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Denuncijuoja jų pagrindines žmonių 
rasizmo ir valstybės teorijas

Vyskupo ganytojiškas tikintiesiems 
laiškas bus skaitomas U. S. senate

WASHINGTON, saus. 21. 
—Karo informacijų ofisas 
paskelbė, kad Berlyno kata
likų vyskupas grafas von 
Preysing išleido kalėdinį ga 
nytojišką laišką tikintie
siems. Tuo laišku vyskupas 
aštriais žodžiais denuncijuo 
ja nacių pagrindines žmonių 
rasizmo ir valstybės teori
jas ir ragina vokiečius jų 
nieku būdu nepripažinti, nes 
jos perdėm yra klaidingos.

Britai 1,337 lėktuvus 
prarado Europoj

LONDONAS, sausio 21.— 
Sir Archibald Sinclair, val
stybinis oro 'sekretorius, pa
skelbė, kad 1942 metais Bri
tanija prarado 1,337 lėktu
vus Europoje, daugiausia 
atakuojant Vokietiją.

Anot jo, 1941 m. Britanija 
ten buvo praradusi 1,242 
lėktuvus.

Japonai smarkiai 
priešinasi britams

NEW DELHI, Indija, saus. 
21.—Britų armija besiver
žianti Akyab link, Burmoje, 
susiduria su atkakliu japo
nų priešinimosi. Eina smar
kios kovos raistuose. Ameri
kiečių lakūnai daug kuo pa
deda* britams.

Vyskupo Hoban 
ingresas Clevelande

CLEVELAND, O., sausio 
21.—šv. Jono katedroje šian 
dien įvyko paskirto Cleve
lando diocezijai vyskupu ko
adjutorium vyskupo E. F. 
Hoban ingresas. šioj dioce- 
zijoj vyskupauja arkivysku
pas J. Schrembs.

Iškilmėse dalyvavo 2 ar
kivyskupai ir 16 vyskupų. 
Buvo diocezijos konsulto- 
riai, monsignorai,- šimtai ku
nigų ir vienuolių, taip pat 
katalikų organizacijų dele
gacijos.

Apie 200 kunigų ir pasau
liečių buvo ir iš Chicagos ir 
Rockford, III., kur vyskupas 
Hoban apie 15 metų vysku
pavo. Prieš tai vyskupas 
Hoban buyo Chicagos arki
vyskupijos kancleriu ir ko
kį laiką auxiliariniu vysku 
pu. T

Ingrese dalyvavo ir Chi 
cagos arkivyskupas S. A 
Stritch ir vyskupai B. J 
Sheil ir W. D. O’Brien

Vyskupo laiškas Kalėdų 
dieną buvo skaitomas Ber
lyno katalikų diocezijos baž 
nyčiose. Pranešta, kad gau
tas čia laiško tekstas bus 
skaitomas U. S. senate.

Vyskupas Preysing pa
reiškia, kad Katalikų Baž
nyčia yra priešinga ne tik 
naikinti, bet ir dalinai var
žyti žmogui teises. Sako:

“ Žmogus neturi pasiduo
ti, kad valstybė, tauta, arba 
rasė jį visiškai aklai įsiurb
tų. ... Dievas apdovanojo 
žmogų laisve ir jis turi pa
silikti laisvas.”

Aštriai kritikuoja nacių 
kišimąsi į vaikų auginimą 
ir auklėjimą.

“Vaikus auginti ir auklė
ti yra pačių tėvų privilegija 
ir pareiga ir tėvų negalį pa
vaduoti nė 'kokia pasaulinė 
hierarchiška valdžia,” pa
reiškia vyskupas.

Toliau vyskupas sako, 
kad vaikų religinis auklėji
mas priklauso Bažnyčiai, 
bet ne pasaulinei valdžiai.

Nacių antžmogaus ideolo
gija, sako vyskupas, yra 
niekas daugiau, kaip tik silp 
nesniųjų tautų ir rasių spau 
dimas ir persekiojimas.

Armija pakeis 
marynus Solomons

WASHINGTON, saus. 21.
— Karo departamento pase- 
kretorius Patterson prane
ša, kad Solomon salose ma
rynus pakeis armijos karei
viai, kurie bus maj. gen. 
Alexander Patch vadovybė
je.

Šis vadas su savo štabu 
iš N. Kaledonijos nusikelia 
į Guadalcanal.

LONDONAS. — Anot ži
nių iš Tri polifonijos, britų 
aštuntoji armija yra tik už 
35 mailių nuo Tripoli bazės.

35 ŽUVO SU U. 5. 
ARMIJOS LĖKTUVU

WASHINGTON, saus. 21.
— Armijos orinių transpor
tų viršininkas maj. gen. H. 
L. George paskelbė, kad arti 
Dutch Guiana, P. Amerikoj, 
nukrito ir sulūžo U. S. ar
mijos transportinis kontrak 
tuotas lėktuvas.

Žuvo visi skridusieji: 26 
keleiviai ir 9 asmenys įgu
los.

("Draugaa” Acme telepnok—

Mussolinio svajonės apie Romos 
imperijos atstatymą tirpsta

Negavo progos pasiskelbti naujoviniu
cezariu; Hitleriui turi vergauti

LONDONAS, sausio 21.— i Mussolinis daug svajojo 
Kariniai stebėtojai pareiš- apie Italijos imperiją. Jo
kia, kad Italijos fašistų va
do ir premjero Mussolinio 
svajonės atstatyti Romos 
imperiją ir pačiam pasiskel
bti cezariu tirpsta kai snie
gas pavasarį.

RUSAI VISU FRONTU 
DARO PAŽANGA

MASKVA, sausio 21. — 
Pranešta, kad rusų armijos 
visam fronte daro žymią 
pažąngą. Rusai visomis ga-

.... ? . v - j ! limomis priemonėmis ypač
Darbininkai smarkiai kasa Londono mokyklos griuvėsius, kur 24 vaikai žuvo ir daug• darbuo aai pasįekti Rostovą 

buvo sužeistų. Naciai šią mokyklą subombardavo dienos metu. Tai pirmas įvykis nuo; ir vokiečių armijas uždary- 
1940 metų. Naciai, dienos metu bombardav o; Londoną norėdami atkeršyti už smarkų, Kaukazo fronte 
Berlyno bombardavimą. Be pavykusiai veržia

masi Charkovo link, Ukrai
noje.

Laikraštis Krasnaja Z vie 
zda praneša, kad vietomis 
vokiečiai skubiai atsimeta, 
kad nepakliūti į spąstus. 
Bet daugiur jų kontratakos 
triuškinamos.

Paskelbta, kad per pasku
tines 6 savaites apie 250,000 
vokiečių nukauta ir apie pu
sė milijono kitų sužeista.

Britų aštuntoji armija artinasi 
prie ašies bazės Tripoli, Libijoje *

Gen. Rommelio armija dumia 
Tunisijos link pas savuosius
LONDONAS, sausio 21.—i L 0 £AA 

Britų aštuntosios armijos 3,/vu idlmŲ, Z,0vV

dvi kolonos veržiasi Tripo- |įLh|tf|| ęnviptflmt 
lio link Tripolitanijoje. Vie- GRIUVU MJVIVICIIID

pastangomis italai jižkaria- 
vo Libijos tyrynus, o pas
kiau persimetė į rytinę Af
riką ir ten užkariavo Abisi
niją. Italijos karaliui suteik 
tas imperatoriaus titulas.

Šio karo laiku Italija ne
teko Abisinijos, kur sostan 
atgal grįžo etiopų juodukas 
karalius negus. Dabar Ita
lija, praranda ir Libiją. Ne
tekusi šių didelių Afrikos 
tyrynų ir svarbiųjų Libijos 
pakrančių, Italija neteks 
savo imperijos plotų. Nes 
Albanija irgi išspruks iš 
italų kontrolės.

Mussolini bandė pigiu bū
du ir grąsinimais pakilti 
kaip liūtas, šiandie—krinta 
žemyn kaip paprasta muse
lė. Viskas pralaimėta.

Nepaisant to, premjeras 
Mussolini toli gražu nemano 
pasimesti su Hitleriu ir pa
siduoti sąjungininkams. Tas 
būtų negarbinga. O gal jis 
nė negali to padaryti, nes 
naciai visą Italiją turi su
žnybę.

na kolona žygiuoja Vidurže-, 
mio jūros pakraščiais ir yra' 
už 60 mailių nuo Tripoli— 
ašies bazės. Kita kolona gu
la iš pietinio šono ir paaistu 
muši už 40 mailių nuo tos 
bazės.

Moroko radijo praneša, 
kad gen. Rommelio armijos 
priešakinės jėgos jau atsi
dūrusios Tripolio bazės va
karuose. Atrodo, jos veržia
si į Mareth apsaugos liniją 
Tunisijoje. Spėjama, kad ta 
linija (žinoma Tunisijos Ma- 
ginot linija) yra ašies užim
ta. Nes iš vakarų pusės tos 
linijos dar nepasiekę nei 
prancūzai, nei kiti sąjungi
ninkai.

Savo rėžtu U. S. bombo- 'vų. 
nėšiai atakuoja Tripoli ir | 
ašies Castel Benito airdro- 
mą. *

Britų admiralitetas skel 
bia, kad britų naikintuvą 
ir submarinai šią savaitę 14 
ašies laivų nuskandino cen- 
tralinėj Viduržemio jūroje.

ĮNelson sako, bus 
suturėti varžymai

VVASHINGTON, saus. 21.
— Karo gamybos boardo 
pirmininkas Donald M. Nel
son pareiškia, kad bus jau 
suturėti tolesni civiliniams 
varžymai įsigyti reikalingus 
gyvenimui daiktus.

Jis sako, kad kai kurie
boardo nariai pareiškia, kad r\ • « ■■
tais varžymais jau per toli Daugiau nuostolių „
nueita ir reikia sustoti. , ĮJ J IčHVynC

BUENOS AIRES, sausio WASHINGTON, saus. 21. 
21.—Čilė respublika nutrau- j — Laivyno departamentas 

vakar paskelbė 72 daugiau 
jūrininkų, marynų ir pak
rančių sargybinių žuvusiųjų 

., sužeistųjų ir dingusiųjų, 
karinių motorinių vežimų. į nea nesama jokįo pagrindo šiame skaičiuje yra 14 žu- 

Jis pažymėjo, kad to viaa nutraukti santykius. 1 vusiųjų ir 15 sužeistųjų.
dalis žuvo vežant ir reika-----------------------------------------------------------------------------------------
linga daugiau visako siųsti.
Anot jo, šiais metais ‘‘lend- 
lease” keliu siuntimas so
vietams bus žymiai padidin
tas, nes rusų armija daug 
visko reikalinga.

VVASHINGTON, saus. 21.
— Edward R. Stettinius,
‘‘lend - lease” administrato
rius, iškėlė aikštėn, kad J.
A. Valstybės Sovietų Rusi- , kg diplomatl’niug santykius 
jai pasiuntė daugiau kaip su aSimi Nepaisant t0 Ar.
3,200 tankų, 2,600 lėktuvų gentinos vyriausybė prane-
ir apie 81.000 įvairių rūšių ša kad j. to nedaryslanti,

Sovietai ir iš Anglijos 
gauna daug tankų ir lėktų-

Pataria kitiems
4

perduoti laikraščius

Sekretorius Hull pareiškia, kad gen. 
Eisenhower tvarko Afrikos reikalus

PEORIA, III. — Sudegė 
Pascal viešbutis. 8 asmenys 
sužeista. Nuostolių apie 300, 
000 dolerių.

Perdidelis savęs vertini-

VVASHINGTON, saus. 21. 
—Valstybės sekretorius Cor 
dell Hull spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad ameri
kiečiai daug geriau padary
tų, jei mažiau rūpintųsi apie 
politiką Afrikoje. Jis sako, 
kad šiandien Afrika turi 
daugiau rūpintis karu, .negu 
politika. Anot sekretoriaus, 
Afrikos politiką tvarkyti 
reikia palikti ten sąjungi
ninkų karo jėgų vyriausia-

NEW YORK, sausio 21 —
Kadangi laikraštinio popie
riaus vartojimas siaurina
mas, tad kai kurie dienraš
čiai verčiami mažinti cirku- jam vadui Įeit. gen. Eisen- 
liaciją. Jie pataria savo skai hower. Į tuos reikalus nė vai 
tytojams, kad. nusipirkus ir stybės sekretoriaus departa 
perskaičius laikraštį jo ne- mentas nereikalingas kištis, 
naikinti, bet perduoti ki- Tenai bus pasitvarkyta kaip

mas visuomet veda prie tienw, kuriems netenka nu- tinkamiau, 
brutaliausio egoizmo. sipirkti. Sekr. Hull visgi

i
pripaži-į pintis.

no, kad š. Afrikoj situacija 
yra kritiška. Tas dėl to, kad 
nauju Š. Afrikos civiliniu 
gubernatorium pask irtas 
Marcei Peyrouton, buvęs 
Vichy vyriausybės minis
tras. Kovoj ą prancūzai pa 
reiškia, kad naujas guber
natorius yra artimas nužu
dytam admirolui Darlan. 
Gen. de Gaulle nenori ką 
nors bendra turėti su tuo 
nauju gubernatorium.

Sekr. Hull klausiamas apie 
tą naują gubernatorių atsi
sakė reikšti savo nuomonę. 
Jis pažymėjo, kad tai yra 
Įeit. gėn. Eisenhower reika- 

! las. Ir apie tai nereikia rū-

Japonams trumpa 
laivų; 445 nuskandinta

NEW YORK, gausio 21.— 
Iš pačių ašies šaltinių suži
noma, kad sąjungininkų sub 
marinai, karo laivai ir lėk
tuvai iki šioliai sunaikino 
445 japonų karo ir preki
nius laivus. Tokiu būdu arti 
tas laikas, kada japonai pa
sijus, kad jiems yra rimtas 
pavojus netenkant tokios 
daugybės laivų, kurių papil
dymas naujais neįmanomas.

Štai kokių ir kiek laivų 
japonai neteko pirmaisiais 
karo metais:

Kovinių 2
Lėktuvnešių 6
Kruizerių 38
Naikintuvų 60
Submarinu 20
Transportų 97
Prekinių 148
Torpedlaivių 1
Minų šlavėjų 10
Patranklaivių 7
Patrulinių laivų 6
Krovinių 13
Aliejinių 4
Auxiliarinių 9
Kitų įvairių 15

LONDONAS.—Nacių bom
bomis čia sugrisutoj moky
kloj žuvo 41 vaikų ir 3 mo
kytojos. 50 vaikų sužeista.



•> DIENRAŠTIS DRAUGAb Penktadienis, sausio 22, 1943

Svarbus pranešimas Detroito
"Draugo” skaitytojams

Visi savaitiniai “Draugo” skaitytojai šiuo prašomi 

paimti j dėmesį kas žemiau seka:

Nuo senai buvo skundų, kad penktadienio "Draugo” 

numeris, kuriame telpa Detroit lietuvių žinios, daugelio 

skaitytojų nepasieka prieš sekmadienį. Pastaruoju laiku 

tų skundų padaugėjo ir padažnėjo.

"Draugo” administracija atsisveigdaina į tai, ir dėl 

karo dažnai jxavėluojant traukiniais susisiekimą, nutarė 

nno šios dienos, sausio 22, 1943 m., Detroit lietuvių ži

nias perkelti į ketvirtadienio numerį. Taigi, nuo šios die

nos visi savaitiniai "Draugo” skaitytojai, GAUS KET

VIRTADIENIO NUMERĮ VIETOJ KAIP IKI ŠIOL GAU

DAVO PENKTADIENIO.

Sykiu prašomi įsidėmėti ir visi korespondentai, kad 

žinios ir pranešimai tur** būti atsiųsti redakcijai dieną 

ankščiau, negu iki šiol siųsdavo, jei norės, kad tos ži

nios tilptų sekamo ketvirtadienio numeryje.

Tikimės, kad toji permaina patenkins skaitlingus 

Detroit ir apylinkės "Draugo” skaitytojus.

ADMINISTRACIJA

So. Chicago žinutės
Klebonas sveiksta .

Mūsų gerb. kleb. kun. V. 
Černauskas po operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėje kas 
dieną eina geryn. Visi para
pijonai linki klebonui greit 
sustiprėti. Ta intencija bu
vo užprašytos sudėtinės šv. 
Mišios.

Vakaras pavyko

Sausio 17 d. Šv. Vardo dr- 
ja buvo surengus vakarą. 
Atsilankė daug narių, para
pijonų ir svečių. Mat, pusė 
vakaro pelno skirta tarnau
jantiems kariuomenėj jau
nuoliams iš Šv. Juozapo pa
rapijos. Dr-ja taria ačiū vi
siems. kas tik vakarą pa
rėmė.

Išvyko j tarnybas

Nauja eilė sočikagiečių 
jaunuolių praeitą savaitį iš
vyko j kariuomenę. Jų tar
pe ir gabūs jaunuoliai parap. 
veikime, choro ir šv Vardo 
dr-jos nariai: B. Baltuška ii 
K. Zelnis. Abu turi brolius 
kurie jau nuo seniau tar 
nauja savo kraštui, kur nors 
užsienyje.

Linkime jiems sveikatos 
ir ištvermės tarnyboje.

Sv. Teresės Sodalicijos 
veikimas

Laikytame metiniam sus- 
me aptarta daug reikalų. 
1943 m. valdybą sudaro: 
dvasios vadas kun. V. Čer
nauskas. pirm. A Snarskie- 
nė, vice pirm. — K Witkus, 
nut. rašt. L. Rimkus, iždin. 
A. Chepul, Vigiiiance komi
sija — S. Uschen, K Pečiu
lis. pramogų komisiją sudi 
rys kas mėnesį dvi narės 
tol. kol kiekvienai teks pa 
sidarbuoti tame reikale. At 
stovės į Council of the Cat 
hoJic Wcmen sus-mua — M 
Teličėnaa, A. Rogers. Anast 
Snarskienė.

Priimta kvietimas

Šv feieBėt Sodalicijos. su
sirinkime . , skaitytas 
kvietimas j Tėvų Marijonų

Bendradarbių seimą, kuris 
įvyks vasario 7 d.. Aušros 
Vartų parap. salėj. Laiškas 
priimtas ir nutarta paskirti 
aukų šo.OO. Atstove išrink
ta A. Snarskienė. Sodalietės 
niekuomet neatsisako remti 
katalikiškas lietuviškas j 
staigas.

Parapijos mokykla

Para pi jos mokykla rr ki 
nių skaičium auga. Mck/io 
jauja Šv. Kazimiero seserys 
Leonarda ir Consumata. Gi 
rdėti, kad daugelis vaikučių 
sirguliuoja, tat manoma* pa
mokų neturėti šią savaitę.

' į’ėvai prašomi patikrinti va. 

į kūčių sveikatą pas savo šei
mos gydytoją, kad jokių vai 

i kų ligų nepasirodytų, ypač
mokyklą lankančių.
ri
Sveikiname jubiliatus

So. čikagiečiai ir raporte
ris nuoširdžiai sveikina ku
nigus marijonus: "Draugo” 
adm. kun. P. Ciniką, kun. P. 
Barauską, kun. J Dambraus 
ką, kun. M Jodką ir kitus, 
minint jiems 4 metų (sau
sio 22 d.) kunigystės sukak
tį. Linkime geriausio pasi
sekimo darbuotis Kristaus 
vynyne.
Parapijos metinė atskaita

Praeitą sekmadienį bažny 
ųloje buvo įteikta kiekvie 
nam parapijonui atskaita 
visų metų pajamų ir išlaidų 
Peržiūrėjus matosi, kaip pui
kiai yra parap. reikalai ve 
darni finansiškai. Tai dėka 
mūsų mylimo kleb. kun V 
Černausko darbštumui. Pa 
rapijos skola tirpsta, kaip 
sniegas. Parapijonai, kaip 
praeityje, taip ir dabar pa 
siryžę su dvasios vadu veik 
ti petys į petį. Valio, kun 
V. Černauskui!

AKLUMAS NEPANAIKINO JOS MEILĖS

Pvt. Albert A. Schmid, U. S. M. C., iš machinegun nu
šovė 200 japonų, Solomon mūšyje. Po smarkaus mūšio 
Pvt. Albert A. Schmid buvo apakintas. Pvt. Schmid grį
žo iš mūšio lauko ir Philadelphia, Pa. susitiko su savo su
žieduotine, Miss Ruth Hartley. Pvt. Schmid pasiūlė savo 
sužieduotinei užmiršti jį, nes jis yra aklas, bet sužieduo
tinė pasakė, kad ji pasiliks jam ištikima ir mylės visą 
laiką.

Gausios vizitos
Klebonui esant ligoninė

je, parapijonai ne tik asme- 
niai lanko, bet ir laiškais 
sveikinimus siunčia. Gėlės 
nuo mažyčių ir suaugusių 
mokyklos mokinių, nuo dr- 
jų ir pavienių puošia ligo
nio kambarį.

Meldžiame Dievo, kad kle 
bonas greit pasveiktų ir grįž 
tų į mūsų tarpą vėl darbuo
tis Kap.

WASHINGTON—W. Will- 
kie pareiškia, kad prez. Rco 
seveltas kandidatuos į pre 
zidentus ketvirtąjam termi
nui.

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

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIU UŽ

BE JOKIO Y ARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TIRTAS VIRŠ $6,000,000.00 

Atsargos Fondas virt $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fc- 
deral Savings and Iztan Insu
rance Corp., Washington, D. C.
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Dievo Apvaizdos 
parapijos "

Nuoširdus ačiū visiems, 
kurie dalyvavo Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 26 sky
riaus vajaus vakarienėj sau
sio 17 d.: kleb. kun. Mar
tinkui, kun. V. Urbai (už va
dovavimą vakaro), dvasios 
vadui kun. J. Dambrauskui, 
kun A. Sandžiui, J. Kuli- 
kau-kui, Aukškainiams iš 
Gary (už parodytus juda
mus paveikslus), garsinto- 
jams per radio, šeiminin 
kėms, tikietų platintojoms, 
visiems ir visoms darbinin
kėms, svečiams iš kitų ko
lonijų ir mūsų parapijie
čiams. Ačiū visiems aukoto
jams, kurie daug gero pa
darė savo prisidėjimu. Tė
vai Marijonai visados prisi
mins savo geradarius mal
doje. Renginio Komisija

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SIJ DIENR. “DRAUGU”

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pirą- , 
ėjo. Dabar svarbiausiu da- Į 
lyku yra: pripildyti šalį ge 
rais laikraščiais. (Kardano 
las Laobre),

DK. VAITUSH, OPT.
' (Ff vvis

Mano 20 melų. praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias 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 atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1313

Phone: Y ARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nerriimami 
I karo aviacijos skyri’ i priežas- 
1 lies spalvų nerege jm.v> — (color 
1 blindness), kreipkitės prie manęs 
! Apsiimu išgydyti.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite į 3-čio puslapio “Clas- 
jsificd Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

LONDONAS. — Britų la
kūnai boinoardavo Lorient, 
vokiečių submarinų bazę 
Prancūzijoje.

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DLL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

"Darbai parodo meilėą jė- 
pr” (Goethe)

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy 
vaulnul. Saugokit* Jas, leisdami 
lAngaamlnuotl Jas modernUklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
W> METAI PATYRIMO 

prtrtuklme akinių, kurie patelio* 
via* aklų Įtempime. ..

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

OPTOMKTRIKTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* 18-to*
l'el<4oa**t C AM AL 063S. CtUoage 

OFISO VALAHDOK: 
Kasdien 9:88 a. na. Iki 8:88 p m. 

Trečiad. tr tottad. 8:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo

4T

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

į Alą Modemišką Lietuvid Įstaigą! 

ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshlne ir Infra Red Light 
Radiatlons. Swedlsh Massage Ir Movemenls.

Moterims — Trcėladllcillals.
Telefonas: VlRginia !W!)3 

A. F. CZEHNA, suvininkaa M/tssnci

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina SL

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND M) A N ASIOCIATION
' OE CHICAGO

JUSTIN MACKIEUICH,
Prea. and Manager

4192 Archer Ave.
Tek VlRginia IMI

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS ĮŠTIKIN'EJA 

AKINIUS PRITAIKINA

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. MAK1ON STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINUIPL.ES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žino- 
nGins, ir yra ne
vien neplliečiums 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žlnlojlmo a- 
ple Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie- 
tuviij ir anglų kal
bose. k u r 11' yra Cnanes t*, mtl 
pritaikinti prie dabartinio tanios rei
kalingumo. Knygutės kaina yra 35c.

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

Chicago, Illinois

AMERIKOS LIBTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Oliso tai.: 1--3 ir fi—8:30 I’. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARd.s .^21.
Ros.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso tai.: nuo 1-3; uuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

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

Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 
kitu. (Heilo).

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦♦

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE

DIVIDENTU
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Trl. REPublle 78«8

Tel. CANai 0257
Rez. tol.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rczulouci ja: 6600 So. Artesian Avo.

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

PLATINKITE “DRAUGI*

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.

____________ADVOKATAS__________

WHITNEY E*TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tet STAte IžTli

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tek: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais <<

Ikt 8 vai. vakare. T
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tek: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1630

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Tiuėiaditniaie 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiso Tel.....................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vai. <iieną

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonus HEMloek 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.

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

0 nedėliomis pagal sutartį.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Tnipgi pagal nutartį.
Ofiao telefonas: PROspert 6737 
Namų telefonas: VlRginia 2421

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayetto 3210
Rez. Tel. LAEayette 0094 

Jeigu Neatsilicpama — 
Šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:

Ne pajamos, bet žmogaus 

būdas padeda išCcsti balan

so liniją tarp išlaidų ir pa

jamų. — Frost.

Kaa laisvo brangina, tais 

perka VVar Bonda.

Didžiausiuose gyveninio

kriziuose pirmutiniu dalykas 
— nenusimink. £IIiltyjL

i Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
į Stluuadieojaįf pagal auaitatūaą

PRINUIPL.ES
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Liūdi ir R. R. klūbas
Cicero. — Liūdna žinia tė

vams Kasmauskams. Iš val
džios gavo žinią, jog jų sū
nus Antanas žuvo karo fro 
nte.

Sykiu su tėvais liūdi ir 
Lietuvių Raudonos Rožės 
klūbas, kuriame velionis An
tanas (Chicken) buvo veik
lus narys. Jau netoli du me
tai, kaip pašauktas karo tar
nybon. Tai pirmas klūbo na
rys, paguldęs galvą už de
mokratiją.

Dėmesio, Raudonos Rožės 
klūbo nariai. Visi sekmadie
nį, 24 d. sausio 10 valandą 
ryto ateikite klūbo užeigon, 
1345 S. 49th Ct. Iš čia “in 
corpore’ ’ eisime bažnyčion 
10:30 išklausyti šv. Mišių už 
sielą Antano Kasmausko. 
Parodykime tėvams ir visai 
šeimai užuojautą. Tuo pa
gerbsime savo narį žuvusį 
karo lauke.

R. R. Klūbo valdyba per 
sekretorių K. P. Deveikį

Padėka
Bridgeport — ARD 2 sk. 

vakarienė padėti seserims 
kazimierietėms Argentinoj, 
pasisekė.

Komisija dėkoja pralotui 
M. L. Krušui už paramą: 
davimą svetainės, atsilanky
mą ir kalbą, kurioj išdėstė 
seserų misijonierių vargus 
ir paskatino visius prie duos- 
numo.

Ačiū kapelionui kun. B 
Urhai. kad teikės dalyvauti 
ir pasakyti turiningą kalbą

Ačiū dvasios vadui kuh 
S. Gaučiui už gražų vakaro 
vedimą.

Ačiū kun. J. Prunskiui už 
atsilankymą, laid. direkto
riui A. Phillips už gražią 
kalbą, M. Proscvičiūtei už 
išdėstymą seserų vargų Ar
gentinoj.

Ačiū prof. A. Pociui už 
programą, moterų chorui už 
dainas, Jonaitytei už sveiki
nimą, solistei Mačytei už ža
vėtinas dainas, Banionienei 
už deklamaciją.

Ačiū visiems aukotojams, 
prie stalų patarnautojoms, 
veikėjoms, kepėjoms.

Vakarienė pelno davė 
$300.00. Pinigai perduoti vie 
nraolynui. Jie bus nusiųsti į 
Argentiną seserims misijo 
nierėms.

Keturių Metų Mirties 

Sukaktuvės

l.t

MARIJONA

JANČIAUSKIENE

Jau sukako keturi metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų mo
terį Ir motinų. Marijonų Jan
čiauskienę.

Netekom savo mylimos Hnu- 
slo 25 d 1 939 m

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsime užmiršti 
I^ii gailestingas Dievas sutei
kia Jai amžinų atilsį

Mes, atmindami tų tos liūd
nų prasišallnimų iš mūsų tar
po užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielų Sekmadienį, 
Sausio 24 d., i 943 m. šv. Juo
zapo parap., prie 38-tos Ir S. 
California Avė. bažnyčioje. 
12:00 vnl. pietų.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasimel
sti už n. a Marijonos sielų

Nuliūdę: V'yras Kazimieras, 
Sūraus Kazimieras. Marti Mag
dalena. Arnikai Ir Giminės.

OLANDIJOS PRINCESE CdME KANADOJE

Princas Bernhard laiko vienos dienos princesę Marga- 
ret Francisca, kurią pagimdė Olandijos karalienė prince
sė Juliana, Ottawa, Ont. Mažoji princesė yra pirmasis na
rys gimęs iš Europos karališkos giminės šiaurės Ameri
koje.

Beje rėmėjos užprašė šv. 
Mišias už sveikatą seserų 
misijonierių, rėmėjų dr-jos 
motinas ir jų sūnus karei-; 
vius, kad Dievas suteiktųĮ 
stiprybės ir laikytų visus 
sveikus, šv. Mišios bus at
laikytos vasario 21 d., 11 v. 
Šv. Jurgio bažnyčioj. 
Svetainėj aukojo

A. Gilienė $10.00, Moterų 
choras $9.00, Ig. Radavičius 
$5.00, O. Balčiūnaitė $5.00,1

Mini žuvusio
kareivio metines

Šiandien, Sausio 22 d., su
eina metai nuo mirties Ed
vardo J. Guoko, kuris pir
miau gvveno po adresu 4503 
West End Avė., Chicagoje, i 
buvo vienas iš pirmųjų, ku
ris iš šios apylinkės atida-, 
vė savo gyvastį dėl savo tė-. 
vynės dabartiniame kare. Į

Edvardas baigė St. Mel 1 
pradinę mokyklą ir vėliau 
Austin High School 1936 m. 
Kuomet mirė jis turėjo 24 
metus amžiaus. Baigdamas 
aukštesnę mokyklą jis lankė 
Illinois College of Commer- 
ce ir vėliau dirbo prie Gene
ral Controls kompanijos, ku
rioje buvo paskirtas ofiso 
manegerium pirm atsiek
siant 20 metų amžiaus.

Jis tapo jvestas į kariuo
menę per Selective Service 
Board No. 45 ir buvo paskir
tas į Medical Detachment 
korpusą, Camp Grant, Rock-

NULIŪDIMO £
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS K0PLYČI08 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

T. M. B. 10 skyr. $4.00, J. 
M. Puišiai $4.00, Prosevi- 
čienė $3.00, B. Naujokienė 
$3.00.

Po $2.00: kun. S. Gaučius, 
Salvenienė. J. Gailienė, M. 
Puidokienė, Mareikienė, Ra- 
kickienė, Pukelienė, Derdžin- 
skas, Kalašinskaitė, J. A 
Shimkus. O. Gumber, Kares- 
kas, J. Jakštienė. S. Gru- 
šauskienė $1.50.

Po $1.00: kun. J. Pruns-

forde. Iš Camp Grant buvo 
pasiustas į Hamilton Field, 
California, o iš ten į Pilipi- 
nu salas. Apie gruodžio 7, 
1941 m. jis- jau buvo laimė
les du kariuomenės paaukš
tinimus ir jau buvo paskir
tas studentu Adamson uni
versitete. Manila. Jo pasku
tinis laiškas pasiųstas buvo 
pažymėtas “Karo lauke, Pi- 
lipinų salose.”

Edvardas buvo malonaus 
būdo ir bus ilgai minimas 
visų, kurie jį tik pažino. 
Gražus bronzo medalionas 
buvo įteiktas jo šeimai dau
gumos jo draugų.

Jo tėveliai, Mr. ir Mrs. 
John A. Guokai kartu su jo 
sesute Bemice ir broliu John 
gyvena po adresu 4508 W. 
End Avė., Chicagoje.

Gražiausia žmogaus savy

bė yra gebėjimas mylėti ir 

tuos, kurie jį persekioja. 

(Marcus Aurelius).

VALANDOJE

kis, pro?. A. Pocius, Les- 
čiauskas, dr. Stulga, Druk- 
tenis, E. Zamb, dir. Phillips, 
Prosevičiūtė, Melkus, Kisie
lienė, M. Ambutienė, Leš
činskienė, Matukas. Z. Za
latorienė, B. Mažeika, A. Uk
sas, P. Juška, Lovickienė, Jj 
Budrevičienė, P. Mitchell, J. 
Kaleina, O. Kasilienė, A. Fi-^ 
sher, J. Pupauskas, B. Kna- 
barnakštis, U. Gudas. V. Gu
mber, Skiris, C. Jonikas, A. 
Bruožas, J. Gumuliauskas, J. 
Bubnis, P. Giržaitis, F. Kan- 
tutis. A. Razbadauskienė, A. 
Mačiulis, A. Kripas, J. Ro- 
žienė, P. Jančauskaitė, E. 
Kanušienė, E. Survila, B. 
Zambacevičienė, J. Ziman- 
čius, Čiurienė, P. Tolišius. 
Vaišnorienė, Abromavičienė.
M. Martinkus, F. Mickevi- 
čia, O. Kazlauskaitė, A. Sa
baliauskienė, A. Balienė, S. 
Rudminas, M. Kareiva, Le- 
ner, J. Bartašius, A. Zičkus. 
A. Skodis, A. Lenckus, P. 
Mačiulienė, M. Aleliūnas, N.
N.

Visiems labai ačiū komisi
ja: A. Smagurienė, Z. Gir- 

žaitienė, O. Kazlauskaitė, J. 

Norkienė.

TURI BET PAROPOTA j 15 <Le- 
nij graži mūro cottuge Pardavimo, 
priežastis — senatvė. 2 fintų, 4 iri 
3 kambarių. Tiktai $500 įnešus 
balansų galima išmokit! kaip ren-1 
dų. I/ibai grąžoj viltoj prie par
kų. Gera transportacija. Atsišau
kite kuogreiėiaiisia Tokia bargenas 
ilgai nelauks. Krepkitfs sekančia: 

1818 \\. l’ERSHING RD.
Ctntb st.)

DIDELIS • BARGENAS — Greitu 
laiku parsiduoda ūkė. lpC aketių. 
Gera žemė su baltais berželiais. 
Prie bizniško romantinio kelio. 
50 mailių uuo Chicagos Apsiimu 
mainyti ant namo. Atsišaukite se
kančiai:

DRAUGAS, Roz 71,
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III.

REIKALINGAS 

DŽIANITORIUS 

SV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės j Šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu —
.3230 SO. LITUANICA AVĖ.

VĖLIAVOS

IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - RAUGES

a

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausiai* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

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

Tel. I.AFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
ii atotiea WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

CLASSIFIED ADS

Warehouse Vyrai 
Ir Stock Handlers

Nuolatiniai Darbai 

40 Valandų Savaitėje 

Laikas ir Pusė Už Virš-laikį

PO ISSIMOKIMO, ATOSTOGOS 
YRA DUODAMOS SU UŽMO- 
KESNIU. GRUPES INSURAN
CE APDRAUDA IR KITI NAU
DINGI PATOGUMAI. DARBO 
VIETA RANDASI: 1030 WEST 
NORTH AVĖ. KREIPKITĖS } 

FIRESTONE WAREHOUSE 
49TH IR OAKLEY
ARBA ŠAUKITE: 
LAFAYETTE 3144

TROKAMS PAGLLBININKAI
Vietiniam’, išvežiojimas. Patyri
mas nereikalinga. Atsišaukite as
meniškai j EMPLOYMENT OFISĄ

NATIONAL TEA CO.
1000 N. C’rosby

PLATER’S HELPERS
Patyrimas nereikalinga. Nuolati
niai darbai, gera mokestis.

MODERN PLATINO CO.
3029 N. Rockvvell

IRLK.III HANDLERS
Gera mokestis. Patyrimas nereika
linga.

l.ltlE RAILROAD 
14th ir Clark Strects

¥ A R D M E N

Dirbti anglių yarde. Nuolatinis 
darbas.

EREI* R. SIEVERS COAL CO. 
7461 S. I,t>we

EREIGHT HANDLERS 
GERA MOKESTIS 

Kreipkitės prt»- Door 5. House 3. 
NATIONAL CARI.OADING CORP. 

13Ui Ir Clark Streets

VYRAI ir VAIKINAI — dirbti veid
rodžių dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalinga.

G ARDE N CIT V MI.KROK 
X SHO4 K U’OKKS 

1630 S. I'alrfiel.l

VYRAI reikalingi vynioti mažus pa-, 
kedžius ir pagelbėti Sliipping de
partamente popiet ir vakarais.
JAIINXIII.IJr.lt ENGRAV1NG CO.

817 \V. Wcslilngt««) .

DIESEL ENGINE OPERATORIAI 
IR MEKANIKAI. Dirbti experimen- 
tal laboratorijoje. Atsišaukite tiktai 
laišku rašydami savo rankraščiu pa
žymint patyrimų. drafto stovį ir 
kiek algos likities gauti.

ARMOI R .RESEARCH 
FOI NDATION 

30 W. 33rd Street

PLIENO EOI NDRftK 
DARIU N INKAI REIKALINGI

Dirbti prie Kariuomenės ir laivyno 
Defense darbų. Paprasti Darbininkai 
— Chlppers — Grinders — Core- 
makers — Aeetylene Toreh Casting 
Burners — 3 Foundry Clerks —Vie
nas Steel Melter prie elektros fur- 
nieos, Aeid Proeess su nemažiau 5 
metų patyrimu. Geri darbininkai tu
rės pastovi) darbų ir gaus gerų mo
kestį. Atsišaukite tuojau.
F.LECTROCANT STF.F.L FOLND.RY 

COMPANY
4701 W. I.'.tli Pl«<-e—Choro

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRALGAS” H EI. P W ANT EI) 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh 9488-8488

HELP WANTIT> — VYRAI

MACHINE OPERATORIAI
LATHE ENGINE, ir TURRET; 
BORING MILL. Vertical ir Hori
zontai. GEAR HOBBING GRIND
ERS, Internal ir Extemal.

D. O. JAMES MFG. COMPANY 
1140 W. Monroe Street

VAIKINAI — VYRAI reikalingi 
dirbti Deliverv ir Sliipping depart- 
mentuose. Atsišaukite i Room 703

65 E. SOI TH WATER ST.

DIRBTUVES DARBAI

DEL
MATF.RIAL HANDLERS 

TVIRTIEMS DARBININKAMS . 
PASTOVIS DIENOS DARBAI

I Atsišaukite tarp 7:30 ryto iki 4:30 
popiet.

Victor Mfg. tf Gasket Co.

5750 W. ROOSEVELT

VYRAI, suvirš 40 metų senumo prie 
abelnu lengvų dirbtuvės darbų. Nuo
latiniai

VYF.STERN LABORATORIES 
1011 W. Y ni Buren

VAIKINAI — VYRAI

Vaikinai ar jauni vyrai, 17 metu ar 
suvirš reikalingi dirbti presą rūme. 
I’atvritnas nereikalingas. Nuolatini 
darbai 4 0 valandų savaitė, ir kiek 
tai virš-laikio. Atsišaukite prie Press 
Superjntendent.

ALCO - GRAVURE 
2436 W. 15th Street

HELP VVANTFD — MOTERYS

MOTERIS ofiso valymo darbui rei
kalinga. pusei dienos, rytais, gera 
mokestis. Nuolatiniai darbai.

2425 S. ROCKVVELL

MERGINOS

MOTERYS
Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIT, TRODI OTS CO. 

4610 Itloomingdalc Avė.

MERGINA reikalinga prie rašomos 
mašinėlės ir atlikti nbelnus ofiso 
darbus. Taipgi VYRAS reikalingas 
pagelbėti stock rūme ir prie apva
lymo darbu. Nereikia patvrimo. 
VVISCONSIN INDI <5TW|AL PARTS

CO.M l’ANY 
2446 S. Pralrie Avė.

PATYRUSIOS HAND 1TNISHERS, 
ir taipgi All - around MERGINA 
dirbti C-»at shop. Gera mokestis. 
Atsišaukite į Room 523

K AY-DF.F. SPORTSWF.AR 
325 VY. .Jackson

MOTERYS — prie lengvu dirbtuvės 
darini priklijuoti antspaudas ir pa
kuoti

NPR.VGLE YMIV'ER, KF.NNY 
CORP.

2653 VV. Artlilncrton

AP.VRTMENT HOTEI, TARNAITES 

Kreipkitės j I.inen room.
1200 N. DEARHORN PKVV'Y

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Nuolatiniai darbas.

SANFORD INK CO.
S16 W. Congress Street

NARIAI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREE1

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1640 WEST 4flth STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phonee YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1278
2814 WEST 28 r d PLACE Phone CANAL 2510

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9M1

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plautie blniling amatų Patyrimas 
nereikalinga. Ijibai įdomus darban. 
Dienų ir naktį shlftai, greitas įsidlr- 
blmas.

PI.ASTIC RINDING CORP.
732 8. Shernian St.

MERGINOS
MOTERYS
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 liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.

4600 Diversey 
Employment Dept.
MERGINOS

Prie lengvu dirbtuvės darbu. Pa
tyrusios prie Drill Press ir Milling 
Machines.

100% DEFENCE DARBAI 
3231 W. LAKE ST.

MERGINOS DIRBTUVES DAR
BAMS. Patyrimas nereikalingas.

MANDELI. MFG. CO.
852 W. Ohio St.

LIETSARGIŲ APDENGIMA
Tiktai patyrusi reikalinga. Atsišau
kite j Employment ofisų. 3-čiatn 
aukšte.

MARSH ALI, FIFI.D X CO.

MOTERYS
Dešroms žarnų dirbėjos. Patyru
sios pageidaujamos. Gera mokes
nis.

1335 W. 47th Street

COINTF.R MERGINOS 
FI.OOR MERGINOS 

Aukšta pradinė alga. Naktimis ne
reikia dirbti. Nėra skaldytų shiftų. 
Vnlformos. Apmokamos atostogos. 
Patogios darbo sųlygos. Pasitarimui 
atsišaukite tarp 9 ir 11 vai. ryto—
antradieni ar ketvirtadieni.

MARULIS CO.
2652 Moutrarie

MOTERYS

25 iki 35 metų senumo reikalingos 
dirbti dirbtuvės restorane.

PATY RI M AS N ER EI K A1,1N G A
Reikalavimai tiktai yra: gpra svei
kata. darbštumas ir prirodymas pi
lietybės. Nuolatiniai darbai su gera 
mokestimi ir reguliariai algos pakė
limas.

WM. VVRIGI.F.Y JR. COMPANY 
3527 S. Ashland Avė.

RENDVOJASI

KAMBARYS RENDITOJASI Apšil
domas karšto vandens šiluma. — 
Kreipkitės sekančiu adresu — 2522 
WEST 45TH STREET.

SWITCHBOARD OPERATORES — 
viena su stenografės patyrimu pa
geidaujama.

SANDFORD INK CO.
846 \V. Congress St.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

<
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma.ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

yra labai pavojingas. Jis kliudo ir kariuomenės ir ka 
ro pabūklų transportui. Dėl to karo vadai prašo duoti 
geresnę apsaugą transportiniams laivams. Jie prašo 
paruošti geresnių ir efektingesnių priemonių kovai su 
nacių submarinų siautimu. Tuo tai reikia susirūpinti 
labiau negu kuo kitu. Daug kas rūpinasi, kuri pran
cūzų grupę valdys Prancūzijos kolonijas Afrikoje, ta
čiau pamiršta, kad tasai valdymas bus galimas tik 
tada, kada Amerika ir Jungtinės Tautos laimės. Šiam 
laimėjimui reikia daugiau pastangų, reikia gerai pa
ruoštų vyrų, karo pabūklų ir amunicijos. Be to, tą visą 
reikia saugiai į karo frontus pristatyti.

Ne tuščia karo vadovybės kritika, bet realiu, inten
syviu darbu reikia gelbėti ir karo vadams ir vyriau
sybei.

Entered as second-Class Matter Ma'ch 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Karo eiga ir didieji uždaviniai
Paskutiniųjų dienų įvykiai karo frontuose džiugina 

Amerikos visuomenę. Anglai tiek varosi pirmyn Afri
koj, kad svarbus Tripoli uostas netrukus bus paimtas. 
Nacių maršalas Rommel, sakoma, jau krausto savo jė
gas iš Tripoli. Be to, anglų destrojeriai-naikintuvai ir 
submarinai paskandino keturiolika vokiečių-italų laivų.

Ruvai, sulaužę nacių liniją prie Leningrado, pasiekė 
naujų laimėjimų. Daroma pažanga Ukrainoj, žygiuoja
ma Rostovo link. Tai reiškia ir tai, kad Anglijos ir A- 
merikos siunčiama Rusijai amunicija pasiekia savo 
tikslą.

Amerikiečiai kelių dienų ofensyvoj Guadalcanale. Pa
cifike, pasivarė į priekį, priešui padarė didelių nuos
tolių, mūšiuose žuvo keliolika šimtų japonų.

Vokiečiai, keršydami anglams dėl Berlyno stipraus 
bombardavimo prieš keletą dienų, lėktuvais kelis kar
tus puolė Londoną, šiais savo žygiais užmušė civilinių 
žmonių, daugiausia mokyklų vaikų, šiaip jau nacių ata
kos savo tikslo nepasiekė. Keliolika jų lėktuvų anglai 
iš padangių “nukėlė”.
• Chile nutraukė diplomatinius ryšius su ašies valsty
bėmis. Dabar tik viena Argentina iš visų Pietų ir šiau
rės Amerikos valstybių, kuri dar palaiko santykius su 
ašimi. Spėjama, kad ir jai bus sunku tokioje padėtyje 
išsilaikyti. Naciai dar vieną kitą ‘•šposą” jai iškrės ir 
ji turės su Hitleriu ir kitais tarptautiniais gengsteriais 
persiskirti.

Tokia maždaug buvo padėtis karo frontuose kai šie 
žodžiai buvo rašomi.

VADOVYBES RŪPESČIAI

' Kai visuomenė su ypatingu pasitenkinimu žiūri j A- 
merikos ir Jungtinių Tautų laimėjimus, vyriausieji ka
ro vadai ir Jungtinių Valstybių vyriausybė dėl tų lai
mėjimų sau didelių iliuzijų nedaro. Jie ir jaučia ir žino, 
kad dar reiks didelio prisirengimo, didelių žygių, kol 
galutinai priešai bus galima nugalėti. Net tokioj pa
čioj Afrikoj, kur paprasta akim žiūrint, viskas, rodos, 
eina gerai karo atžvilgiu, tačiau valstybės sekretorius 
Cordell Hull perspėja, kad ten krizė nėra praėjusi, kad 
■usirėmimai su priešu yra labai rimti. Ir dėl to Hull 
atsišaukia į visuomenę, prašydamas daugiau galvoti 
apie karo reikalus, negu apie prancūzų vidujinę poli
tiką.

KOKS AMERIKIEČIŲ TIKSLAS AFRIKOJ

Mes keliais atvejais esame pareiškę pasitikėjimą A- 
njerikos karo vadovybei Afrikoj ir tokio pasitikėjimo 
amerikiečių prašo Hull. Viskas, ką gen. Eisenhower da 
ro vietinėj Afrikos politikoj, daro, kas yra naudinga 
karo operacijoms. Jam pirmoje vietoje rūpi išvalyti 
Afriką nuo ašies likučių ir atidaryti kelius didžiajam, 
teinančiajam Jungtinių Tautų žygiui į pačią ašies šir
dį — Berlyną.

Dėl Eisenhovverio “politikos” Afrikoj visokių niekų 
prikalbama ir prirašoma. Ir tai tik dėl to, kad vieni pri
taria vienam prancūzų generolui, kiti kitam. Dėl to p 
Hull ir kreipiasi į visuomenę, prašydamas, kad tuo tar- 

visą dėmesį ir visas jėgas kreipti į militarines ope
racijas. Amerikiečiai Afrikoje kitų tikslų neturi, kaip 
tik laimėti karą, išlaisvinant Prancūziją ir kitas nacių 
pavergtas tautas. Kas liečia vidujinę prancūzų politiką, 
Amerikos karo vadovybė nemano kištis į jų vidaus rei
kalus. nes numano, kad po karo jie patys išsirinks sa
vo valdžią.

SVARBIEJI UŽDAVINIAI

Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos karo va
dovybė turi ir daugiau milžiniško didumo problemų.

Vokiečiai didžiausias pastangas deda į submarinų ga
mybą,. nes submariniį veikimas Jungtinėms Tautoms

Svarbūs pareiškimai
Tenka nugirsti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos su

važiavimo telegrama Prezidentui Rooseveltui (jos teks
tas mūsų spaudoj jau paskelbtas) valdžios sferose pa
darė gero įspūdžio. Šiomis dienomis išsiųstas Valsty
bės Departamentui ilgesnis memorandumas, kurio tu
rinys buvo užgirtas tarybos susirinkime New Yorke.

Tokie pareiškimai, daromi visos Amerikos lietuvių 
visuomenės vardu, turi labai daug reikšmės. Pirmoje 
vietoje yra parodomas lietuvių vieningumas ir, antra, 
nušviečiamas patriotingosios lietuvių visuomenės nusi
statymas visomis jėgomis dėtis prie Amerikos karo 
.pastangų ir aiškus stovėjimas už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsteigimą.

Reikia pasakyti, kad iš visų ALT suvažiavimo nuta
rimų yra aišku, jog toji visus mus vienijanti organi
zacija •— Amerikos Lietuvių Taryba mūsų visuomenės 
gyvenime naują istorijos lapą verčia.

Amerikos pagalba Rusijai
Lend-lease administratorius Edward R. Stettinius pa

skelbė, kad Jungtinės Valstybės ligšiol Sovietų Rusijai 
yra pasiuntusios daugiau kai 3,200 tankų, 2,600 lėktuvų 
ir 81,000 įvairios rūšies militarinių automobilių, motor- 
ciklių ir t.t. Iš visų Jungtinių Tautų Rusija iš Ameri
kos gavo daugiausiai tankų, šiais metais ten bus dar 
daugiau pasiųsta.

Ne Tie reikalo net nacių laikraščiai Berlyne, kaip pra
nešama, pripažino, jog rusai šiuo metu turi ir daugiau 
ir geresnių karo pabūklų, negu jie.

Kareivių rusams netrūksta. Ir jei jiems dar daugiau 
bus priduota karo amunicijos, naciai dar labiau turės 
pagreitinti žingsnius besinešdindami iš Rusijos.

Redaktoriai karo kapelionais
C. P. A. Biuletenis praneša, kad į Jungtinių Valsty

bių kariuomenę kapelionais yra įstoję daugiau negu 
dvidešimts kunigų — katalikiškųjų laikraščių redak
torių.

Redaktoriai, mat, berašydami patrijotiškus straips
nius, patys užsikrėtė dar didesniu patrijotizmu ir nu
sprendė “nuo žodžių eiti prie darbų”.

Ir kitiems užjaučia
Etiopija buvo pirmas kraštas, netekęs Laisvės, kada 

Europos diktatoriai pradėjo siausti. Ją buvo užgrobę 
Italijos fašistai. Bet Etiopija yra pirmoji valstybė, at
gavusi laisvę. Šiandien ji kariauja su sąjungininkais, 
norėdama, kad ir kitos diktatorių pavergtos tautos bū
tų išlaisvintos. Etiopiečiai suprato, ką reiškia netekti 
laisvės. Dėl to jie ir kitiems pavergtiesiems užjaučia.

SPAUDOS APŽVALGA
Geriausias įrodymas

Šveicarijoje išeinantis įtakingas dienraštis ‘‘Neue Zu- 
ercher Zeitung” įdėjo išsamų vedamąjį straipsnį apie 
Baltijos valstybes ir Didžiąją Britaniją. Kritikuodamas 
britų politiką Baltijos valstybių atžvilgiu, laikraštis 
pastebi: “Britų Užsienių Reikalų Ministerijos nutari
mas liečiantis Baltijos valstybes rodo, kad Didžioji Bri
tanija yra nutarusi vesti “appeasement” politiką dar 
ir Sovietų Rusijos atžvilgiu”. Lietuvių tauta savo ne 
priklausomybę po pirmojo pasaulinio karo atgavo var
dan tautų apsisprendimo teisės. Gi Sovietų Rusija pa
sirašydama su Lietuva taikos sutartį 1920 m. liepos 12 
dieną pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę “visiems 
laikams” — pastebi laikraštis.

Prisimindamas tą aplinkybę, kad bolševikams besi
traukiant tuojau susidarė Lietuvoje tautinė vyriausybė, 
kuriai vokiečiai neleido veikti, laikraštis nurodo, kad 
tai esąs geriausias atsakymas į tvirtinimą, būk tai Bal
tijos tautos “laisviausia valia” pasisakiusios už bolše- 
vistinę valdžios formą.

Demokratų partija pakei
tė savo vadą.

Juo išrinktas Frank C. 
Walker, generalinis U< S. 
pašto viršininkas.

Senasis demokratų parti
jos pirmininkas Edvvard J. 
Flynn “atsistatydino”. Ir 
gerai.

Tokia atmaina šioj parti
joj buvo reikalinga.

Kiek jaučiama, F. C. Wal- 
ker ne vien savo partijoj, 
bet ir visuomenėj apskritai 
turi pasitikėjimą.

Kalbant apie politiką, ne- 
išrodo, kad busimasis Chica 
gos miesto valdžios rinki
muose lietuviai ypatingą 
vaidmenį vaidintų.

Nė viena iš reguliarių par 
tijų nematė reikalo į savo 
kandidatų sąrašus lietuvių 
įtraukti.

Dėl to, gal patys lietuviai 
labiausiai bus kalti. Nepa
siruošė, nesusiorganizavo. 
Dėl to ir reikalavimams par
tijoms nebuvo efektingai pa
statyti.

Tiesa, yra keli lietuviai 
kandidatai į aldermanus, 
bet jie kandidatuoja nepri
klausomai nuo partijų.

Tokiu keliu laimėti, reiš
kia ryžtis sutriuškinti poli
tiškas mašinas.

Tam reikia didelio kandi
datų populiarumo, pinigų ir 
stiprios visuomenės para
mos.

Ar lietuviai kandidatai tą 
visa turi?

(Iš “Draugo” 1918 metų 
sausio 22 d.)

Rusų lyderiai žudomi lo 
vose... Kerenskio kabineto 
nariai Kokoškin ir Šingarev 
bolševikų nužudyti lovose 
Jūrininkų ligoninėj.

mokęs; ne tik išmokęs, ale 
bučiau buvęs tikras ruskis.Po svietą pasidairius

Ši vaina, tavorščiai, tikrai 
yra keista. Sakysim, dauge
lis vajevoja ir nežino dėl ko 
ir už ką vajevoja. Toliau, 
jei ne lėktuvai su bombomis, 
tai daugelis besivajevojan- 
čių valstybių gyventojų vai- 
ną justų tik iš maisto ir ki
tokių daiktų paskirstymo 
kortelių. Toliau, ištiesus fron 
tą, jis pasirodytų ilgesnis 
tuose kraštuose, kurių gy
ventojai nėra niekam paskel 
bę jokios vainos, negu tarp 
besivajevojančių valstybių. 
Toliau, suimti priešo karei
viai patalpinami į koncentra 
cijos stovyklas, kur jie turi 
pasiduoti visiškai beleisvei, 
tuo tarpu prie Stalingrado 
22 vokiečių divizijos atsidūrė 
“koncentracijos stovykloje”, 
kuri, pranešama, raudono
sios armijos apjuosta spyg
liuotomis vielomis, kad vo
kiečiai negalėtų pabėgti. Bet 
gi uždaryti toje “stovyklo
je” vokiečiai ne tik neisjaų- 
čiai belaisviai, bet dar mu
šasi su raudonąja armija. 
Yra ir daugiau visokių keis
tenybių.

Čikagos lietuvių balšavikų 
gazietą apgarsino, kad sena
torius Chandler ir vais pre
zidentas Wallace mokinasi 
rusų kalbos. Andriuliui tai 
atrodo labai didelis daiktas.

Reikia tik nuvažiuoti į 
Čikagos žydijoj esamą “tur
kišką pirtį”, kad išgirsti, jog 
kai kurie ir Čikagos lietuviai 
mokinasi rusiškos kalbos. 
Tačiau klausantiems tai vi
sai neatrodo dideliu daiktu.

Beje, vienas tavorščius to 
je pat pirtyje, dar sugraba
liodamas, ką reiškia “horo- 
šo” ir “spasibo”, dūmino 
save, kad gyvendamas Lietu 
voj buvo agienst ruskiams 
ir jų kalbai. Sako, jei būčiau 
žinojęs, kad Amerike reikės 
mokintis rusiškos kalbos, tai 
bučiau savo krašte gerai iš-

Raugalų name aną dien 
iškilo batalija, kuri prasidė
jo dėl to, kad Raugalienė 
griežtai užsimanė, jog vyras 
jai pirktų naują furkotį. Vy 
rui nesutinkant, žodis po žo
džio paleista darban kumš- 
tys, o paskui ir puodai. Ant 
galo viskas pasibaigė polis- 
teišine.

Ant rytojaus teisėjas ra
do kaltu Raugalą ir nutei
sė mėnesiui į kalėjimą.

— Your honor, — prabilo 
Raugalas išgirdęs teisėjo 
spredimą. — Ar galiu gauti 
žodį?

— Gali, prašau, — tarė 
teisėjas. — Ką pasakysi?

— Aš norėčiau, kad tei
sėjas man priteistum du mė 
nesiūs kalėjimo o ne vieną.

— Dėl ko tu nori dviejų 
mėnesių? — paklausė teisė
jas.

Dėl to, kad sugrįžus na
mo jau būtų pervėlu žmo
nai prašyti naujo furkočio.

Spicpirvirvio Dumkos
Nacių- Romelis gana grei

tai nuo anglų Afrikoje bė
ga, bet niekas dar nepaskel
bė kokiu greitumu Abekas iš 
raudonos armijos bėgo. Maž 
balšavikas ir sumušė nacį 
greitumu?

Toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino: balšavikų 
samdinys nužudė Trockį, na
cių — Darlaną.

JUST VUMB
HAVg YOU A 

ClRCUUA-nNfi 
UIBRAP.Y ?

NO' 0LTT uie 
HAVC SOMf 

MlCC ACVOLVIN6 
eooKCAses'

SUŽEISTAS KARYS NEŠAMAS Į SAUGESNI VIETA

Nepaprastas foto vaizdas rodo, kaip iš U. S. lėktuvnešio Hornet vienas sužeistas iš 
įgulos narių pernešamas į naikintuvą, kur jam suteikiama medikalė pagalba, jis ne
šamas J naikintuvą po to. kai japonu bombos jį sriželdė užpuoluR lėktuvneši Hornet.

r
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PASLAPTINGA JUGOSLAVIJOS SUKILĖLIŲ KOVA
- Generolas Mihailovičius - četnikų vadas.
- Slapta sugabeno ginklus j kalnus. - Priesaika 
laužu šviesoje prie Sv. Rašto ir kardo. - 
Sprogsta naciu ginklu sandėliai, tiltai. - 
Vokiečiai siunčia lėktuvus j kalnus, italai 
bombarduoja pakrančių kaimus.
— Generolas Mihailovičius šais Šv. Raštą ir kardą prie 

vadovauja didelei sukilėlių degančių pušinių laužų da- 
armijai, susidedančiai iš 30,- rė priesaikas kovoti prieš 
000-100,000 žmonių, nacius prispaudėjus. Čia tai Mihai- 
_puldinėjančių iš Serbijos kai lovičius ir pradėjo didinti 
nų. Jei sąjungininkų kariuo savo pulkus, pasiryžusius 
menė įsiveržtų į Europą, ti- vaduoti kraštą nuo okupan 
kima, kad ta slaptoji Mihai tų. Prie jo turėtų regulia-
lovičiaus partizar.ų armija 
galėtų paaugti iki kelių šim
tų tūkstančių.

BRITAI ŽYGIUOJA PRIE TRIPOLIO VARTŲ

Britų 8-toji a.mija jad vejasi “ašį” 1203 mailių skersai Libiją. Sakoma, kad sąjun
gininkai yra už kelių mailių nuo Tripolio, tai yra paskutinė nacių tvirtovė Šiaurei Af
rikoje. Sąjungininkų parašiu.ininkai nusileidžia priešais bėgančius vokiečių, ir italų 
kareivius ir išsprogdina tiltus ir geležinkelius, kad sudavus didesnį smūgį.

Padėkme ir jiems laimėti
Vajus fondui kovoti su vaiku paralyžium
Prezidento žodis į visą 

tautą

“Kaip jau praeityje esu 
sakęs, ir dabar pakartoju, 
nieks nėra arčiau m?no šir
dies, kaip sveikata mūsų 
krašto vaikų ir jaunų vyrų j 
bei moterų. Man tai yrą ant j 
ras frontas mūs tautinio ap- i

; eigynimo.
i “Dėl to aš stipriai jau
čiu, kad darbas Nacionalinės i 
Fundacijos turi būt tęsia
mas ir aš linksmas, kad ma 
no vardo dienai minėti 1943 
metais yra daromas vaju? I 
tam fondui auginti.

1 “Su geriausiais linkėji-Į 
mais vaj aus pasisekimui, aš j 

Nuoširdus jūs.

Franklin D

help me min

Naujas Kristaus Vynyno darbininkas4 nacių šarvuotos diviz _os 
prieš četnikus

Ašies karo vadai p. matė. 
kad nebe juokai su tais Mi
hailovičiaus partizanais. No- 

telyje turi savo narius. savo| rėdamj kartą anL visados

rios kariuomenės būrių jun 
gėsi četnikai. Jų pasisekimo 
paslaptis buvo tame. kad 
jie kiekviename kaime, mies

— Mihailovičiaus armija 
atakuoja geležinkelius, ku
riais naciai iš Rumunijos ga s^aP^us draugus ir talkinin

benasi žibalą.

— Įvyko permainos Jugo 
siavijos ministeriu kabine
te, bet Mihailovičius pasi
liks karo ministsrid, nežiū
rint kokie pasikeitimai į- 
vyktų. |

Šitokias žinias Amerikos i 
laikraščiai spausdina apie1

kus.

Nacius ima kamuoti 

atkaklios partizanų atakos

i
1941 m. gegužės mėnesy-

jais užbaigti, račiais pasiun
tė keturias šarvuotas divi
zijas į apylinkes, kur buvo 
Įsigalėję četnikai. Tuo pat 
metu trys italų šarvuotos 
divizijos at-argiai slinko į

Sausio 24 d.,* Šv. Rožės 
vienuolyno koplyčioje, La 
Crosse, M is., bus įšventin
tas į kunigus diakonas Pet
ras Leketas. Ceremonijos į

Po pamaldų bus pietūs pa
rapijos salėje. Bankieto ve
dėju bus kun. dr. Damazas 
Mozeris.

Kun. Petras Leketas gimė

Klu Uictor
Amerikiečiai niekuomet 

Roosevelt" I n®ra pamiršę, apleidę savo 
____  ) vaikų. Nepamirš ir neaplęis

vyks 9:30 vai. ryto. J. E. , 2g d. birželio, 1918 metais. I Kas metai tūkstančiai vai lr aaDar
vyskupas William R. Grif- ( Priklausė prie Dievo Apvaiz k4 palieka aukomis tos bai-’ Stok dabar į kovotojų ei-

je Mihailovičius sudarė sa-, Montenegro, gi Italijos lai
vo slaptąjį štabą savo tė- vynas apšaudė Da’matijos 
viškės apylinkėse — Suma- pakrančių neištikimus kai- 
dijoje. Greit jo partizanai I mus. kai tuo tarpu italų ir 
pradėjo atakuoti vokiečių vokiečių lėktuvai dūzgė vir-

paslaptingąjį Jugoslavijos, p?trulto3 griauti ckup3n.
didvyrį, k.irs iš visų pu ių bams svarbias upių .užtvar-
nacių ir fašistų apguPas su1 , ,. .. .... . ,, b j kas, sprogdinti tiltus, uzpul-
dešimtimis tūkstančių vyrų ,. ... ,J ’ dineti nacių sunkvežimių
moka slapstytis po kalnus , - ,-l J ‘ gurguoles. Birželio menesy-
įr sugeba suteikti labui skau . .... ..... ,° . . .... 1 J e Mihailovic.aus vadovau-
dzius smūgius asies jėgoms, tizanai vienu metu' prielankumą pareiškė net
ir jų karinei garbei. Kas gi 
yra slaptoji Jugoslavijos ar
mija ir jos genialus vadas, , ......dideles vokiečių įgulas, ate-
MihailovičiusApie tai A- 
merikos spaudoje štai ką už
tinkame.
Drąsi sukilėlių daina 

skamba šlaituoses.
— Spremte se, spremte 

Četnice!
Ljuta če borba da bude. 
...Batcite bombe. Četnice.

— Pasiruoškite četnikai, 
bus baisi kova. Mėtykit bom

fin, D.D., suteiks šventimus.
Pirmosios šv. Mišios (pri

micijos) įvyks sausio 31 d., j
mokykla, kurią baigė 1932 
mietais. Toliau tęsė savo ka
talikišką auklėjimą St. Mel’s 
high school ir baigė ją 1936 
metais. Kolegijos kursą ir 
filosofiją baigė De Paul uni
versitete Chicagoje. Iš ten 
vyko į St. Procopius semina
riją, Lisle, III., tęsti teolo 
gijos mokslus. Baigė St. Mi 
ry's seminarijoj, Baltimore, 
Md.

Kun. Petro tėvai kilę is 
Lietuvos. Tėvas iš Gargždų 
parapijos, Kretingos apskri 
ties. motina iš Gargždų pa
rapijos. Gerininkų kaimo. A- 
bu atvyko Amerikon 1911

Šv. Antano bažnyčioje. Ci-, metais. Leketai priklausc 1 
cero, 10 vai. ryto. Arkika-; prie daugelio draugijų ir y- 
nigu bus kun. klebonas Ig. ra “Draugo” skaitytojai per i 
Albavičius; diakonu kun. A. 23 metus. Sesuo yra regis , 
Zakarauskas, S.T.L.; subdia- truota slaugė šv. Bernardo 

vengrų ir bulgarų. Užvirė lkonu kun. John Paul; cere- |ligoninėje.
aršios kovos. (Kitą sykį __ j manijų vedėju kun. V. Mi-, Lietuviškoji visuomenė
kaip Mihailovičius atsilaikė kolaitis; akolitais klierikai džiaugiasi sulaukusi naujo 
prieš baisias atakas, iš kur P°v^a9 Marcinkus ir Jonas Kristaus vynyne darbininko 
jis gauna ginklų ir kitų reik- Jankauskas. Pamokslą sa- įr tikisi, kad kun. Petras 
menų, drąsioje sukilėlių va- j kYs kun- dr- Alfonsas J 3g- daug pasidarbuos ne * tiktai 

minas, MIC., Marijonų semi- Bažnyčios naudai, bet ir lie- 
narijos rektorius. Hinsdale, tuvybei.
III. Ad multos annos!

šum kalnų, iš kur veikė čet
nikai. Ištisi kaimai ir mies
tai. jų tarpe ir Sabac, buvo 
sunaikinti. Bet iš sudegin
tų grįčių įniršę vyrai bėgo Į 
kalnus pas Mihailovičių. Jam

užpuolė kelelą miestelių ir Zicos vyskupas Velimirovi- 
kaimų, kur sutriuškino ne-Į čius, prie Mihailovičiaus pri

mė ginklus, išsprogdino til
tus ir įsitvirtinimus. Kara- 
gvjevo didelis ginklų sande 
lis buvo tų sukilėlių paim
tas, dalis ginklų buvo išsi
gabenta, o kita dalis sunai
kinta. Net didesniuose stra
teginiuose punktuose, prie 
didesnių kelių, kaip Lozni- 
eoje, Obrenovoce ir kt. siau
tėjo sukilėliai ir net pačia
me Belgrade sproginėjo jų

bas. četnikai. — šitokios Mi- dinamit0 bombos. BelgraJo 
hailovičiaus partizanų dai- Caribrodo gelžUelis buv0 is. 
nos žodžiai atšaldo kraują sprogdinla3 Sešio8e vietose
ir drąsesniems nacių vy
rams. Daugiau kaip dvide 
šimts divizijų vokiečių, ita
lų ir kitų jų sąjungininkų 
turi kovoti dėl savo gyvas
ties Jugoslavijoje. Tūkstan
čiai jų kareivių paimti į nc-

ir nutraukti nacių svarbi 
susisiekimo linija. Četnikai 
išsprogdino Smederevkoje 
tokį didelį nacių ginklų san
dėlį. kad trenksmas buvo j 
jaučiamas net Belgrade, už ’ 
40 mailių.

laisvę, ir ištisi nacių bei La
lų užimtieji Jugoslavijos šlapti kulkosvaidži’j 
plotai vėl atkariauti.
Ginklų sandėliai 

Montenegro kalnuose

sidėjo seniai pagarsėjęs ko 
votojas prieš turkus Dūle 
Dimitrijevic, taipgi garsus 
rašytojas Dragisa Vasic, 
Belgrade išeinančio Serbų 
Balso redaktorius. Mihailo
vičiaus armija pasiekė 100,- 
000 vyrų. Vokiečiai dar pa
sikvietė aštuonias divizijas

do gyvenimo paslaptys).

K. J. Prunskis

Iš kalėjimo ofiso at
leisti du tarnautojai

Joseph 'E. Ragen, statė-

I

Kun., Petras Leketas

Iš spaudos išėjo 
dvi knygutės

sios ligos — vaikų paraly-iles! Siųsk savo auaą šian- 
Tėvams išsikėlus į Cicero. 1 Visi jie žiūri į mus die. Pareikalauk blankų, ku-
lankė Šv. Antano parapijos1^ P^nšo padėti atgauti jiem? rias galėtum išdalinti savo 

neįkainuojamą brangenybę draugams ir pažįstamiems.
— jų vaikišką džiaugsmą.

dos parapijos iki 1929 m.

; Įdomiausias laikraštis
1

Įdomiausias laikraštis yra 
paša- “Draugas“. Todėl paraginki-!

Jr

Rašyk taip:

PRESIDENT ROOSEVELT
The National Foundation for lefanile Paralyus 
342 Madison Avenue 
Nevv York, N. Y.

Dear Mr. President:

I want to enlist in the fight against infantile pa- 
ralysis.

) I enclose $- 
) Send me —

- as my contribution. 
signalu re sheets (25

narnės c.a each) so that I may enlist my friends in 
thi3 great cause.

Name ..................................................................

Adress..................................................................

City .......................................... State ..............................

cheese 
digestible 

os milk itselfl

SPREAOSI SLICESI TOASTSI 
' M E LTS PERFECTLYI '

S

J*

TCH CHECKED
in o

or Monay Back
l’or quick relief from itching cauaed Ly eczema. 
fithletc b foot. seabics. p.mnles and oi her itchimC 
cnndi toras. u e pore. cuLng. medicn’ed. IkiuicI 
D. D. O. Prescription. A doc Gir s formula. 
(ircaseless and stfiinlcss Soothes. comforts and 
ęuickly calnis inttnse itching. 35c trial bottle 
orovtsit oi mom v Lack lx>n t suJit Ask your 
druggi lay for D. O. D. PRtfcCR'**TlOM.

UUINTUPLETS
„ relieve misery of

CHESTCOLDS
this good old reliable way

At the first sign ot the Dionne Quin- 
tuplets catchinir cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made ctpccuill)/ to ProD?P"V 
relieve diatress of colds and resultinj 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have always had expert 
care. ao mother—he nuured of using 
,ust about the BEST produet mada 
whcn you u«e Musterole. It s 
than an o'dinary salve —Musterole 
helpa break up local congestionl 
JN 3 STRENC.TH8: Childrea’s Mild 
Musterole. Also Refrulnr and Fxtra 
Strenirth for prosrn-up* who prefer 
a atronger produet. Ali drugatorea.

Kun. J. Prunsk s
ville kalėjimo v.ršininkas. ruoju laiku parašė dvi kny-Ze’ kad jūrų kaimynai ir pa- 
praneša, kad pereitą pirma- gėlės. Tos dvi knygelės jau žįstami skaitytų įdomiausią 
dienį iš kalėjimo ofiso buvo pasirodė viešumoje. j dienraštį Draugas .

linijos : atleisti du tarnautojai. Viena knygelė, kuri turi-----------------------------------------------
daug kur buvo nukirsto?. Į i Kalėjmo sargas atleistas 31 puslapį.
gązdinta italų įgula iš Dai- už tai, kad iŠ3iun ė keletą munizmas

lizdai sėja šviną..

Ašies susisiekimo
Proves VVonderfui

pavadinta “Ko-’ta: “15 Lietuvoje sušaudytų ' For Itching Skiri 
ir revoliucijaj kunigū”- SL>Je knygutėje, ' -

sugniuždė miestuose ir ties i matijos, iš Montenegro per j kalinių laiškų ir priėmė iš Amerikoje“. Siąje knygelėje turinčioj 12 piu apių, apra- 
didžiaisiais keliais Jugosla- radiją šaukėsi pagalbos. Na- namiškių laišku3 kaliniams autorius parodo kokius ko- 80 tų kun,gU gyvenimą, ku- 
vijos pulkus, Draja Mihai-' ciai suprato, kad jie Jugo- Laiškai buvo rašyti kalėji munistai turi tikslus ir ats-'rie buvo Lietuvoj nužudyti 
lovičius gavo nuo savo vy- slavijo3 vyrų dar nenugalė-'mo kalboje. Kalėjimo raš- kfeidžia komunistų veiklą1 okupantų.
riausybės leidimą tęsti ko-j jo ir nutarė pasiųsti į kai tininkas atle stas iš parei- šiame krašte.

Kai 1941 m. nacių armija

Abi knygutės verta pers-
vą iš pietinės Jugoslavijos nus savo dalinius, kad iš-|gų. Jr

dslies, iš Montenegro kalnų. 
Su juo buvo šiek tiek ir re-

kr ? pštytų tuos įkyrius suki-, 
lėlius Mihailovičius tą .pra- Į

Antroji knygutė pavadin- Raityti

To soothe itching, bumins; skin, appl’ 
medicated liquid ŽEMO—a Doctor 
formula backed by 80 yeara continu 
ous success! For ringworm symptom , 
eczema, athlete’s foot or blemishes 
due to eztemal cause, spnly ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packagcs 
soid. One trial convinces. Only 3M. 
Also 60^ and $1.00. —_------------ .ŽEMO SKELBKITES “DRAUGE“

guliarios kariuomenės, bet' matė ir daugelis nacių bū- 
jis žinojo, kad jis gali pa- J rių pakliuvo į jo užtaisytus 
sitikėti četnikais —jau nuo spąstus: iš slapta įrengtų 
senų metų paslapčia veiku- j kulkosvaidžių lizdų į nacius 
sios organizacijos nariais, pasiliejo švino kulkų lietus, 
kurie buvo pasiryžę kovoti, o četnikai savo padarytomis 
dėl laisvės prieš bet kokiu? j graratomis užkirto kelią pa- 
pri8paudėjus. Jau iš anksto ( aitraukti. naikindami net 
Mihailovičius pramatė, ka? tankus gezolino bombomis, 
gali su Jugoslavija nutikti Četnikų dinamitininkai iš 
ir kalnų urvuose, šlaituose j blaškė keturius italų p alkus, 
buvo įrengęs slaptus gir.klų Italijos vienas naikintuvas 
sandėlius. Tuose kalnuose paslaptingai sprogo Splito 
jau nuo seniai četnikai prie-. uoste Dalmatijoje.

FACTS YOU NEVER KNF.W!!.'
Dorino thc mioole ages, the 

MANOFACTORE OF GOLD ANO 
SILVER INKŠ r ROM METALLIC 
POwąERS WAS AM EKTENSIVE ANO 
LOCRATIVE iNOOSTRV. THE 
ILUJMINATEO AAANOSCRIPTS WHICH

į REAAAIN, ATTEST TO THE 
A HIGH OCGREE OF PERFECT1ON 
' to vvhich this

-Tme DYA/S op N vv. BORNEO 
FORSlO THEIR ^OONG VVARRIORS 
TOEAT THE FLESH OF VENISON

WHICH THEV RESERve FOR THF 
ELDERS OF THE TRISE . THEV SELIEVE 
THAT ANV WARRIOR RABTAK'ING OF THIS

OELlCACV WILI_
----- ACOOiPE THE

DEERS TVAAIDITV/

r; WAS CARRIED.

are better 
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CHICAGOJE
TT. Marijonu Bendr. 
Chicago apskrities 
sus-mo atgarsiai

IR APYLINKĖSE
"Draugo" vasarinis 
piknikas liepos 4 d.

IR VĖL ROMANTIKA Nuoširdi padėka ir jų pirmininkei B. Kučie i ką. 
j nei; taip pat prie stalų pa-1 Širdingiausia ir nuošir

Prašome dėmesio!
Sausio 20 d., Aušros Var-! Pirma3 -Draugo’' vasari- 

tų parap. mokykloje įvyko nis Panikas įvyks sekma 
susirinkimas, kuriame daly-l d*eni’ liepos 4 d., Bergman £ 

vavo apie 30 asmenų. Visų
ūpas buvo pakilęs, arte jan-1 ' prašome
čio seimo nuotaika nusitei-1 vadl^ dien* nerengti di 
kęs. Skyriai pranešė, kad desnil* F^engimų. Rezervuo- 
veikimas eina sparčiai. dieną Draugui .

Iš Marąuette Park prane- Antras ir didysis, tradici 
šė, kad vakarienė davė apie n*s piknikas įvyks, kaip pa 
šimtą dolerių pelno. Dar žt- Prastai, Labor Day, rug~ė 
da turėti parengimą sausio J° ® d” Vytauto parke.

31 d. | XXX
Bridgeporto skyrius smar 

kiai ruošiasi seimui ir tu
rės parengimą sausio 31 d.,
6 vai. parapijos salėj.

Brighton Park skyrius tu
rėjo parengimą ir žada dar 
daugiau pasidarbuoti seimui.

skyrius tu
rės “burico party” sausio 23
d., kad sukėlus didesnę su- kė, kad vakaro programą 
mą seimui pasveikinti. pildys Kanklių choras. Jei

West Side bendradarbiai neklysiu, regis, nepirmą kar- Dainuota dainų __  pirmo
žada tiesiog^ bombarduoti tą. jį Amerikos himnas ir “Sta-

seimą su savo veikla ir pa- Sulaukėm sekmadienio ir > sys” (solo), o kitos mums 
sveikinti jj stambia auka. 1 vakaro Veikalas “Atvažia-, svetimos. Kiek iš žodžių ga- 

Cicero skyrius pranešė,

Grove, Riverside, III, N uošir 
visuomenės

Tik daužkim, tik 
neškim, tik sukilkim!
Įspūdžiai iš Teisybės 
Mylėtojų draugystės 
vakaro sausio 17 d.

Cicero. Praeitą sekma-. tarnautojoms; ypatingai a- 
dienį, sausio 17 d. Tėvų Ma- čiQ 0 Sarn8onaįtei ir Mote- ., 
rijonų Bendradarbių 21 sky-j j<aitienei už stalų papuoši-1 rėmusiems tokį gražų dar
naus įvyko parapijos salėj , Nuoširdi padėka priklau bą.
vajaus vakarienė su gražia |go biznieriams Miliauskams Te Dievas atlygina visiems 
programa, kuri labai puikiai 8Uteikimą jų keptos ska šimteriopai savo malonėmis.

!Pa,V,yk<1 . .... Į nios duonos vakarienei iri Rengimo Komisija
Visų pirma norėčiau tarti j naudojima „ečiaua; P. Put-' 1

: nuoširdų padėkos žodį kle- rimui ir j Mozeriui_ Keistu 
I bosui kun. I. Albavičiui, ku-1 aįo Budavojimo ir Skolini- 
ris dalyvavo vakarienėj, pa-j mo Bendrovės sekretoriui už 

i sakė gražią kalbą, bet taipgi gau,ias dovanas.

džiausia padėka visiems taip 
gausiai dalyvavusiems ir pa-

DIDEIilK Ift DARDA V I .>L\ S MTSV 
.MILŽIMAKO sr\KO MUZIKA

LIAU INSTRUMKNTV

rengianties prie jos, gelbėjo 
ne vien patarimais, bet ir 
gyvu žodžiu. Ačiū kun. E.

! Abromavičiui už vadovavi

mą vakaro programoj ir iš-: 
laikymą tvarkos. Ačiū sve- 

' čiams kunigams: kun. Jonui 
į Jančiui, MIC., dvasios va

du; kun. J. Dambrauskai, M. 
I.C., kun. dr. D. Mozeriui ir 
dr. Atkočiūnui už pasakytas 
gražias ir turiningas kalbas. 
Nuoširdus ačiū daininin-

Per vakarienę buvo išleis 
ta trys gražios ir vertingos 
dovanos: pirma dovana au
kota Montvilienės teko Ber
notui; antra dovana auko
ta Dainelienės teko Lekavi
čienei; trečia dovana auko
ta Bukauskienės teko kle
bonui kun. Ig. Albavičiui.

Užtat, dar kartą tariu a- 
čiū visoms ir visiems, kurit 
kokiu būdu prisidėjo prie 
šios vajaus vakarienės pa
sisekimo; ypač Tėvų Mari-

Stanvvood Murphy. Madge Bellemy pareiškė, kad Murphy Kandrataitei ir E. Valančiu- x>nų Bendradarbių 21 sky-

Midge Bellamy, buvusi filmų aktorė, teisme su advo-k_ams; a. Braziui ir jo žmo- 
katu po to, kai ji šovė tris kartus į savo pažįstamą, A. naį kurį akompanavo; E.

Gauti narių tikiet ai paša- Į buvo jos sužieduotinis, o vėliau jis apsivedė su New York 

modiste.

kad vakarienė gerai pasise- rių gyvenimas tik atvažia. 
kė ir gražaus pelno padary 
ta.

jos valdybai ar rengimo ko 
misijai, jeigu pas juos ran 
das dar lietuviško jausmo 
kad gana su tokiais sėbrau

vo su kraičiu”, arba maine-1 Įėjai suprast, tai vis t i kiti, jau tų pamokų pakanka

tei ir jų akompanistei M. riui, jo valdybai ir visiems 
Mondeikaitei. Širdinga pade-' geros valios prieteliams už 

k.a priklauso šeimininkėms visokeriopą paramą ir tal-

PASINAFOOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDLOTI.

TŪBOS, CI-A R IN ET A I, TROM 
BONAI, SAXAPHONES, K1.1ITES 
su "cases” — $35.00. $37.50.
$45.00 lr $75 00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS 
$6 511. $8.60. $12.50 iki $35.00.
STRlUNINIAI BASAI — $60.00. 
$1 26.00 ir $150.(0. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12.00. ŠMUGE
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00. $5 00. $10.00 
lr $16.00. Striūnos dėl visų vlrft- 
mlnėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50 
$35.00 lr $50.00. PEDALS. HI 
BOYS. CYMBOIS, ir DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE vlslemr 
brass ir "Teed" instrumentam? 
pritaikomi jfisų lūpoms.

EKSPERTYVA‘ VICTOR IR 
kitu PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Triūboms, Saxaphones Ir 
taipgi Smuikams Ir Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
V14 $l4|iwcll St., Cliicagi)

muškim, kariaukim, kūjais Pamaniau> „ tik nepri.

vusių iš Lietuvos žmonių. 
Bet tikrumoje jie parodė

daužkim, sukilkim, raudono 
ji vėliava, mūsų pergalė, su

seis teisybiečiams kariaut sl 
j i jais, jeigu dar nepervėlu

Kun. A. Sandys paUekė tįkrą savQ kom.-jnistišką kul. ja mes drąsūs ir kas prieš, Keistačio klūbui At
raportą iš 18 tos ir pranešė, įdrą ne tįk taį3 iaįitaį3 bet,mus *r ^am panašiai. j rodo, kad tie daužkim, muš
kad vakariene gerai pas:,:e-i įr kokia dahar pag juog prį i Tiesiog keista, ką jie gar-, kim jau didelių teisių tun 
ke, žmones labu džiaugėsi imta būtent visas veikimas bina? Juk Amerikos vėliava j draugijoj, Gal. kai kas pa 
rodytais C. Aukskalmo Pa" j dedas karčiamoje, kurioj ant žvaigždėta, trispalvė, Lietu-1 sakys kad tai daroma tik 

veikslais. i gįeaų prikabinta visokių “pi- vos taipgi trispalvė, o jie, dgj pinigo. Bet, ar gražu
Dvasios vadas, kųn. Juoz.! kčerių- tarp jų žinoma iš_ kad šauk, tai šauk: “su rau-, kad dėl dolerio norima atsi 

dona vėliava laisvę atsiek- žadėt viso. kaa kilnu ir ne
šim!” siskaitoma su tos draugijos

Ir pikta, ir gaila! Tuo pa-, narių įsitikinimais? Kiek gi 
čiu kariu pamanai, gal tavo randasi toj draugijoj tipų su 
tėvai, broliai šiandie kenčia daužkim, muškim obalsiu?

Tai tokie įspūdžiai lydėjo

Dambrauskas, negalėjo da-i m)ji jr v|„nag religinis 
lyvauti, kadangi parapijos | vjaa8 vejkimas kar{ia.
reikalai užėmė jo visą laiką. moj kelkla; peša3.

Tenka pasidžiaugti žiū- i revoliucijas kelia; tik žiūri, 
rint, kaip brangūs bendra- kaip vieni kitus stengias ap-
darbiai pasišventusiai dar-j sukt. Tai vis komunistinės į didžiausį vargą ištremti į
buojasi seimo pasisekimui, kultūros pavyzdžiai. Na, ne- Sibirą po tos, raudonos grįžtančius iš Teisy

< nes žino. kad tikslas begalo pamiršta ir šeimos reikalai, liavos priespauda, o tu čia Mylėtojų draugijos pa
gražus ir kilnus, ypač a. a. Pademonstruota, kaip jų gal pamynei po kojų viską, esi s Buvęs
kun. dr. Jono Navicko var- vosenose yra. Viena lošėjų miręs tautai, garbini sveti- ren^lin_________________

do įamžinimas. Jūsų pa~tan savo rolėj pareiškusi, “kad mus dievus. O, kokia skau-
gos neliks tuščios, nes jūsų kraujas ne vanduo“. Tad jų di ironija! Ir tos dienos pro- 
pasišventimu ir pasiaukoji- šūkis laisva meilė! Viskis gramoj*Lietuvos himnui ne
inu mokslinami ir auklėja- pas juos galima — be tvar- buvo vietos Teisybės Mylė- 
mi klierikai, kurie ateityje kos. be ribų. tojų draugijos vakare!
ateis jums į talką, vadovaus Taigi, prie to lošimo nie-I Atrodo, kad dar yra žmo- 
jūsų organizacijoms, jūsų ko nereikia nei pridėti, nei nių, kurie nemoka, ar, gal, 
spaudai, jūsų misijoms. atimti, čia aiškiai pasirodė, nenori, atskirt, kas jie yra.

Tad nepasigailėkite savo kas jie per vieni ir kuo va- Jau, rodos, šis vakaras tu- 
gerų norų ir pastangų. SPA dovaujas. rėjo atidaryti akis d augi-

l1*'-

» THAT" LITTLE GAME*’ ^ter-nat’lCartoonCo., N.Y.—By B. Linki
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U. Š.DEFENSE

BONDS
STAMPS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE progą DABARTINĖMS temoms 

NUOŠIMČIO RATOMS

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

- Ifi Metai Sėkmingo Patarnavimo I — -

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
rEI. CAI.OMRT lll* 4<m. M. Mozeris. Sec’y 82SA SO. HALSTED ST

r/

Murini inothes, clean»*5 and refrtihr« 
irritated, rcddencd m« n bra nek cajaed 
bv head col Jj, driving, winda. moviea, 
elose work, late hours- I ee aropper 
with each bottle. At all Dr ag Sto.-ei.

TekeTiUklt’ Žemo p*« '• 
uetr gelbėjo tmontraa Pa 
Uline •nema. iibėrlmna 
apoopu ir kitokini odo> 
oegalarimas. Pirk Zem< 
taaadienl ViraoM aptiekė 
«e Slk fiCc. 11.00ze

ro» ssin i(.i/i,Cn rioNs

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimą

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

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

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

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
2.00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.
Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 

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

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

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

Jš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

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

Seimo Rengimo Komisija.
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Penk» s dienia, sausio 22, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAk

Gražus nutarimas
Draugo" atžvilgiu
Dievo Apt-aizdos parapija.

— Sausio 15 d. vakare kleb. 
kun. A. Martinkus pakvietė 
seno ir naujo parapijos ko 
miteto narius pasitarti kas 
link parapijos veikimo šiais 
metais. Klebonui patiekus 
naudingų sumanymų, komi
tetas visus vienbalsiai prie-1 

mė ir žadėjo vieningai dar- j 

buotis.
Svarstant apie parapijos ' 

metinį parengimą, kuris tu-1 

rėjo įvykti 21 d. sausio, nes 
tas buvo nutarta jau seniau, 
po novenos pamaldų atsilan
kęs varg. K. Sabonis, ir iš
girdęs, kad metinis vakaras 
su programa įvyks 21 d. sau
sio, padarė pastabą, kad 
dienraščio “Draugo” tą pa
čią dieną įvyksta metinis 
koncertas. Sakė. parapijos 
choras jau pasirengęs “in 
corpore” važiuoti į “Drau
go” vakarą.

K. Sabonio pastaba priira-
U ir p>rapij« meUnis P* ( Piliečiai Vej|(įa 
rengimas nukeltas į 7 d. ko
vo. Po to. klebonas paprašė

n

KREPĄ SULAIKYTAS IR KALTINAMAS kų Pašalpos klūbo pirmas Corps.
j narys išvykęs į U. S. kariuo į 

menę buvo Martynas Aldo- 
I nis, 1322 So. 49 Court, Cice

ro. III. Dabartinis jo adresas
nėra žinomas.

Antras buvęs pirm Domi
me Varnas, Jr. Jis dabar y- 
ra studentas į oficierius. A- 
pie kovo 10 d. šių metų jau 
gal bus pakeltas į 2nd liue-
tenant. Jam galima rašyti Serga 
sekančiu adresu: O. C. Do-1

Povilas Rimkus, 4348 So

Yra oaug kitų narių sū
nų įvairiose tarnybose. Kaip 
bus priduota žinelės, ir apie

SKELBKITĖS “DRAUGE”cekauskas ir knygų revizijos 
komisija iš M. Kadžiausko, 
J. Mažeikos ir J. Kopūsčiaus.

Metinis susirinkimas į-
juos parašysime. NorintiejiI vyks sausio 24 d.. V. Neffc 
matyti aprašymą apie savoj salėj, 2435 S. Leavitt Str.
sūnų ir sykiu įdėtą paveiks 
lą “Drauge", kreipkitės j 
klūbo rašt. J. Cherry. Už 
padarymą paveikslo (klišę)' PLATINKITE 
reikia mokėti SI.

12:30 vai. popiet. Visi nariai 
dalyvaukite. Koresp

•DRAUGĄ’

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖJIMAIS

minic Varnas. 7th Company, 
2ad Student Training Regi- 
ment, Fort Benning, Ga. 

Dabar išvyko narys Joe
Spaitis. 4559 So. Justine St.1

Gene Krupa, orkestro vedėjas, su advokatu J. W. Ehr- 
lich (kairėje), San Francisco teisme. Krupa teisme kalti
namas, kad jis vedęs prie nusikaltimo nepilnamečius. Pas 
Krupo tarną, 17 metų amžiaus vyruką, rasta pavojingų 
cigarečių.

Arteslan Avė.
Augustinas Statkos da

bar randasi namii, 4519 S 
Hermitage Avė.

Jurgis Petrikėnas, 2352 S
Jono Matulionio sūnus Ed Oakley Avė (susižeidė dar- 

vardas dabar randasi tarny- be)
boję Oregon va,c vbėje. Mykolas Degutis, 1305 S

Sausio 6 d. tek. Dinų sūnus Į 51 Avė., Cicero (rancasi ii-
išvyko į kariuomenę. Buvo Į goninėi'.
suruoštos išleistuvės, kurio- Julius Petrulaitis, 9311 S

BRONCHIAL
COUGHS!

Dut To Colds or Bronchial Irritation
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckley's CANADIOL M«xture (triple 
actrng). Take a couple of sips at bedtime. Feel 
its instant powerful effective action spread thru 
throat. head and bronchial tubes. lt starta at 
once to loosen up thiek, chokmg phlegm, soothe 
raw membranos and make broathing oasier.

Don't wait get Buckley’s Canadiol today. You 
got relief mstantly. Only 45c—all druggists.

WHOLESALE
LIQUOR

ĮSTAIGA

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

EvergreerSpaulding Avė.,
Pk., III.

Andrius Keturakis,
W. 21 PI. (susižeidė).
1943 m. valdyba

Šiame susirinkime išrink-j 

1943 m. valdyba: pirm. Wm.Į
. I

Duoba, vice pirm. J. Simo-| 
na vičius, nut. ±ašt. James R Į 

Cherry, 4534 S. California 
Avė!., tel. Virginia 1975, fin. 
rašt. Petras Šliogeris, kont. 
rašt. L. Geniotis. ižd. V. Iva
nauskas. kont. komisija iš 
A. Mežlaiškio, K. Aleksūno

S. Baranausko; teisėjas 
S. Zičkus, maršalka A. Vai-

, se kito nario sūnus Kriščiū 
nas pagrojo akordina.

Jono Nevedomskis sūnus 
Petras randasi Fort Sill, Ok- 
lahoma.

Antano Vyšniausko sūnus 
Antanas yra kur nors Afri
koje.

Antanas ir James Cherry 
turi du brolius Edvardą ir 
Juozapą kariuomenėje. Vie
nas yra Brooklyn, N. Y., ki
tas McClellian Field, Cali
fornia.

Jono Vyšniausko sūn.us 
Vincentas yra su Marine

2156 Iii eitajame 
po
Obk-sgo.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

N. KANTER, w»v.
MUTUAL LKJUOR CO.

4707 So. U&lsted St.

Telefonas: BOUI.KVARD 0014

Vyšniauskas,Yodikis ir A 
Sr.

Lietuvių Piliečių Darbinin Klūbo nariai turintieji lai- 
K. Sabonį paaiškinti prog- kų Pašalpos klubas laikė i ko suteikti patarnavimą mi- 
ramą parapijos pramogos, j priešmetinį susirinkimą gruo rušiems nariams, kaipo grab 
K. Sabonis pranešė, kad bus džio .27 d. Tarpe svarbesnių nėšiai, gali užsiregistruoti

atvaidinta juokinga komedi
ja “Žydas ir Elgeta”. Ko-

nutarimų buvo nupirkti ki
tą $1,000.00 karo boną ir

medijoj be žydo su karčia- kad visi klūbo nariai, kurie 
ma ir elgetos su armonika, i randasi arba bus pašaukti į 
dar bus “kipšas” su t arba .bile kurią A. J. Valstybių 
pinįgų, policeiskis, vagis,' ginkluotą tarnybą, būtų pa-

praeiviai. žmonės, lietuvai
tės dainininkės ir t.t.

Klebonas iš anksto padė
kojo K. Saboniui už jo ruo

šiamą programą ir.. paaui»r- 

bavimą parapijos naudai?

Po visam sekė vaišės, per 
kurias visi kalbėjo, kad rei
kia paremti dienraštis ‘Drau 
gas’, nes jis užsitarnavęs 
paramos. Kas nežino, kad 
dienraštis “Draugas” dykai 
garsina mūsų parapijų ir 
draugijų veiklą ir parengi
mus.

Tad. valio, dienraščiui 
“Draugu?”! Į metinį vaka

rą mes, 18-čiai, visi vyksi
me, kad pamatyti gražią o- 
peretę “Lietuvaitė”. Tai bus
Sokol salėje, sekmadienį, va- j Shemežis. Steponavičius, Ta 

sario 21 d. nulis. Valonis, Vilniškis. J

laikomi pilnais nariais. Kiek 
vienas narių mokės po de
šimtį centų į metus, kad e- 
samieji tarnybose nariai bū
tų paliuosuotl nuo mokesčių. 
Suruošti pagerbtuvių vaka 
rėlj grabnešiams. kurie tei
kia patarnavimą mirusiems 
nariams savo liuosu laiku 
neatimant klube narių nuo 
darbo.

1942 m. teikė patarnavi
mo šie: Apšėga, Bubinas, Ga 
liauskas. Goštautas, Janke
vičius, Janulis. Jusevičius, 
Kazlauskas, Kryževičius, S. 
Lachawicz, Jr.. Kruševičius, 
Lakaras, S. Linauskas, J. 
Mažeika, Molis, Oksas, Pet
raitis, A. ir V. Radzevičiai. 
M. . Soržickas, Šidlauskas.

/S
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

geria lr mėgsta AMBROSIA AJų, bet, prie to, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi

no NECTAR. ftis Alus yra pagamintas Iš importuotų 

pirmo* rūšies produktų.

%

pas rašt. James R. Cherry, 
4534 So. California Avė., tel. 
Virginia 1975.
Mūsų kareiviai

Lietuvių Piliečių Darbi? ir.

H METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -

O P E R E T Ė —

‘Lietuvaitė*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“LIETUVAITĖS” MUZIKA PARAŠĖ............................................ ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠĖ STEPONAITIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Olnlng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Ragą 
— Radios — Refrigerators — 
W as bers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

■irt’

; v '• ‘

.•r
X u =

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

h

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

VEIKALO VEDĖJAS......... .................... .................. PROF, A. POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS.................................... .. IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDĖJA .......................................................................................... L. P1LIPONYTĖ-ZA1K1ENĖ

“ELENUTĖS” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . . ONA PIEŽIENĖ 

. ANT. KAMINSKASIGNO” ROLŲ LOSIĄ IR DAINUOJA

Urmo (vrholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigaa Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
----------  ; - -fi

Chorines dalis atliks...................................................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras
Bus puiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

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

Whto • rougk du. t« a cold drivM you mad. 
Smith Brothers Cough D topt give soothiog, 
gimta n t ralief. South Brothart romam a tpe
čiai hleod medicinai Ingredienta. blended 
with preteriptioa rara. Štili cott only 5* —ye,. 
o Bitini cbttki that tickU!
SMITH BROS. COUGH DROPS

Sokol Sekmad., Vasario (Feb.) 11 d., 1943
BILIETAI:

$1.25.............................................................

—Ir—

75c .................................. (ĮžangaSalėjo (Įžanga $1.12, taksų 13) 

68c, taksų 7c)

Chicago, Illinois

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SI OTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rO4tr« moterį) kailiniai, kailiukais [uųnioitala artis 
eloth kotai parsiduida au temintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rtlARCIJTIJ'
jįRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 tai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. \ak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GBOvehill 2212

WHFC-l450kil.



o DIfiNRASTIS DRAUGAS Penkiadienis, sausio 22, 1943

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

DU BROLIAI STRUZDAI LAIVYNE

Juozapas Struzdas 

jūrininkas

Juozapas Struzdas, gimęs 
1910 m., spalių 8 dieną, bai
gė Gary vietos mokyklas. 
Dirbo bučerio darbą, priklau 
sė prie Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos ir buvo tos pa 
npijos choro narys. Juoza
pas taip pat priklausė prie 
Lietuvių Politikos ir Pašal
pos klūbo, buvo nariu Lietu
vių susivienijimo vietos kuo 
poje, pasižymėjo veiklumu 
politikos srity ir jaunimo ra 
teliuose.

Juozapas Struzdas yra m a 
lonaus būdo vyras, todėl vi
sų mylimas. Juozapas j Na
vy įstojo 1942 m., liepos 24

Apardyta sniego 
valymo mašina

Ionia, Mich. Highway de- 
partment’s South Ionia ga
raže, pereitą trečiadienį, ap
degė du mechanikai, vienas 
« n pavojingai. Įvyko snie 
jfo valymo mašinos gazolino 
tanke explozicija. Sniego va 
lymo plūgas daliniai apardy 
tas. jo vertė siekia $10,000.

d., jis yra virėju Navai 
Station, Great Lakęs, III.

Juozapas Struzdas sako, 
kad Dėdės Šamo armijoje
tarnauti vienas malonumas (kos gazolino turėjo nusi- 
ir labai patenkintas armijos leisti Pacifike, prie cųimto-
tvarka ir savo pareigomis. 

Juozapo Struzdo tėvai,
Andrius ir Antanina Struz- 
dai, gyvena nuosavame na
me, Gary, Ind. Juozapas 
šiais metais vedė Anastazi
ją Solkaitę, iš Chicagos, 
Marąuette Park kolonijos.

šiurpios laidotuves jūrose
Lakūnai palaidoja savo draugą juruo
se. Graudžios maldos už lakūno vėlę. 
Debesys ateina prieš vėją ir ima 
smarkiai lyti.

The Flying Fortress (lėk- Hans Adamson ir Pvt. J. 
tuvas) pereitais metais, spa Bartek. O. Bartek nuėjo į 
Iių mėnesį 21 dieną dėl sto-j Lt. De Angelis laivelį.

Capt. Eddie Rickenbacker 
rūpestingai sgt. Alex pri
žiūrėjo. Kada Alex pagerė
jo, jis panoro grįžti vėl į sa
vo laivelį. Jis ten nuėjo, o 
De Angelis atėjo į Rickenba-

riąus. Astuoni lakūnai tūrė

jo plūduriuoti jūrose, jie tu

rėjo baisius pergyvenimus. 

Apie lakūnų pergyvenimus 

jūrose pasakoja Lt. James 

C. Whittaker, lėktuvo piloto 

pagelbininkas.

Pereitą kartą rašėm kaip 
lakūnai pasižadėjo naujam 
gyvenimui ir atliko išpažin

ckerio laivelį. Tai buvo dvy
liktą dieną.

PRANEŠĖ APIE MIRTĮ

Vakare Sgt. Alex Kacz- 
marzyk atrodė nekaip,

tį, o dabar parašysime apie dumaktį miegojo ramiai
kitus lakūnų pergyvenimus.

Lt. James C. Whittaker 
pasakoja apie pergyvenimus
jūrose.

JAUTE, KAD MALDA 

BUS IŠKLAUSYTA

Po nakties stebėjimų jau-

vi-

Apie 2 vai. naktį Bartek 
sušuko: “Prieteliai, aš ma
nau, kad Alex mirė”.

Tuojau mes pastūmėm sa 
vo valtis. Rickenbacker, 
Cherry ir aš Alex išegzami- 
navom. Buvo tikra, kad mi
ręs. Rickenbackeris patarė

Tarybos grupė reikalauja leisti 
moterims dėvėti kelnes (slacks)

Chicagos miesto tarybos pravesti, kad moterys galė- 
teisminis komitetas rekomen 
davo ateinančio pirmadienio 
posėdžiui, kad būtų apsvars 
tyta ir leista moterims ne
šioti kelnes (slacks).

Šį reikalą ėmė stropiau 
gvildenti, kai už kelnių devė 
jimą buvo areštuota viena 
19 metų mergaitė, toji mer
gaitė dėvėjo slacks prie 
darbo, nes tai esą patogiau 
dirbti.

Yra toks įstatymas, ku
riame pažymėta, kad bau
džiamas tas asmuo, kuris pa 
slepia savo lytį ar kitus pik
tina apsirėdymais.

Aid. Covvhey paaiškino, 
kad pagal veikiančius nuos-

tų dėvėti slacks (kelnes) kai 
po priedą. Tai būtų prie įs
tatymo kaipo priedas, lei
džiantis dėvėti moterims 
kelnes (slacks.

Veidrodis išgelbsli 
žmogų iš nelaimės

Pasirodo, kad veidrodis ne 
tik parodo mūsų veido iš
vaizdą, bet taip veidrodis 
tarnauja kaipo išsigelbėjimo 
priemonė.

The Coast Guard praneša, 
kad buvo sutorpeduotas pre 
kinis laivas. Laivo įgula sė
do į gelbėjimosi valtelę, jie

tatus 7,000 policininkų turi su savim paėmė cinko dėžutę 
teisę areštuoti moteris, dė- (keną). Jūrininkai sulaužė 

j vinčias slacks. tą keną ir blėką padėjo ant
Dabar miesto taryba nori laivelio irklų. Į blėką atsi- 

i____________________________  mušė saulės spinduliai. Kiti

Šiais melais Amerikoje'K““ ""“.‘SS,
bėti.

i __ nieko nedaryti kol neateisciau, kad musų maldos bus *
išklausytos. dienos švie8a

Po dešimt dienų klajoji- atėjo 13 dienos
mo Pacifike, po dešimt die- *"■ Johnny Bartek laikS 

, , rankose atsivertęs šv. Raš-nų įsgyvemmo beveik bei.
,. „ „. .maisto ir vandens jaučiau1 bet buvo dar tamau akai'

spelsų 21 dieną, baigė Tolles- j d nuovargj. Mirtis Rytuose Pa8irod« raud°
nos ir auksinės spalvos ir 
apšvietė visą jūros padangę.

‘Tėve mū-

Eduardas Antanas Struzdas 

Jūrininkas

Edwardas Antanas Struz
das, gimęs 1923 metais,

ton high school, birželio mė 
nesį, 1942 m., o liepos, 6 die j 
ną, 1942 metais išėjo į Na-1
vy. Edvardas 
fireman.

yra Navy

Edvardas Antanas Struz-

žiūrėjo mums vienam į akis. 
Vienioliktą rytą pakilo

saulė ir ji buvo apdengta ^es
debesų. Po to pradėjo lyti. 
Šį kartą mes buvom gudres
nį ir viską panaudojom, kad

das grįžo netikėtai į namus kodaugiausiai vandens gau- 
atostogoms ir rado brolio jū ti. Net laivelio guminė sėdy 
rininko Juozapo vestuves.l nė buvo praduota ir išleis- 
Edwardas Ant. Struzdas ap tas orag kad | ją kodau. 
lankė tėvelius, sesutę ir gi- gįaugįaį vandens prilytų ir
minės.

Abu broliai
Edwardas ir Juozapas išvy- kad vandens 

Garažas buvo apsaugotas ko į savo stovyklas. Edwar- gavus
7iiuo gaisro dėka automatiš- do tėvai, Andrius ir Antani-,
-ko šlakstymo. na Struzdai

kapitono W. T, Cherry’s gu 
jūrininkai, mįnįg žaketas buvo ištiestas, 

kodaugiausiai

Kaip ilgai 
galima gyventi

Quincy, III. Pereitą trečia
dienį mirė Lena Earl, 104 
metų amžiaus, ji mirė Illi
nois Soldiers ir Sailors na
me. Mrs. Earl yra buvusi 
armijos savanorė norsė.

Pasirodo, kad galima gan1 
ilgai gyventi.

gyvena Gary,
Ind.

Edwardas Struzdas, kaip 
ir* jo brolis Juozapas, paten
kintas Laivyno tvarka ir sa
vo pareigomis.

BANGOS APVERTĖ 

LAIVELĮ .

sų,” draugas gulėjo laivelyje 
negyvas. Mes meldėmės už 
Alexovėlę. Lt. De Angelis 
sukalbėjo katalikiškųjų lai- j 
dotuvių maldą, kaip jis at-! 
siminė. De Angelis kalbėjo: 
‘‘O, Dieve, didysis ir galin
gasis gyvybės ir mirties 
Teisėjau! Mes visi pasiro-Į 
dysime prieš Tave po trum
po gyvenimo, leisk, kad mū
sų širdys susijaudintų dėl 
mirties ženklo ir mes šį kū
ną įleidžiama į jūras, atsi
žvelgi dėl mūsų silpnybių ir 
mirtingumo... Viešpatie,

bus 18 milijonu 
Victory gardens

• The Agriculture depart- 
ment siekia , kad Ame
rikos miestuose ir priemies
čiuose 1943 metais būtų 12,- 
000,000 Victory gardens 
(pergalės daržų) ir 6,000,000 
Victory gardens farmuose. 
Taigi išviso numatyta 1943 
m. turėti 18 milijonų perga
lės daržų.

Svarbu, kad kiekvienas tu 
retų Victory gardens, nes

Nuo dabar manoma preki 
niuose laivuose prie gelbėji
mosi valtelių vartoti ir vei
drodžius, kaipo gelbėjimosi 
priemonę.

Naciai surašinėja 
Lietuvos sėklą 
ir darbo jėgą.

Iš Lietuvos, per Portuga
liją, gauta žinia, kad iki 

tuo būdu bus lengviau išs-!^®^ m., rugpiūčio 17 d. Lie- 
prendžiamas maisto klau-^voje turėjo būti įvykdytas 
Siamas ir daugiau bus prisi- žem6s, akio surašymas. Su
dėta prie pergalės. ra6ami akiai’ tu? nema

1917-1918 m. buvo 5,285,- žiau 500 kv metrU 1**°. Be 
000 karo daržai ir jie davė to, turėjo būti surašyta tū

Dingo bombonešys

Ugnis sunaikino 
Burlington geležin
kelio stotį

Burlington, Ia. Pereitą tre 
čiadienį čia ugnis sunaikino 
the Chicago Burlington ir 
Qiuncy ke’eivių stotį. Ir

mu
X Kun. J. Dambrauskus.

MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas; kun. M. Jodka.
MIC., Aušros Vartų parap. 
vikaras; kun. P. P. Cinikas.
MIC., “Draugo” adm.; kun. vT 
P. Barauskas, MIC., TT. Ma
rijonų naujokyno vedėjo pa
gelbininkas; kun. A. Igno
tas, MIC., darbuojas Keno
sha, Wis.; ir kun. J. Kaman- 
dulis, MIC., Pietų Ameriko
je, visi sausio 22 d. švenčia 
keturių metų kunigystės su- 
kaktuvės. Jie yra pirmoji 
Hinsdale seminarijos kuni
gų klasė.

X Šį vakarą Darlus-Girė- 
nas žemutinėn salėn renkasi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų jubiliejaus komite
to komisijos: finansų, spau- -f 
dos ir tvarkos. Visi tų ko
misijų nariai prašomi susi
rinkti lygiai 8 vai. vakare.

X Ona Piežienė gimtadie
nio proga vakar parvažia
vus namo iš repeticijos “Lie 
tuvaitė”, rado svečių, kurie 
susirinko ją pasveikinti. Jos 
vyras S. Pieža, Chicago He- 
rald-American koresponden
tas, svečius vaišino lietuviš
kai — nuoširdžiai.

X Walter Norak, turįs 
drabužių siuvimo, taisymo 
ir valymo įmonę adresu 809 
West 19 St., sunkiai serga.
Ligonį stropiai slaugo duk
terys Lucille ir Helena. Sū
nus daktaras yra kariuome
nėje.

X Ona Meškauskienė,
10921 So. Wak''.sh Ave., Nau 
jų Metų proga gražią dova
ną įteikė savo vyrui, būtent 
“Draugą” ištisiems metama 
kuriuo džiaugsis ir ji pati.
Šia proga reikia pažymėti, 
kad O. Meškauskieftė jau du 
sykius aukojo kraujo Raud.
Kryžiui ir pastaruoju laiku 
užsiregistravo trečiam sy
kiui.

X Kotrina Duray, po tė
vais Paplauskaitė, žinoma < > 
Brighton Parke sayo veikla 
su O. C. D. ir co-chairman 
nuo Moterų Sąjungos 20 kp.
Am .R. Kryžiaus vienete, 
po sunkios operacijos jau 
grįžo iš ligoninės ir dabar 
ilsisi namie, 4500 S. Talman 
Ave., gydytojo Jenkins prie
žiūroje.

X Dorothy Phillips, dūk- * y 
tė žinomų marketp&rkiečių 
A. Phillips, 6955 S. Maple- 
wood Ave., šiomis dienomis 
turėjo du siurprizus: vieną 
Albertos Saporas namuose,
7236 S. Clermont, kur susi 
rinko 35 jos mokyklos drau
gės, o kitą — jos tetos 
Schriltz name, 8115 S. Just
ine St. Tai buvo “shower” 
besiruošiant jai prie vestu
vių su Steve Zrenda, USCG, 
šiuo metu priskirtu prie 
Coast Guard Academy, Nev;
London, Conn. šliūbas bua 
vasario 10 d., Gimimo Pa
nelės Sv. bažnyčioj, 7 vai. 
vakare.

SKAITYKITE “DRAUGĄ* ,

rimo j i sėkla ir darbo jėga. 
žinoma, naciai surašymus

mė nuo mus tolyn. Mes mai- daro tam- kad kodaugiausiai 
davom Dievo, kad debesys iS Lietuvos galėtų iščiulpti 
atneštų lietų, mes malda-’.maisto ir Padūktų, 
vom, kad vėjas į mus atsi-
«aktk\XvėKa'kaViš ma^adijo biznis šlubuoja
sų net nusiminė, kad Die- Tikėsite ar netikėsite, »bet 
vas neklauso mūsų ir net radijo biznis dabar šlubuo- 
kai kas išsitarė, kad tegu ir, ja Sakoma, kad iš dienos 
dar 40 metų vėjas tą pačia tarnybos išeina 5,000 radijo 
kryptimi pučia. Aš malda- getų, nes pardavėjai negali 
vau, kad Dievas atsuktų į1 jų pataisyti.

li- 528,285.000 svarų daržovių.

Buvo lietus su vėjumi. Kilo duok amžinąją ramybę irlūs su 
ingos.didelės bandos. Vienas gumi Amžinoji šviesa tegul jam 

nis laivelis buvo apverstas šviečia” 
bangų. Tame laivelėje sėdė-

ILGAI VIEŠPATAVO 
TYLA

Mes vėl kalbėjom: “Tėve

jo Lt. John F. De Angelis, 
lėktuvo navigatorius, ir Sgt.
Alex Kaczmarczyk, kuris bu 
vo kaip keleivis ir keliavo iš mūsų...” ir įleidom Alex kū-
ligoninės į savo dalį, pietų ną į jūras.' Aš mač au i'gai 
Pacifike. Daug buvo vargo dar jo lavoną jūrose.
kol seržantas Alex Kaczmar 
czyk buvo vėl įkeltas Į gu
mini laiveli. Iškritimas i jl-
rą seržantui pakenkė, nes n s 

griuvėsiai per miestą uikir- Mngl buv0 geltH,,
to didžiąją gelžkelių liniją. ligoninėje p.,j,,.do 43 

Tncson, Ariz. Iš Davis —Trys geležinkelio darbinin-

Mes vėl po to meldė
mės ir ilgai mumyse vieš
patavo tyla.

Laidotuvės mūsų mintis 
išblaškė apie nuovargį, bet 
saulė vėl mus kepino ir jau
tėm didelius žaizdų skaus
mus kūnuose.

mus vėją. Aš niekada taip 
karštai ir nuoširdžiai nesi- 
meldžiau, kaip tą kartą. Aš kalai pagerės, 
su Dievu kalbėjau kaip su 
tėvu ar motina.

George Barbey tiki, kad 
ateityje, galbūt, radijo rei-

Naciai negrąžina lietu
viams imavybiu

fA

: nas. O dar re xia nepam’rš-
tftmthan aerodromo pakilo kai, telefono operatorius ir, u kad jūroge nuovargig( ba.
B-24 armijos bombonešys. (du traukinio tarnautojai, ne davi,flag troškulys per vie- Mane paveikė AIex mir-
.Bombonešyje buvo keturi surasti. Ugnegesiai lavonų nuoliką dienų gerokai yfcg. tig Bet mane apvalė nuo ag
Oficieriai ir 7 įsirašė vyrai į nerado, nežinia ar jie . žuvo mė jėgag Q nogtici2mo (bedieviškumo)
armiją. Nuo pirmadienio liepsnuose. Traukin ai pave-,žanto Alex §alia to įr iigelMjo du stebūkiai Aš
Ma bombonešys yra dingęs, lavo, nes ugnegesiai su ug- tag Alex yra ggręg jūnj van tiklu kad ui buyo gtebuk.

Aštuoniasdešimt 
keturių mėly 

moteris sušalo
Lafayette, Ind. Mrs. Mary

nimi kovoje 8 valandas.

Liepsime žuvo 
trys vaikai

dens, nors Rickenbackeris las.I
draudė tai daryti. Alex Kac- 
marczyk manė, kad- ji» troš
kulį nuramins. Bet kur tau.
Dar labiau padidėjo.

NEPAPRASTA MALDA

Chicagoje, 2909 
R. Bennett, 84 metų, pereitą ave., name, pereitą 
trečiadienį buvo rasta kieme dienį, kilo gaisras ir lieps- 
aušalusi. Ji matyti perkrito nuošė žuvo trys vaikai. Gai- 
rytą, kada ėjo atsinešti an- aras sukėlė $5,000 nuostolių. 
«Hų. Mrs. Bennett gyveno, Keletas asmenų nugaben-

Pralrle PERSĖDO Į DIDESNĮ
trečia-' LATVELĮ

Tryliktą dieną, apie 10 
vai., prieš pietus, debesys 
apdengė saulę, danguje buvo 
juodi drižai ir lietus pasiro
dė skersai jūros. Lietaus de

viena. ta į ligoninę.

Sgt. Alex Kacmarczyk at- besya buvo nuo mūsų už ko- 
rodė blogai. Tada Capt. E. ketvirtos dalies mailės. 
Rickenbackeris paėmė Alex Mea prašėm, kad debesys pa 
Kaczmarcyk į didesnį laive- sisuktų J mus ir lietus atei- 

lį, kuriame buvo jis, Col.

LIETUS IdGELBE'O NUO 
BAISIŲ PERGYVENIMŲ

... . .. . “Kauner Zeitung” rugpiū
Vejas pute ta pač.a k r y p- {(o n kgd

t,m,, kaip p.rmmu pūtė, bet laikais Kgune nuagvin.
aš pastebėjau, kad , mus tug ngmua
pneš veją atinasi juodas de-burmi8traa (mayo_ 
beeya ir staiga pradėjo smar rgg) Dgbgr vgldymą
kis. lyti. Ir mua lietus nuplo TO komisariataa
vė nuo sūrumų ir mes už
tektinai jau turėjom lietaus 
susitaupę. Sis lietus mus iš
gelbėjo nuo kitų sunkių ke
turių dienų pergyvenimų.

Gali metereologistai aiš
kinti, kad juodas lietaus
Stulpas prie mūsų prisiarti
no skersvėjo pagalba, bet aš 
žinau, kad jokio skersvėjo 
nebuvo ir debesys į mus ėjo 
majestotingai ir be jokio 
draikymosi. Lietų mums at-

tų. Bet vėjas debesis nustū- nešė Dievas,

Kauno mįeste.
Naciai gyvena gražiau

siuose lietuvių namuose, o 
paty lietuviai turi bastytis 
pakampiais.

Naujas išradimas
Pranešama, kad medici

nos mokslas išradęs priemo
nę, kad motinos gali gimdy 
dyti kūdikį be skausmų.

Apie tai šiandien yra pla
čiai kalbama ir rašoma.

. L. „-■1 zLtZku,*-


