. Tas lais
vės ir pajėgumo pojūtis taip giliai įnėjo į lietuvio 
kraują, kad net po kelių šimtų metų nelaisvės, atė
jus tinkamai progai, mūsų tauta priėmė' nepriklau
somybės naštą ir, tarsi nuo seniai įgudusi savaran
kiškai tvarkytis, parodė pasauliui, jog ji gali gy
vuoti ir progresuoti be kitų- pagalbos.

“Tad išsimoka minėti vasario 16-tą dieną net ir 
dabar, laisvės jau nebetekus, nes toji sukaktis paska- 

< tins prie gyvesnių pastangų laisvei vėl susigrąžinti. 
Statoma mums kliūčių, tai tiesa. Grasinama kitiems 
į mūsų reikalus nesikišti. Bet ir anais, 1918 metais 
kliūčių buvo perpilnai. Gi politinė aplinka žada susi
daryti netoliesia tokia pat kaip ir anuomet. Jei yra 
skirtumo, tai tik tokia, kad 1918 m. Lietuva'visais at
žvilgiais buvo kur kas silpnesnė. Nepriklausomybės 
priešai dabar daug galingesni, bet ir mūsų pajėgos
geriau užgrūdintos.**

— Kol mes neprip? žinais 
me, kad dvasinis pasiruoši
mas prie karo lt prie taikos 

turi būti aukščiausie rūpes
nis tautų vadų, tol bet ko
kios mūsų kraujo, prakaito 
ir ašarų aukos bus veltui 
padarytos”, — šitaip aavo 
naujojoje knygoje “How to 
win the Peace” rašo Tautų 
Sąjungos pirmininkas dr. C. 
J. Hambro. Tai įdomus as
muo: mažos norvegų tautos 
sūnuš, bet gilaus politinio 
patyrimo savame krašte ir 
įgijęs tarptautinį, garsą, ki
taip jo nebūtų išrinkę Tautų 
Sąjungos pirmininku. Beva- 
dovaudamas tai svarbiai in
stitucijai, jisai nuodugniai 
pažino tarptautines proble
mas (klausimus) ir jo žodis 
mums svarus. Tuo įdomiau 
mums jį arčiau pažinti, kad 
jisai vasario 14 dieną kal
bėjo Čikagos lietuviams.
Ir Mažosios tautos neturi 
pasitikti vergais

Dr. Hambro savo neseniai 
išleistoje aukščiau minėtoje 
knygoje pabrėžia mažųjų 
tautų teisę gyventi laisvu, 
nepriklausomu gyvenimu:'

— Pasaulis, — rašo jisai 
(p. 36) negali pasilikti per
pus laisvėje, perpus vergi
joje. 26 tautos (pasirašiu
sios Atlanto Charterio nuos
tatus) nesitenkina tik ga
rantavimu pilietinės ir reli
ginės Laisvės savuose kraš
tuose; tų tautų politikai įsi
tikino, kad taikos išlaiky
mui yra svarbu, jog religi
nis ir tautinis persekiojimas 
neturi būti pakenčiamas jo
kiame krašte... Jei žmogaus 
laisvės yra nebaudžiamai 
mindžiojamos viename kraš
te, gresia pavojus laisvei ir 
kituose žemės kraštuose. ”

Hambro džiaugiasi šitokia 
lš Atlanto Charterio trykš
tančia dvasia, bet jisai drau
ge galiūnams primena atė
jus lemiamai valandai ne
užmiršti duotųjų pasižadėji
mų:

— Niekas taip lengvai ne
užmirštama, kaip kitų ken
tė jissai, niekas taip karčiai 
nesutinkama, kaip triumfo 
dienose priminimas gražių, 
plačių dėsnių, kurie buvo 
paskelbti sunkumų dienose 
ir kurių tikslaus išaiškini 
mo nebuvo paskelbta (p. 18)

Taigi Hambro griežtai pri 
mena, kad galingieji laimė

jimo valandoje neturi pa
miršti duotųjų pasižadėjimų 
mažosioms tautoms. 
Perspėjimas demokratijoms

Hambro aiškiai ir griež
tai pasmerkia diktatorius, 
nacius ir jiems panašius, bet 
jis pasako tiesos žodį ir de
mokratijoms, ypač didžio
sioms, kurios besidžiaugda
mas savo gerove užmiršo 
laiku užtarti pagalbos rei
kalingus mažuosius, o tas 
pagaliau privedė prie visuo
tino karo:

— Kiti kraštai taip bran
gino taiką, kad jie Hitleriui 
ilgai paliko laisvas rankas 
imtis tai, ką jis nori. Demo
kratijos buvo taip užsiėmu- 
sios turėjimu good time ir 
pastangomis įtikinti savuo
sius, kad demokratijų sie
kimas yra nraolat turėti good 
time, jog jos nervingai ne
kentė, kad tik kas jų nesu
drumstų (p. 46).
Karo priežastys ne 
ūkinės, o dvasinės

Ieškant pastovios taikos, 
svarbu nustatyti — kas gi 
yra >jtoą*4>rježa0ys, ^uriop 
sukelia karą. Čia Hambro 
prisimena seną marksistų 
dėsnį, kad karus sukelia e- 
konotninės, ūkinės gyveni
mo sąlygos. Tautų Sąjungos 
pirmininkas primena, kad 
dabartinių karų išlaidos to
kios didelės ir sunaikinimas 
toksai baisus, kad ūkiniu 
atžvilgiu karas niekada ne
beapsimoka ir karai dažniau 
šia išplaukia iš tos barba
riškos, agresyvinės (žiau
rios) dvasios, tokioje išauk

lėjama tauta, kaip tą mes 
matome nacių Vokietijoje, 
kur nieko nereiškia nei su
tartys, nei žmoniškumas. 
Taigi karų priežastys pir
moj eilėj yra dvasinis nu
puolimas ir Hambro su šyp
sena lūpose kalba apie tuos 
marksistus, kurie nieko nau
jo neišmokdami laikosi pa
senusio savo dėsnio:

— Atrodo, jog seniesiems 
socialistams yra labai sun
ku pripažinti, — rašo Ham
bro, — kad yra galingesnių 
jėgų, kaip ūkiniai įstatymai, 
paskelbti jų pranašų, ir at
virai prisipažinti, kad ma
giškieji žodžiai darbas lr ka
pitalas nebeturi ano laiko 
tvirtos reikšmės, bet yra iš- 
bėsę ir praskydę, — kad “e- 
konominiai įstatymai” pasi

darė nebemokslišku dalyki 
ir kad tie įstatymai tik te- 
išreiškla tą, ką būtų galima 
pavadinti politinės ekonomi
jos astrologija (p. 56).
Karo dvasią išugdė krikš
čionybės dėsnių pamynimas

Ieškodamas karo priežas
čių, Hambro primena prana
šiškus žodžius vokiečių po
eto ir filosofo Heinės, kurs 
skelbė, kad sumaterializėju- 
sių (atmetusių aukštesni 
dvasinį gyvenimą) vokiečių 
filosofų mokslas “ugdė 
maištingasias jėgas, kurios 
tik laukė dienos kada galės 
prasiveržti ir pasaulį pripil
dyti nusistebėjime ir teroru 
(gązdinančia prievarta)”.

— Krikščionybė, — kar
toja Hambro rašytojo Hei
nės žodžius, — iki tam tik
ro laipsnio apvaldė germa
nų laukinį karinį įkarštį, ir 
tas yra jos vienas didžiau
sių nuopelnų, — bet negalė
jo jo visai sunaikinti; ir kai 
kryžius, tasai suvaldantis 
talismanas, bus sulaužytas į 
dalis, vėl prasiverš senųjų 
kovotojų žiaurumas... Senie
ji akmens dievai tada atbus 
iš užmirštų griuvėsių, nu
trins šimtmečių dulkes nuo 
savo akių ir Thoras (vokie
čių dievaitis, kurį naciai vėl 
iškelia. J. P.) pakils vėl su 
milžinišku kūju ir daužys 
gotikos katedras... Pirma ei
na mintis, paskiau darbas, 

tfJk.aip paskui žaibą pasigirs
ta grišustin

Taip prieš 100 metų apie 
vokiečių tautą pranašavo 
Heine ir jo žodžiai išsipildė. 
“Pirma eina mintis, paskiau 
darbas, kaip paskui žaibą 
pasigirsta griaustinis.” Nuo 
krikščionybės nutolę vokie
čių filosofai skelbė “euper- 
menų” — antžmogių moks
lą, kuriems leistina vartoti 
jėga ir prievarta prieš ki
tus ir Vokietijoje susilaukė
me dabartinių žinomų įvy
kių.

Siekiant taikos — 
auklėkime tautas 
krikščionybės dvasioje

Toliau Hambro primena 
kinų seną paprotį: tenai —* 
jei kas padarydavo nusikal
timą, buvo baudžiamas ir jo 
mokytojas. Jei Vokietija į- 
traukė pasaulį į karą, tai 
čia Labai daug kalta jų na
ciška dvasia, kuri įsivyra
vo jų krašte dėka auklėto
jų pasivedimo pagoniškai na
cizmo tarnybai. Siekiant tai
kos, rašo Hambro:

— Reikia nuginkluoti Vo
kietijos mokytojų dvasią; 
jie yra tėvai to dvasinio prū- 
aiškumo ”.

K. J. Prunskis

4P

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVllfUI ABBA REFINANSAVIMUI

CEEŪ

r/iM 1IOLIIAL IARNINGS

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOOĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

OTONMCIO BATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI i
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami lr Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANMINS fHTAlGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Įm. M. MimiU. 8*e’)r. S288 SO. HALSTED ST.



+ Penktadienis, vas? 19, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Jonas Deksnys žuvo Pilna gyvumo drr:gija 
Australijoj

Pocienė, savininkė užei
gos prie Šv. Kazimiero ka- susirinkamo kambary
pinių (buvusi Bitinienės vie- je t0 dar įgira6€ keturi 
ta) gavo iš Australijos laiš- nauji na’iai 
ką nuo savo sūnaus Casey, Susirinkimas įklausė vi- 
kuris praneša motinai, kad epę pranešimų, būtent 
pastar uoju laiku neteko vie- Federacijos skyriaus, Lab-

PRAKTIKOS KOVA PRIEŠ VOKIEČIUS GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Parapijos

Cicero. — šv. Antano 
draugijos susirinkimas buvo 
labai skaitlingas, net vietų

«• * susirinkimas
Kariuomenę, šią auki daro 
.alp pat Gyvojo Kalančia w 
iraugija. Kope*pngdeata»

Vasario 7 d. buvo šv. Ka 
zimiero parapijos susirinki 
mas. Pa-irodė, kad parapi- Misijos

Trumpoj ateityj mūsų baž

So. Chicagos žinutės

no savo draugų — lietuvio 
Jono Deksnio iš Chicago. 
Toje vie.oj jiedu tik du ir 
buvo lietuviai. C. Pocius ra
šo, kad Jonas Deksnys ir 
visa xkompanija, prie kurios 
jis buvo paskirtas, žuvo 
nuo japonų užpuolimo. Kaz. 
Pocius tarnauja sanitarų 
korpuse. Renkant sužeistuo
sius rado ir J. Deksnio la
voną.

Ši žinia sukrėtė ne tik 
Deksnių šeimą, bet visu3 
žuvusio Jono draugus. J. 
Deksnys gyveno Marąuette 
Park ir buvo ž.nomas golfi- 
ninkas. s

Jo motina Deksninė . yra 
savininkė valgyklos adresu 
6912 S. Wastern Avė., o 
duktė yra speciali slaugė Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Liuos- 
laikiu padeda motinai biz-

darių Sąjungos centro, ku
ris vasario 28 d., šv. Kry
žiaus parapijos salėj rengia 
didelį vakarą su įdomia pro 
grama. Visas to vakaro pel
nas eis senelių prieglaudos 
įrengimui.

Gavus pakvietimą iš dienr. 
“Draugo” į metinį koncer
tą, vasario 21 d., susirinki
mas nutarė vakarą paremti 
skaitlingu dalyvavimu. Gra
žus pavyzdys kitoms drau
gijoms. ,

v asano 28 d. įvyasta 
ar a ugi jos parengimas para
pijos nauuai. Durys sales 
dus atdaros nuo 4 v. popiet.

A

? t*. '•r*!

A

' **1

Kg*': . 1

Lavinimosi bazėje Anglijoje P. F. C. Fhillip Scagiioni 
(kairėje), Norwood, N. J., ir P. F. C. Carmen Gigliotti 

i numos, kad į šj pareag’imą Braddock, Pa. eina pareigas prie patrankų, kai aplink 
juj© sprcrjsta “priešo kulkos”.susiiinks ne tik viri drau

gijos nariai, bet iz visi pa- 
lapijonai.

rajamų draugija 
i susirinkime turėjo $30J,00.

kančią. Vakarams rengti iš- 
šiame rinktos komisijos.

Draugijai gyva ir velkiai
nyje- L C1 Tas rodo, kad draugija gy- palaikyti daug padeda dva-

Visi, kurie tik pažino ve , VUQja la^dj pu.kiai. Taip ir ai08 vadas kun. E. Abroma- 
lionj gailisi neteką Sero,reikįa 1 vičius. Jisai prie kiekvienos
draugo ir šeimai reiškia nuo Antano Draugija Ci; progos ragina visus parapi-
širdžią užuojautą liūdesio
dienose. J. A. Vilkišius ceroje yra geriausia vyrams 

draugija.
jos

I

vyrus priklausyti prie 
draugijos ir būti aktyviu na 
riu.

Iš Politikos Lauko
Brighton Park. — 12-to 

Wardo lietuviai preeinktų 
kapitonai reguliarės demok
ratų partijos, indorsuoja 
Bryan Hartnett į alderma- 
nua penktam terminui. Jie 
pramato jį esant tinkamiau-

ja finansiniu atžvilgi v. stovi 
labai gerai.

Įeigų turėta virš $10,000. 
Skolos atmokėta $3.50.) 09. 
Dabar parapijos skolos yra 
tik $25.000. Komitetar iš
rink i tie patys: P. Kurpa
lis. Mažorus, J. Šimkus A. 
Valėnas ir Mickevičius, šeš-

nyčioj įvyks misijos, kurias 
ves pranciškonas kun. P. 
Vaškys. Bus proga visiems
dvasiniai sustiprėti.

i
Aplankys karių centrą

Laddie J. Zelenka 
Pažada Veikimą, o Ne 
Tuščios Žodžius

Laddie J. Zelenka, be-par- 
tyvis kandidatas už alderma 
ną 21-mo vvardo, stato savo 
kandidatūrą su obalsiu — 
“VEIKSMAI, o ne tušti pri 
žadai!”

21-mas wardas jau pe; 
ilgą laiką kaip apleistas ii 
išnaudojamas profesionalių 
politikierių. Prižada jeigu 
taps išrinktu—visiškai at-

Šv. Teresės SodaUcijos na- gaivinti šį wardą, ir įvykdir: 
tas komitetas, Biliūnas, yra rės nutarė aplankyti karei- u visus reikalingus pageri- 
paimtas kariuomenėn. Jo vių, marynų ir navy naują nimus M šiam wardui yra 
vieton bus paskirtas vienas centrą, kuris randasi 83rd labai reikalinga. Įteiks žmo- 
iš jaunesniųjų parapijonų — jr jeffry Avė. Vykdamos į- nėms geriausią reprezenta-
aukotoms8 NakUtiS’ žymus teiks valgomųjų dalykų: “U miesto taryboje ką jie 

cookies, saldainių ir kitų. B?. Yra kada turėję.
Lietuvos nepriklauso- dvasios vadas kun. Vj Rinkimai: Antradienį, Va
mybės minėjimas Čemauskas aukoja įvairių ®ario 23 dieną.

Vasario 16 Š v.'Kazimiero religinių dalykėlių karei- 
bažnyčioj atlaikyta šv Ui- viams. Tie dalykai bus įteik- 

I šios už Lietuvos laisvę ir iš- U P** stovyklų kapelionus. 
' blaškytus Lietuvos vaikus. Norintieji prisidėti prašomi 

Melsta Dievo, kad greičiau pranešti klebonui? Dieną ir 
ateitų išlaisvinimo valanda.1 laik4, kada vyksime, pas- 
Šią auką daro Gyvojo Ro- kelhsime, kaip tik susižino- 
žaočia.s draugija, sime su karių stovyklos val-

Salėj paminėjimas tos 1 dyba. Rap.
šventės bus vėliau. '. -------------------- z

(S*eib.)

Iš Nmiį Savininkų 
Org. veikimo

Marąuette Park.__ Namų pusė bažnyčios buvo užimta
savininkų O* g. laikė metinį vien vyrais. Tas labai gra- 
susinnkimą sūriame dalyva- žų įspūdį darė visiems, 
vo trys delegatai iš Chicago Po Mišių šv. parapijos su- 
Realestate Board. nuomų- lėj buvo bendri pusryčiai ir ..
rendų reikalu. Užsimokėta susirinkimas. Išk ausyta vi- yco ReineJ4 3 s yr. au.ru- 
metinė duoklė ir išrinkta sa įvairių praešūnų
du atstovai lankyti mėnesi-

siu šiai vietai. Jis yra geras' 
Garbė c.ceriečiams ir Šv. Įj^travių draugas. Be to, per

'ž Aonrik m pergale

Vasario 22 d. Jurgio Va
šingtono. Tą dieną bua at
laikytos šv.- Mišios lu Ame
rikos pergalę ir už mūsų

Atminkite lietuvį— 
Galimskį, Vasario 23 d.

SKAITYKITE “DRAUGA*

BRONCHIAL
COUGHS!

Du« To Cold* or Bronchial Irritation
Stop today at any good drug storo and ask lor a 

bottle of Buckley I CANADIOL Mixture (triple 
actingl. Take i couple of slpa at bet) tune. Feel 
ita inetant. powerful effective aetion spread thru 
throat, head aed bronchial tubes. lt starta at 
once to leoaen up thiek, choking phlegm, soothe 
raw membranas and make breethmg easier.

non’t vra it-get Buckley’a CanadioT today. You 
rolief mstantly. Only 45c—all drugglsta.

JIS UŽSITARNAVO VARDĄ 
"GERO ALDERMANO"

VĖL ISRINKIT
Šv. Vardo Draugija vasa-į

rio 14 d. labai gražiai pasi- Vardo Draugijai turėti tokį pastaruosius keturiolika me r p ... , . T . . \.
rodė dvasinėj puotoj. Veik dvasios vadą. tų yra. <jaug pasitarnavęs įjjznįerj,

A. ValanČ.us kolonijos gyventojams įvai 
-------------------- riuose reikaluose. Jis yra gi

Town of Lake žinelės
Šv. Pranciškaus Vienuo-

męs, augęs šioj kolonijoj ir 
gerai susipažinęs su jos rei
kalais. Bryan sako: jūsų bė-' 
dos yra mano bėdos ir steng-i 
šiuos jas išrišti ir pagelbėtikais žaidimas pavyko. Nor3

Draugija įnešė $2.0J mokės-, orM Pataikė labai šaltas,1 kickvienamf kurie šaukiasi 
čio į Federacija ir išrinko ***P™ncistae«.ų re- prje manęj 
atstovus dalyvauti Federaci ir draugų alsi ne- washtenaw Avė., kur gyve-

Lease blankas nariai gau- jos sus,rinkimuose. Bra*aluki£ nu au savo šeima,
na dykai, bet patys turi jas I Nutarta suruošti porų va svetainės šiai Br5'“ H»rtnett yra pasi-
išpildyti. Knygų peržiūrėji-'karU: pirmas bus kauliu- nrflmfHrai RjLn žymėjęs jr Cfty Couneil dar

nius susirinkimus South- 
west Federation Org.

t_______ . bus kauliu- i
mo komisija raportavo, kad kais žaidimo pramoga,( kitas ___
piniginis siovis Org. geras.;— gavėnios metu judamieji PERSKAITĘ 
Rap. priimtas vienbalsiai. paveikslai apie Kristaus

Savininkai gerai

DRAUGĄ 
blJOKITE JĮ KITIEMS

budfce. Jis dalyvauja įvairio
< . .. ise komisijose, būtent Fi

na, siekdamas išrih- 
kimo kaipo Aldermanu 12- 
to vvardo, stipriai yra re
miamas daugumos civikos. 
fraternalinių, biznio ir įvai
rių grupių.

Ypatingai Lietuvių tarpę 
kilo gilus noras išrinkti sa
vo tautietį įi miesto tarytą 
nes jaučiama kad Lietuviai 
šiame warde nebuvo ir nėra 
atitinkamai atstovau j a m i 
valdžios reikaluose.

Gust F. Galimskis yra ve 
dęs ir su savo šeima gyvena 
po adresu—4410 S. Califor-

HUGH B.

Connelly
ALDERMANU
ll-to Wardo
Narys American T egion ir 

Veterans of Foi-jign Wars.
Endorsuotas Lietuvjų Biz

nierių ll-to VVard’o.

Rinkimai: Vasario (Feb.) 23 d., 1943

atsdiepė
apie adv. C. P. Kai ir vien
balsiai nutarė indorsuoti jo 
kandidatūrą į 13 Ward al- 
derman. Jis buvo šios Org. 
steigėjas ir ne tik lietu
viams, bet ir svetimtau
čiams yra žinomas. Org. na
riai 13th Ward žadėjo kai
mynus pasikalbitni ir patys 
balsuoti už adv. C. P. Kai 
vasario 23 dieną.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 25 d., parapi
jos salėj, 7:30 vai. vak.

Koresp. B.

IVajus laivo pastatymui
Chicagoje gyvai eina va

jus naujam laivui pastatyti, i 
Jau pažadėta naujm laivui 
daugiau kaip 5 milijonai do
lerių. Naujas laivas bus pa
vadintas Chicago. Norima 
per 40 dienų surinkti 40 mi
lijonų dolerių.

Jei turi - atiduok
Jei turi seno metalo — 

atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

ČEMPIJONO DUKTĖ

Mrs. Marvi Trottsr Barrow, žmona sunkaus svor.' u čem- 
pijooo, Sgt. Louis Barrow, eu savo dukra, kurios sulaukė 
vaąprio 8 dieną, Chicagoje,

nance, Aviation 2nd Recrea- nį* Avė. Gyvenant ilgus me 
tion ir Health, taip kadga-' tus 12-taaa warde jis arti 
li geriau patarnauti ir savo maį susipažino su reikalais

« wardo gyventojams.
Bryan Hartnett remia į-

, vairi.es organizacijos bei žy
mūs politikai šioj kolonijoj, 
kaip l£th Ward Dem. org. 
vyrų ir moterų. Brighton

ir rūpesčiais to wardo. Jo 
pasiryžimas yra įvykdinti 
warde reikalingą permainą 
įgyti visoki.es reikalingus 
pagerinimus ir atstatyti ši 
vrardą kaipo vieną iš pavyz

Park Civie and Improvement Hingianajų wardų Chicagos 
Club, Chamber o( Commerce, mieste. •

Troosf - Pachankis Paminklai
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

McKiniey Park Biznierių 8ą 
ga, organizuoti darbininkai, 
svaido komitemanas F. V. 
Zintak, teitėjas H. P. Beam. 
teisėjas J. T. Zūris. kongres
manas Martin Gorski, re? 
W. J. Cormley. nep. J. C. 
Kluczynski ir lietuviai pre 
einktų kapitonai 6. Gurskis, 
Al. Vaitis, A. Palushas.

Prašome šios kolonijos lie 
tuvių vas. 23 d. balsuoti ,už 
Bryan Hartnett ir miesto 
majorą Edward J. Kelly bei 
kitus reguliarius kandidatus.

4601 S. YVashtenavv

Jis pamatuoja savo landi 
datūrą sekančiu platformų

Panaikinti Sales taksus. 
Mokyklų tvarkymą pa

liuosuoti ii politikos.
feyti geresnę trąnsporta-

eiją.
Įsteigti daugiau “play 

grounds” vaikučiams.
Sumažinti real estate tak

sas.
Pagerinti tvarkingumą ii 

palaikymą vvardo.
Įsteigti centralinį vvard; 

ofisą.
• (Skelb.)

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

Mvyk ,, ,
Šį sekmadienį atvyk į 

“Draugo” koncertą, kuris 
įvyks Sokol salėje, 2345 So. 
Kedzie avė. Koncertas pra-i 
sidės 6 vai. vakare.

^ScratdiiniėLNąv 
r Cautt

Fnr qulck relief frran itehine caueed by ecrema, 
athlctr'a foot. acahiet. pimnlee and other lietime 
oanOOfa. we pure cmline. medicated, liquid 
S. S. S. MIMROTNOa. A doetor'a formula 
Creaaeleaa and atamlean Soothaa, oomforta and 
OuMriy aalma iauoaa iaahlnc. SSc trial bottla

o* o1 d1dTUgfnt tO(Uy rCv V* V» Da “W*SCR*,tTION.

ftl Urmą Vlr* 50 Metų 
Tom Pačios fteimoM

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
T roo s t Monumentą Are Impreeslve and Dlstlnctive! 
Uorkmantihlp and Materials Unexelled—at Lowent Pricea 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— the Lithuanian monument man — 

Member of the Lithunian Chamber of Commerce\

MODERNI UvldlnA PARODA:
4585 W. Want)ingtoa Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5018 South Trov Street 

Tek REPubkc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seltad. Ir Sekm. 9-0 vai.

vairi.es
visoki.es
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sipažinkite su
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METINIAME "DRAUGO" KONCERTE
bus perstatyta operetė

"L I E T U V A I T E,"

I

Ignas Sakalas,
operetės režisierius

O. Skutas, x 
dainuoja Naštų tės rolę

Ona Budrikas,
dainuoja Banaitienės rolę

Z

Spalvingus, viliojančius, Lietuviškus šokius 
atlieka Ateitininkų Draugovės nariai, po va
dovyste p. Piliponytės-Zaikienės.

7 •
Be operetės, programe dalyvaus Da
riaus ir Girėno Drum and Bugle Corps ir 
atliks patriotinę koncerto dalį. Dalyvau
ja taipgi Gary, Ind. lietuvių par. kvarte
tas.

Gertrūda Radis
’-kM Viešnia solistė “Draugo” 

koncerte.

KONCERTAS PRASIDEDA LYGIAI 
6 vai. vak. ir 8:30 vai. vakare bus šokiai 
prie visiems gerai žinomo PHIL PAL
MER ORKESTRO.

Koncerto tikietų kainos visiems prieina
mos: Vieni po $1.25 su Karo Taksais; 
Antri po .75c su Karo Taksais. Šokių Ti
kietai po 40c su Karo Taksais.

Prof. A. Pocius,
operetės vedėjas

Ona, Pieža,
dainuoja Elenutės rolę.

* * W»* * >< * > « : i

Ateitininkų Draugovės Tautinių Šokių mėgėjai šoks 
lietuviškus suktinius per operetės perstatymą. Vaizde ma
tosi Al. Roneckis ir p. Plliponytė-Zalkienė, kuri yra tau
tinių šokių vedėja.

Šv. Jurgio pan Simfoneta atlieka orkestraciją 
ir Šv. Jurgio parap. Choras pildo chorines dalis; 
abu po vadovyste prof. A. Pociaus.
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W ■Lietuvaites” artistai ir artistės
Ignas, studentas prakilnus, šykštu idealu 
vyras, myli Benutę, ir yra pasiryžęs pakelti 
visi, kad įgijus jos ranka. Rolę vaidina 
Antanas Kaminskas.
Ignas eina ankštus moks

lus. Atostogų proga visuo- 
met aplanko Eletortę. Jie iš
reiškia savo meilės jausknus.—
Jis pasiryžęs nugalėti visas 
kliūtis, kad tik Elenutės šir
dį užkariavus. Elenutė jo 
žavingumu ir meile surakin
ta.

Šią svarbiąją operetėje 
‘ ‘Lietuvaite ” rolę vaidina 
mums gerai žinomas daini
ninkas, Antanas Kaminskas. 
Pamatę jį šioje rolėje tik
rai matysite artisto sielą. 
Artistiškus talentus pama
tysite operetėj, tad šia pro
ga norime supažindinti su 
juo ir jo darbais dainos me
ne.

Antanas Kaminskas gy- 
veryt adr. 6604 S. ,Washte- 
nauv Ave., Chieago. Priklau
so prie Gimimo Panelės Ma
rijos parap. Vedęs. Jo žmo
nos vardas Dbnna. Ji daug 
darbuojasi Vyčių organiza
cijoje ir savo laiku buvo 
dainininkė ir scenos mėgė
ja. Augina sūnų vardu Do- 
vydą-Antaną, kuris ge,g. 22 
d. bus 7 metų.

Ant. Kaaninskas^ghnė So. 
Wihnington, IR. Jis yra vie
nas iš devynių šeimos na
rių. Jau 21 metai, kaip tė
vas miręs. Lankė šv. Myko
lo parap., North Side, mo
kyklą. B ^ i g ė EneĮevvood 
High School.

Antanas Kaminskas,
dainuoja Igno rolę

Buvo “Our Lady of Sor- 
rows” choro narys. Ilgus 
metus priklausė prie šv. My
kolo parap. ehdro. Vėliau 
giedojo Nekalto švč. Pane
lės Marijos Gimimo parap. 
chore. Buvo narys “Illinois 
Bell Malė” choro, ir taip 
pat mišraus choro, kuriam 
vadovavo- dr. Daniel Proth- 
roe. Prie jo daug išmoko a- 
pie balso lavinimąsi. Kiek 
laiko dainavo “Universal 
Four” vodevilio ratelyje. 
Šiame kvartete abu tenorai 
buvo lietuviai — Kamins
kas ir J. Stanevičius. Pri
klausė prie Birutės ir Dai
nos choro.

Sekančiose operetėse dai
navo: “Raganius” (Aleksio

KETŪNŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

^■7 A. 1
A. A. JOSEPHINE GUDIENE

Vasario 16 d. sukako 4 me
tai, kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano brangi žmona, 
dukrelės mylima motinėlė, 
palikdama dideliame nuliū
dime vyrą Pranciškų, dukterį 
Josephir.-’, brolienę Ko trinų 
Kazlauskienę, o Lietuvoje 
senus tėvdtoa, broą ir teserf 
ir jų Šeimynas ir daug kitų 
giminių fr draugų.

Mylima Moteris kr motinė
le, išaus gražus pavasario Vy
tas, vėl rėdysime dabinsime 
kvietkelėm tavo kapą, latsty- 
sim ašaromis pavasarį kviet- 
keles. Jau suėjo 4 metai, kai 
mes tavęs nesu laukiam su
grįžtant; mums vis rodos/ 
kad kur išėjus, laukiame pa
reinant, bet tuščia svajonė.
Mes jau tavęs daugiau nebe
matysime. O kokie tie liūdni 
žodžiai — daugiau nebema
tysime. Mums liko tik šaltas kapas ir liūdesiai. Kol gyvi būsi
me mes niekados tavęs neužmiršime!

Šiai liūdnai atminčiai paminėti bus laikomos gedulingos iv. 
Mišios, šeštadienį, vasario 20 d., 1943 m., 7:00 vai. ryto, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parap. bažnyčioje, Brighton 
Parke. Prašome visas gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 

t Srose pamaldose ir pasimelsti ui jos slolą.
Nuliūdę liekamo: Vyžas PraatcMkus, Duktė Josephine, Olmlnės.

J?
PAVASARINIS RAKANDŲ ISPARDĄVIMĄS

DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Sėtai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpatai ir Piečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo An<finį
Pasirinkit Savo Styliy 

MES PERDfRBSTM JŪSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už Žemą kalną.

•a Pasirlnklm&a. af- 
danjralų U patklų 
audinių.
it Nauji m a te r lotai 
Ir f-rlaualaa darbas 
atitekamas kiekvie
no užsakymo.
it VELTUI palmi
nio patarnavimas 
netoliau S0 manių 
tolumo.

U P H OL8 T E RI N G & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

DE LUXE
4315-17 ARCHER

X.

^dariai, eikime i linksmas vakaras
(tenoro rolėje), “Pertkola” I 13 War^° Virtuvių Demo-
(Pikilo rolėje), “Čigonai”, S Uratų klubas rengia šoklūs

(tenoro rotfėje). Lošė opera-1 Mes, labdariai, bedirbda- vasario 20 d. adresu 0622 

je *Eg!ė, Žalčių Karalienė* mi savo organizacijos dar- So. Rockwell St.
(Žalčio rolėje>. Si opera tę- bu8> neturime užmiršti ir tų,Į Vakaras bus paskatinis mus vaidinimas, kurį rengia 
sėsi keturias valandas. kurie mums padeda dirbti, prieš užgavėnes. Todėl, vi-; draugystė po gloha šv. Ce

Giedojo kantatoj* "Pusėn' Ka* «wūwų Mjungą remia, siems geTa proga linksmai cilijos. Bv.s atvaidinta juo

kinga komedija “Riekus, gatūriai Septyni žodžiai” tą ir mes turime remti, laiką praleisti. Pradžia 8 v.
Štai, vienas iš mūsų, lab* vak. įžanga tik 25e., o už 

darių, darbų pats stipriau- tai dar gausite alaus.
Hali komp. Pociaus vadovy- s*a~ rėmėjas yra dienraštis Visi klūbo nariai ir paka
bė}. Vėliau pakartota dan- į ‘'Draugas”’, kuris ne tik ka* Kiliai vyrai ir moterys, kvię 
gely lietuvių parapijų buž-i savaitę, bet, jei yra reika- Čiami dalyvauti

(Kristaus rolėje!. Ši kanta
ta buvo Išpildyta Khnbatl

nyčiose.

Dainavo per radio, KYW, 
WBBM, VVCFL, tVHFC, W 
JJD, VVIND, WGES ir kitas 
stotis.

Dainavo operetėse kurta 
su Barbara Durlys, Chicago

l las, ir kasdien mūsų dar
bams garsinti duoda vieton

J. A. Vllklšhrs

Ir iš viso, mūsų, kaipo k&-
,. talikų, yru labai svarbi pa

mi ragina remti ir statomą . . .... .. .. reiga remti vieninteli lietu-
kito P^bdarvbe surištos vių kaUlik* dienra6tb ku’ 
kitūs su labdarybe surištus . . . . . ,

J ris taip ištikimai tarnauja
darbūs. . ... .

nai visoms musų įstaigoms ir
Del to mes, labdariai, tu

ir nuo savęs visuomenę daž-

Garsus plėšikas 
Riekus

"Bunco party"
T»wn of Lake. — Garso 

Vąrdo Lietuvaičių draugys- 
North Skle. —- Vasario 20! tė rengia “bunco party” Sv 

d. mūsų svetainėje bus j d o- Kryžiaus parapijos salėja 
sekmadienį, vasario 21 d.,
7 valandą vakare. Bus ir už
kandžių, door prizes ir kiti 
įvairumui. Užprašo visus re-

Po ngimo komisija atsilankyti.
Mr*. A. Janper ir kom»Mja

—■ — I ■ ■ Į ———«Mb
džia 0:30 v. vakare, šokių —
8 valandą. įžanga 35c. 

Lle>jvytte

rsus Lietuvos plėšikas’ 
vaidinimo bus šokiai.

Vakaras rengiamas pager 
blmui draugijos narių, ku
rie nėra ėmę iš draugijos 
iždo pašalpos per dešimts 
metų. Visi tie nariai-ės bus 
pagerbti iškilmingai ir drau
gijos vardu bus įteiktos 
jiems dovanos.

Taigi, kas norite linksma, 
laiką praleisti vasario 20 d 
atsilankykite į parapijos sa 
lę. Pamatysite tikrai gražų 
vaidinima.

Vaidinime dalyvauja: Ju 
no rolėje — K. Raus k ina s 
Or.os — 0. Valatkienė, Jan
kelio, žydo — P. Sriubas. 
Silvuko — V. Kaitulis, Jur
gio — A. Šakys, Antano — 
S. Bitautas. Vaidinimo pra

Por Victory...

ItDIFENSC

BONDS
STAMCSI

Jei
no dienraštis ‘ ‘Dvaugae* 
daug mūsų reikalų nebūt 
bavę galima įgyvendinti.

Tad, aš tikrai nuoširdžiai 
kviečiu visus dalyvauti dnr. 
“Draugo” koncerte ir too 
jį paremti, nes jjs tos paršu- 
mos yra ir vertas ir reika
lingas.

Anastazas Valančius. 
Labdarių Są-gos pirm.

Civic Operos Co žvaigžde; -Draugo- tatt,. jo- vl3oraJ? “nacijoms.
E.en,a Bartush, Chreago O nooSinL, h-nrJ, --- ----------------- ‘
perą Co., ir radio stotis WG 
N narė; Genevieve Giedrai
tis, Helen Pechukailis, J-u- 
lia Gapšis, Paul Stogis.

Prieš penkis metus sykiu 
su J. Olšausku per šešias 
savaites Rytų valstybėse su
ruošė per 25 koncertus.

Prof. Ant. Pocius, žinoda
mas mūsų gabaus artisto 
talentus ir nuopelnus, pa
kvietė jį “Lietuvaitės”, ope
retėj Igno rolei.

Atvykite visi dar sykį pa
matyti Antaną Kaminską 
scenoj. Matykite jį idealaus 
jaunuolio rolėje.

“Lietuvaitė” bus atvaidin 
ta “Draugo” koncerte vasa 
rio 21 d., Sokol salėj, 234b 
So. Kedzie Ave. Tikiėtai — 
$1.25 ir 75e. SPA

Income fakso blankus 
bus pildomos 
"Draugo” ofise
Antanas Valūnas (Walort»)r 

atvyks į. ‘TPnangy ’ ofisų pil
dyti Income taksų blankas 
vasario 22 d. ir isbns Iki va
sario 27 d. rastauMdokh^ 
patarnavimu. A. Valūnas y- 
ra Deputy CellečfteY of to
temai Reveu«e.

Admtofetntefja

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PlRBfŲ M0R»fČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MfiNKBINIAM 

atmokrjuiais

MUTUAL
FEDERAL
Savin?* and Loan

Aosodatfon
or omkaoB

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887 
A

Sekretorius

paramą atitinkamai įvertrh 
tf ir, turėdami progą, su
teikti jam ir moralinę ir me 
džiagmę paramą.

Tokią progą turėsime bū 
simą j į sekmadienį, vasario 
21 d., kuomet Sokolų salėj 
6 valandą vakarė, įvyks dnr. 
‘ ‘Draugo ’ ’ metinis koncer
tas. Aš, kaipo Labdarių Są
jungos pirmininkas, visus 
nuoširdžiai kviečiu atvykti 
į koncertą ir tuo bent dali
nai atsilyginti už tą gerą 
kurį mums dienraštis pada 

ro.

■■■■■■■■■■■■■■■B
VVHOLESALE

Lforon 
(STAIGA

Ii,

Pildom Income Tai
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais - nuo 10 vark ryto.

August Saldukas
4038~Archer Ave. 

Lafayette 6719

UreiktfuiM
po
OhMvob

REimtFr® 
8UNA 

umi.-vro
DRAUGĄ.

Jf. KANttol, IM.
MUTUAL LITUOK CO.

4707 Se. HaMerf Su
Telefonas: BOUliKVARD 0014

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jatfni vyrai tarp 10 b 40 metų amžiaus yra 
kviečiami paafteiriauti dėl tolimesnių informacijų iŠ 
naujokų Vedėjo.

aMMngicji Kronai yr» viemromi«

48 Cottaųa SfrMt Buffalo, N. Y,

8- -»

BEGEMAN'S*
4184 ARCHER AVE. 9142 W. 68KI> 9T,

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

GVaranfuojamas
flknlcl 
Otllnt 

DM Ben,

NeMMmesnM «UAt<liistq Vtn<lrlntM*q. Jų neg*

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k i t u s
Visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
IS 1A U Š1 AS •
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r frrkfmą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
du fr kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiso m Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2tedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tas.

JOHN A. KASS
JEW£LHY — WATCJO4AKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
PbMN: LAFAYETTE 801?

j t j .-r

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA .
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

SKELBKITĖS DRAUGE

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

[SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

r»A B ARTINK
DIVIDKNTU

RATA 4%
1751 W. 47th Street

GrstonUs Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMftGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaonavedėms ftyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

M* e*>e rSMai motery kaUtalaf, kiHI lukafc papHoAtafc Arba 
MMh kotai parenukfa iliiicmlntomls kainom Ik. 

ATcmiTc: m patys famatyr itk šiandien i

PfOPtB CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47& SL Yards Ž088

Mrs. K. P. DstuM Ir Duktė, Sav.

M«KCa<yO. ne-i
M jtf Anllrhonnt. įnllmai pmnlsyti. kad diKrfų MnM dlMt

metų (Mtaftinvlmų. /S«ų Ben, LMflc Uen lr kiti biid<4n1tart neit
um 
mr
ma patalKytk

Apkalcntrinme Veltat be ObHgadjos

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverylMag fe f še

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fartory

HH0WROOMfl IN 
MKWHANm»fC MARY

For fSrrBrrj?*mi

'NtttlTRINT KU* fcCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
“Į AR YAflNCJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

AFTUNKES LTETUTI/A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lUkGIlIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienlntėlis ir Smagiatmias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAIl — 

SEKMADIENIAIS 1 rak p. p. 
KITOMIS Dtrnomt* 9:38 v. vnk. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Pitone: OROvehiU 2242

WHFC-I45O kil.

Vė

»?^niV^rrrMrri
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVAITE AMERIKOS 
ARMIJOS NURSE

2nd Lt. Elsie Kunavich 
A. N. C. nursė

2nd Lt. Elsie Kunavich gi
mė 1920 metais, liepos 22 
dieną, Clinton, Iowa. Baigė 
St. Marys pradžios mokyk
lą jr high school, Clinton,

je, prieš įsirašant į Ameri
can Nurse Corps.

2nd Lt. Elise Kunavich į 
American Nurse Corps įsi
rašė 1942 metais, spalių 31 
dieną. Jos adresas šis: Sta- 
tion Hospital, Fort Custer, 
Battle Creek, Mich.

Elsie Kunavich tėvai, Mr. 
ir Mrs. Anton Kunavich gy
vena šiuo adresu 2121 Ca- 
manche avė., Clinton, Iowa.

"Chicago" nuskendo - atsiras kita 
"Chicago", suduos mirtiną 
smūgi japonams

KAIP NUSKENDO KRUSERIS CHICAGO. DAUG 
KARTŲ “CHICAGO” DALYVAVO KOVOJE. PAS
KUTINĖJE KOVOJE ŽUVO.

U. S. Laivynas South Pa
cific. sausio 30 diena. — 
Kruseris Chicago nuskendo. 
Tai sunkus kruseris, kuris 
daug kattų buvo susidūręs 
su japonais kovoje. “Chica
go” paskendo drungname 
pietų Guadalcanal vandeny
je, kai japonų torpedos pa
taikė į laivą.

SUSIRĖMĖ SU PRIEŠU

Kruseris Chicago lydimas 
kovos lėktuvų susirėmė su 
japonų lėktuvais, sausio 29 

[dieną, 4 vai. po pietų. Kovo

je buvo numušta 12 japonų 
torpedinių lėktuvų, iš 13.

Navy praneša 
nuostolių sąrašą

Washington, D. C. Vasa-
Tnwo fioiiooHncrrLoina r’0 dieną Navy pranešė Septyni japonų lėktuvai bu-
, __v __ , J jurininkų nuostolių sąrasą, vo sudaužyti ore prieš prisi-
(nursės) lavinimą ir mokslą kuriame aStUoni
baigė Šv. Juozapo ligoninė
je, Chicago, III. Elsie dirbo 
kaipo gailestingoji ' sesuo
(nursė) St. Loretta ligoninė- „ dien08 laivynas turi 23,- 

340 jūrininkus nuostolių są-

artinant prie kruserio “Chi- 
mirę, 38 sužeisti ir 12 dingę. cago” bet šeši lėktuvai kaž- 

Nuo 1941 m., gruodžio 7 įajp paspruko ir numetė vie 
dienos iki 1943 m., vasario ną ar daugiau torpedų į

kruserį.

Da darbininkai 
žuvo gaisre

rašė, įskaitant Navy, ma- cag0 buvo sužal3tas į prie. 
rine corps ir eoast guard 9 die„ą,
vyrus‘ salos kovoje su japonais. Ta-

Waterloo, Ia. Vasario 171 Nuo 1941 m., gruodžio 7 da kovoje 3U japonais daly. 
dienos vakare Flour City d. iki 1943 m. vasario 17 d.
Bax ir Manufacturing Com- 6,612 jūrininkų žuvo (mirė), 
pany fabrike kilo gaisras, 4,386 sužeisti ir 12,342 din-
kuris sukėlė $100,000 nuos
tolių. Du- darbininkai žuvo Paskutiniame sąraše pa-
ugnyje, jų lavonai ištraukti žymėta, kad vienas chica- 
iš griuvėsių. . gietis miręs, o keturi iš Chi-

-------------------- cagos ir jos priemiesčių su-
SKELBKITfiS “DRAUGE” ' žeisti.

Australijos ir Naujos Gvi
nėjos. Jis arti priplaukdavo 
prie japonų pozicijų ir buvo 
nekartą japonų užpultas.
“Chicago” laivas mokėjo ir 
sugebėjo išsigelbėti.

Paskutiniu laiku Chicago 
laivas buvo priskirtas prie 
kruserių ir naikintuvų, ku
rie sėkmingai saugojo expe- 
diciją sustiprinimui į Gua
dalcanal ir Solomons salas.
Japonai pasinaudodmi tro- IŠGELBĖTI 
pišku oru ir dargana (tam-| Krugeri8 chicago turėjo 

sa) sausio 28 dieną numetė j8tlg k0Vų su japOnaįs išei-

Miegant užsidegė 
kelnės

Springfield, III. Harold 
Nabors, 16 metų amžiaus, 
Rock Island jaunuolis dėl 
smarkaus apdegimo buvo 
nugabentas į ligoninę. Sto
vykloje Nabors buvo primi
gęs. Draugai užpakalyje 
Nabors batų numetė degan
tį degtuką, liepsna palietė į 

jaunuolio taukuotas kelnes 
ir jis smarkiai nukentėjo 
nuo liepsnų.

Policija ieško
Cook kauntės policija ieš

ko asmes, kuris buvo užpuo
lęs kelyje moterį.

bombas netoli kruserio Chi
cago ir bombos nukrito ne
toli laivo užpaklio.

PATAIKĖ Į LAIVĄ

Laivo įgula stovėjo prie 
kovos vietų. Kažkaip vienas 
ar du japonų bombonešiai 
praspruko pro amerikiečių 
priešlėktuvines patrankas ir

Pirmą kartą kruseris Chi- pataikė japonų bomba į lai-

Kada laivo kontrolė buvo 
išmušta, tada laivo įgula pa 
rengė jį vilkimui. Japonų 

vavo ir krusėriai Quincy,1 bombos nušlavė nuo laivo 
Astoria, Vincennes ir Aus- viršaus reikmenis. Kruseris

Chicago buvo palengva vel
kamas į pietus.

Japonai nutarė neleisti iš 
gelbėti “Chicago”. ‘Vėlai po 
pietų, sausio 29 dieną, vėl ja

tralijos kruseris Canberra.

DAUG KARTŲ 
SUSIDURS SU JAPONAIS

Anksčiau “Chicago” lai
vas sudarė vienas laivyną, ponų torpedinių lėktuvų 
jis patrioliavo tarp šiaurės sųuadronas surado Chicago.

davo laimingai iš pragariškų 
kovų. . šį kartą Chicago lai
vas sutiko mirtį. Buvo duo
tas signalas aplinkui esan
tiems kruseriams: “aš skęs
tu”. Daugelis įgulos narių 
išvengė bombų. Apie 95 pro
centus įgulos narių buvo iš
gelbėta.

Chicago įgulos nariai ma
tė laivo mirtį. Laivas neran
giai apsivertė ir nuskendo į 
dugną. Tai buvo paskutinė 
Chicago laivo kova.

BUS NAUJAS LAIVAS

Visa Chicaga šiandien ju
da ir dirba surinkti 40 mili
jonų dolerių, kad nuskan
dinto kruserio “Chicago” vie 
toje būtų pastatytas kitas 
laivas, kuris mirtiną smūgį 
suduotų japonams.

Muzikai grojant iškri
to iš aštuntojo aukšto

Jess Allen Welch, 22 me
tų amžiaus, sailor, priskir
tas prie Navy Pier, trečia
dienio vakare, bėgo žemyn 
koridoriumi,. šalę šokių sa
lės, Service Men’s Center, 
176 W. Washington str., 
Chicago, III., ir per uždary
tą langą iškrito į gatvę, iš 
aštunto aukšto. Jo kūnas 
atsidūrė viduryje gatvės, 
keletas motoristų vos susi
laikė mašinas jo neperva
žiavę. Policijai paėmė jo kū
ną ir nugabeno į Navy Pier 
ligoninę, kur gydytojai pa
sakė, kad jis tuojau užsimu
šė krisdamas į gatvę.

Tuo laiku muzika salėje 
grojo, kai Welch iškrito pro 
langą ir muzikos garsai nu
stelbė stiklų žvangėjimą. 
Žuvęs sailoras yra kilęs iš 
Conroe, Tex., jis įsirašė į 
Navy liepos mėnesį.

Tai skaudi scena.

Kas įvyksta kai 
protas apsvaigsta

Great Falls, Mont. Vasa
rio 17 dieną ateina 20 metų 
moteris į miesto kambarį, 
esantį Great Falls Tibune, ir 
tuojau nusirengė. Reporte
riai nustebę tokiu vaizdu pa 
šaukė policiją. Policija jau
ną moterį suvyniojo į blan- 
ketą ir nuvežė į policijos 
stotį.

Toji moteris pareiškė, kad 
ji sumaišiusi Tribūne namą 
su jos viešbučiu. Jauna mo
teris apkaltinta “įsikauši- 
mu” arba geriau tariant 
įsigėrimu.

CIGARETAS, KURIS DUODA 
RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

D,OOO GELŽKELIŲ 
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is ir kad jie laisvai 
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Chesterfields 
duoda jums LENGVESNĮ 

GERESNĮ SKONĮ
Dvi geros priežastys kodėl 

Chesterfield duoda rūkytojams viską, ko 
jie nori cigarete.
pirma, Chesterfields yra pagaminti iš pa
saulio geriausių cigareto tabakų.
antra, Chesterfield sumaišo šiuos puikius 
tabakus į vieną tikrą kombinaciją išryš
kinti kiekvieno tabako geriausias rūky
mo ypatybes.

Todėl Chesterfields atlieka užduotį 
...jų LENGVUMASir GERESNIS 
SKONIS tikrai Patenkina.
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X Agota Smilgienė, mo

tina a. a. kun. V. Smilgiaus, 
gyv. 911 West 33rd St., lip
dama į skiepą paslydo laip
tais ir krisdama sunkiai su
sižeidė. Nuvežta į County 
Hospital. Padėtis, sakoma, 
rimta.

X Ieva ir Juozas Jančaus- 
kai (Jerome), 6720 S. Camp
bell Avė., šiomis dienomis 
susilaukė šeimos — dukre
lės. Abi — motina ir duktė 
— randasi šv. Kryžiaus li
goninėj. Jaunoji motina yra 
duktė žinomų biznierių S. 
ir K. Stasiukaičių.

X Wm. Duoba, .plačiai ži
nomas vestsaidietis, ypatin
gai 21 Ward politikoje, pa
žadėjo “Drauge” koncertui 
talkos, tai yra pasidarbijoti 
žemutinė j salėj. Kadangi rin

WM. DUOBA

kimai netoli, tai, kaipo po
litikos veikėjas, Duoba žada 
pakviesti ir kandidatų į j- 
vairias valdvietes, kad prieš 
rinkimus jie susipažintų su 
lietuviška visuomene.

X Mary Radis-Radzevic>e- 
nės vedamas šv. Kazimiero 
parapijos, Gary, Indiana, 
choro kvartetas “Draugo” 
koncerte bus čikagiečiams 
surprizas. Be to, solo dai
nuos vedėjos duktė Gertrū
da Radis.

X Jonas C. šimutis šian
dien išvyksta j Dėdės Šamo 
kariuomenę, į Sheppard Fi
eld, Texas. Vakar jo drau
gai, kurių jaunimo tarpe jis 
turi daug, buvo susirinkę su 
juo atsisveikinti ir palinkė
ti pasisekimo ginti savo kraš 
tą. Praėjusį gruodžio mėne
sį jis įstojo į aviacijos kor
pusą savanoriu ir dabar yra 
siunčiamas į kadetų mokyk
lą. Jono brolis Leonardas, 
vyresnysis “Draugo” redak. 
sūnus, taip pat yra aviacijos 
korpuse. Dabar yra Walla 
Walla, Wash., aviacijos ba
zėj.

i
X Peoples Furniture Co. 

radijo valanda Juozo Kruko 
vadovaujama, praėjusį ant
radienį, vasario 16 d. proga, 
surengė gražią patrijotišką 
programą. Puikiai dainavo 
Grigonytė, kuri šiomis die
nomis išteka už armijos lei
tenanto. Tai dienai pritai
kintą kalbą pasakė red. L. 
Šimutis.

X Jonas Jocius, 2224 W. 
23rd St., šiomis dienomis su
sirgo ir išvežtas į Columbus 
ligoninę.

I


