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Amerikiečiai laimi Solomons
Lakūnai atakavo japonų okupuotą 
Shortland salą ir kitas sritis

Guadalcanal saloje 417 japonų
»
nukauta ir daug nelaisvėn paimta

VVASHINGTON, saus. 18. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Amerikos bom

Guadalcanal saloje ameri
kiečiai ir vėl laimėjo. Vie
nam susirėmime su priešu

bonešiai atakavo japonus jų 150 japonų nukauta ir koks 
okupuojamoje Shortland sa- skaičius kitų paimta nelaim
ioje, Solomons, praeito penk vėn.
tadienio naktį ir šeštadienį. 
Sunaikinti japonų įsitvirti
nimai.

Japonai naudojas 
Munda baze 
prieš Guadalcanal

WASHINGTON, saus. 18. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad japonai vis 
dar neatsižadėję iš ameri
kiečių atimti Guadalcanal 
salą. Tuo tikslu jie ima veik 
ti iš Munda bazės.

Iš tos bazės japonai Lakū
nai susimeta atakuoti ame
rikiečių pozicijas Guadalca-

Kitomis žiniomis iš Gua
dalcanal salos pranešta, kad 
ten amerikiečiai išmušė ja
ponus iš jų pozicijų Aesten 
kalne šalia Henderson air- 
fieldo. Visaš kalnas paim
tas.

šiose kovose 267 japonai 
nukauta ir keletas šimtų 
sužeista. Amerikiečiams te
ko ir nemažai visokio karo 
grobio.

RUSAI NAIKINA VOKIEČIUS PRIE STALINGRADO
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Rusai praneša, kad rusų armija užmušė ar paėmė 150,000 vokiečių Stalingrede, ku
ris yra apsuptas. Čia parodoma kaip vokiečiai paimami į nelaisvę. Foto iš Maskvos 
atėjo į New Yorką.

Rusai paėmė Millerowo, Rostovo 
u. s. lakūnai sudaužė į Maskvos geležinkelio svarbų mazgą
5 japonu laivus

SĄJUNGININKŲ VŠTA- 
BAS Australijoje, sausio 18.

nai saloje. Tačiau jiems tas '-^*Hun8ininkll lakūnai sun
nesiseka, nes amerikiečiai 
be didelių sunkumų priešą 
atmuša ir be to dar bombo
nešiais atakuoja Munda ba
zę.

Japonų lakūnai paskutinė 
mis dienomis tris kartus 

A atakavo Henderson airportą 

Guadalcanal. Maži nuosto
liai padaryta. Keletas japo- 

' - nų lėktuvų numušta.

Britai eina pirmyn 
Tripolitanijoje

GAIRO, Egiptas, saus. 18. 
Ą — Gen. Montgomery, vado

vaujama britų 8-oji armija 
atnaujino veikimus prieš

• gen. Rommelio atsimetan
čios ašies armijos liekanas 
išilgai Viduržemio jūros pa
kraščių tikslu pasiekti Tri
polio uostą—ašies bazę.

Pranešta, kad šarvuotieji 
britų daliniai pasistūmę prie 
kyn apie 40 mailių Vidurže- 

y mio jūros pakraščiais. Yra 
dar ilgas galas pasiekti Tri
poli uostą. Bet britų vadas 
tikisi į porą savaičių tai at
likti. Kai prie Tripoli bus 
prisiveržta. tada ašis pasi
jus, kad ji yra supančiuota.

Lakūnai atakuoja
a, va la ■ »* asies linijas

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Š. Afrikoj, sausio 18.— 
Sąjungini-nkų bomboneš i a i 
ir koviniai lėktuvai atakuo
ja ašies susisiekimų linijas 
rytinėj Tunisijoj. Tenka ir 
gen. Rommelio jėgoms, ku
rios spiečiasi Tripolio apy- 
linkėse

Iš Maskvos per radiją dviem 
atvejais paskelbta, kad rusų 
armija veržiasi Kamensk 

kiaisiais bombonešiais ata- miesto link paėmusi Millero- 
kavo japonų bazę Rabaul, wo miestą, svarbų geležin- 
New Britain saloje. kelių mazgą Rostovo Mask-

Prieplaukoje sudau ž y t a Į vos linijoje. Kamensk, kurio 
penki japonų prekiniai lai-j link rusai veržiasi, yra tik 
vai, kurių tonažas buvo iki už 85 mailių nuo Rostovo
25,000 tonų.

CAIRO. — Britų 8-osios 
armijos priešakinės sargy
bos yra vos tik už 100 mai
lių nuo Tripolio.

NEW DELHI. — Britų 
! lakūnai atakavo japonų po- 
Į zicijas Burmoj.

66 kroviniai laivai 
pasiekė Afriką

Berlynas du kartus atakuotas; 
naciai atsakė atakuodami Londonąu.

Pranešta, Berlyne sukelti dideli 
nuostoliai, daug gaisrų

LONDONAS, sausio 18.— i LONDONAS, sausio 18.— 
Britų lakūnai naktį prieš Britų lakūnai naktį prieš 
pirmadienį antrą kartą ata- sekmadienį atakavo Vokieti- 
kavo Berlyną. Dar daugiau jos sostinę Berlyną.
nuostolių sukelta.

Bet šį kartą britai sutiko
Panaudota keturių tonų 

svorio bombos ir daugybė
stiprų vokiečių priešinimąsi. į gaisrus sukeliančių bombų.

Po pirmosios atakos naktį Britų oro ministerija pa- 
prieš sekmadienį negrįžo tik, reiškia, kad šį kartą prieš
viena3 britų bombonešis. O 
praeitą naktį negrįžo net 22.

(Nacių pranešimu, 25 bri
tų bombonešiai numušti.
Daug kitų britų lėktuvų nu
mušta kitur Europos dau
sose).

Vokiečių spauda 
pripažista sunkumus 
Rusijos fronte

BERNAS. Šveicarija, sa.ua nimasis’ anot brltų skridi- 
18. - Cta gauti iš Berlyno k,», buvo silpnas, 
vokiečių sekmadienio laik- Brit>» bombonešiuose bu-

Berlyną pavartota labiau
siai naikinančios bombos.

Sekmadienio vėlai vakarą 
vokiečiai tuojau atsakė ata
kuodami Londoną. Tačiau 
maži nuostoliai sukelti.

Vokietijos sostinė senai 
buvo atakuota, tad britai 
pavartojo sunkiausias bom
bas. Anot lakūnų praneši
mų, Berlyne vokiečiai gynė
si daugiausia priešlėktuvi
nėmis patrankomis. Bet gi-

LONDONAS, saus. 17.— 
Adm. Andrew Browne Cu- 
nningham spaudos konfe
rencijoje Š. Afrikoje prane
šė, kad sąjungininkų 66 
krovinių laivų konvojus pa
siekė Afriką.

Tais laivais Afrikon civi
liniams gyventojams nuvež
ta 36,000 tonų audeklų, mui
lo, vaistų ir įvairiausių val
gomųjų produktų.

Prancūzų autoritetai įpa
reigoti bai visa išdalinti gy
ventojams, kurie to reika
lingi.

Š. Afrikos daug gyvento
jų skursta, kadangi vokie-

LONDONAS, sausio 18.— frontu rasai visur pažan- 
giuoja. Atsiimta eilės mies
telių ir sodybų.

Millerowo yra ui 130 mai
lių nuo Rostovo šiaurių link.
Gruodžio 24 d. pranešta, kad 
tas geležinkelių mazgas bu 
vo apsuptas, nes tiesioginis 
paėmimas tada nebuvo įma
nomas. Apsupus, iš ten vo 
kiečiai pradėjo nešdintis pro 
atvirą spragą. Kaip tik vo
kiečių skaičius ten sumažė
jo, rusai gavo progos visiš
kai sužnybti tą geležinkelių 
mazgą ir be didelių sunku
mų atsiimta. Vokiečių dau-

Sovietų vadovybė pažymi,' gumas atsimetė Kamensko ^tai iš jų viską atėmė 
kad nuo Voronežo iki Kau-' link. Kiti pakliuvo nelais-

miesto.

Kitos rusų armijos, anot 
Maskvos pranešimų, veržia
si į Ukrainą, Charkovo link, 
ir į Maikop aliejaus laukus, 
Kaukaze.

kazo 500 mailių ilgu karo

Kietųjų anglių kasyklą darbininkai 
atsisako nutraukti streiką

vėn.
Kaukazo fronte rusų ar

mija veržiasi pirmyn nuc 
Mineralnije Vody miestelio 
apylinkių išilgai geležinke
lio Rostovo link. Pirmiausia 
taikoma pasistumti į Mai-

WILKES - BARRE/ Pa., kur suvaržytas kurui alie- koP alleių K“™“3

sausio 18. — Sausio pirmo
mis dienomis pradėtas an
gliakasių streikas protes
tuoti prieš unijos valdybos 
nuosprendį padidinti anglia
kasiams mokestį į unijos 
iždą ir toliau tęsiamas.

Streikas sukeltas prieš 
unijos vadų norą. Pirmiau
sia sustreikavo apie 1,500 
angliakasių. Paskiau prisi
jungė tūkstančiai kitų. Ne
trukus streikan įsivėlė iki 
18,000 angliakasių. Jie pa
reiškė, kad streikuojama ne 

prieš vyriausybę, bet prieš 
savo valdybą, kuri be narių 
atsiklausimo padidino mė
nesines duokles — 50 centų 
daugiau iš kiekvieno nario.

Šiuo streiku sutaikyta kie
tųjų anglių gamyba. Kieto
sios anglys reikalingos vi
soms rytinėrae valstybėms,

jaus vartojimas.
Praeitą penktadienį karo 

darbo ofisas Waahingtone 
bandė streiką nutraukti su
kvietęs angliakasių unijos 
vadų pasitarimus. Angliška 
šių unijos — United Mine 
Workers of America — vir
šininkai pasižadėjo darbuo
tis nutraukti streiką, nes tas 
kenkia karo pastangoms.

Po tų pasitarimų Wash- 
ingtone čia sušaukti anglis 
kasių susirinkimai ir streiko 
nutraukimo klausimas pa
duotas balsuoti. Dauguma 
angliakasių pasisakė už 
streiką iki unijos valdyba 
atšauks savo nuosprendį di
dinti mėnesinę duoklę.

Savo rėžtu karo darbo 
boardas išleido įsakymą, 
kad angliakasiai būtinai 
grįžtų į darbą. Angliakasiai 
neigia tą boardo įsakymą

seniau rusai apgriovė, o vo
kiečiai šiaip taip pasitaisė. 
Dabar stengiamasi tuos šal
tinius atsiimti. Kai tas bus 
padaryta, rusams nebus sun 
kūmų vokiečius nustumti 
Rostovo link. Tačiau rusus 
laukia dideli ir sunkūs dar
bai ten vokiečius suklupdy
ti, nes jie yra dar pakanka 
mai stiprūs ir užima stip
rias pozicijas.

Velikije Lūki fronte vo
kiečiai susimeta į kontrata
kas. Anot Maskvos, jų pas
tangos ten 8ukoneveikiamo& 
Kaip teh, taip ir kitur vo
kiečiams sukeliami dideli 
nuostoliai.

U. S. BOMBONEŠIŲ BA- 

Zft Rytų Indijoj.—Amerikos 

didieji bombonešiai nuskan

dino du japonių transportus 

pietų link nuo Rangoon.

raščiai rašo apie vokiečių 
armijų sunkumus Rusijos 
fronte. Tai pirmą kartą vie
šai pripažįstama apie vokie-

vo stebėtojai. Jie sako, kad 
Berlyne sukelti dideli gais

rai, kurįe per 100 mailių bu
vo pastebėti.

Iš Berlyno per radiją pra-čių nepasisekimus. Pirmiau 
to nebūta. Viakas buvo ale-1nešta- kad ten aPie 30 ““e’ 
piama. Matyt, vokiečių vi- nl* u*™** ir apie 150 kitų 
suomenė įspėjama, kad Vo-' “žeista. Bet pažymėta, kad 
kietijai artinasi sunkieji lai- griuvėsiuose bus rasta dau- 
kai. giau aukų-

Vyriausioji vadovybė pa-
reiškia, kad apsupta vokie
čių armija Stalingrado fron
te deda visas pastangas iš
siveržti iš rusų užtaisytų 

' spąstų, bet tas iki šioliai ne
vyksta, nepaisant herojiško 
vokiečių veikimo.

Neutraliniai steb ė t o j a i 
randa, kad vokiečiams Sta- 

sausio 18. — U. S. lakūnai i Hngrado fronte yra tikrai

.Septyni japoną 
lėktuvai sunaikinti

CHUNGKING, Kinija,

Yunnan provincijoj susirė
mė su 38 japonų lėktuvais 
ir 7 priešo lėktuvus numušė. 
Amerikiečiai neprarado nė 
vieno savo lėktuvo.

Uždraus taxi 
vežioti žmones 
į visokius sportus

riestai, jei patys vokiečiai 
pripažįsta sunkumus.

Laikraščiai Voelkis c h e r 
Beobachter ir Buersen Zei- 
tung pripažįsta, kad Rusi
jos fronte situacija yra kri
tiška. Sako, rusai masėmis 
atakuoja vokiečius ir turi 
persvarą.

Demokratai savo vadu 
išrinko Walker

CHICAGO, sausio 18.—Iš

WASHINGTON, saus. 17.
— Office of Defense Trans
portation planuoja visoj ša- 
ly .uždrausti tui automobi- demokratų partijos nacidha
liams vežioti žmones į bet 
kokius sportus, pobūvius ir 
įvairias pramogas.

Civiliniąms šiandie jau 
suvaržyta automobilių vai
tojimas nereikalingiems va
žinėjimams. Taxi tačiau tu
ri laisvę. Eikvoja gazoliną 
ir naikina padangas be svar
baus reikalo.

linio komiteto pirmininko 
vietos atsistatydino E. J 
Flynn, Tad šiandie šio ko
miteto narių suvažiavime 
nauju pirmininku išrinktas 
paštų departamento sekreto 
rius Frank C. Walker.

HAVANA, Kuba. — Ku
bos vyriausybė didina ka 
riuomenę. Balandž;~ r.ėneflr

Dėl to dabar planuojama apmokymui šaukiama apie
ir taxi suvaržyti. 10,000 jaunų vyrų.

Mediku draugija 
pripažinta kalta

WASHINGTON, saus. 18. 
— Medikų draugija — Ame
rican Medical Assn, savam 
laike ėmėsi boikotuoti vei
kiančias sveikumo organiza
cijas, kurios suorganizuotos 
savitarpio pašalpai, kad pa
piginti gydytojų patarnavi
mus ligose.

U. S. teisingumo departa
mentas rado, kad Medikų 
draugija savo boikotu per
žengia prieštrustinį Sherma 
no įstatymą ir draugiją pa
traukė tieson. Columbia dis- 
trikto teismas draugiją pri
pažino kalta. Tad ji apelia
vo vyriausiąjin šalies teis
man.

Vyriausiasis teismas šian 
dien patvirtino ano teisino 
nuosprendį. Medikų draugi
ja pripažinta kalta.

Ir po karo Amerika 
rems pasaulį

NEW YORK. sausio 18.— 
Prezidento Roosevelto žmo
na čia kalbėdama pareiškė, 
kad ir po karo Amerika tu
rės daug aukotis, nes reikės 
pasaulį remti maistu ir ki
tomis priemonėmis.

sa.ua


;v.
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DVI PASLAPTINGOS MOTERYS
Motina ir duktė per 24 metus nematė 
pasaulio. Jos gyveno dviejose vieš
bučio kambariuose ir nežinojo kas 
dedasi pasaulyje.

Po Didžiojo karo viename Nepaprastai laikraščiai 
Nevv Yorko viešbutyje apei- susidomėjo 
gyveno vyras, žmona ir dūk Tik va buvo įsakyta vieš- 
tė. 1919 metais mirė vyras, būtį pertaisyti ar sugriauti 
Tada motina ir duktė apsi- ir dvi moteriškos po 24 me- 
gyveno dviejų kambarių tų vėl išvydo pasaulį. Koks 
apartamente. Ir per 24 me- buvo laikraščių susidomėji- 
tus motina ir duktė iš tų mas dviem moterim, kai jos 
kambarių neišėjo, neturėjo ėjo iš viešbučio į pasaulį — 
radijo, tik viena tarnaitė sunku apsakyti. Tų moterų 
įeidavo apruošti jų kamba- fotografijos ir vaizdai buvo 
rių. Šiaip daugiau niekas ne dedami pirmuose laikraščio 
galėdavo įeiti. Valgiai buvo puslapiuose, 
paduodami pro tam tikrą Visokių prašmatnybių 
skylę, padarytą po durimis, margame pasaulyje įvyksta. 
Norėjo pamatyti -------------------------------------------------------------------

Ir Portugalijoje 
yra lietuvių

Dvi moterys gyveno atsi
skyrusios nuo pasaulio 24 
metus, jos nežinojo kas de
dasi pasaulyje.

Virtuvės šefas labai norė
jo pamatyti kaip gyvena 
moterys, bet jam nepasise
kė. į (LKFSB). — pereitą va

sarą Italijoje buvo įšventin
tas kunigu salezietis M. Gai
dys. Dabartiniu metu jisai 
persikėlęs į Portugaliją. Be 
to Portugalijoje gyvena sa
lezietis Aug. Sabas. Jisai tik

DIENRAŠTIS DRAUGAS

GRĄSINA IŠŠOKTI PRO L ANGA Dar apie Jono 
Vileišio laidotuves

AnjLtadienįš, sausio 19, 1943

Pašalintas paveikslas
Connectieut valstybes gu

bernatoriaus ofise kabojo di' 
LKFSB). — Žinomo Lie- ^elis paveikslas, kurio rė- 

tuvos veikėjo, buvusio Lie- maį buvQ pagamintį Japoni.
Amerikoje, jQje Kada paaiškėjo, kad j 

3 paveikslo rėmai buvo daryti
tuvos atstovu 
Jono Vileišio kūnas 
buvo pašarvotas Kaune Ka-,JaponijoJe tai gub 
ro Muziejuje. Įgulos bažny-jmond E įsakė
čioje buvo atlaikytos gėdu- 

i lingos pamaldos už velionį 
i ir kūnas buvo nugabentas į 
Vilnių.

veikslą pašalinti.

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES I’. KAI. 
“THE BASIC PR1NCIPLES 

OF DEMOCRACY 

AND C1TIZENSHIP’’

“Darbai parodo meilė» jė- 

vą" I be)

Lyną Boyer (aesineje) grąsina iššoku pro įaugą. Kida 
fotografai traukė jos paveikslą, po paliudijimo Errol 
Flynn byloje. Lynu Eoyer yra raminama Deputy District 
Attorney John Hopkins (kairėje).

Naciai baisiai naikina Naciai spaudžia 
žydus Lietuvoje Lietuvos ūkininkus

ši knygutė tinkamai pritaikinta leng- 
I vam supi -utiniu! suauviiMit-ms /’^o-

nėniK. ii’ yra ne 
vien neplIieėianiF 
reikalingu prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojimo a- 
pie Suvienyti) Val
st i j ii valdžią. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie- 

| tuvių ir anglą kal-
1 bose. kuri e yra Charles I*. Kai 

pritaikinti prie dnharlinio tanios rei
kalingumo. Knygutės kaina yra :{."»«•.

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVEJE

3241 So. Halsted St.
•į,

TELEFONAS:’

Calumet 4591
DEL KADIO PATAISYMO — 

šaukite VAROS 3Š88.

Būkit Malonūą 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy 
rautui ui. Saugokite Jas. įaladami 
lAegsaminuotl Jm moderniškiausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti. 
a» MOTAI F AT V KIMO 

prlrUakluie akinių, kurie pašaltus 
visa aklų {tonspling. ..

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

OITOMETRIOTAI 
1801 So. Ashland Avenu- 

KunpM 18-tos
■'etetaona: VAM AL 06*3. ribJ<«« 

OFISO VALAHDOH;
Vaadlaa S:M a. m. Iki 8 U p u 

Trečiad. Ir AeMad 8:1d a. m
, iki T:01 p m

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

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

ILKFSB). — Užsienio žy- ILKFSB). — Naciai sten
dai praneša, kad visoje Lie- gdamiesi kaip tik galima iš-

, . • i finalo nokSro lala ,, naudoti Lietuvos ūkininkus 6322 SO. VVESTERN AVĖ14 metų teturėdamas aplei- tuvoje nebera laisvų, žydų, v
i do Lietuvą, ėjo aukštuosius jie kapuose arba getuose,nuo Pereit4 met^ birzeho

Drąsiai žiūrim 
į ateiti

Binghamton, N. Y.

Juozapo parapija žymiai at-'l936 metais vėl pradėjo su Kaune žydams geto yra įruo nemones
gyja. Kun. Krencevičius praįttLietuva susipažinti, gauda-j štas siabodkėje. Pradžioje. ?os Pne*nones 
nešė. kad parapijos iždas iki------“v"v' imtuvui =tomro=i n^irv. ir spaus 1 le uvos

S mokslus užsienyje, buvo Kurie dar gali dirbti, tie va mėn. vidurio įvedė speciales,
šv. ’ įšventintas kunigu ' ir tik'romi prievartos darbams I korteles žemės ūkio pajėgu

pušešto tūkstančio dol. ba- 
lansuojas. Par ap i j i e č i ai 
džiaugiasi ir šviesiai žiūri 
į ateitį.

Dvasiniai taipgi atsigaivi
nama. Kas trečiadienis tu
rime dvasinio turinio pamo
kas. Klausytojų susirenka 
nemažai.

Kas šventadienis daug 
žmonių eina prie Šv. Sakra
mentų.

Dieve, laimink binghamto- 
niečius, kad dar daugiau kil 
tų dvasioj. P.

Slėptuvės po 
urvu

mui registruoti. Tai vis naUj 
kontroliuoti 

kaimo

mas “XX Amžių” ir kitus; lietuviai stengėsi uždary- 
Lietuvos katalikų laikraš-1 tiems žydams pagelbėti bent 
čius. Dabar jisai profeso- maisto kiek galint parūpint- 
riauja vienoje Portugalijos darni, dabar tas dėl nacių 
saleziečių ūkio mokykloje’griežtumo nebeįmanoma da- 
Coimbra apylinkėse. Nors, ryti. keletas lietuvių už tai 
gyvena toli nuo savo gimto- sušaudyta. Dancigo nacis Pranešama, kad Pietvaka- 
jo krašto, bet Lietuvos rū-, Jordanas buvo paskirtas ge-|rių Pacifiko frante įsisteigė 
pėsčius giliai atjaučia. Nors to prižiūrėtoju, bet jis buvo'religiniams klausimams svar 
ilgus metus išbuvęs užsieny į tiek žiaurus ir tiek plėšė žy- styti klubai. Kapelionas sa- 
je, bet gerai lietuviškai kal-|l(Iu^- kad patys naciai jį ko, kad susirinkimai daro- 
ba ir rašo. Portugalijos ir areštavo ir nubaudė. Daž- mi tacfa. kai galima. 
Ispanijos lietuviai saleziečiai na* i žydų gyvenamas vie- 
labai išsiilgę savo krašto j tas įsiveržia naciai painida- 
žmonių, bet su savaisiais gy, m> neva pervesti į kitą vie- 
venančiais Lietuvoje susira- i tą. bet tikrumoje išvestieji

žmones.

Fronte svarstomi 
religiniai klausimai

DOCTOR SELMA

šyti negali. žydai pradingsta be pėdsa- 
, ko.

Adv. Charles P. Kai
»O. VVESTERN i 

Chicago, Illinois

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

ADVOKATAS

VVUi.it STL'ĮJI
1945 West 35* Street

vo. w i d H<r« <.r. «*).v 

!.UWF.8T ?OsSlBI.E PRICE*

l’HOM. ’ AFAYETTE . - I <

M

c t, e t

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 VV. 35th PLACE 

Phone YARds 2223 
24 vai. patarnavimas

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje)
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos 

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

Ruoni 2014 Tel. STAte 7č72

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

7 So. Dearbom Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniu 

'.3,- iki 8 vai. vakare. , .f 
Į Kitomis valandomis pagal šutarų

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

Iš Washington praneša, 
kad Washington’e įvengtos 
zoologijos sode slėptuvės nuo 
puolimų iš oro. Slėptuvėj * * (,. 
paruoštos po liūtų urvu. '
koma, kad ten bus 
vieta nuo puolimų iš oro; 
stogas, sienos ir grindys 
saugios. Nuo žvėrių nėra pa 
vojaus, nes jie saugiai uždą-
ryti. Jei bomba kristų, tai Skaniausia duona yra to- 
Žvėrys žūtų jie negalėtų pul- ji, kurią uždirbame savo ran- 
ti žmones. komis.

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MOKGIČIU UŽ

HE JOKIO VARGO

Mok;un už padėtus pinigus.

f
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 

geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį uivardl 

no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotą 

pirmo rūšies produktų

TIKTAS VIKs Mi.tMMl.000.00 
Atsargus landas virs .$700.000
Chartered and supervised by IJ. 
S. Government. Member of Fe- 
deral Savings tuid Loau Insu
rance Corp., Washington, D. C.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTDR 

' OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whoJesale) kanuomls pristato į alines ii ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND IA1AN ASSOCIATION 
OF CIILCAOO

JIJSTIN MACKIKUICH.
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginla IMI

SODEIKA, O. D.
AKIS 1ŠTIR1NĖJA

AKINIUS PRITAIKINA

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

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

Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1141 So. 50th Avė., Cleero, III. 

Tel. Cicero 7681

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo putariiavimą įtink
ant mūsą ligoninės klinikų. Kli
mkų valandos uuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
teikiamas nužemintomis kainomis.

Pilnai įrengtas Medikas Depart- 
mentas gydymui visokių ligų — 
■markių Ir llglalklnlų.

Rllnsi įrengtas Chirurgijos De- 
part n tentas, kur svarbias Ir ma
žesnes operacijos atlieka atsako
mi ngl Chirurgal-Daktar&l.

Pilnai įrengta Pliyslothenųiy l)c- 
partmentas prlsknltant Diatlier- 
my, Ultra Vlolet Ray, Sinusoidal
tr kitus moderniškus metodu* 
gydymo.

Pilnai įrengtos X-lloy Dcport-
innitas daktarams ir pacientams.
NA vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, sušliursime, 
kad būtų Jums ko patogiausia.
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKOt’IS
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 YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAHČO 
744 West 35th Street

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VLRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVcrly 8211

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
1 Rcs.: KENwood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OliMo vnl.: nuo 1-3; uuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

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

Vienus reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kitų. (Heilo).

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Ponkludicniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 I”. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. CANal 6122

DR. BfEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisus uždarytas. 

REZIDENCIJA

3211 West 66th l’laee 
Tel. REPublic 7868

Tai. YARdi 2246

DR. 6. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: uuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Scrcdoj pagal sutartį.

Telefonas HE.Mlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

< il'lSO VALANDOS:
Popiet nuo l iki 3 vai.; vak. 7-9; 

o nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel....................VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4294 Archer Avenue

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chica«o, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 tk» 6 
vai. jKipiet ir nuo 7 iki buk) vai. vuk. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dieni}

Tol. CANal 0257 
Roz. tel.:

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

PROspect 6659 I DR. EMH.Y V. KRUKAS

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
1146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rcz. Tel. LAFaj-vttc 0094

Jeigu Nuatailicpaiiiu 
Šaukite KEDzic 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

8«knia<iieniaw pagal euaitarimą

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaru 

Taipgi pagal Nutartį.
Ofiso telefonas: I’KOspeet ®^’7 
Namų tclefouaa: t IKglnl* 24.'I

Ne pajumoM, liet žmogaus 

I>ūdu3 padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa
jamų. — Erost.

Kas laisvę brangiau, tas 

perka \Var Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 

kriziuose pirniutiais dalyku 

— uenuaiuiiak. (Hlltyl.

I
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Žodis namu 
savininkams

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų 
Klūbo metinis, taigi labai 
svarbus, susirinkimas įvyks 
sausio 20 d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos salėj.

Šiame susirinkime namų 
savininkai išgip pranešimų 
iš Vandens Departamento. 
Mūs atstovas A. Mikutis tu
ri paruošęs tokį pranešimą, 
kuris liečiai visus namų sa
vininkus ir yra labai svar- ( 

bus. Susirinkime dalyvaus ir 
miestelio valdžios atstovas 
su pranešimu.

Ciceroj namų savininkai 
turi labai daug bendrų rei
kalų. Dažnai lietuviai pasi
rodo nuskriausti vienu ar 
kitu *at žvilgiu. O tai dėl to, 
kad namų savininkai nėra 
kaip reikia organizuoti. Pa
vieniai nieko negalima tikė
tis. Dėl stokos stiprios or
ganizacijos mes matome, kad 
ir štai ką: lietuviai, kurie 
turi miestavus darbus, tie 
darbai yra menkiausi ir dar 
aukštesnieji ponai dažnai 
grąsina atleidimu iš tų dar
bų. Tuo tarpu lenkai, čekai, 
net žydai, turi geresnius dar
bus.

Lietuviams nereikia nieko 
bijoti, nes mes mokame to
kius pat taksus, kaip ir len
kai, čekai, žydai ir kiti.

Apskaitoma, kad Ciceroj 
yra virš 400 lietuvių namų 
savininkų. Jei visi jie susi
spiestų organizacijon, kokia 
tai būtų jėga. Pajustumėm 
kitokį toną iš visų pusių ir 
kiekvienas teisingas mūs rei 
kalavimas būtų greit paten
kintas.

Taigi, visi namų savinin
kai rašykitės į klubą.

A. Valančius
f i -------------------------------------------------------------

Kaskart mažiau lietu- 
• viskų žodžių is

Lietuvos radijo
(LKFSB). — Kaip siauri

namos lietuvių teisės tėvy
nėje galima spręsti kad ir 
iš to, jog vasarą iš Kauno 
radijo stoties žinios lietuvių 
kalba buvo transliuojamos 
tik vieną kartą, o vokiečių 
kalba net šešis kartus. Taip
gi buvo transliuojamos evan 
gelikų pamaldos.

MARIJONA MISEVIČIENE
(po tėvais Norhutaitė)

Gyv: 4516 8. Paulina St. 
Mirė Saus. 17 d., 1943 m.,

11:10 vai. vak.
Gimus T/etuvoje Kilo Iš

Raseinių apskr.. šldlavos kai
me! Amerikoj Išgyveno 46 m.

Paliko dideliame nu’lfldime; 
aflnų Kazimierų; brolio duk
terį Kazimierų Zayner ir šei
mą; brolio dukterį Juzefų 
Btošklenę ir šeimą; brolio sū
nų Jonų Norbut Ir to šeimų; 
seaers sflnu .Tonų Stoškų ir jo 
šeimą; hrol'o dukterį Elzbietą 
Mlnntlenę lr Jos Šimo; brolio 
sūnų Pranciškų Norbuta. Ir 
dąur kitų giminių, draugų Ir 
p&šlstamų.

Kūnas pašarvotas John F, 
Eudelklo kopiyčlo'e. 4605 So. 
Hermltare Avė. laidotuvės I- 
vyks trečiad . seus. 20 d TS 
koplvčlos R'30 vai ryto bus 
ntlrdėts | Sv. Kr'tlnns no m p 
balnyčių, kurloi ivvks vedul'n- 
gos nomaldos ul velionės šie. 
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
J Sv? Knz'mlero kūnines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
r’m'nes. draugus Ir nož.istamus 
dalyvauti š'ose laidotuvėse

Nuliūdę- Kften« Broli • Tln’i- 
tervs. Brolio Mln-I. G'm'nės

Txil4 dlreVt Jobe P Eudel- 
. kia. lel. TARds 1741

GINGER APSIVEDĖ SU MARINU

-T
,z

L

*..

R,

Filmų žvaigždė Ginger Roger3 šoka su na.uju savo vy
ru private Jack Briggs. U. S. marinu, ši pora apsivedė 
Pasadena, Cal. Pvt. Jack Briggs pirmiau buvo Broadway 
ir Hollyvcod aktorius.

Čiumpa už alkoholio 
taksų vengimu mokėti

E. C. Yellowley, federal 
administrator of the alcohol 
tax unit, pranešė pereitą 
sekmadienį, kad per perei
tas kelias savaites yra areš
tuota daugiau kaip 300 ir 
paimta už $500.000 likerio 
už nesilaikymą nustatytų 
taksų.

Yellowley taksų rinkimas 
už alkoholį apima Illinois, 
Indiana ir Wisconsin ir dau
giau kaip 100 darbininkų 
peržiūri likerių pardavėjų 
knygas.

Šeštadienį federalinis tei

i žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je

CLASSIFIED ADS
“D'RAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HFT.P WAMTED — MOTEHTH

sėjos William H. Holly nu
baudė sol D. Neiford, like
rių krautuvės laikytoją, 
1160 W. 47 th str., 30 dienų 
kalėjiman už bandymą iš
vengti mokėti taksas už 200 
dėžių likerio. Yellovvley pa
sakė, kad tai yra pirmoji 
byla iš areštuotojų, bet ir 
kitiems ateis eilė.

COUGHS
Due To Colds or Bronchiol Irritatlon

Here’s good news for tho people of the U. S. A. 
Canada’a greatest cough medicinų is now being 
made and sold right here, and if you have any 
doubt about what to take this wmter for the com- 
mon cough or bronchui irritation get a bottle of 
Buckley's CANADIOL Mixture. You won’t be disap- 
pomted ifs different from anything else you ever 
used one little sip and you get matant action. Only 
45c all druggists. Satisfaction or money back.

VALGYKIT
PIETŲ I.AIKO 

10:30 iki 3

UŽKANDIS 
35c ir aukščiau

Sį Vakarą ... CHILETH’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IK KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

—Spagetti ir Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

C h i I e + + i' s R e s t a u r a n t
2435 S. VVESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

NULIŪDIMO f VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUS:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

MARY MARTIN 
(MARCINKEVICZj
(|M> tėvuli Mallskaltė)

Gyvi no 1 240 So. .',01 Ii Court. 
cifi-ro. III Mirė Sausio 1 ii d. 
1 94 3io Gimė Chicago. Illinois.

Paliko illtliliuim- iiiiliilillinc: 
vyro John; 3 sūnus John Jr.. 
Anthony ir VVIII ir marčių 
Emily r 2 dukteris Ann Pocius 
žentų John ir Grace Pagers: 
5 aliukus Shirley. George. C.i- 
rol. Billy ir Joyce; broli John 
Mali.skų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstumų.

Kūnas pašarvotas B. Pet
kaus koplyčioje. 14 10 So. 50th 
Avė., Cicero. III laridotuvės 
jvyks ketvirtadienį. Sausio 21 
d 1 043 m. Iš koplyčios K:00 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Antano parap. bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už. velionės sielų, l’o pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
ka pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir puž.js- 
tamns-as dalyvauti šiose laido- 
I uvėse.
Nuliūdę: ,

Vyra.-. Sūnai. lhikterys,
.Marti. Zssitas. Arnikai 

ir Giminės.
baidot. direktorius Antanus 

B. Petkus Telef. Cicero 2L09.

URŠULE VALAIKIENE
(po tėvais Šinkūnaitė)

Mirė Sausio 17 <1. 1943 m.
3:5S vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Rokiškio apskr.. Lukštų par. 
Armanių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Kazimierų; sūnų Dr. An
thony Valaiki ir marčia Helen 
ir 2 anūku l’hillip ir Thomas:
2 dukteris Bernice Mueller ir 
žentų Elmer ir anūkę Mary 
Ix)ū. ir Lonise Gricius ir ž.en- 
tų Edvvard ir 2 anūkus Ken- 
netli ir Anthony: brolj Anta
nų Šinkūnų ir daug kitų gi
minių. draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplvčio), 
1735 W \Vabansia Avė, lai
dotuvės įvyks ketvirtad, saus. 
21 d . 1343 m. Iš koplyčios 3
vai. ryto Ims etlydė'a j šv. 
Mykolo par. bažnyčių, kur oje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiert) ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose ląjd- įuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sūnus, Duk
terys. Žcntsi, Anūkai, Brolis Ir 
(i iminės

Laid direkt John P. Kudel- 
kis. tel. YABds 1741.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
1(15 W. MADISON ST.

KAN. 2385
FDAGS - BANNEKS - BADGF.S

V + A.
STANISLOVAS Į SAS

“TIIttrGAS” H EI. P WAVrro 
ADVTTBTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANiloloh D4HH-94H0

(Ivveno 2224 W. 23r.l Pine,
HE1.P WANTED — VYRAI

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mnžioj, bet gerai įrengto i skalbyk
loje. Skalbtam tiktai uniformas ir 
rankšluoščius. Tinkamos valandos lr 
darbo sąlygos Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvlrtadienj, tapr 9 Iki 
1 1 vai ryto.

M IRŲ I TS CO.
2852 W. MonlroM- Avė.

Mirė Sausio 17d. PJ43. 10:00
vai vakare, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje Kilo 
iš Panevėžio apskričio. Nauja
miesčio parapijos. Mazgaigalio 
kaimo. Amerikoje išgyveno 4 3 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime- 
moterj Onų (po tėvais Arba
čiauskaite); 2 dukteris Stanis
lavų Dipasųuale žentų Domi
nto. Onų l.indž.ienę žinių Juo
zapų ir aliukų: sūnų Juozapų; 
Broli Karoli ir Seimų; 2 sese
ris Magdaleną Kavala nskienę 
ir Karoliną Branauskienę ir 
švoger) Kazimierų švarnnavi- 
čius Ir dukteri Anelę; pussese
rę Veronikų Stanislovai!ienę ir 
dukterj Olesę (Ilarvev. III ) ir 

draugų Irdaug kitų giminių, 
pažįstami,i.

Lietuvoje paliko dvi seseris 
Stanislavų i’saitę ir 'Bronislavų 
Čiurlenę ir šeimas.

Kūnas pašarvotas T-aehawlez 
koplyčioj. 2314 \V. 23rd Plaee. 
laidotuvės jvvks ketvirtadienį, 
Sausio 21d. 1 943. Iš koplyčios 
S: 30 vai ryto bus nulydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-as dalvvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę lieka;

Moteris. Dukterys, Sūnus,, 
Žentai. Brolis, Seserys,

švogeris. ir Giminės.
T-abdot. direkt. Laehawiez ir 

Sūnui. Telefonas Canal 2515.

A
JONAS ŽOSTAUTAS

Gyveno 2312 S. Ix-avitt St.

Mirė Sausio 1 7. 1 943, 10:3(1
vai. ryte, sulaukęs 23 m amž.

Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvų Klemensų, du brolius Ka
zimierų I? S. navy. Alfonsų, 
brolienę Bruną ir šein.ų, dėdes 
Jonų Žostautą, Juozapų Ijiiš- 
konį (bister. Miete, ir Joną 
l,aiškonj Indianoj ir daug kitų 
giminių.

Kūnas bus pašarvotas lųie- 
hawiez koplyčioje, 2314 West 
2 3 Plaee.

laidotuvės įvyks penktadie
nį, Sausio 22 dienų 1 94 3 m. 
Iš kopi. 8:30 v. ryto Ims at
lydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gislu- 
lingos pamaldos už velionio 
sielų. l’o pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvas. Broliai. Bro
lienė, IMė<lės ir Giminės.

leidot uvlų Direktorius Lae- 
hovviez Ir Sūnai. Tel. Canal 
2515.

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 Nakų

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. IiAFayeltc 0727

RĄDIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
Ift stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

VYRAI
P A C K I N G HOUSE 

DARBAMS

72%c j valandą 
niininium.

GERI
DRESSING RMS., CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE j 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Avė.

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

VYRAI — 45 iki 60 melų senumo 
prie lengvų dirbtuvės darbų. Geros 
darbo sąlygos. Rata mokesties ati
tinka tų kitų dirbtuvių.

AMERICAN BRI’SH CORP.
1113 N. Franklin St.

Y A R D M E N
vardi NuolatinisDirbti anglių 

darbas,
EREI) R. SIEVF.RS COAIi CO. 

7481 S. Ii<>wc

VYRAI REIKALINGI DIRBTI 
Dl T EN t F. DIRBTI ’ V ft.1 F.

P AT Y RIM AS NĖR EIK Al JNG A 
Atsišaukite tarp 7 vai. ryto iki 4 
vai. popiet į Employment ofisų.
AMMi NITION CONTAINER CORP. 

I55tl> ir Coniimrrrial Avė. 
Harvey, III.

(Vienas blokas į rytus nuo 
I C. Stoties).

VYRAI — MOTERYS 
MERGINOS

LAUNDRY WORKERS 
TEL. AUSTIN 19G0 IR PRAŠY

KIT KALBĖTI SU MR. KING 
BROOKS LAUNDRY 

600 North Blvd. Oak Park. III.

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

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

Nieko nėra, kas galėtų' su
laikyti žmogų, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastie binding amatn. Patyrimas 
nereikalinga. I/tlini įdomus darbas. 
Dienų ir nakt) shlftal. greitas jsidir- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slierman St.

JAI’INOS MERGINOS 
Reikalingos išmokti popierinių bak- 
sų Išdirbimo amatų. Gera mokestis.
MeCIRACKEN BOS Jt I.ABEI. CO.

27tli and Sliiehls Avė.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patogios darbo sąlygos. 
Gera užmokestis laike mokinimo. 
Piece work rata abelnai siekia tarp 
50 ir 60 centų į valandų po išsilavi
nimo.

AMERICAN BRI'SH CORP. 
1113 N. Franklin St.

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 
VALANDOS

7:15 ryto 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 liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

MERGINOS
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrusios prie Drill Press ir Milling 
Machines.

100% DEFENCE DARBAI 
3231 W. LAKE ST.

MERGINOS DIRBTUVES DAR
BAMS. Patyrimas nereikalingas. 

MANDELL MFC. CO.
352 W. Ohio St.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

SKELBKITES “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone TARDS 4908

J. LIULEVIČIUS N

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. I. RIDIKAS
88M SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pboneą YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2814 WE8T 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PUI.I.MAN 0081
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Lėktuvu karas
Šiame kare lėktuvų vaidmuo yra nepaprastai didelis. 

Jais ne tik bombarduojami miestai, sprogdinami gelž- 
keliai, skandinami laivai, ardomi priešo karo pramonės 
centrai, bet pervežama į frontus kariuomenė amuni
cija ir net tankai.

Dėl to netenka stebėtis, jei kariaujančios pusės di
džiausio dėmesio kreipia į lėktuvų gamybą, į lakūnų 
paruošimą.

Iš karo eigos paskutiniuoju laiku labai aiškiai pa
stebime, kad lėktuvų karo persvara yra santarvininkų 
pusėje. Tą persvarą, žinoma, nulėmė ne kas kitas, kaip 
tik Jungtinės Amerikos Valstybės.

Šiomis dienomis didelę sensaciją sukėlė santarvinin
kų lakūnų sėkmingi žygiai j Berlyną. Tie žygiai sudre
bino nacių sostinę, daug karo pramonės pavertė pele
nų krūva. Panašių žygių Berlynas ir kiti vokiečių ir, 
apskritai, Berlyno-Romos-Tokio ašies miestai gali ti
kėtis dažniau ir dar stipresnių.

Husu bendroji veikla
Prieš 25 metus, būtent 1918 m., mūsų tautos gyve

nime įvyko nepaprastai didelių ir svarbių dalykų. Jų 
vienas didžiausių — vasario 16. d. buvo paskelbtas Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktas.

Su tais įvykiais labai glaudžiai buvo surišti ir Ame
rikos lietuviai, nes ir jie daug dirbo ir sielojosi Lietu
vos šelpimo ir nepriklausomybės reikalais.

Pažymėtina, kad 1918 m. kovo mėnesį buvo sušauk
tas didysis Amerikos Lietuvių Seimas, kurio priimti 
nutarimai turėjo labai didelės mūsų tautai reikšmės. 
Tie nutarimai dvi svarbias tarybas — Amerikos Lietu
vių Tarybą (katalikų) ir Lietuvių Tautinę Tarybą (tau
tininkų) labiau sujungė bendram tautos darbui. Iš šių 
dviejų tarybų išaugo Ęgzekutyvis Komitetas, kurio cent
ras Vašingtone dirbo ligi atvykimo jau nepriklausomos 
Lietuvos atstovo. Egzekutyvio Komiteto daug pasidar
buota Lietuvai.

Karo įvykių eigoje šie (1943 m.) metai turi daug 
panašumo aniems (1918 m.) metams. Dėl to labai svar
bu ir reikšminga, kad ir dAhar susirūpinta Amerikos 
lietuvių vieningumu ir išauginimu vieno stipraus, au
toritetingo lietuvių centro. 1

Sausio 7, 8 ir 9 dienomis įvykęs didžiųjų lietuvių 
centrų suvažiavimas, dalyvaujant Lietuvos ministrui 
P. Zadeikiui, šiuo atžvilgiu yra padaręs didelį šuolį į 
priekį. Žymiai sustiprinta Amerikos Lietuvių Taryba, 

kurion įeina visos mūsų didžiosios centralinės organi
zacijos ir- visos tos grupės, kurios yra nusistačiusios 
už laisvą, demokratišką ir nepriklausomą Lietuvą. Be 
to, surasta keliai bendradarbiauti su Liet. Tautine Ta
ryba.

Būtų, tiesa, gerai ir šiemet sušaukti tokį seimą, koks 
buvo 1918 metais, bet, atsižvelgiant į susisiekimą, tuo 
tarpu jis nebus šaukiamas. Bet mes pasitikime, kad ir 
be seimo pavyks taip susitvarkyti ir susiorganizuoti, 
kad mūsų darbai Amerikos karo pastangoms remti ir 
Lietuvai išLaisvinti pradės eiti plačiu mastu.

1942 m. gruodžio mėnesio “Studentų žodžio” leidi
nyje yra įdėtas puikus rašytojo Antano Vaičiulaičio 
straipsnis apie raudonąjį eksperimentą lietuvių litera
tūroj. šį straipsnį perskaitėme su ypatingu susidomė
jimu. Ir kitiems patariame jį perskaityti.

Gaunami pranešimai iš Belgijos aiškiai kalba, kad 
ši garbingoji tauta labai stipriai priešinasi žiauriai na
cių okupacijai. Belgų tauta per daug myli laisvę, kad 
pasiduoti priespaudai. Nieks neabejoja apie tai, kad
po karo Belgija ir vėl bus laisva ir nepriklausoma val
stybė,

Trečias pasirinkimas
Monsinjoras Luigi Ligutti kalbėjo penktoje Ameri

kos katalikų sociologų draugijos konferencijoje. Jis pa
reiškė įdomių minčių.

Jei pokarinei Amerikai būtų pasirinkimo dilema tarp 
komunizmo ir fašizmo, aš daugiau linkęs į korporaty- 
vinę socialinę tvarką, remiantis ūkiu ir išdalinimu, — 
pasakė monsinjoras Ligutti.

Katalikai sociologai visu rimtumu svarsto klausimus 
ir duoda nurodymus kaip geriausiai sutvarkyti žmonių 
gyvenimą, kad užtektinai būtų darbo, duonos ir nebūtų 
pažeisti žmogaus dvasios reikalai.

Amerikos žmonės yra protingi ir jie mokės išvengti 
komunizmo ir fašizmo, nes to reikalauja amerikoniška 
demokratiška dvasia.R

Žūva prie sunkiųjų darbu
Pranešama, kad Vengrijos laikraščiai skelbia sąrašą 

žuvusiųjų vyrų karo fronte su rusais. Įdomu, kad tame 
sąraše yra ir žydų. Dar įdomesnis yra klausimas, kaip 
jie, žydai, galėjo patekti į karo frontą, kuomet jie į 
nacių kariuomenę nėra priimami.

Matyli, kad naciai žydus varė dirbti sunkius darbus, 
pafrontėj. Rusams pradėjus ofensyvą prieš nacius, pa

kliuvo į spąstus ne tik nacių kariai, bet ir darbininkai.
Tai meta daugiau šviesos į klausimą, kodėl ir Lie

tuvoj ir kituose nacių okupuotuose kraštuose išnyko 
veik visi fiziškai sveiki žydų tautos žmonės. Naciai, mat, 
varė juos į frontus apkasų kasti ir kitų sunkių darbų 
dirbti. Bet jie taip elgiasi ne vien tik su žydais, bet 
su visų okupuotų kraštų žmonėmis.

SPAUDOS APŽVALGA
Klaipėdos atvadavimo sukaktis

Klaipėdos krašto atvadavimo 20 metų sukaktuvių 
proga “Amerika” įdėjo Jono Budrio, Lietuvos genera
linio konsulo New Yorke, įdomų rašinį. Savo rašinį J. 
Budrys baigia šiais reikšmingais žodžiais;

“Nuo 1932 m. Vokietijoje įsigalėjo nacionalsocializ-
mas. Hitleris atgavo Saaro kraštą, užėmė Austriją,
Čekoslovakiją/ Apsvaigintas tokiais laimėjimais, į
kuriuos platus pasaulis rimtai nereagavo ir, ieško- #
damas naujų efektų, užgrobė jis ir Klaipėdos kraštą. 
Bet ar galutinai? Mano giliu įsitikinimu — ne.

“Paskutinių įvykių raida rodo užgrobikams galo 
pradžią. Ar tas galas bus jau šiais ar kitais metais, 
negalima pasakyti. Apskaitliuoti galima apytikriai 
mašinų amžių: kaip ilgai tarnaus automobilius, pa
dangos, bet ne žmonių nervai. Nei gabiausis psichiat
ras tokio diagnozo negali nustatyti. Suirutė ašies Ro
keryje gali įvykti staiga, per naktį. Kaip degtukas 
ar deganti cigaretė gali padaryti eksplioziją, kur yra 
atitinkamos medžiagos, taip ir koks nors vienas ki
tas įvykis viduje gali atlikti tą patį veiksmą pas 
priešą.

Kada, Atlanto Čarterio ir kitais pažadais, paga- 
liaus, teisingumo dėsniais, bus gražinta laisvė Lietu- 

' vai, tada Laisvės Varpas Kauno Tautos Muziejuje su
skambės jai drauge su Klaipėdos kraštu ir veikiausia
su visa Mažąja Lietuva!’*

Reikia žinoti, kad Jonas Budrys buvo Klaipėdos 
krašto žmonių sukilimo vadas, turįs daug nuopelnų to 
krašto atvadavime.

Mūsų spados pasiuntinybė
“Darbininkas’’ rašydamas apie katalikų spaudos va

jų, daro įsidėmėtinų pastabų:
“Mūsų išeivijos spaudos likimas šiuo metu labai 

paliečia Lietuvos likimą. Tėvynė dabar tiek prispaus
ta, kad savo laisvos spaudos visai neturi. Legališkoj 
spaudoj priseina tarnauti vokiečių interesams. Ne
skaitlingi laikraščiai eina lietuvių kalboj, bet jų tūris, 
dvasia ir siekimai nebelietuviški. Juoee neatsispindi 
lietuvių tautos troškimai. Nepriklausomybė neminėti- 
na. Net Lietuvos vardas išdildytas. Lietuvių dvasiai 
palaikyti tenka leisti slapti, nelegalūs spausdiniai, bet 

kiek čia sunkenybių, vargo ir pavojų! Nevien drą- 
suoliui-leidėjui tenka ir gyvastis palydėti. Tad tikro
ji lietuvių spauda tik 4ižsieny tegali gyvuoti. Gi sau
giausias, palyginti, užsienis tai mūsų Amerika. Tuo 
būdu mūsų išeivijos spauda turi labai svarbią pa
siuntinybę atlikti. Ji turi laikinai Lietuvos spaudą 
pavaduoti. Jei šitą uždavinį pastoviai prieš akis tu
rėtume, tai visai kitaip savo spaudą čia palaikytu
me. Tas uždavinys tai ne kokia svajonė, bet rimta ak
tuali realybe”.
•
Stiprinkime lietuvių katalikų veikimo centrą — Fe

deraciją, paaukodami jos veiklai plėsti bent po vieną 
dolerį į metus.

kumpai

Antradienis, sausio 1© , 194;

Leitenanto Whittakerio a- 
prašomi pergyvenimai, de
dami Chicago Tribūne, daro 
didelio įspūdžio

Iš jo, taip kaip ir iš jo 
kelionės draugo ir vado ka
pitono Eddie Rickenbacke- 
rio, pergyvenimų atpasakoji
mų aišku, kad septynių vy
rų, plūduriavusių mažyčiuo
se guminiuose laiveliuose 
audringame Pacifiko vande
nyje per 21 dieną, išgelbėjo 
Dievo Apvaizda.

•
Pirmoje vietoje lakūnai 

savo lėktuvu tiesiog stebė
tinu būdu nusileido vande- 
nynan, neužsimušdami ir ga
lėdami persėsti iš pažeisto 
lėktuvo į laivelius.

Bangos daužė laivelius, 
saulės spinduliai kepinte ke
pino, rijyklės žuvys (sharks) 
grąsino, badas ir troškulis 
kankino.

Karšta, nuoširdi lakūnų 
malda išgelbėjo jų gyvybę.

Prašė maisto, bangžuvė 
atskrido.

Prašė vandens, pradėjo ly
ti.

Dievo Apvaizda visuomet 
veikia. Ji veikia taikos me
tu, ji veikia ir per karą. Ji 
veikia žemėj ir vandenyje.

Malda, kylanti iš gilaus 
tikėjimo, visada išprašo Die
vo malonių.

“Prašykite ir bus jiems 
duota”...

(Iš “Draugo” 1918 metų 
sausio 19 d.)

Mirė kun. M. Krušo moti
na. Vakar palaidota a. 
a. Kotrina Krušienė, kun. M. 
Krušo, Dievo Apvaizdos pa
rap. klebono, motina.

•
Turkestanas atsiskyrė................

Ukrainų informacijų biuras 
praneša, jog Turkestanas 
pasiskelbė neprikla u s o m a 
respublika nuo Rusijos.

•
Koks Lietuvos likimas?... 

Gen. Hinderburgui esą pa
vesta pilna laisvė Rytuose. 
Su vokiečių užkariautomis 
teritorijomis jis galįs dary-

Po svietu pasidairius
Priklodas sako: Neturėjo 

boba bėdos, nusipirko parše
lį. Akurat dabar taip yra su 
kaikuriais Filadelfijos lietu
viais.

Praeitais metais į Filadel
fiją su prakalbomis buvo pa 
kviestas Lietuvos preziden
tas A. Smetona. Po prakal
bų, per puotą svečiui pager
bti buvo pakviestas žydelis 
fotografas nuimti banketo 
pikčerių! Pikčeriai išėjo di
delio formato ir gana gra
žūs, tiktai pikčerninkas, už
uot pažymėti ant pikčerio, 
kad tai banketas pagerbi
mui A. Smetonos, preziden
to Lietuvoj, parašė — “Lat
vijos”.

Filadelfiečiams su tais 
pikčeriais, ištikrųjų,'kaž ko
dėl nesiseka. Ant komiteti- 
nio pikčerio fotografas, vie
toj šešiolikos asmenų uždėjo 
penkis, o žydelis Lietuvos 
prezidentą pakeitė į Latvi
jos.

' ž*’* ?
Cicilistų tėvas Maikis tu

ri triubeiio. Jis gyvena So. 
Bostone ir yra žinomas kai
po pagarsėjęs inž.nierius, 
ypatingai dviejuose dalykuo 
se: elektros vajerų po žėhae 
vedimu į drukarnes ir mun- 
šaino varymu net iš... ark
lių mėšlo.

Dabar jis labai susirūpi
nęs tuomi, kad Bostone ga
li pritrukti jam štofo mun- 
šalnui virti, nes pradėta 
piauti arkliai mėsai. Žino
ma, štofo jis galėtų parsi
traukti ir iš Chicago Stak 
Jardų, ale vargas su trans- 
portacija. Žmogus jau ne 
jaunas, jau sako kojos šąla, 
taigi rūpestis yra pavojin
gas. Taigi, šis karas ir cici
listų tarpe gali padaryti di
delę skylę.

kimuose žmonės turi būti mo 
bilizuojami karo laimėj i- 
jimui”.

Sy, tavorščiai. Iki šiol jun 
nebuvot mobilizuoti karo lai 
mėjimui. Tik kaip jūs bal
suosit už balšaviką majo
rą Čikagai, tuomet tiktai 
mobilizuositės karui laimė
ti.

ėjęisKaimynas Ripkus suėj 
savo kaimyną klausia;

— Ar nežinai vaistų nuo 
galvos sukimosi. Jau kelin
ta savaitė, kaip sukasi...

— Kokius laikraščius akai 
tai? — paklausė kaimynas.

— Kokius? Progresyviš- 
kus, arba kaip jus sakot/ 
cicilikiškus.

— Na, matai, ir nežinai 
nuo ko galva sukasi. Nuo ci- 
cilikiško progreso. Žiūrėk, 
aš skaitau katalikiškus lai
kraščius ir galva nei kiek 
nesisuka. Esu sveikas kaip 
ridikas.

Panevėžys. Per suruoštą 
čia ūkio parodą atsižymėjo 
vienas vaikinukas Dambrau- 
skutis, kurs beganydamas 
padarė gražią tytelę: Aš 
Tr^št^” skrynutę, o ant jos 
pastatyta 12 lėlių. Sukant 
pritaisytą prie skrynutės 
rankelę, lėlės ima dirbti vi
sokius darbus: viena linus 
braukia, kita rūbus plauną, 
trečia kirvį galanda. Ir 1.1. 
Tasai vaikinukas dovanų ga
vo 16 rublių, o buvusia pa
rodoje Kauno gubernatorius 
pažadėjo vaikinuką imti į 
mokslą. (Š., 1910).

Čikagos balšavikai afpgšr- 
sino rinksią miestui, savo 
majorą. Žinoma, rįnkti mie
stui majorą Amerike gali ne 
tik demokratai ir republiko- 
nai, ale ir balšavikai. Bet 
čia eina kita rokunda. Balša 
vikai sako, kad “šiuose rin

ti, ką tik nori. Išrodo, kad 
ir Lietuvos likimas į jo ran
kas bus pavestas?

Spicpirvirvio Dumkos
Rozenbergas tvarko “Ost- 

landą”, bet ateis laikas ka
da Oatlandas sutvarkys Ro
zenbergą amžinai. ; K

štai silogizmas iš logikos: 
gengsteriai teismų bijo, bol
ševikai teismų bijo, reiškia, 
bolševikai yra gengsteriai.

Pruseika anuosyk sakė, 
kad Grigaitis tik revoliuci
jas užkimštoje bonkoje ke
lia. Bet, deja, ir pats Pri^ 
seika tik kaip vabalas po 
mėšyną kapstosi.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant. Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

_______ 11 k
1 LitiūRAi tARMINGS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūeų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Umoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FlNANNIht (STAIGA 

— 4fl Metai Sėkminga Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
tel. CALUMET 4118 los. M. Moisrli. S«c y. S23« SO. HALSTED 81.
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Antradieni®, sausio 19, 1943

ŽAVI "LIETUVAITĖ” Vft GRĮŽTA Į CHICAGĄ 
SU SAVO SKAMBIOMIS DAINOMIS "DRAUGO" 
KONCERTE

Žilevičiaus operetė bus atvaidinta vasario 
21-mą dienį, Sokol salėje
Sekmadieni, vasario 21 d. Jurgaitė, O. Rudrikienė ir 

“Draugui” tenka garbė at- kiti.
vaidinti labai skambi, links-, Chorą sudarys šv. Jurgio 
ma, šokiais — pamarginta ( parapijos choras ir bus pa 
operetė “Lietuvaitė”, kuriai pildytas Chicagos Sasnaus-

ko ir kitų parapijų choro 
nariais.

“Lietuvaitei” atvaidintiI Operecž bus Parginta 
Chicagoje prof. Pocius au-!labai ir spalvingais

DIENRAŠTIS DRAUGĄ-

žodžius parašė Steponaitis, 
o muziką Žilevičius.

rinko geriausias meno jėgas šokiais. Šokių vedėja ir šo-
iš lietuvių parapijinių cho lavintoja yra L. Pili-!
rų. Veikalas bus vaidinamas P<»ytė-Zaikienė, gerai žino- i 

labai patogioje Sokol salė nia

je, kur tokie perstatymai 
gali naudotis visais tekniš- Veikalo režisierium yra 
kais patogumais. “Draugui” Ignas Sakalas, vienas “Drau

Ateitininkų lietuviškų 
šokių vedėja ir veikėja.

BARZDĄ SKUTA LOVOJE

tenka didelė garbė perduoti 
šį veikalą Chicagos visuo
menei.

Be to, “Draugas” rengia 
ir kitus surprizus, kuriuos 
sužinosime vėliau.
Mūsų žinomi solistai

“Draugas”, rengdamas o- 
peretės “Lietuvaitės” vaidi
nimą sutraukė geriausias 
Chicagos lietuvių parapiji
nių chorų jėgas. Svarbiau
sias roles vaidins ir dainuos 
Ona Piežienė Antanas Ka
minskas, Juozas Gudaą, A.

SKELBKITES “DRAUGE”

paskolos
DAROMOS

ANT PIRMU MORGKIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Rytoj Stasys Pieža duos Radio 
paskaita Cathederal 
Book Club rūmuose

Chicagos lietuvis, Stasys 
Pieža,
Herald American laikraščio,
duos paskaitą apie išleistą
knygą “The House on Hu-
mility Street”, kurią parašė
buvęs reporteris kun. M.
Doherty, Paskaita bus ry-' 7 .7’ . . ’ 1 , .

J J ir kitų jdomybių.
toj, trečiadienį, sausio 20 
d., Cathedral Auditorium,
19. Lašt Congress St. Įžan
ga nemokama. Ten kas tre- ra 
čiadienį lankosi koks nors 
žymus rašytojas ir veikėjas 
su paskaitomis apie naujai 
išleistas knygas. . ,

Kalbant apie minėtą pas
kaitą, to klubo laikraštukas,
“The In.side Story”, labai 
didžiuojasi S. Piežos laik
raštininko rekordu ir padi- t 
ro pastabą, kad jis yra “Chi

šiandie dainuos Aldona 
Grigonis

Primintina radio klausy
tojams užsistatyti savo ra

.r!PO_rteri3,.,?hiC.TI <«° WGES h- P“-

siklausyti Peoples reguliarės 
antradienio programos. Šia
ndie 7 vai. vak. girdėsite 
gražių dainų, smagios mu
zikos, žinių, patarimų, juokų

Rap. XXX

Sgt. Wilbur E. Brandt, Cleveland, O., prieš atsikeliant, 
nuskutama barzda lovoje. Barzdą kareiviui skuta indijo- 
nas barzdaskutis, New Delhi, Indijos viešbutyje, kur ka

sai ęilfii sėkmingų vaidini-' reivis turi kambarį. Indijonas skuta barzdą už šešis cen- ca£°s most promising young

mų Chicagoje ir apylinkėje. tus- 

Kainos labai prieinamos

go” redaktorių, kuris per il
gus metus yra vadovavęs vi-

Tik 300 vietų bus maž- Pirkite tikietus į vaidini- 
daug rezervuotų, bet daugu- mą V Lietuvaitė ”, o tikrai 
moję kurie bus pirmieji bus būsite sužavėti. XXX

užimti geresnes J --------------------------------------------------

Šiais metais “Draugo” ad
ministracija nustatė labai 
prieinamas kainas. Iš viso laimingieji 
yra tik 300 tikietų po $1.25, vietas, 
o už 75 centus bus galima
gauti visas kitas vietas sa- Tikietai platinami agentų’ .»

lėje. Tokiu būdu kiekvienas parapijose ir musų sp.cia-į ^ ^. --- ----------- .q dienomia gyYlOJfl

Catholic newspaperman. 
Tame straipsnyje aiškiai y- 
ra pažymėta, kad Stasys Pie 
ža yra lietuvis ir labai daug 
atlikęs katalikybei Chicago
je. XXX

Džiaugsmo dienos Draugija gerai
vilai pastaromisChicagos lietuvis galės nusi- laus agento Andriaus Dau-

vietą Sokol salė- &irdo' kuris darbuojas ko- Į pergyveno linksmas valan-| Brighton Park. — Nekal- 
das. Kaip žinome, A. Vaiš- to praaidėjimo Panelės Šv.pirkti sau

je, kad pamatyti vieną gra- lonijose “Draugo ’ naujų

Linkonis,-'rO. vBkutįjenė, S,, žiausių Žilevičiaus operečių, skaitytojų reikalais.
* ■ y s f r ’*-■ *■ y *■

DRAUGO' METINIAME

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE--

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

•L I E T U V A IT Ė S” MUZIKĄ PAKASĖ................... ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠE .................................... STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS PROF. A. POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDEJA L. PILIPONYTfc-ZA1KIENČ

“ELENUTfiS” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PlEŽIENft

“IGNO” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA  ANT. KAMINSKAS

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

Bus puiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 cL, 1943 metais »

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiojo "LIETUVAITE".

Sokol ] Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1943
35T------------------------1B. BILIETAI:

C 21 I I A ..................  (įžanga $1.12, taksų 13)

J J 75c ............................................................................... (Įžanga 68c, taksų- 7c)

2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

kariuomenėj, kitas jau 
vedęs, o jauniausias lanko i 
parap. mokyklą. Dalyvė

1.1QUOB

ĮSTAIGA

lAiežlojauit 
po vL-4 
Oiiiiaga

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEK, s»e.
MUTUAL LIULOR CO.

4707 So. Halsted St. 

Telefonu: BOULEVARD 0014

vilienė buvo sutikusi nelai- draugijos knygų revizijos 
mę — susižeidus. Sužinojęs į^jujgjja įr valdyba turėjo 
apie tą nelaimę sūnus Ed- įnygų peržiūrėjimą veikėjos' 

Kįjj vardas, tarnaująs kariuome- ^nielės Malinauskienės, 4222 ' 
nėj, išsirūpino leidimą par- go R^ck^vell St., name. Pa-1 
vykti namo. Ant. Vaišvilos, sįrociė ^ad draugija gerai 
dvi tikros seserys yra šv. I gyvuoja ir yra gana turtin- 

Kazimiero kongregacijoje, ga Knygos tvarkingai ve- 
taip pat ir dvi jų dukterys j damoa
yra vienuolės kazimierietės.
Taigi, ir jos, vienuolės, su
žinojusios apie tą nelaimę, 
pasirūpino aplankyti ligonę. 
Seserims dar gi labai rūpė
jo pamatyti ir savo brolį 
kareivio uniformoj. Ir taip 
visi susyk buvo suvažiavę 
ir kalboms, įspūdžiams ne
buvo galo. Aš, netikėtai nu
vykus pas Vaišvilus, net nu
stebau radusi tiek viešnių 
ir svečią. Gaila tik, kad jau
niausias Vaišvilų sūnus, ku
ris taip pat tarnauja ka
riuomenėj, negalėjo dalyvau
ti toje linksmoje šeimos “re- 
union”.

• A. Vaišvilienė, nors dar 
j serganti, tačiau jautėsi ne

paprastai laiminga ir links
ma.

Sūnus paviešėjęs namie 
sausio 15 d. atsisveikino ir 
išvyko į savo stovyklą Wash 
inglon valstybėje. Koresp.

Juo žmogus dorovingos 

nis. tuo mažiau kitų nedo 

rovingumu tikės.

(CICERONAS).

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Lo< 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sete — Parlor 
Sets — Bedroom Sete — Ragą 
— Kadios — Refriger&tors — 
Wsshen — Mangels — and 

Stovea.

Nationally advertlaed ltema

Po darbo A. Malinauskie
nė visas pavaišino.

A. Malinauskienė yra na
rė visų kilnių draugijų, yra 
pavyzdingi parapijonai ir 
“Draugo” skaitytojai. Vie
nas jų sūnus Kazimieras y-

DIDELIS IšPAKDAVIMAS MŪSŲ 
MILMNJftKO Sr.VKO MLZIKA- 

LLTffV INS1RLMENTŲ

PAS1NALDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEMPARDLOTI.
TŪBOS, CLARINKTAI, TROM

BONAI. SAXA PHONES, I’LLTES 
su "rases” — $35 00, $37.50.
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OCITARAI. RPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SM LIKOS. TENOR BANJOS 
$6.50. $3.50, $12.50 iki $35.00.
STRIL’NINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.10. BASO LŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMUK
LIAI SMLIKOMS, STRILNINI- 
AMS BAKAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00.* Striūnos dėl vist, virš- 
niimtu I nst ru menti,. BASS Ir 
ŠNARE ItRLMH— $18.50. $23.50, 
$35 00 ir $50,n0. PEDALS. 1(1- 
BOVS. CYMBOLS. ir DRLM 
HEADS pnt.iisomi jums palau
kiant. MOLTH l’IEt’E visiems 
braus ir "roed'' instrumentams < 
pritaikomi JO m, lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kiti, I'HONOGRAPH pataisymas. ,

Atstatymas visi, dalių Cbiritie- 
tuniR, TrtCkbonis, Suxa phones ir 
taipgi Stnuikoms ir Guiturams. '

GOI.DSTEI N'S MLNIC SHOP 
#14 MjlzucII St., Chicago

k-

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPKESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago |
Telefonas — KEPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMISl 

KAINOMIS

LatMl

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — | 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėma Syrai ir Sui
Mūsų Specialybė

geros rdftlen moterį) kali luini, kailiuk.h |« inioAtai. art»| 
e lot h kotai parsiiliilda nuhnilntoiiils kaiuomia.

ATEIKIT!': IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PfOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2o8»

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $O
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............. /.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri Si A C A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams . Iv. O U

►rrkjMit 4 Ūmus ar mivirft
TEL. POKTKMOUTH 9022

kepimui pečiuose
Alna IuUimm nei

5332 84). LONG A VE.

*8.65

NEMURINT KUR BCNA — NAMUOHK — SVKClUOfcUC — 
AR VAŽINEJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYL1NKRS LIET U VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI*

* lAIGLIM
.RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje .
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMAD1ENLA1S l tai. p. p. 
KITOMIS I>i« n<uni3 11:30 v. vak, 
l’KNKT 1DIKMAIS 7 v. v.

Pilone: GROvchlll i'ZM

WHFC-l450kII.

Jį •X
R

! r
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE
LIETUVIS KUNIGAS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

vanoriu įstojo į Dėdės Šamo

LAKŪNU NUOTYKIAI JŪROSE
Lakūnus lydi žuvys rijikės. Baigė mai
stą. Maldauja Dievo pagalbos. Sugavo 
dvi žuvis ir išprašė Dievo lietaus.

Jau esame rašę, kaip cap. j kerei ir sugavo dvi žuvis. 
Eddie Rickenbacker ir kiti 2alią žuvies mėsą vyrai ska-

mu
septyni vyrai, pereitų metų

armiją kapelionu. Karo ka- spalių 21 dieną, turėjo nusi-
peliono pareigoms kun. Ig-J leisti su the Flying Fortress nasrų. Maistas buvo dalina, 

nacas Vaičiulis pasiruošė (lėktuvu) į jūras, Pacifike, mas dalimis ir labai taupiai 

prie eąuatoriaus. Amerikos kad koilgiausiai užtektų.

X Pvt. J. Radišauskas,
. vienturis sūn.us J. ir B. Ra- 

niai suvalgė. Nieko neveiksi; diMuskų 1741 No Hermjt.
— reikia gelbėtis iš bado

Kun. Ignacas Vaičiulis 

Chaplain lst Lieutenant

. Kun. Ignacas Vaičiulis, gi
męs 1914 metais, rugsėjo 
23 dieną, baigė St. Meinrads 
‘aukštesnę kunigų seminari
ją. Prieš tai lankė šv. Juo-

X Sofija Mickūnienė, 

4716 S. Marshfield Avė., y- 
ra nuoširdi Šv. Kryžiaus baž 
nyčios darbuotoja. Pastaruo
ju laiku, seserims Šv. Kazi
miero padedant, yra įtaisiu
si dvi rankų darbo kamžas. 
Anksčiau taip pat yra įtai
sius kitokių bažnytinių rū
bų. Ji darbuojasi ir draugi
jose.

sius narius, taip pat kad 
Dievas laimintų gyvųjų vei
kimą. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. K. Ba
rauskas, ramygalietis. Po 
visam A. Krotkaitės bute 
buvo pietūs, kuriuose daly
vavo ir bankininkas J. Bren
za, kleb. kun. J. Dambraus
kas ir kiti svečiai, šio klūbo 
lėšomis daug vertingų daik-

Harvard universitete ir da
bar dirba Monterey, Cali
fornia.

Kun. Ignacas Vaičiulis pa 
sižymėjo football ir basket
ball sporte.

Kun. Ig.* Vaičiulis dirbda
mas parapijose pasireiškė 
kaipo geras jaunimo organi
zatorius.

Kun. Ig. Vaičiulio tėvas 
Mykolas Vaičiulis gyvena 
Gary, Ind., kunigo motina 
mirė šešis mėnesius prieš jo 
įsišventinimą į kunigus.

lakūai buvo priversti nusi
leisti į jūras dėl gazolino 
stokos, jie trijose guminėse 
valtelėse plūduriavo plačia
me vadenyne tris savaites.

age Avė., rašo tėvams iš Af
rikos, kad sveikas ir viskas 
iki šiol sekasi. Tėvai jam 
siunčia lietuviškų laikraščių.

X Ramygaliečių Aido klū- j tų įtaisyta gražiai Ramyga 
bas praeitą sekmadienį Auš-į los bažnyčiai papuošti, ap- 
ros Vartų bažnyčioj per su- tverti geležine tvora kapai 
mą bendrai meldėsi už mirų-' ir k.

Žuvys rijikės

X Per Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių vakarienę Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje,

Kada vyrai lakūnai plūdų 
riavo jūrose, tai kartais pa
sirodydavo žuvys rijikės, ku praeitą sekmadienį keletas 

Nepaprastai didelius pergy-[rios puola žmones. Vyrai ga- į asmenų įstojo į “Draugo” į 
venimus turėjo Amerikos lakėjo nuduobti žuvį rijikę, bet gausią aštuonioliktoj armiją, i 
kūnai. Apie šiuos baisius ir buvo pavojinga. Jei tik jū- tai yra užsiprenumeravo 
šiurpius pergyvenimus jūro-Aruose žuvys rijikes pamato dienraštį, 

se, kur lakūnams žiūrėjo į kraują, tai ios puola žmones 
akis badas, karštis ir nuola-jir tada jau jokio išsigelbėji- 

tiniai palydovai buvo žuvys nio nėra. Todėl lakūnai at- 
rijikes. pasakoja Lt. James sargumo sumetimais nuo šio 

sumanymo atsisakė.

Nauji Lietuviški
REKORDAI

C. Whittaker.
Vaičiuliu šeima pasižymi j 

Gary lietuvių tarpe tuo, kad Į Astuoniems vyrams 

ji davė du' kunigus, vieną keturi orandžiai

seserį kazimierietę ir vieną Kada vyrai nusileido lėk- 

slaugę. Name randasi senas įuvu į jūras, su savim pasi

ėmė keturis orandžius ir tuzapo kolegiją ir žemesnę se- tėvas ir vienas vedęs bro- 
minariją. Ignacas į kunigus lįg kuris eina ugnegesio pa
švęstas 1938 metais, jis dir- reigaa ir aktyviai dalyvau-1 tu"oni vyrai susėdo į tris gel 
bo įvairiose parapijose pas-įjn katalikiškose organizaei- bėjįmosi gumines valteles, 
toracinį darbą. jose, ir vienas brolis — A u- Atsidūrė plačioje jūroje. Vy

Kun. Ignacas Vaičiulis,'justas yra 1‘^dės Sarrj ar- rug gekti žuvys rijikės, 

1942 m„ spalių 27 dieną, sa mijoje. jog net palisdavo po valtė-

---------- mis ir trinė savo nugaras į
valtelių dugną. Pavojus di
džiausias. Rijikės žuvys pa- 

įsirengusios pulti vyrus.

LIETUVIS SPORTO CEMPIJONASe

DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE
lis kunigas yra Dėdės Šamo
drmijoje kapelionu, jo tėvas 
Mykolas gyvena Gary, o mo
tina Teresė mirusi.

"Ramybės prašau. 
Miega karo 
darbininkas"

rėjo šiek tiek čekolado. Aš-

Corporal August Vaičiulis Dean Green chief of

Corporal August Vaičių- the civilian morale departa 
lis, gimęs 1912 m., rugpiūčio ment, praneša, kad penki 
3 dieną, Pittsburgh, Pa., bai tūkstančiai iškabų išdalinta 
gė St. Emeric3 pradžios mo- bendruomenių vadams, kad 
kyklą ir high school Jasper jie įteiktų Chicagos karo 
Akademijoje, esančioje Jas- darbininkams, kurie dirba 
per, Ind. Vėliau išvyko į naktimis. Iškabos yra raudo 
North Dakota, kur jis dirbo nos, baltos ir juodos spalvos, 
pašte, kaipo clerk. Paskui Ant iškabos yra moters pa
grįžo į Gary, Ind., į namus veikslas su šalmu ant gal-

Trečia diena

Karštis irgi nepaprastai 
didelis. Vyrų jėgos silpsta. 
Jau trečia diena kaip plūdų 
riuoja. Vyrai galvoja kaip 
čia pasigauti žuvies valgiui. 
Yra meškerė, bet nėra ko 
prie jos prikišti, kad žuvį 
suvilioti. Prikabino orandžio 
žievę, bet žuvys prie oran
džio žievės nekimba.

Vyrai ėmė kalbėti, ar ne
reikėtų išpiauti kokią dalį 
savo kūno ir ją prikalbinti 
prie meškerės, kad suvilio
jus žuvį. Dabar vyrai pra
dėjo kalbėti, iš kur geriau-

Mažai vandens

Lakūnai mažai teturėjo 
vandens. Juk jūros vandenį 
negi gersi. Todėl vyrai lau
kė lietaus, Jie maldavo 
Dievą lietaus. Maisto, jau 
šiek tiek turėjo, bet vandens 
klausimas buvo labai opus.

Lakūnai pasitikėjo Dievu 
ir jų pasitikėjimas Dievu ne 
šė jiems pergalę, išsigelbėji
mą. Lakūnai išprašė Dievo 
lietaus. Koks jų buvo džiau
gsmas — sunku pasakyti.

Lakūnai sulaukė lietaus 
aštuntą dieną plūduriuojant. 

-------------------------------------TT- .

6,000 centų sutaupyta 
metant į indų

Vakar Chicagoje su cen
tais buvo padarytaas biznis. 
Tame biznyje dalyvavo 
Lynn Alice Cullep, 2 metų. 
5128 S. Francisco.

Keletą savaičių prieš 
Lynn gimimą jo tėvai prade 
jo taupyti centus vaiko au
klėjimui. Tėvai centus metė 
į stiklinį indą, tai buvo kaip 
koks bankas. Pereitą sekma
dienį vaiko tėvas, Fred A 
Cullen, peržiūrėjo indą ir 
rado, kad jau sutaupyta 6,-

X M. Pivariūnaitės, kilnių 
darbų rėmėjos Town of 
Lake, aukomis Šv. Kazimie
ro seserys Šv. Kryžiaus baž
nyčiai pasiuvo brangią, bal
tą kopą. Praeitą sekmadie
nį pirmą syk buvo bažny
čioj vartojama.

X Mykolo ir Onos Lazut
kų, 6546 S. Washtenaw Av. 
vyriausiai dukteriai Dolores 
Šv. Kryžiaus ligoninėj pada
ryta operacija. Lazutkai se
niau yra dirbę “Drauge”: 
jis spaustuvėj linotypo ope
ratorium, ji — ofise.

X Kun. J. Balkūnas bu
vusiam Federacijos Chicago 
apskrities pirm. Ignui Sa
kalui praneša, kad Federa
cijos ir Suūvienymo apskri
čių pareiškimai lietuvių trem 
tinių reikalu gauti ir par
siųsti Valstybės Sekretoriui 
Caldwell Hull.

X Prichodskis, savininkas 
senos vaistinės Brighton Pa
rke, 4300 S. Maplevvcod Av., 
šiomis dienomis sunkiai su
sirgo ir išvežtas į kareivių 
veteranų ligoninę, Hines, III. 
Daug susirūpinimo pergyve
na šeima ir jo sesuo Pečiu
lienė.

X Mykolas Andriuškevi
čius, 1712 N. Wolcott St., 
labai dėkingas visiems, ku-1 
rie jį lankė ligoninėj gulintį! 

ir namo parvežtą.
I

Valerija Nausėdaitė,

Kaina po 75c kiekvienos. Siunčiant į kitus miestus, 
pridėkite vieną dolerį už prisiuntimą ir supakavimą, 
baksą ir lėšas. Nedaro skirtumo ar užsakote vieną ar 
10 rekordų, prisiuntimas vienas doleris. Perkant 6 
rekordus ar daugiau, — DYKAI, — gražus Rekordų 
Albumas.

Lietuviškų rekordų jau nebedaug belieka, skaitlius 
yra apribuotas. Iki karo pabaigos nebus naujų daro
ma. Budriko sandelis užlaiko visų išdirbysčių rekor
dus: Victor, Okeh, Decca, Continental ir kitų. Ang
liškus, Klasiškus, Populiarius, — visi gaunami Bud
riko Sandelyje.

ir čia gavo sekretoriaus vie
tą, prie Carnegie Illinois 

Į Steel Corp., darbą dirbo 
iki įstojimo į Dėdės Šamo bininkas miega”, 

armiją. | Blokų kapitonai išdalins
Corporal Augustas Vai-1 minimas iškabas karo darbi- 

čiulis į Dėdės Šamo armiją1 ninkama, dirbantiems nakti-

vos, o pirštas pridėtas prie, gog megkerei, kad pagavus
lūpų ir ten yra parašas: Į žuvį pietums. 
“Ramybės prašau. Karo dar

Pagavo dvi žuvis

šia atplauti iš žmogaus kūno centų
mėsos: ar iš *r Įj Vakar už tuos centus buvo , x Vttlcrija, ^WUSCuaiM5<
kojos.pi • neftė?o^'nUpirktaS kar° b°naS’ SUm° 1645 Wabansia Avė., duktė 
nutarė, kad dar neatėjo Lai- jg $100 Rq dar gtig0 ig cen Roz{dij(>3 Berkelienės -io_

kaS Va to. tai buvo pridėta iš tėvų mis dįen.omis išvežta opera-

kešenės.

išėjo 1942 

dieną; jis

m., vasario 27 
padėjo tėvui du

mis. Karo darbininkai išsta- 
tys tas iškabas languose ir

savo brolius išleisti į kuni- žmonės žinos, kad ilsisi ten 
dienos metu karo darbinin-gus.

Corporal Augustas Vai

čiulis buvo žvaigždė basket-

Ketvirtą dieną jau calgta 
valgyti orandžiai Kiekvienas 
gavo po dalelytę orandžio.

Aštuoni vyrai meldžiasi. 
Kalba “Tėve mūsų... duok 
mums duonos kasdieninės”...

kas, kuris naktimis dirba. 
Ten kur yra išstatytos iš-

bąli ir football high school kabo8' kurios PaBako’ kad 
žaidime ir buvo kapitonas {ia mieEa kar0 darbininkas

'basketball team’o vyresnėse į dienos metu, kaimyniniai gy
Uaašse. jų ratelis laimėjo ventoiai Praiorai. ramiau 
Čempi jono vardą Indianos užailaikyti ir nekelti truki‘ 

valatybėje, tarp katalikiškų-’mo'

jų mdkyklų
Ištirtas kraujoDabar Corporal A. Vaičiu

lis yra Fort Bragg, North 

Carolina ir mokosi sklandy
ti (lėkioti su lėktuvu be 
motoro).

Corporal A. Vaičiulio bro-

spaudimas
Pirmasis kraujo

Paslydo, susižeidė 
ir mirė.

Vienas kareivis palydėjo 
mergaitę į namus ir prie na 
mų atsisveikina Kareivis 
atsis veikindamas pasakė: 
“Good-by”, — netikėtai pas-

Lt. James C. Whittaker pri-' , . ’ . . ., . „ i lydo gatvėje ir sunkiai sus>

s,pažįsta, kad j,s jūrose iš- valandų ,

moko kalbėti “Tėve mūsų”. 
Pirmiau jis tos maldos ne
mokėjo.

Vyrai plūduriuoja jūrose. 
Badas ir nuovargis žvelgia 
į akis. Tik staiga jūros pau
kštis nutupia Rickenbacke- 
riui ant petiep, jis jį sučium 
pa. Jau vyrai turi maisto. 
Jau turi ką ant meškerės ka

ninėje mirė. Tai įvyko Chiea 
goję, pereitą sekmadienį.

Kiek Amerika išleidžia 
karui kas minutę

cijai.
X A. Petkienė, laidotuvių 

direktoriaus Ciceroj žmona, 
su savo mamyte A. Daine- 

’liene, yra išvykusios į Hot 
Springs, Ark., atostogų. Na 
miškiai laukia jų grįžtant 
saulės nudegtų.

X Adv. Henry Sakavičius, 

sūnus žinomo West Side po- 
litikieriaus V. Sakavičiaus, 
buvęs sekr. 21 Ward aid. 
Ropos, šiomis dienomis bu
vo parvykęs atostogų. Ka
riuomenėj yra instruktorium 
parašutninkų sklandytuvų 
(glider) skyriuje.

3002 Meilės Karalaitis
4 Ratai — Dainuoja Kaz. Pažerskis 

14066 Nepamirški Manęs Valcas
Ruduo Tango — Dainuoja Sabanauskas 

14065 Vyrai Ožkim
Paskutinis Sekmadienis — Dainuoja Sabanauskas 

14064 Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Dainuoja Sabanauskas 

26106 Ar Zinai Kaip Gerai Polka
Mano Tėvelis Valcas 

26105 Tylioji Naktis
Angelai Gieda 

26102 Karės Laiku
Didmiesčio Polka 

26099 Obuolys
Amatninkų Daina 

26098 Alutis ir Barborytė 
26097 Jonas nas Rožę

Gasnadinė
26096 Močiute Valcas

TJetuvaitė Polka 
26095 Levendris ir

Grybai
26092 Ant Marių Krantelio

Prirodo Seni Žmonės — J. Butėnas 
26094 Ganėm Aveles

Oi, Čia-Čia
26087 Bernužėli Nevesk Pačios

Sibiro Nelaisvėje — Olišauskas 
26085 Nauia Polka

Bučkio Vairas 
26083 Neskubėk Polka

Greitas Žirgelis 
26080 Godelės

Urėdas Maiše r- Kriaučiūnas ir Vanagaitis 
26078 Plikas Kaip Tilvikas

Panemunis Valcas 
26074 Ant Kiemelio Polka

Panemunis Valcas
26071 Gaidvs Polka ir 'Klaipėdos Valcas 
26068 Eisim Grybauti 

Karvelėlis Šokiai 
26056 Visiems Tinka 

Sesutė Šokiai 
26048 Kad Galėčiau

Varguolės Daina — Sipavičiūtė 
26045 Blusa

Pusiaunaktį — P. Olekas 
26039 Sėdžiu Po Langeli

Nepagelbės Mergužėle Gailios Ašarėlės — Butėnas 
16273 Kaukazo Vaizdelis —• 2 dalys — Lietuvos Valstybės Ork. 
16269 Aukso Miglos

Meilės Tu Man Nedainuosi — Stasys Pauras ir Giedraitis 
16258 Skudutis

Šarkis Galijotas — N. Niekus 
16239 Tykiai. Tykiai Nemunėtiį Teka — Vyrų Choras 
16214 Marselietė

Sudiev Panaitėle — Pauras ir Antanėlis

Didelė Lietuvio Krautuvė, — Rakandų, Radio, 
Jewelry, Muzikalių Instrumentų, — dideliame sava
me name. Krautuvė atdara ir Sekmadieniais iki' 
4-tos valandos po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vai. vakare.

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.

V

binti. Vyrai šiek tiek pasi- 
spaudi- sotino jūros paukštiena (sea 

mas buvo ištirtas kun. Dr. guli). Kai kurias paukšties'220 milijonų dolerių arba 
Stephen Hales, 1733 metais, j dalis vyrai panaudojo meš-l $153,000 kas minutę

X Adv. Whitney Tarutis, 
Dudley Athėrton, Scran- kuris neseniai susituokė su 

ton, Pa., bankierius, sako.' dain. Jule Sirvaite, vakar 
kad šis pasaulinis karas išvyko į kariuomenę. Jau- 
Jungtinėms Amerikos vals-1 nieji Taručiai gyveno pas

Dėl sąžiningo Rado pataisymo, — pasaukite 
CALumet 7237

tybėma kaštuoja per dieną savo uošvius širvaičius, se
nus Brighton Park gyven
tojus, 2501 We8t 46 Place.

Sudriko lietuviški žymūs programai leidžiami 14-ka metų 
WCFL 1000 K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHPC 1450 K Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą

I


