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..."and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth."

—Abraham Lincoln
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ROMMELIO JĖGOS DROŽIA TUNISIJON
Paėmę Tripoli britai susimetė 
raižyti atsimetančias ašies jėgas

Jas atakuoja britų lakūnai ir
karo laivai iš Viduržemio jūros

CAIRO, Egiptas, saus. 24. į LONDONAS, saus. 23. — 
— Britų aštuntoji armija, Britų aštuntoji armija paė- 
paėmusi Tripoli, be mažiau-1 mė Tripoli.
šio delsimo susimetė prieš Tuo būdu sunaikinta I- 
bėgančias iš ten Tunisijos talijos premjero Mussolini
link paskutines gen. Rom- 
melio jėgas, kurios bando 
suburbėti Tunisijon ir ten 
susijungti su savaisiais.

Bėgančias gen. Romme- 
lio jėgas be pertraukos ata
kuoja britų lakūnai ir karo 
laivai iš Viduržemio jūros. 
Orinėmis bombomis ir kul
kosvaidžiais iš lėktuvų, taip 
pat karo laivų patrankų šo
viniais raižo ašies eiles. Di
deli nuostoliai sukeliami. 
Spėjama, kad atsimetančios 
ašies jėgos yra dar galin
gos. Jų būsią iki 25,000 ka
reivių. Jos įsigindavusios 
ir kol kas nelengva jas per
dėm sutriuškinti.

Kai gen. Rommelio lieka
nos paklius Tunisijon, te-

Afrikoje sudaryta imperija. 
Britų ministras pirminin

kas Churchill 1940 metais 
buvo pareiškęs, kad Musso
linio imperija Afrikoje bus 
pakeista skutais. Dabar tas 
ir įvyko.

Paėmę Tripoli britai ėmė
si ten gesinti siaučiančius 
gaisrus ir kiek galima tvar
kyti buvusį gražų, bet šian
die nuteriotą, miestą, uostą 
ir prieplauką. Kitos britų 
dalys leidosi paskui bėgan
čius Tunisijos link vokie
čius.
Londone reiškiama nepap

rastai daug džiaugsmo dėl 
įvykių Tripolitanijoj.

Hitleris buvo pasiryžęs 
nieku būdu neleisti sugriūti

nai jos nesijaus laimingos. I Italijos imperijai Afrikoje. 
Jos susidurs su sąjunginin- Ir, štai, kas įvyksta. Visa 

imperija žlugo.kų kariuomenėmis ir bus 
priverstos kovoti už savo 

likimą. Tenai jor bus sut- |ej|ęOmaj |ėktUV9S
sako, kad apie tai negali 
būti dviejų nuomonių. Ašis 
pralaimės.

Britų sūbmarinai 
sunaikino tris 
ašies laivas

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Š. Afrikoj, saus. 24.— Į 
Britų sūbmarinai Thyrre- ' 
aian prieplaukose tris ašies 
laivus nuskandino ir du ki
tus sugadino. Vienas nus
kandintų laivų buvo 6,000 
tonų.

100,000 lenkų
kariuomenės
Persijos uoste

LONDONAS, saus. 24. — 
Indijos ofisas paskelbė, kad 
Persijos (Irano) uostan iš 
Rusijos atvyko daugiau 
kaip 100,000 lenkų kariuo
menės, kuriai vadovauja 
gen. Vladislav Anders. Ka
riuomenė skirta veikti Arti
muosiuose Rytuose.

LONDONAS. — Paskelb 
ta, britų submarinas Trave- 
ler su 53 vyrais nežinia kur 
dingo.

MASKVA. — .Rusai iš 
vokiečių Kaukaze atsiėmė 
strateginj Armavir miestelį.

MOČIUTE PAGERBIAMA

* ACUie leiepuui.

Paskutinės japonų jėgos Papuan
srity, N. Gvinėjoj, sunaikintos

\ *

Sanananda apylinkėse šimtai 
japonų paguldė galvas
SĄJUNGININKŲ ŠTA- Ilgą laiką kamuotasi kal- 

BAS Australijoje, saus. 23. nuošė ir raistuose. Paga- 
— Prieš šešis mėnesius ja- liau australams pagalbon

/ ponai sukėlė Papuan kam- 
j paniją prieš australus Nau- 
j joj Gvinėjoj į Gona išlai- 
; pinę kariuomenę. Netrukus

i

eriniais transportais iš Au
stralijos pasiųsta amerikie
čių kariuomenė ir ten nuvy
ko vyriausias sąjungininkų

japonų kariuomenė įsitvir- vadas U. S. gen MacArbihr
tino Būna bazėje ir iš ten 
susimetė per raistus ir kal
nus žygiuoti į Port Mores- 
by, kur australų kariuome
nė buvo įsitaisiusi pozici
jas. Iš pradžių australams 
buvo pavojaus. Japonai per
ėjo raistus, persi vožė per

Madam Bann jau turėjo pasigaminusi A merikos vėliavą kada atvyko Amerikos ka- kalnus ir atsidūrė netoli
riuomenė į New Caledonia. Lt. Col. Alex-ander George pabučiuoja ją už tai. Lt. Col. 
George dabar yra vidurio vakarų kariuome nės kamandierius Guadalcanale.

Rusai atsiėmė Salsk, Kaukaze; 
veržiasi link Rostovo ir Charkovo

MASKVA, saus. 24. — lių sankryžio miestelį. Be
Rusų armijos, anot žinių iši to, atsiėmė Konstantinovsk
karo fronto, įsiveržė Kurs-Į už 65 mailių nuo Rostovo, 
ko sritin. Kitos jėgos nesu- Aiškėja, kad artimiausio- 

1 laikomai veržiasi Charkovo 1 mis dienomis vokiečiai gali 
I ir Rostovo kryptimis. , netekti Rostovo. Kas gali
I Penktadieni sovietai iš-’ P^Yti- kas įvyktų su vo- 

; leistu komunikatu iškėlė' kie{ilJ armiia Kaukazo fron- 
SAN FRANCISCO, Cal.,, ajųį,ėn. kad pietvafcaruo- Į

sa 19 asmenų
saus. 24. — Praeitą ketvir- ( se nuo Voronežo viena ru- 
tadienį iš Pacifiko atskrido, armjja susimetė ofensy- 
laivyno jūrinis transporti- von tikglu apsupti Kurską, 
nis lėktuvas su 19 asmenų. kurg yra už 13Q maiHų ya. 
Kadangi dėl tirštų rūkų jis karų Unk nUQ Voronežo ir 
čia ir apylinkėse negalėjo 120 mailių šiaurių link 
nusileisti tad, regis, pasu- nuQ Charkovo
ko jūron ir dingo. i

, . ., i Rusų armijų ovensyva nė-Juo skrido rear admirolas ; _ /“ .
Robert H. English, Paeifi- ra daline; Jl eina V1SU fron'
ko submarinų vadas, ir kiti Į Pra^®jus Ladogo ežeru,

ir baigus šiauriniu Kauka- rangos ®
zu.

žymieji aukštesnės 
laivyno karininkai.

Dingęs lėktuvas 
ieškomas.

Port Moresby. Čia japonams 
pasisekimai staiga nutrūko. 
Australai, susilaukė pana
mos ir sukėlė ofensyvą prieš 
japonus.Varžoma medikalinė 

tarnyba Amerikoje
WASHINGTON. saUR. 24 IndlVldO leiS?S 

Į— Dr. George Baehr, civili-, ,, , ,
nės apsaugos ofiso mediką- DNlfinijOJ dpCnČIilStūS
linės divizijos viršininkas, j 
pareiškia, kad Amerikos ci- į 

viliniams medikalinė tarny-1 
ba bus racijonuojama per šį I 

karą ir paskiau per ilgus • 
metus po karo.

Jis sako, kad šiandien ar
mijai užsieniuose reikalinga 
daug gydytojų ir slaugių,, o

LONDONAS, saus. 24.— 
Britanijos namų apdraudos 
(Home security) sekreto-1 
riaus Andersono nurodymu 
įkalintas Thomas Wilson 
būk tai už neištikimumą ša
liai kaipo pavojingas asmuo. 
Būdamas arešte tas Wilson 
parašė laišką vyriausiąjam

Rusai išblaškė 17 
vokiečių divizijų

LONDONAS, saus. 24. — 
Sovietų specialus vakar va
karo komunikatas pareiš
kia, kad Voronežo fronte 
per devynias dienas išblaš
kyta 17 priešo divizijų, ku
rių skaičiuje būta 9 divi
zijos vengrų.

visur ' šiauriniam Kaukaze rusai

atsiėmė Salsk — geležinke- ^alakaVO n9CIU

Iždo departamentas norėti) 
šiemet gauti dvilypius taksus

WASHINGTON, saus. 24. mentas nieko nepraranda.
— Iždo departamentas pra- Jis gauna taksus taip, kaip 
nešė kongresui, kad jis, iž- gavęs. Skirtumas yra tik 
do departamentas, sutinka tame, kad jei žmogus nu- 
įvesti taksus ‘‘pay-as-you- miršta, tai jo taksų mokė-
go”, bet jis nori, kad šiais 
metais būtų mokami taksai 
ir už 1942 metus.

Kongreso lyderiai sako, 
kad tas neįmanoma. Dvily
piai taksai negali būti mo
kami Sako, žmonės neįsten
gtų to mokėti.

Išaiškinta, kad įvedus 
“pay-as-you go” taksus ir 
nutraukus taksų mokėjimą 
už 1942 metus, iždo departa-

jimas ir užsibaigia. Sulyg 

šiandieninės sistemos miręs 

žmogus palieka neišmokė

tus taksus, kuriuos vyriau

sybė turi išieškoti.

Tad dvilypių taksų mokė
jimas nepriimtinas. Kai ku
rie kongreso lyderiai yra 
nuomnės, kad taksų mokė
tojai galėtų dar ir sustrei
kuoti.

po karo daugelis gydytojų Britanijos teismui. Laiške 
bus reikalinga svetimoms jįs nurodė, kad jo areštavi- 
šalims, kai prasidės valsty-; mas yra neteisingas, kad jis 
bių atstatymas. Į reikalauja už tai iš vyriau

Dėl to Amerika neturės i sybės atpildo 500 svarų 
pakankamo skaičiaus gydy- sterlingų ir įkalinti patį 
tojų. Jie bus reikalingi ki- į sekretorių Andersoną, šį jo 

tur darbuotis.

asmeniai vadovauti ameri
kiečiams ir australams. Jam 
vadovaujant paimta japonų 
bazė Būna. Daug japonų nu
kauta, kiti nelaisvėn paim
ta. Liko vien negausinga 
organizuota japonų grupė 
Sanananda Point apylinkė
se.

Žiniomis iš N. Gvinėjos, 
dabar ir ta paskutinė japo
nų grupė sunaikinta. Šim
tai japonų nukauta. Iki 
šiandie ten daugiau kaip 
725 japonų karių lavonų 
suskaičiuota Ieškoma jų 
daugiau.

Papua apygarda užima a- 
pie 90,000 ketvirtainių įne.L 
lių ir turi apie 300,000 jdo- 
dodžių gyventojų. Ji atko
vota.

Iš Sanananda Point apy
linkės mažas japonų skai
čius paspruko į raistus. Jie 
ieškomi. Jei nebus atrasti, 
tiek to. Jie patys savaime 
dings.

Sąjungininkams teko 
daug japonų lauko patran
kų, sunkvežimių ir amuni
cijos.

Dabar sąjungininkų jė
gos persimeta kitur prieš 
japonų bazes N. Gvinėjos 
pakraščiais.

4 japonu laivai 
nuskandinta Rabaul

SĄJUNGININKŲ ŠTA

laišką sulaikė vienas namų 
apdraudos ofiso pareigūnas 
ir laiškas nepakliuvo adre-, 4 4 AAA . ■
guotam teismui. Spauda šį Į 11,000 japonu nukauta 
įvykį iškėlė aikštėn

Dabar Home Security mi-
Guadalcanal saloje

DAC! A . ... . n. i nistras H. Morrison paskel-i WASHINGTON, saus. 24.
BAS Australijoje, saus. 24. į , o i ,c . . . . .... .. , be. kad tas pareigūnas, kurs'— I3 Solomons karo zonos
- Sąjungininkų didieji bom-i . H ° .

LONDONAS, saus. 24.— bonešiai atakavo Rabaul su ai e 18on° ais 4. a
submarinų bazes
U. S. armijos lakūnai did . . XT d x • liko didelę klaidą. Sako, jisprieplauką, New Britam, _ . . .

Pacifike parvyko marynų 
Įeit. pulk. Lewis B. Puller. 

Jis pasakoja, kad Guadal-c . padarė nesąmoningai. Jis nuo Solo- , . . . ». .
, . , , . tz x • 04 nnn buvo nuomonės, kad arešte. canal saloje amerikiečiai a-
kar atakavo nacių fubman- mons salyno. Keturi 24,000 . ,, AAA . . , - ., r • 7 D X X X 1 • • esamieji asmenys neturį tei- P»e 11.000 japonų nukovė ir
nų bazes Lonent ir Brest, tonažo japonų laivai nūs- J J ‘ I • x •- * vi ~ j-..J* ...... u. ... .. . x rn 1 sės tokių laiškų rašyti — I priešo jėgų ten likę ne dau-
Prancuzijoj. Sukelti dideli kandinta. Tarp nuskandin- * * J 1

x o o/ui x ' tiesioginiai kreiptis teistų yra apie 8,000 tonų iran- * r

žiaisiais bombonešiais va šiaurvakaruose

nuostoliai.
sportas.

Nepaisant atkaklaus ja
ponų ginimosi visi bombone 
šiai laimingai grįžo.

Be to, sąjungininkų lakū-

Susprogo laivyno 
patrulinis laivas

CHICAGO .saus 24. —
Ties North ir Magnolia avė. nai atakavo japonų bazes
Chicagos upėje šeštadienį 
susprogo ir nuskendo pak
raščių sargybos patrulinis 
laivas YP—557.

Vienas jūrininkas žuvo ir 
kiti keturi sužeista.

Spėjama, kad tai gali bū
ti sabotažas.

Lae ir Salamnra, N. Gvinė
joj.

NEVV YORK. — Iš Al- 
giers per radiją pranešta, 
kad Sofijoje (Bulgarijoje) 
premjero Bogdan Filov na
mai susprogdinti.

man.

Ministras Morrison pa
reiškė. kad šis įvykis turi 
būti pamokymas visiems 
pareigūnams. Individams 
negalima varžyti konstitu
cinių teisių.

VVilson jaučiasi patenkin
tas. Nors jis negauna atpil
do ir Anderson neįkalintas, 
bet jis atkovojo individui 
konstitucines teises.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

giau 4,000 kareivių.
Anot jo, kad jei ameri

kiečiai ten turėtų daugiau 
priemonių, per dešimtį pa
rų su išlikusiais japonais 
būtų apsidirbta.

Leit. pulk. Puller gruodžio 
8 d. kovose su japonais sep
tynis kartus sužeistas. Gu
adalcanal salą jis apleido 
sausio 1 d.

SAN FRANCISCO. — Ki
nų karinė misija apleido 
Ameriką. Sakosi ji “nusivy
lusi.”

L. -A «-4
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tt.’marijonu bendradarbių seimas artėja
Teliko tiktai dvi eavaitės, metais turime ją užpildyti, 

nuo seimo. Nedaug Laiko. Ką Turime gauti kuo daugiau- 
žadame nuveikti, turime eia garbės narių, kuo skait- 
veikti greitai. Nuo mūsų tos j lingiausią skaičių fondo rė- 
veiklo9 priklauso seimo pa- Į mėjų. Jei pavieniai asmenys 
sisekimas. Kad seimas pa- Į neišgali tapti garbės nariais, 
siseks, netenka abejoti. Svar į teburiasi ir tampa kolekty- 
biausia gi, tai a. a. kun. dr. viai. Tegu draugijos ir or- 
Jono Navicko fondo reika- i ganizacijos tampa šio fon 

Las. kurį taip dažnai per su- do nariais.
sirinkim.us, laikrašči u o s e, '• 
gvildenome, svarstėme. Gy

DIENRAST1S DRAUGAS

TĖVAS 15 VAIKU ĮSIRAŠĖ

to i
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Pirmadienis, sausio 25, 1943

venkime ta mintimi kasdien, 
nes kada a. a. kun. dr. Na
vickas gyveno, jis mūsų rei
kalais gyveno. Jei prisime
name jo prakilnų asmenį, 
koks tai milžiniškų darbų 
vaizdas mums susidaro. Ne-

Skundžiamės vadų stoka. 
Po karo jų bus dar mažiau, 
jei mes dabar nesusibursime, 
nesukrusime daugiau jų iš
auklėti. Atsigaivinusi Lietu
va iš mūsų Amerikos lietu
vių pareikalaus vadų, Pietų 
Amerika pakėlusiomiš ran-
komis jų dabar prašo; po 

buvo tos organizacijos. ku-|kar0 dar'daugiau iš mūsų 

pareikalaus. Suvargę J»asau-ną jis nepareme. Savo iš
mintingais patarimais j i f. 
vedė silpnuosius pergalės ke
liais. veikliuosius prie dar 
didesnių pastangų, pasišven 
tusius savo gyvu pavyzdžiu 
prie didvyriškų darbų.

Jis buvo Bažnyčios paži
ba, lietuvių tautos šulas. Jis

lyje lietuviai prašys pagal
bos, nurodymų, patarimų, 
ar galėsime jiems juos duo
ti? Mūsų jaunimas prašo va
dų, daugiau vadų organiza
torių. Mūsų šlubuojanti 
spauda laukia paramos, nes 
dabartiniai tautos šulai ne-

i bės
! jau nepertoli. Rodos, dar 

neseniai mes tą šventę mi- 
i nėjome, o ji ir vėl jau čią 
j pat. Mums metai prabėgo

, greitai. Bet mūsų artimie 
I siems tėvynėje kenčiant sve- 
1 timą priespaudą, pabaudas 
| ir kankinimus, gal, dešimt

mečiu virto. Bet visgi vieni 
j metai vėl arčiau laisvės.

Šių metų sukaktis jau ne
paprasta: sueina 25 metai, 
kaip Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma valstybė. Kiek 
džiaugsmo, kiek krykštavi
mo būtų minint ridibrinį ju
biliejų. Deja to neb.-'3. nes 

v Verne Case, 45 m., tėvas 15 vaikų, ex-police chief of džiaugsmą temdo baisus 
St, Edvvards, Nebr., įsirašė Chicagoje į Navy krantų pat-. ver£U°s šešėlis. Tačiau ir 
rolius. WAVES oficer lt. Frances Rich, duktė filmų žvaigž- pro ašaras norisi Pydžiau-

dės Irene Rich, liudija indukcijoje.

buvo didis jaunimo mylėto- i įstengia panešti tą sunkią 
jas; organizavo juos orga- j naštą, kuri buvo užkrauta 
nizacijose, telkė lietuvybės: ant jų pečių.

darbe. Ar galima rasti lie- į Ar mes galime Mlj pasy. 
tuvių tarpe didesnį spaudos. v-g isi t į reika.rėmėją, bendradarbį, platin-Į )ams? A ,iwe žiartti prQl> panaikino visą eilę avern 

toją čia Amerikoje, kaip a

Devintinės - Lietuvoj 
jau darbo diena

(LKFSB) Naciai Lietuvo-

TIK PUSĖ VALANDOS LAIKO BUS TIKIETAMS 
ĮSIGYTI

Dėl to Vasario 16 minėti visi jsigykim 
tikietas iš anksto.

Lietuvos Nepriklausomy souiybės aklą, tai šiandien, 
sukaktis vasario 16 d. gal, negalėtumėm nei kalbė-

piais išplinta iki epidemijų 
kaip tas yra atsitikę su vi 
durių šiltine, dezinterija 
(kruvinoji), bei dėmėtąja 
šiltine.

gti praeitimi. Juk jei ne 
drąsa tų 20 vyrų. kurie prieš 
25 metus paskelbė neprikla;

I vasario 14 d., Orchestra
Hali. Renginio komitetas

1 prašo visų pirkti bilietus jau 

dabar. Tą dieną turėsime tik 
pusvalandį laiko prie lange
lio bilietų pardavimui, nes 

; durys atsidarys 2 vai. gi * 
! programą turime pradėti ly
gi ii 2:30. Programa bus tik
rai žavinga ir ji paskelbta 

i trumpoje ateityje. Laisvutėti apie nepriklausomybę. L)a 
bar gi Lietuva per tą trum
pą laikotarpi laisvo gyveni- , TTzmon.1 | (LKFSB) Vienas įs ga
mo, įrodė, kad ji pilnai gali , • ' T • * - ,-1 J 1 ® besniųjų Lietuvos zurnalis
b? svetimos globos gyventi . . .. ' . .® tų Juozas Kebuotis, kurs
ir visms atžvilgiais progre-| ...r » daugeliai Amerikos lietuvių 
suoti. ... ....yra pažįstamas įs jo zurna- 

Džiaugdamiesi šios šalies lo “Naujoji Romuva”, tebė- 
laisve. minėkime šią reikš- ra Kaune.
mingą tėvynės sukaktį kaip _____ ____________________
tinka geriems jos valkams. j Q SERNER

Didžiulis minėjimas įvyks UBT1V1S AK1Ų ,,,inTOJA;, 
--------------------------------------------- — 25 Metų Patyrimo

Tel.: YARda 1835)
Pritąikę Akinius. 

Kreivas Akis 
1 Ištaiso

Ofisas ir zYkinių Dirbtuvė 
Kampas S4jth Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų 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, 
i VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

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 1373

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS'
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tel. STAte 7.772Y

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

T,k vien* pora ekiu vlRam gv 
venlmul. Saugokite Jas. leisdami 
lAeRsamtnuotl jos moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslsf

Rali sutelkti 
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalins
vtsą akly įtempimą. .

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

OPTOMETIUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lR-toa
Telefoną*: CAMAL. 0538. Cblcagv 

OFISO VAIDAM IMIS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki M 19 p m. 

Trečiad. lr loktad. 9:10 a m 
Iki 7:09 p. no

čių. Taip Dievo Kūno šven
tė — Devintinės jau buvo 
darbo diena, nors anksčiau 
ta diena Lietuvoje buvo la- 

i bai iškilmingai švenčiama. 
Matyt naciams nepatinka re
liginės eisenos, kurios tą die
ną paprastai buvo daromos 
iškilmingesnėmis miestų gat 
vėmis.

pirštus, lengvapėdiškai į mū 
sų amerikiečių lietuvių atei
tį? Nemanau. Mums. ameri
kiečiams, tėkš vaidihti svar
bi rolė Lietuvos atgaivint* 

fne, mūsų pačių problemų 
išrišime, mūsų jaunimo, or- 

Ar mes galime pasilikti ‘ ganizacijų. spaudos išgelbė- 
nepastebėję tų darbų? Ar jime. Kiekvienas nori, kad 
mes galime palikti nepager- tas katalikybės, lietuvybės 
bę šios prakilnios asmeny- kūnas liktų sveikas. Jei gal- > » v
bės? Ar neįamžinsime jo vos ir širdys nebus sveikos,'AnfdHdS SCrkŠfldS ” 
vardą? prie ko mes prieisime. Tad

Kiekvienas iš mūsų sąži- J“ norime ®veikV ^niiptin-
ningai pasiklauskime šiuos S* vad«- tllrime tuos P’ty® 
klausimus, ir sąžiningi! ’į rlšauklėti, kad jie galėtų ves
iuos atskykime. Atsakę į U mūs4 v!įku3 Pa-

bekmingu Bažnyčios ir Tau
tos gyvenimu. SPA

a. kun. dr. Jonas Navickas? 
Nemanau. Kur tik mes sa
vo akis pakreipsime, maty
sime, kad kun. dr. Jono Na
vicko veikla palietė visą A- 
merikos lietuvių gyvenimą.

juos rasime, kad turime at
likti visa tai ką užribriežė- 
me padaryti pereitame sei- j 
me, laikytame vasario 2 d., 
1942 m., Aušros Vartų pa
rapijos salėj.

Mes pasižadėjome užpil
dyti jo vardu įsteigtą fon
dą, kurio lėšos paskiriamos 
klierikų auklėjimui. Fondo

Lietuvos žmonės 
gerbia savo didvyrius

filosofijos daktaras
(LKFSB). Vienas iš 

besnių Lietuvos inteligentų 
kurs paskutiniu metu gilino 
savo studijas ir užsienio 
aukštosiose mokyklose, da
bar yra Lietuvoje ir gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

ga-

Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DUODAM ANT MOKGICIU UZ

4,
,UK JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $G,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and superviscd by (J. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

l’hone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos sky“ i priežas
ties spalvų ncregejimu — (coldr 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį-#'

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Lietuvoje labai plinta
(LKFSB) VII, 17, minint1 sunkios ligos 

Darius ir Girėno mirties su-i (LKFSB) Dėl silpno mais 

kaktj. Kaune ant Nežinomo- to, dėl visokių perėjūnų tarp 

išvargintų Lietuvos žmoniųjo Kareivio kapo buvo pa- 
kvota — $10,000 toli gražu j dėta 38 vainikai ir daugiau 
dar neišpildyta. Ką turime . kaip 46 gėlių puokštės-bu- gos, trachoma bei kitos lim-' 
daryti? Viena: šiais 1943[kietai. 'pamos ligos, kurios prolar-

plinta džiova, venerinės Ii-

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EW1CH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIKginia 1141

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida. 1912
Parašyta Atlv. CHARLES P. Iv\L 

"THE BASIC PKINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSIIIP”
ši knygutė linkaiimi pritaikini.i b ug- 
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, Ir yra ne
vien nepiliečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet Ir 
piliečiams dėl pla- 

i ti'snio žmiojimo a- 
| pie Suvienyt ų Val
stijų valdžią. Joie 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių Ir anglų kal
bose. kurie yra Cliarics

pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra :i5<-.

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

Chicago, Illinois

>4 .

IV.ll

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki I ir nuo (i iki S vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CĖIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 YVest 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, Ketv ii tndieniuia 

ir Pnnktadiemais
Valandos: 10 12 ry te, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieuiais 

ir Šeštadieuiais
Valandos: 3 — 8 jiopiet,

Ofiso Tel...................VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

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

1.1 TT LE GAME’’ lnUr-«aViUrtooaciŠMJt^-By B7L!nk !
— .II !■> —«—---- Iii* II* III. ą ■■ Į a _______

s

Ho, \ ĄiH-r čboiN' OJCTh ~VHe HBAT
“Bot t neAfto a^out Seven "Bimas 

ujko Most have ------
tToNBS To uti 6AE ue ŪMAS IH A LiC ' 

pAd-CY 'TOTHER NlGHT AHt> THAT TkEX 

VuANET} TDriAlAJ POREp. UDTH Auu THS 
ODO CAR/DS *OJ\Vty\ AMt> t UJAS 

Kou) TStZR.ie,u.6 
fAoST HAVE T3EEM —

• JL

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0030 
Rezideilcijoa tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Otiso vul.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 8921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofiso vul.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

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

Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kitu. (Heilo).

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 YVest 66(li Place 
Tel. REPubiic 7868

Tel. CANaI 0257 .
Rez. tol : PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.

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

YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

PLATINKITE “DRAUGĄ*

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

Telefonas IIE.VUoek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avc.

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

o nedėliomia pagal sutartj.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayettc 3210 
Rez. Tel. LAFayettc 0094 

Jeigu Ncatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

6»kmadie.niaįĮ pagal auaitarįsa^.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Aivhland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, IlL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik' 
vai. ]*opiet ir nrto 7 iki 6:50 vaL vnk?P 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE _

3241 So. Halsted šf.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO — 

Aaukite YARDS 3088

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS BUTAS)

(Vardu viršminėtos organizacijos sekančią kalbą 

pasakė Al Kumskis, vienas iš South Park valdininkų 

ir Athletic komisijos pirmininkas, per radio stotį 

WHFC, 1450 kc., ketvirtadienį, 21 d. sausio 7:45 v. v.)

Malonūs klausytojai!
Noriu šį vakarą jums pa

kalbėti apie Chicago gyven
tojų užlaikomus parkus.

Man, einant Chicago Park 
distrikto atstovo pareigas, 
tenka pranešti, kad jūsų pa
prastai vadinamos “parki- 
kės” yra nusistačiusios pri
sidėti prie karo laimėjimo 
visa savo išgale. Toks pasi
ryžimas buvo įkūnytas R. J. 
Dunham, prezidento Chicago 
Park District, Naujų Metų 
rezoliucijoje.

Karo metu reikalavimai 
gyventojų ir kareivių Chi
cagoje turi būti harmonin
gai suderinti 1943 metais. 
Net ir prieš Pearl Harbor 
mes, parkų darbininkai, per- 
matėm reikalavimus mūsų 
piliečių, gyventojų ir tarny
boje esančių vyrų.

Mūsų kasdieninės parei
gos nesimainė ir nemažėjo. 
Mes matėm, kad savo dar
bu mes turėsim prisidėti 
prie pakėlimo gyventojų e- 
nergijos ir moralės; ypatin
gai tų žmonių, kūrie dirba 
karo gamyboje. Mes taipgi 
žinojom, kad turėsime gy
ventojams suteikti pasilink
sminimo progų ir atletikos 
programas kareiviams, jū
reiviams, marynams ir pa
kraščių sargybininkams, ku
rie parvažiuoja atostogų. 
Iki šiol mes didžiuojamės 
savo darbuose.

Civilian Defense
organizacija

Mes kooperuojame nuošir 
džiai su įvairiomis organi
zacijomis ir dedame pastan
gų pagerbti Civilian Defense 
organizaciją, kuri taip pa 
vyzdingai vedama, kad net 
kiti didesni Amerikos mies
tai ima pavyzdį. Parkų at
stovai parūpina vadus šiai 
organizacijai ir paveda gy
ventojų pinigais pastatytus 
rūmus ir reikmenis, kad iš
pildžius kiekvieną šios or
ganizacijos užsimojimą. Vis-
kas daroma, kad patenkinusI randasi ant 63.{iog ir Ash. 
šių laikų reikalavimus. Ne ( land Aye
žiūrint į tai. kad daug mū Laidota, velionio An
au darbininkų įstojo į Dė- (ano jvykgta Siandien jS 
dės Šamo tarnybą, nepai į Marquette Parko parapijog

------------------------------------------- bažnyčios į Šv. Kazimiero
kapines. XXX

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DTVTDENTŲ 
KATA

1751 W. 47th Street

sant trūkumų, parkų distrik 
tas atliko kiekvieną prade-, 
tą konstrukcijos projektą. 
Grožis Chicago parkų

Turim gražų vieškelį, ku
ris vingiuojasi Michigano e- 
žero pakrančių, nuo Jack
son Park pietuose iki Foster 
Avenue šiaurėje. Tai 17 my
lių vieškelis, kuris dabar y- 
ra čikagiečių naudojamas 
pasivažinėjimui ir nuvažia
vimui į darbą. Lincoln Park 
apylinkė dabar pertaisyta ir 
moderniškiausiai pagerinta. 
Ji teiks milijonams čikagie
čių vietą pakvėpuoti tyru o- 
ru ir pažaisti.

Taip, gerbiamieji, kiek tik 
mes galėjom, dejom pastin
gu pagerinti kiekvieną par
ką. Ne vien tik mūsų pačių 
gerui, bet, turint omenyje, 
kad parkai ir jų apylinkės 
bus reikalingi tuomet, kai 
sugrįš amžinoji taika, kuo
met mūsų kareiviai sugrįš 
namo.

Chicago Park District ir 
visa valdyba nenustos pla
navus, taisius, puošus mūsų 
parkus, bulvarus ir ežero 
pakraščius, kad jie būtų gra 
žiausi ir pavyzdingiausi vi
same pasaulyje.
Nariai Lith. Chamber of 

Commerce of Illinois

Šie pranešimai ir kiti dar

Jaunas krautuvininkas 
mirė

Buvęs westsidietis, Anta
nas Luckus, 36 metų, mirė 
sausio 22 d., 1943 m. A. a. 
Antanas buvo vienas iš pir
mųjų, kuris baigė Aušros 
Vartų parap. pradinę mo
kyklą West Sidėje 1920 m.

Šis jaunas gabus krautu
vininkas, Antanas Luckus 
yra buvęs narys Peoples 
Furniture kompanijos per 
14 metų ir vėliau tapo vie
nas savininkų K and L Fur
niture kompanijos, kuri

NULIŪDIMO -VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

bai Lietuvių Prekybos Buto1 
palaikomi duoklėmis narių, 
taigi, karts nuo karto ir pri- J 
mename vardus ir jų adre
sus.

M. J. Kiras, gerai žinomas' 
Real Estate biznierius. Nau 
jas adresas: 3261 S. Halsted 
St.

B. R. Pietkiewicz, real es 
teitininkas, insurance ir ge
neralinis kontraktorius na
mų statymui. Jo raštinė 
2553 W. 69th St. .

U. 5. laivynas skelbia 
naujus nuostolius

WASHINGT0N, saus. 24. 
— Laivyno departamentas 
vakar paskelbė naują laivy 
no personalo nuostolių są
rašą- — 138 asmenys žuvę, 
sužeisti ir dingę.

Sąrašas apima laivyną, 
marynų korpusą ir pakraš 
čių sargybą.

WASHINGT0N. — U. S. 
kariuomenę maitinti kas
dien apie 15,000 tonų mais
to suvartojama.

Sukilo vokiečių jūrinin

kai.... Iš Genevos gauta ži 
nia, kad Vokietijos karo uos
te Kiel sukilo submarinu jū
rininkų ir išžudė 38 oficie- 
rius.

Perdidelis savęs vertini

mas visuomet veda prie 

brutaliausio egoizmo.

Ne pajamos, bet žmogaus 

būdas padeda išvesti balan

so liniją tarp išlaidų ir pa

jamų. — Frost.

š. +
JURGIS KIAUŠAS

Gyveno 4 32 5 S. Artesian Avė. 
Mirė sausio 22. 1943. 3:30
vul. po piet, sulaukęa pusės 
amžiaus.

Kilo Iš Utenos apskr.. Any
kščių parap.. Kiaušo vienkie
mio.

Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter) Uršulę, po tėvais Jar- 
malavlčiutę. 3 sūnus Bronis
lovų, Juozapų, (randasi U. S. 
armijoj^ ir Kazimierų. 4 Sto
gelius Mykolų Pollakų ir .io 
moter) Onų tr jų šeimų, Po
vilų. Petrų tr Kazimierų Po
litikus, pusseserę Karolinų 
Dldžpetrienę tr jes Seimų. Lie
tuvoje — brolius ir seseris ir 
daug kitų giminių.

Kflnas pašarvotas J. Liiiie- 
vlčiaus koplyč.. 4348 S. Call- 
fornta avė.

Laidotuvės jvyks antradlen). 
sausio 26 d Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas ) Nekalto 
Prasidėjimo švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas ) šv.Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nui. švogeriai, Pusseserės Ir 
(•įminta.

Idtld. Direktorius J. Liule
vičius, Tel. LAPayette 3572.

Mažais kiekiais pienas 
nebus parduodamas

WASHINGTON, saus. 24. 
— Žemės ūkio sekretoriaus 
Claude R. Wickard paskel
bė nuosprendį, kuriuo nus-( 
tato, kad pienas Visur būtų 
parduodamas ne mažes
niais kiekiais, kaip tik kvo
rtomis, jei parduodamas 
stikliniais buteliais. Pusk- 
vortėmis pienas gali būti 
parduodamas tiįc ypatingo
se viešose vietose, kur su
vartojamas, tai yra, neneša- 
mas namo vartoti.

Tuo būdu, sako sek ret &- 
rius, bus sutaupyta vyrų 
jėga, pristatymo priemonės, 
gazolinas ir padangos. -

R E I K A I, I N G A HELP VVANTED — MOTERYS

BBČERIS reikalingas tuojau. Gali 
būt vidutiniško patyrimo. Gera mo
kestis ir sųlygos. Atsišaukite sekan
čiai :

“DRAUGAS, Box 72.
2334 So. Oaklev Avė.

PARDAVIMUI

TURI BUT PARDUOTA j 15 die
nų graži mūro cottage. Pardavimo 
priežastis — senatvė. 2 fletų, 4 lr 
3 kambarių. Tiktai $500 jnešus 
balansų galima išmokčti kaip ren
dų. I.ibai grąžoj vietoj prie par
kų. Gera transportacija. Atsišau-‘ 
kite kuogreičiausia. Tokia bargenas 
ilgai nelauks. Krepkitčs sekančia:

1848 W. PERSHING RD.
• (39tli St.)

VĖLIAVOS

IR SERVICE VĖLIAVOS

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

RAN. 2385
FLAGS - BAN NERS - BADGES

R A N E ŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitų, manda
gų ir veiklų parBavitiro patamavi. 
mų. Mes turim abvirš 2.000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor. 28 me
tai kaip Real Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVĖ.. Plione CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems nmrgičlams. Nuo 
ki S 10.600 už \r/r Gaukite 

<ų veltui apkaltint imu.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52ntl Avė. 

Plione: CICERO 453.

Kas laisvę brangina, 

perka War Bonds.

tas

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HFI.P WANTED 
ADVERUSING DEPARTMENT 

127 No. Drdrbom Street 
Tel. RANdolnh 9488-94X9

itEI.P MANTED — VYRAI

Warehouse Vyrai 
Ir Stock Handlers

Nuolatiniai Darbai 

40 Valandų Savaitėje 

Laikas ir Pusė Už Virš-Iaikį

PO IŠSIMOKIMO, ATOSTOGOS 
YRA DUODAMOS SU U2M0- 
KESNIU. GRUPES INSURAN
CE APDRAUDA IR KITI NAU
DINGI PATOGUMAI. DARBO 
VIETA RANDASI: 1030 WEST 

įNORTH AVĖ. KREIPKITĖS 
FIRESTONE WAREHOUSE 

49TH IR OAKLEY 
ARBA SAUKITE: 
LAFAYETTE 3144

Y A R D M E N

Dirbti anglių yarde. Nuolatinis 
darbas.

ERED R. SIEVERS COAL CO. 
7461 S. Tx»we

FREIGHT HANDLERS 
GERA MOKESTIS 

Kreipkitės prie Door 5. House 3. 
NATIONAL CARLOADING CORP. 

13t4i lr Clark Streets

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

GARDEN CITY MIRROR 
A. SHOCK \VORKS 

1936 S. I’atrfield

DIRBTUVES DARBAI

DfiL
MATERIAL HANDLERS 

. TVIRTIEMS DARBININKAMS . 
PASTOVUS DIENOS DARBAI

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

Victor Mfg. (f: Gasket Co.

5750 W. ROOSEVELT

SPOT WELDERIAI 
PUNCH PRESS 

KARO DARBAI
Atsineškite prirodymų pilietybės. 

Atsišaukite j Employment Ofisų.
H A KRIK HUB RED A- SPRING UO. 
1315 S. 55tli (Vairt, Cicero, III.

VVOODVVORKERS — patyrė ma
chine hands dirbti naktimis. Nuo
latinis darbas.

KROLI, BROS. CO.
1861 S. Michigan

$866 VYRAI
PRIE SVARBIŲ KABO DARBŲ

Mainanti sbit'tai. Dirbtuvės patyri
mas pageidaujama. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, puikios darbo sų
lygos. Ligos pašelpa. atostogos su 
mokesčių. Pelno dalinimo pienas po 
vienų metų tarnystės. Pasitarimams 
nuo pirmadienio ištisai šeštadienio 
8:30 ryto iki 5 vai. popiet. Mūsų 
transportaci ios komisija pagelbės 
jums kas link transportacijos.

THE VISKING CORP.
6733 W. 65tli St.

LUMBER HANDLERS 

Paprasti Darbininkai 

Mokiniai Tally Men

ir Tally Men

PASTOVUS DARBAS. 6 DIENOS 
SAVAITĖJE, LAIKAS IR PUSE 
VIRS -JO VAL. GEROS DARBO 
SĄLYGOS. YPATINGAS DOMĖ
SIS BUS ATKREIPTA PATYRU- 
STEMS VYRAMS. MATYKI MR. 
JOE BUTLER, ASS'T SUPERIN
TENDENT, MAIN YARD.
Edvvard Hines Lumber Co.

2431 S. Wolcott Avenue

Imkite Blue lsland Avė. kara iki 
Wolcott Avė. ir eikite pusę bloko 
j pietus iki lentų sandelio.

DEFENSE DARBAI
Gera proga South Side vyrams, kurie 
dabar nedirba Defense darbų. Pri
rodymai pilietybės reikalinga. Ap- 
likaciias priimam darbo dienomis 
nuo 8 ryto iki 4 popiet ir šeštadle-. 
niais.

INGERSOLI, STEEL JS DISC.
1030 VV. 120tli St.

MERGINOS

MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės j —
STANDARD COU. PRODPCTS CO. 

4910 Rloomlngdale Avė.

MERGINA reikalinga prie rašomos 
mašinėlės Ir atlikti abelnus ofiso 
darbus. Taipgi VYRAS reikalingas 
pagelbėti stock rūme ir prie apva
lymo darbų. Nereikia patvrimo.
VVTSCONSIN INDUSTPIAL PARTS 

COMPANY 
2446 S. Pralrle Avė.

MOTERIS RENDI’OJA KAMBARĮ 
PORELEI ar merginai. Virtuvės pa
togumai duodama. Nėra kitu apsi
gyvenusių. Pajaukite telefonu —

REPUBLIC 7726

MERGINOS — MOTERYS
PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

Automatic machine darbai. 40 va
landų savaitėje. Mes išmokinsim. 
Darbas švarus ir malonus, pasto
vus. gera mokestis su tiesiogine va
landine ratą ir 8 vai. diena. Pamo
kų shiftai prasideda 4 25 popiet 
ir 12:25 vidurnnktj. Ligos pašelpa. 
Atostogos su mokesčiu po 1 metų 
tarnvstės. Pasitarimas nuo pirma
dienio ištisai šeštadienio 8:30 ryto 
iki 5 vai. popiet. Veltui bus pa
tarnavimas nuo 63rd ir Kedzie j 
dirbtuvę ir atgal naktimietns dar
bininkams. Atsišaukite i

TIIE VISKING CORP.
6733 W. 65th St.

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai irengtol skalbyk
loje. Skalbtam tiktai uniformas ir 
rankšluoščius. Tinkamos valandos lr 
darbo sųlvgos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadieni, t?.pr 9 iki 
1 1 vai. ryto.

MARęns co.
2652 W. Montrosc Avė.

APARTMENT HOTEL TARNAITES 

Kreipkitės ) I.inen room.

1266 N. DEARBORN PKWY

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Nuolatiniai darbas.

RANFORD INK CO.
816 W. Congress Street

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic blndlng amatų. Patyrimas 
nereikalinga. laibai (domus darbas. 
Dienų lr naktj shiftai, greitas Įsidlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sliermon Kt.

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj 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. 

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohio St.

SVVITCHBOARp OPERATORRS — 
viena su stenografės patyrimu pa
geidaujama

SANEORD INK CO.
846 W. Congress St.

LAUNDRY MEROINOS ar MOTE
RYS. Nereikta patyrimo. Dirbti pil
na laikų ar dalinai. Gera mokes
tis. i

ANTISEPTIC LAUNDRY 
1666 W. Grace

VALYMUI MOTERYS ir dalinio lai
ko TARNAITES. Kreipkitės j I.inen 
r-oom.

1266 X. DEARBORN PKWY.

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

FANNIE MAY CANDY CO. 
1137 W. Je/kon Blvd.

RAILROAD

MOTERYS IKI 38 METŲ 
Valyti Traukinių vagonus ir atlik

ti kitus Traukinių darbus.
Kripkitės:
Room 400 323 W. Polk

' PENNi R. R.

MOTERYS — pr6ė lengvų dirbtuvės 
darbų priklijuoti antspaudas ir pa
kuoti.

SPRAGUE WARNER. KENNY 
CORP.

2653 W. Arthington

MERGINOS
Kurios gali dirbti vyro darbų dirb
tuvėje dirbant pusiau-defense dar
bus. Nuolatiniai darbai, regullarės 
valandos ir virš abenlnai mokanti 
alga.

CONTAINER CORP. OF AMERICA 
1361 W. 35ttl St.

Kas gerai gyvena — Ilgai 
gyvena. (Du Bartos).



-t-
--

rn
-

T

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

034 South Oakley Ave. Chicago. Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subacriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertiaing in “Drauga*’’ brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6 00; Pusei Met.u — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— 37.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- 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 |rumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Ciass Matter March 31, 1916 at Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879.

Pragariškas Hitlerio planas
Praėjusią savaitę New York Times įdėjo savo kores

pondento C. L. Sulzbergerio rašinį, kuriame jisai pie
šia nepaprastai liūdną ir skaudų Hitlerio dominuojamos 
Europos vaizdą. Tasai rašinys dar labiau ir aiškiau 
atverčia nacių tikslų knygos lapus, kuriuose matyti, 
kodėl Hitleris pradėjo karą ir kokiais metodais savo 
tikslo siekia.

Pavergtųjų tautų vyriausybės, kurių laikina buveinė 
yra Londone, aiškiai nustatė, kad, jei nebus padėta 
didžiausių pastangų šiemet karą laimėti, nacių paverg
tosios tautos atsiras pavojuje būti išnaikintoms arba 
taip palaužtomis, kad joms sunku bus kuomet nors 
beatsikelti.V
Milijonus jau išžudė<•» , •»

Hitlerio slaptoji policija (Gestapo) jau ligšiol šim
tus tūkstančių įvairių tautų žmonių išžudė. Milijonai 
išmirė badu ir nebepanešdami tunkią priespaudos ir 
persekiojimų naštą. Be to, daugelio mažesniųjų tautų 
žmonės išvežami Vokietijos gilumon be vilties būti 
sugrąžintais atgal į savo tėvynę. Vergija, teroras smau
gia ir tuos, kurie dar tebėra savuose kraštuose. 

UŽKARIAUTŲJŲ KRAUJAS...

Visai teisingai New York Times viename savo edito- 
rijale rašo, k^d. sekdami nacių kariavimo metodus, da
bar puikiai galime suprasti Hitlerio šūkį — “kraujas 
ir žemė”. Užkariautųjų tautų Krauju Hitleris siekia 
naujų žemių, dirvos vokiškosios rasės ekspansijai. Kad 
tą žemę arba dirvą laimėti, jis turi išnaikinti visus 
žmones, kurie ligšiol joje gyveno. Jis to ir siekia. Be
veik kasdien gaunama žinių, kad nacių pavergtuose 
kraštuose žmonių gyvybės krinta, lyg rudenį lapai nuo 
medžių. Ką gali vokietina, kurių nepajėgia suvokietinti 
— išveža, likusius badu marina ir išžudo.

AMERIKA — IŠGELBĖTOJA

Labiau įsigilinus į p. Salzbergerio rašinį, vaizduojantį 
pavergtųjų tautų kančias, atpasakojantį kokiais kru
vinais keliais Hitleris siekia įvesti Europoje ir visame 
pasaulyje savo ‘‘naują santvarką'’, reikia tik dėkoti 
Dievui, kad Amerika visa savo galybe įstojo į karą 
prieš nacizmo baisųjį siaubą. Amerika yra vienintelė 
pavergtųjų išlaisvinimo ir tautų gyvybės išgelbėjimo 
viltis.

Nacių tikslas — tautas išnaikinti
Kai naciai pradėjo savo .pragariškus žygius, ne visi 

manė, kad jie eis prie to tikslo, kurį užsibnežė ir kad 
eis taip žiauriais, nežmoniškais keliais. Nacių teisių 
“ekspertas” Werner Best savo laiku rašė; “Istorija mo
ko, kad naikinti kitų tautų žmones neprieštarauja gy
venimo tiesoms, jei tas naikinimas yra pilnas”. Ir pat
sai Hitleris savo knygoj “Mein Kampf” panašiai rašė. 
Jis aiškiai pabrėžė, kad išugdymui ‘‘aukštesnės civili
zacijos” yra reikalinga pavergti “žemesnes”, užkariau
tas tautas. Ir ši Hitlerio programa dabar vykdoma. Ne
paisant, kad ir greičiau karas baigtus, naciai dus pa
darę Europoje nepaprastai daug žalos ir to kontinento 
atstatymo darbas po kard bus daug sunkesnis, negu 
galima sau įsivaizduoti.

Bet, aišku, juo greičiau bus sutriuškinta nacių pra
gariškoji mašina, juo bus geriau. Dėl to ne be reikalo 
Jungtinės Tautos visas savo jėgas įtempė, kad kuo 
greičiausiai sudaužyti Berlyno-Romos-Tokio ašį.

Bendras Chicagos lietuvių Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų sukaktuvių minėjimas yra ren
giamas vasario 14 d. Orchestra Hali. Kiekvieno sąmo
ningo lietuvio pareiga šiame minėjime dalyvauti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS Pirmadienis, sausio 25, 1943

Dešimtuku vajus
“The National Foundation Fof Infantile Paralysis” 

pradėtas vajus sėkmingai eina. Dešimtukai į Baltąjį 
Namą Prezidento Roosevelto vardu jau eina. Tie de
šimtukai yra skiriami kovai su paralyžiaus liga, tuo 
baisiuoju krašto priešu, kurs tiek daug vaikų sužaloja 
ir nelaiku į kapus nuvaro. Iš tų aukų, Prezidento Roose
velto gimtadienio proga’ surinktų, įsteigtos specifinės 
ligoninės nepaprastai didelį darbą atlieka. Užlaikoma, 
gydoma ir auklėjama tūkstančiai vaikų paralyžium iš
tiktų.

Jau kelinti metai, kaip tasai dešimtukų vajus yra 
vedamas. Jis turi didelio pasisekimo, nes visuomenė 
gerai žino, kaip puikų ii naudingą kraštrfi darbą dirba 
“The National Foundation For Infantile Paralysis”. 
Šiam sąjūdžiui nuoširdžiausiai pritaria patsai Prezi
dentas Rooseveltas, kuris nekartą yra pabrėžęs, kad 
nieko nėra artimesnio jo širdžiai, kaip vaikų ir, aps
kritai, visų žmonių sveikata.

Prezidento Roosevelto gimtadienis bus minimas šio 
mėnesio pabaigoj. Jam bus didžiausias džiaugsmas, jei 
šiemet dešimtukų vajus bus dar sėkmingesnis. Dešim
tukas kovai su vaikų paralyžium, tai bus Prezidentui 
maloniausias pasveikinimas jo gimimo dienoje.

Kaip rinkti dešimtukus, kaip juos pasiųsti, informa
cijas rasite kituose dienraščio puslapiuose.

Pairi joliškai pasielgė
Karo metu darbininkų streikai ne tik kad nėra pagei

daujami, bet ir kenksmingi. Jie sudaro pavojų krašto 
saugumui.

Paskutiniuoju laiku streikavo Pennsylvanijos kieto
sios anglies keliolika tūkstančių darbininkų, nes jų rei
kalavimai nebuvo išpildyti.

Žinant, kaip karo pramonei yra reikalinga anglis, 
buvo padėta daug pastangų, kad streiką kuo greičiau
siai baigti. Pagaliau patsai Prezidentas Rooseveltas 
turėjo savo žodį tarti. Ir reikia su pasitenkinimu kons
tatuoti faktą, kad kasyklų darbininkai paklausė Pre
zidento prašymo ir sugrįžo prie darbo. Jie pasielgė pa- 
trijotiškai. Ir, be abejonės, tasai faktas nebus užmirš
tas.

Smerktinas reiškinys
Praėjusiais metais “linčio teismu” buvo nužudyti pen

ki žmonės. Vadinas, vienu daugiau, negu 1941 metais. 
Tai bloga žinia. Toks “teismas” civilizuotam kraštui 
gėdą užtraukia. Vyriausybė, visuomenės vadai ir spau
da turėtų kooperuoti, kad kartą ant visados pasmerkti 
linčiavimus. Toks “teismas” yra ir nežmoniškas ir ne
krikščioniškas.

Lietuvių Kultūrinis Institutas dar vieną naudingą 
knygą anglų kalba išleido: “Lithuanian Language”. šią 
knygą reikia plačiai paskleisti šviesesniųjų amerikiečių 
tarpe.

SPAUDOS APŽVALGA |
Bolševikai nervinasi

“Amerika” rašo:
“Bolševikų spaudai baisiai nepatiko lietuvių vie

nybei pasitarnavę neseniai New Yorke įvykę suva
žiavimai. Jų Mizara, iš didelio neramumo, net eilė
raščio forma bandė išreikšti savo dvasios menkystą.

“Jiems labai baugu, kad įvairių pažiūrų lietuviai 
gali bendru žygiu remti Amerikos karo pastangas 
ir pagelbėti Lietuvai, kurios laisvė ir nepriklausomy
bė užtikrinta Atlanto Carteriu ir jos žmonių didžiau
siomis aukomis. Jie tyčiojasi, kad amerikiečiai lie
tuviai gerbia Amerikos pripažintą Lietuvos Pasiun
tinybę.

“Tegu jie ūbauja ir verkšlena, klek tik jų nublukę 
jausmai leidžia. Patriotingi Amerikos lietuviai žino 
savo kelią!”
•

Žinios apie Radėkg
“N. Gadynė” praneša:

“New Yorke leidžiamas rusų socialdemokratų žur
nalas “Socialističeskij Viestnik” gavo žinių, k>ad Ru
sijoje tragingai mirė plačiai žinomas komunistas o- 
pozicionierius Kari Radek. Jį nušovęs čekistas sargy
binis.

“Savo laiku Kari Radek buvo stambi figūra — už
sienio reikalų komisariato spoksmanas. Bet vėliau jis 
sušipyko su Stalinu, pasidarė opozicionierium. Kaip 
ir daugelio kitų Lenino “senosios gvardijos” narių, 
jam buvo suruošta “ėistkoe byla” — Radekas pa- 
omerkta 10 mėty kalėjimo.

Lenkijos vyriausybės iš
trėmime nariai Londone pa
skelbė žinių, kad nacių Ges- 
tąpo (slaptoji policija) pra
dėjo naują lenku naikinimo 
darbą. Varšuvoj ir Silezijoj 
suimama labai daug lenkų. 
Buvę pasipriešinimų. ‘ ‘Va
lant” Sileziją nuo lenkų gy
ventojų, viename tik mies
telyje išžudyta 1,700 žmo
nių.

Matyt, naciai tikisi, kad 
rusų ofensyvą sieks net Si
leziją. Ten numato didelį su
sirėmimą, dėl to Ir varo 
lauk vietos gyventojus.

Silezijoj vokiečiai stato 
apsigynimo liniją. Tą staty
mo darbą dirba iš žydų su
daryti darbo hatalijonai. Len 
kų premiero pavaduotojo 
Mikolajczyko pranešimu, tie 
darbo batalijonai, kurie dar
bą užbaigia, tuoj esą išžu
domi.

Rods tai neįtikėtina. Bet 
taip yra. Ir ne tik Silezijoj, 
bet visur, kur tik nacių ran
kos galėjo pasiekti.

Lenkų katalikų spaudos 
agentūra Amerikoje ’išsaun- 
tinejo laikraščiams komuni
katą apie baisią žydų būklę 
Lenkijoj.

Anot to komunikato, na
ciai Lenkijos žydus nepapras 
tai žiauriai persekioja. To
kių persekiojimų niekuomet 
istorijoj dar nėra buvę.

Lenkai katalikai griežčiau 
siu būdu protestuoja prieš 
nežmoniškus žydų kankini
mus.

*
Lenkų katalikų komunika

te pabrėžiamas ir tasai fak
tas, kad nacių veiklūs pro
pagandistai dėl žydų perse
kiojimų kaltę norėtų primes
ti lenkams ir lietuviams.

Naciai, suprantama, savo 
biaurius darbus norėtų ki
tiems primesti. Bet pasau
lis žino, kad žydų ir kitų pa
vergtųjų žmonių krauju yra 
suitaškytos vokiečių nacių, o 
ne kitų rankos.

(•
Visi sąmoningi katalikai, 

ar jie bus lenkai ar kitų tau
tų žmonės, persekiojamuo
sius žydus užstoja.

Krikščioniškoji artimo 
meilė to reikalauja.

Užstoja žydus ir Jo šven
tenybė Popiežius.

' ■ ~~

Kas įvyko prieš 25 m.
' Lietuvos reikalai... Vil

niaus draugijų tarpe pirmoj 
vietoj statoma: Lietuvių 
draugija nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti. Draugija vei
kia nuo karo pradžios, ji į- 
sisteigė 1914 m. lapkričio 
mėnesį. Draugijos tikslas

BIELINIO SLAPTA KOVA IR MIRTIS

- Knygnešiu karalius. - 20 m. vyras mokykloje 
su vaikais. - Pečiuje paslėptas nuo žandaru.
- Lietuvio kaimiečio prakalba Prancūzijos 
sostinėje. - Viduržiemy 2 meilias brenda 
upeliu. - Juodoji lenta apmirusioms
inteligentams.
Knygnešis, tai vardas to, Į 

kurs kiekvieną minutę jaus
damas, kad gali būti pašau
tas, slapta su knygų pun
dais slinko naktimis pro sar
gybinių eiles, nešdamas dva
sinį dinamitą, kurs sprogdi
no nelaisvės pančius ir ug
dė savanorių — kovotojų 
nuotaiką. Žymiausis iš tų 
knygnešių Lietuvoje yra bu
vęs Jurgis Bielinis, už savo 
didelę drąsą ir nuveiktus 
darbus pavadintas “Knyg
nešių Karaliumi’ Šiomis; 
dienomis sueina 25 metai 
nuo jo mirties ir pridera, 
kad mes atsimintume tą 
žmogų, kurs save buvo vi
siškai užmiręs dėl savo tė-: 
vynės.

šelpti nuo karo nukentėju- ■ 
sius šiose gubernijose: Kau- i 
no, Suvalkų, Vilniaus ir Gar-1 
dino. Greitu laiku draugijai 
savo veikimu tapo žinoma 
visiems Lietuvos gyvento- 
jams. Draugija turėjo 150 
skyrių įvairiose Lietuvos vie 
tose, piniginė apyvarta kas 
mėnuo siekė nuo 100 iki 150 
tūkstančių rublių.

Visus draugijos reikalus 
veda tam tikras komitetas. 
Nuo 1915 metų, rugpiūčio 
mėnesio, komitetas pasida
lino į dvi dalis: viena dalis 
išvažiavo Rusijon ir apsigy
veno Petrapilyje, o kita da
lis pasiliko Vilniuje. Lietu
vių komitetas išlaiko Vilniu
je įvairias lietuviškas įstai
ga. .

Vysk. Valančius jam 
pavedė slapta pernešti 
3,000 rublių

Jis buvo tik 15 metų. kai 
mirė jo tėvas susikrimtęs, 
kad ponas atėmė jo žemę. 
Beaugdamas Jurgis Bielinis 
įsitikino, kad Lietuvos kai
mų žmonės dėl to taip ken
čia neteisybę, kad yra ne
mokyti. Todėl jis pats ry
žosi siekti šviesos. Mokėsi 
Šiauliuose, Mintaujoje, Ry
goje. čia jam teko sėsti į 
vieną suolą su vaikais, nors 
jis jau turėjo 20 metų — 
paaugęs pradėjo mokytis. 
Bet dirbo ne juokais — per 
2-3 vakarus taip ir sutirp
davo svaras žvakių bebudint 
prie knygos. Norėjo jisai 
likti kunigu. Susirinkęs pi
nigų nuvyko į Kauną stoti 
kunigų seminarijon, bet jį 
kažkas apvogė tuo sutruk- 
dydamas jo planus. Galbūt 

, besvarstant savo pššAūkimo 
klausimą jam teko susipa

žinti ir su vysk. Valančiu
mi, kurs juo tiek pasitikėjo, 
kad įdavė jam pergabenti į 
Prūsus 2-3,000 rublių už lie
tuviškas knygas. Nuo to lai
ko jis ėmė dažniau į Tilžę 
gabenti Valančiaus rankraš
čius, pinigus, o iš ten — 
vyskupo parašytas ir slap
ta išspausdintas knygeles.

(Bus daugiau)

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

(CICERONAS).

LAIMINGAI IŠSIGELBĖJO

Seržantai De Wayne Schlosser (kairėje) ir John Fre- 
derick lipa šypsodamiesi į krantą po to, kai jie nusileido 
parašiutais saugiai iš armijos transportinio lėktuvo (už
pakalyje), kuris susidaužė Potomac upėje, Waahiugton. 
Visa įgula buvo išgelbėta

r
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ar daug kas taip 
"Draugę" įvertina

Su šiuo laišku siunčiu pre
numeratą .už “Draugą ”, Taip 
pat laikau už garbę pasvei
kinti “Draugo” leidėjus ir 
visą redakciją linkėdamas 
geriausio pasisekimo ir iš
tvermės sunkiame darbe, o 
ypatingai dabartiniu laiku 
leisti dienraštį yra neleng
vas darbas.

Aš esu ‘‘Draugo” skaity
tojas nuo pat pirmo nume- 
ro ir mano yra noras, kad 
“Draugas” pasiliktų per vi
są mano gyvenimą mano 
draugu. Iki šiol mano gyve
nime “Draugas” buvo kai
po kelio rodytojas, arba švy
turys. Būtų gerai, kad visi 
lietuviai suprastų katalikiš
ko laikraščio naudingumą.

J. G rudis

Iš TT. Marijonų Bendr. 
35-to skyriaus

Dievo Apvaizdos par.
VI ■

žinios
Jonas Jucius, tarnaująs 

Navy, buvo parvykęs trims 
dienoms aplankyti savo tė
velius. Pasakoja, daug ap
važiavęs Europos kraštų. 
Matęs visa. Y ra pasižymė- > 
jęs tarnyboje. Uršulė ir A- 
leksandras Juciai turi du sū
nus ir abu tarnauja kariuo
menėj.

Dievo Apvaizdos parap. 
mokyklos mokytojoms — se
selėms “pantry party” bus 
knygyno kambary. Tikietų 
nebus. Kas ką gali prašomi 
atsinešti. Smagiai laiką pra
leisime.

Apaštalystės Maldos drau 
gija rengia “bunco party’’ 
sausio 24 d., 3:30 po piet, 
parapijos svetainėje. Nuo
širdžiai kviečiam atsilanky
ti. Pelnas eis parapijos nau
dai.

TT. Marijonų Bendradar
bių 35 skyrius turėjo susi
rinkimą 17 d. sausio ir iš
davė raportą iš įvykusios 
“bunco party”. Padarė gra
žaus pelno ir bus graži do
vana pasveikinti ateinantį 
TT. Marijonų seimą, vasario 
7 d. Naujas narys prisira
šė prie skyriaus, Antanas 
Pakeltis. Susirinkimas išrin
ko delegatus seiman; jais y- 
ra: M. Navickienė, T. At- 
roškienė, Julija Petkūnienė, 
Pulherija Vaičekauskienė.

“Bunco ■ party’' komisija 
ir valdyba dėkoja visiems 
aukotojams ir knygučių pla
tintojams ir taip pat J. F. 
Eudeikiui už kėdes ir Ant. 
Phillips, centro pirmininkui, 
už prisiųstą auką. Jasperas

------------ \
Aštuoniolikiečiai rengiasi

dalyvauti kunigo Leketo pri 
micijose sausio 31 d., Cice
ro. Leketai ilgai gyveno 18- 
toj kolonijoj ir turi daug 
draugų.

Draugijos renka atstovus 
į Tėvų Marijonų seimą va
sario 7 dieną, Aušros Vartų 
parapijoj. Šv. Onos draugi
ja sveikins su $5.00, Apaš
talystės — su $5.00, Treti
ninkai — su $5.00. Rap.

Iš Federacijos Chicago 
apskr. susirinkimo

Sausio 14 d. apskritis lai
kė metinį susirinkimą ir iš
rinko 1943 metams valdybą 
iš sekančių asmenų: pirm. 
V. Balmda, vice pirm. Ig. 
Sakalas ir K. Zaromskis, raš 
tininkė E. Samienė, iždinin
kas B. Nenartonh, iždo g’o- 
bėjai Paulienė ir Brazaus
kas.

Šiame susirinkime platų 
ir labai įdomų pranešimą 
padarė L. Simutis iš buvu
sių New Yorke suvažiavimų 
— Federacijos centro valdy
bos. A. L. T. ir L. T. T.

Seniai jau nekantrauta, 
laukta stipresnės akcijos už 
Lietuvos išlaisvinimą. Taigi 
iš pranešimo paaiškėjo, kad 
užsimezga vieningumas mū
sų tarybo-.v bei centruose ir 
rengiamoji dideliems dar
bams. Tik reikia, kad mūsų 
visuomenė stipriai paremtų 
planuojamus darbus, kurių 
taip daug yra. Atstovai 
džiaugėsi tuomi.

Išklausyta keletas rapor
tų, ypač gyvai kalbėtasi dėl 
vasario 16 minėjimo. Fed. 
veikėjai žada pasidarbuoti, 
ypač bilietų platinime. Bri- 
ghton Parko draugijos pir
mosios pasirūpino užsimo
kėti savo duokles Federaci
jai. Geras pavyzdys ir ki
toms kolonijoms. E. S.

ARMIJAI VADOVAUJA

r Mutual Federalės 
Bendrovės sus-mas 
ir jos pažanga

pitalas, jei tik savieji tau
tiečiai savo visus reikalus

SKELBKITES “DRAUGE”

a

L

• 1

... j'

Maj. gen. Alexander M. 
Patch, U. S. armijos, kuri3 
paėmė vadovauti Amerikos 

■ jėgoms Guadalcanale, jis pa- 
! vaduoja maj. gen. Alexander 

A. Vandergrift, commander 
of Marines, kuria sėkmingai 
vadovavo mūšiuose prieš ja
ponus, nuo pereito rugf.iū- 
čio.

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

BRONCHIAL
COUGHS!

Due To Colds or Bronchiol Irritotion
Stop today at any good drua store and ask for a 

bottle of Buckley’s CANADIOL Mixture (trrple 
acting). Tako a couple of sips at bedt»me. Feel 
its instant powerful effective action spread thru 
throat, head and bronchai tubes. lt starta at 
once to loosen up tbick, choking phlegm, soothe 
raw membranos and make breathing easier. 

i Don’t wait- got Buckley’s Canadiol today. You 
j get reliėf instantly. Only 45c—all druggists.

Michael P. Hogan 
Siekia Per-lšrinkti

Aid. Michael P. Hogan
Pasiremdamas savo * re- 

rekordu nenuilstančio pasi
darbavimo 13-tam v/arde 
kas link įvairių pagerinimų. 
Aid. Michael P. Hogan sta
to savo kandidatūrą dėl per- 
išrinkimo Aldermanu 13-to 
wardo.

Jis yra. endorsuotas regu- 
liarės Demokratų organiza
cijos, South Town Civic and 
Improvement aasociacijos, 
Lietuvių Demokratų 13-tc 
wardo k Ii ūbo, Polish Ho
me Owners asBoelacijos ir 
Italian-American asociaci
jos.

Rinkimai — antradienį, 
Vasario 23 d.

(Skelb.)

Nors pavėluotai, bet ne
iškenčiu neparašęs, kad Nau 
jų Metų dieną, po sumos, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
choras su savo vadu varg. 
K. Saboniu, aplankė klebo
ną. Choras padainavo “Il
giausių metų”, “Šventoji 
naktis” ir kitas. Varg. K 
Sabonis choro vardu pasvei
kino kleboną ir vikarą kun 
V. Urbą, palinkėdamas svei 
katos ir ilgai čia darbuotis. 
Kun. A. Martįnkus padėkojo 
choristams ir jų vadui K. 
Saboniui už gražų giedoji
mą per Kalėdas ir visados. 
Dėkojo taip pat smuikinin
kei L. Sabonienei už jos gra
žų smuikavimą per iškilmin
gas pamaldas.

Po visam sekė vaišės.
Choristas

Iš sęjjngiečių
veikimo

1943 metų Moterų Sąjun
gos 54 kuopos pirmas susi
rinkimas įvyko 10 d. sausio, 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.

Apsvarsčius, kuopos reika
lus, senoji valdyba perdavė 
savo pareigas naujajai. Pir
mininkė J. H. Medinienė. pa
sveikinusi eus-mą, kvietė vi
sas į talką ir išvien darbuo
tis.

Iš buvusios pramogos 
iš lietuviškų bendrovių.

DRAUGO

Laikai statymo bažnyčių 

Ir puošimo altorių Jau pra

ėjo. Dabar svarbiausiu da

lyku yra: pripildyti šalį ge: 

rais laikraščiais. (Kardino 

las Laobre).

atlikinės šioj bendrovėj. Už-
I tat, mes, šėrininkai, maty- 
i darni tokią pažangą, šiais 

Sausio 20 d. Mutual Fe-! metais stengsimės ne vien 
deralė Bendrovė adresu 2202' Pa^Ys savo reikalus atlikti 
W. Cermak Rd., turėjo me-! Mutual Fedcralėj Bendrovėj, 
tinį susirinkimą, kuriame1 bet taip pat raginsime ir ki- 
apkalbėta daug svarbių rei- tus kreiptis paskolų reika- 
kalų, pasidžiaugta bendro- ' lu- YPač Karo BonU pirkimu 
vės nepaprastai didele 1942 i Mutual Federalę Bendrovę 
metais pažanga ir galutinai adresu 2202 W. Cermak Rd., 
išrinkti trys direktoriai. 1 k'ur per daug metų turi gi- 

1943 metams Mutual Fe-1 laus patyrimo sekretorius, 
deralės Bendrovės valdybą Į Ben- J- Kazanauskas, vi-

sudaro sekantieji: John J. 
Kazanauskas — prezidentas, 
John Zelis — vice preziden
tas, Ben. J. Kazanauskas —- 
sekretorius-iždininkas, Juo

zas Misevičius — sekreto
riaus pagelb.-iždin., Antho- 
uy L. Lapinskas — legalia 
patarėjas-advokatas, Willi- 
am Duoba, Michael Kelly, j 
Joseph W. Kilikevice, Peteri 
Kraujalis, Anthony Vilkas ir. 

Joseph P. Varkala — audi
torius.

Mutual Federalė Bendro- Į 
vė 1942 metais padarė dide
lė pažangą, nes tai aiškiai j 
parodo 37-metinis raportas. , 
Kapitalas pasiekė $1,242.- 
949.64 sumos. Tas aiškiai į- 
rodo, kad lietuviai praeitais 
metais gausiai rėmė šią ben
drovę; valdyba ir direkto
riai pasitiki, kad šiais me
tais dar daugiau paaugs Mu- , 
tual Federalės Bendrovės ka

siems, kurie tik kreipsis, su
teiks greitą ir mandagų pa 
tarnavimą. J. K.

WHOLESALE
LIQUOB 
IŠTAIGA

Mveiiojame 
po Tisą 
Obicago.

REMKITB 
SENĄ 

LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, ■»».

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted Sc.

Trktoou: BOCLBVARD 0014

Į| METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Seto — Ragą 
— Radioe — Refrlgeraton — 
Washero — M&ngela — and 

Stovės.

Nationaily advertiaed itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 198
BILIETAI:

$1.25 ....................................................................... (Įžanga $1.12, taksų 13)

—ir—

75c ..........................................■................................ (Įžanga 68c, taksų 7c)

2345 So. Kedzie Avė. Chicago. Illinois

TJetuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

LIETUVA IT Ė S” MUZIKU PARAŠE............... ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠĖ ................................................................ STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS .....................................................*. PROF. A. POCIUS

VEIKALO REZISIERltS............................... ................................................................ IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDĖJA .............................................................................. L. PILIPONYTĖ ZAIKIENĖ

“ELENUTĖS” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . . ONA PIEŽIENĖ

“IGNO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks....................................................... Cliic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus puiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

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

gražiaja "LIETUVAITE".

Sokol
Salėje

2°°*5

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Ijthai gero. rAAIes moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsldnlda nuiemintomla kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MANDIENt

PEOPLfS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak Ir DuJkM, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAMNftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

APYUNKRS LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mAPcuTij
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinio Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. J 
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. ▼.

Phone: GROvehilI 2212

WHFC-l450kil,



PAMATE
PADANGĖJE

LĖKTUVĄ
Vandens racionavimas jūrose. Kaip 
Rickenbackeris vyrus ištraukdavo iš 
nusiminimo. Pajudėjo iš Ramybės 
stovio. Antrą lėktuvą išvydo.

Rickenbackeris ir šeši jo 
drangai klajojo Pacifike vai 
tčlėse tris savaites. Pergy
veno {vairiausius pavojus, 
turėjo šiurpų gyvenimą. Po 
trijų savaičių, kai jų lėktu
vas Spalių 21 dieną nusilei
do { jūras, liko išgelbėti iš 
baisių belaimiu. Apie lakū
nų pergyvenimus jūrose Lt. 
James C. Whittaker pasako
ja

Pereitą kartą rašėm apie 
tai kaip septyni lakūnai ku
rį laiką turėjo pergyventi 
jūros ramumą. O dabar apie 
kitus pergyvenimus Lt. J. 
C. Whittaker pasakoja.

18 DIENA
Išaušo 18 dieną kaip mes

liai sėdėjom. Tuo laiku Capt. 
Bill Cherry, pilotas ir ka- 
manderius iš Flying Fort- 
ress (lėktuvas), kuris turė
jo nusileisti į okeaną dėl ga
zolino stokos, įtempęs ausis 
klausės ir jo akys buvo įbes 
tos į dangų. Cherry sušuko: 
“aš girdžiu lėktuvo ūžimą, 
aš girdžiu! Girdite tai”.

Mes vienas į kitą pažiūrė
jom ir nieko nesakėm.

Vėliau mes visi išgirdom 
lėktuvo ūžesį. Capt. Eddie 
Rickenbacker Cherry pama
tė lėktuvą tuo pačiu laiku. 
Vėl lėktuvas išlindo iš debe-

DIENkASTTS DRAUGAS Pirmadienis, sausio 25, 1943

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

ŽYMI SPORTININKE LIETUVAITE 
DĖDĖS ŠAMO! ARMIJOJE

Alicija P. Gaidas 
(Gai dau skas) 

Alicija P. Gaidas (Gai-

Prasidėjimo lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą ir šv. 
Kazimiero Akademiją. Ji bu 
vo žymi sportininkė ir pro
fesionalė skitininkė (ant il
gų pačiūžų sportuodavo).

Alicija P. Gaidas, prieš iš 
vykdama į armiją, dirbo 
Philco Radio už inspektorę.

Dabar Alicija P. Gaidas 
randasi Norfolk, Va., su air 
corps, kur ji lanko mokyk
lą. Alicija yra ištekėjusi už 
lietuvio Viktoro Krause. Jos

Naciai išnaudoja Lietuvos žmones
Chicagoje gauta žinia iš 

Lietuvos, per Lisaboną, kad 
Lietuvoje išleistas įsakymas, 
pagal kurį visi vyrai turėjo 
vykti miško kirtimo dar
bams. Kiekvienas vyras tu
rėsiąs pagaminti 35 kvadra
tinius metrus malkų. To
kiam kiekiui pagaminti esan

galime pasakyti, kad lietu
viai mažai tegauna malkų, 
turi šalti. Sukirstas malkas 
naciai naudoja savo reika
lams. Naciai šiltai gyvena,
o lietuvis turi ne tik šalti, •
bet ir badauti. Naciai lietu
vius nepaprastai išnaudoja. 
Todėl lietuviai visą jėga

mu
ti numatoma trijų savaičių į veržiasi sau išsikovoti laisvę 
darbo prievolė, kuri nusta- ir nepriklausomybę, 
tyta tarp rugsėjo pirmos die
nos ir lapkričio 15 dienos.
Vengiantieji prievolės negau 
šią leidimo malkoms nusi
pirkti.

Be jokių abejojimų mes

Pasirūpinkite iš anksto
Chicagoje, vasario 14 die

ną, 2:30 v. po pietų. Orches-

COUGHS
Due To Colds or Bronchial Irritation

Hero's good nevvs for the people of t lts U. S. A. 
Canada’s greatest cough medicine is now berng 
made and sold nght here, and if you have any 
doubt about what to take this wmter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley's CANA0I0L Muture. You won’t be disap- 
pomted - if s difterent from anything else you ever 5 
used one little sip and you get instant action. Only 
45c all druggists. Satisfoction or money back.

dauskas), gimė 1917 m., va- t6vai 5™ Petras ir Veroni- tra salėje, įvyks iškilmingas
, sario 17 dieną, Chicago, Ill.,'ka’ •“ Estelle Sta- Dejjuvos Nepnklausomybas

sų ir jis skrido mūsų pusėn: Town of Lake k0ionįjoje p0 nkek ir Valerija, o brolis dvidešimt penkerių metų pa
kelių metų tėvai išsikėlė į Dovydas. Alicijos pusbrolis minėjimas. Bns įvairi ir įdo-
Brighton Park, kur Alicija Aleksandras Tilenis yra ar- ml programa.

Lėktuvas atrodė kaip 
Kingfisher, panašus į japo-

klajojame Pacifike, prie Į lėktuvą raea net krupte‘
eąuatoriaus. Saulė pasitiko 1Sjom' Bet tai buTO ne Jap°‘ 

. ~. 'nų lėktuvas, us buvo nuomane išvargusi. Diena is die .J
__ - .. mūsų uz kokių trijų mailių.uos jėgos silpnėjo. _ “ . * _

.. . i Tuojau pasigirdo musų tar-
Tą dieną, dieną vėliau ir, , , . ... .... ... i pe balsai: leiskite liepsnas,

21 dieną musų keliones po ..... ,. „ ,a_ a ” * . . i leiskite liepsnas”. Butų daug
jurą taip meldžiaus prie ' - • , ,* . , . . , , laiko praėję kol mes butu-
Dievo kaip niekada, nuo spa _ ... i • •,, «... mem suradę liepsnas leisti įlių 21 dienos, kai lėktuvas , - «,•...... /padanges, nes musų “lieps-
turejo nusileisti i juras dėl „ . ,J J nos” ir pistoletai nuskendo

baigė Šv. Panelės Nekalto mijoje.

LIETUVIS KAREIVIS KUR 
TAI AUSTRALIJOJE

Pasistenkite bilietus įsi
gyti iš anksto. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mui bilietus galite gauti ir 
“Draugo” redakcijoje.

X Town of Lake daugelis 
“Draugo” skaitytojų praei
tą šeštadienį negavo dien
raščio. Nuo Šamo krautuvės 
stando nepatėmytas pikta
darys pavogė 150 egzemplio,- 
rių atvežtų išnešioti skaity
tojams. Įtariami bolševikų 
laikraščių skleidėjai, ku
riems pastaruoju laiku čia 
pradėjo nesisekti.

X Cecilija Stasiūnas, či- 
kagietė, šiuo metu atosto
gauja Floridoj ir džiaugiasi 
gamtos grožiu, žiemą pra
leidus vėl grįžtanti Chica
gon. Ji yra “Draugo” skai
tytoja ir džiaugiasi žinanti, 
kas dedasi Chieagoj ir apy
linkėse.

X P. ir S. Jakubauskų, 
žinomų Tovvn of Lake biz- 
nierių< dukrelės krikštynos 
įvyko praeitą sekmadienį Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj. Kūmais 
buvo J. Laurinas ir L. Ja- 
kabauskaitė. Puota įvyko U. 
Laurinienės, ‘ ‘granma” na
muose, 4601 S. Paulina St.

X Elena Kasparavičienė, 
4433 S. Honore St., nesu
laukus savo sūnaus Antano 
parvykstant atostogų iš ka
riuomenės, pati pasiryžo jį 
aplankyti No. Carolina vai. 
Kelionę atliko draugystėj 
savo sūnaus Prano ir duk- 
tės Vizgardienės. Pakely bu
vo sustojus ir pas savo žen
tą J. Simmons Kentucky vai 
stybė j e.

X Visų “Draugo’’ agen
tų prašoma grąžinti admi
nistracijai turimus pas save 
“Draugo” kalendorius 1943 
metams. Vajui einant, dau
gelis naujų skaitytojų nori 
gauti ir kalendorių. Taigi, 
kas tik kiek turi likusių ka
lendorių, tuojau grąžinkite 
administracijai.

X Pranciškus Lapinskas, 
1903 S. Halsted St., toje ko
lonijoj gimęs, augęs ir mo
kyklą Lankęs, šiomis dieno
mis atidarė modernišką bar- 
bernę, kurioj bus galima pa
vieniais numerais įsigyti ir 
užsiprenumeruoti “Draugą”.

X Jonas Zalatoris, 2335 
S. Leavitt St., naujas Auš
ros Vartų parapijos komite
to narys, užsiprenumeravo 
“Draugą”. Kas sakė, kad 
jaunieji čia gimę augę ne
sidomi lietuviška spauda. 
‘ ‘ Draugo” skaitytojų tarpe 
šimtus turime čia gimusių 
ir augusių jaunuolių.

X Lora OLson, Jučus Sis- 
ters Restaurant kasininkė 
pastaruoju laiku Marąuette 
Parke įsigijo didelį ir gra
žų namą. Jučus Sisters Res- 
tatirant randasi prie W. 47 
St., netoli Ashland Avė., ša
lę Peoples teatro.

X Marijona Balčytienė,
2820 West 40 St., išvežta šv. 
Kryžiaus ligoninėn (kamb. 
311), kur ruošiama prie o- 
pe racijos.

Didelė Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,

JEVVELRY 

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted S t.
Tel. CALUMET 7237

lankė Tilden aukštesnę mo
kyklą. Prieš išvykdamas į 
Dėdės Šamo armiją jis dir
bo Continental Can Co.

Aleksandras Tilenis yra 
nevedęs. Prieš išvykdamas į 
armiją jis gyveno 1808 West 
46 str. su tėvais, Leo ir Ro
zalija Tilenis ir broliu Jonu.

Aleksandras Tilenis išėjo 
į armją 1942 m., vasario mė 
nesį. Dabartinis jo adresas: 
Co. L. 186 Inf. 36305126. 
A. P. O. 41 — U. S. Army 
c-o Postmaster San Francis
co, Calif. Aleksandras dabar 
randasi Australijoje, jis bū-

Prisidėsi prie pergalės
Jei turi savo vario, cinko, 

ar kito metalo — atiduok 
karo produkcijai. Tuo būdu 
pasitarnausi savo kraštui.gazolino stokos.

SAULE ATRODĖ KAIP 
KOKS PRIEŠAS

Nepaprastai didelė kaitra, 
saulė mus degina. Tą dieną 
buvo karščiausia. Saulė pa
kilo aukštyn ir bėrė karštus 
spindulius, ji atrodė mums 
kaip koks žmonių priešas.
Kai kas iš mūsų ėmė keikti 
saulę už jos begalinį degini
mą.

Šį rytą vanduo buvo grie-1 minimą, Rickenbackeris vėl 
žtai racinuojamas, gavom po į mus kiekvieną prakalbėjo 
gurkšnelį, jo nebedaug turė- kaip tikras vadas, jis kalbė
jom, šiek tiek dar buvo in- jo piktai, stipriai; gavom 
do dugne ir visas vanduo, pypįrų kiek reikia. Ricken- 
Atsigėręs vandens gerklėje backeris priminė, jei vienas 
jaučiau pragaro kvapą ir sa lėktuvas pasirodė, tai pasi- 
vyje nepaprastą troškulį. ' rodys ir kitas, tai ko čia ai-

Kaip šią dien, praleidžiau manuoti, ko čia nusiminti. Cermak Rd sQ.
neatmenu tik žmau, kad Vyrai liko pabudinti iš lifl-l vincas vedęs Fran. 
maldos metu Dievui primi-^ desio ir vėl atgavo vyrišku-
niau tryliktos dienos kelio- mą ir jėgą kovoti toliau dėl

į jūrą kai laivelis apvirto.

LĖKTUVAS DINGO 
IŠ MCSŲ AKIŲ

Lėktuvas mūsų nepamatė 
ir nuskrido tolyn, nors mes 
majavom rankomis. Didžiau
sias mus apėmė liūdesys. Tik 
rai būtų ašaros kritę iš akių, 
jei mes būtumėm turėję 
bent kiek kūne drėgmės.

Kada mes patekom į nusi-

nės po jūras stebuklą, kada savo gyvybės. 
Dievas mums atsiuntė debe
sį ir ėmė lyti.

MALDAUJA
IŠGELBĖJIMO

Pirmiau Dievo meldžiau 
vandens, maisto, bet nebu
vau prašęs Dievo, kad išgel
bėtų. Dabar meldžiaus, kad 
Dievas mus išgelbėtų iš jū
ros, kad mus surastų. Prisi
minimas lietaus stebuklo 
maldos ir tikėjimas į Dievą

IŠKRITO LIETUS
Ryto metą iškrito lietus. 

Vėjelis atsirado. Lietus mus

Pvt. Aleksandras Tilenis
Pvt. Aleksandras Tilenis, 

gimęs 1920 m., spalių 20 
dieną, Chicago, South Chi
cago kolonijoje, baigė Se-
ward pradžios mokyklą d6ki jei draugai ir 
Town of Lake kolonijoje ir pa-įstami paraSytų jam laiš

Mielsai, įdomiausias lai
kraštis yra “Draugas”. Pa
ragink savo kaimyną ar pa
žįstamą užsisakyti “Drau
gą”.

Lietuvaitė gauna 
mokytojos diplomą

West Side biznierių, Vlado 
ir Marijonos Ivan, 2252 W.

Kuzmarskaitę,
68 str.

Frances Kuzmarskaitė 
Ivan turi didelių gabumų 
moksle. Frances ištekėjusi 
už

ką.

Už pavadinimą 
kiaule nubaudė 2 
metams kalėjiman

811 W.

atgaivino. Negalėjom mes ranka į mokslą, bet dar stro
vandens sutaupyti, bet lie
taus metu užtekinai atsigė
rėm ir mūsų kūnai buvo nu
plauti nuo druskos sūrumų.

Šis lietus išgelbėjo Lt. J.

“Kauner Zeitung*’, išeinan 
tis Lietuvoje, rugpiūčio 12 
dieną rašo, kad vokiečių 
ypatingasis teismas nuteisęs 
vieną latvį dvejiems metams

Vinco Ivan nenumojo sunkiųjų darbų kalėjimo už 
tai, kad šis, pamatęs į 
tramvajų (streetkarį) įei-piau tę3ė.

Šiomis dienomis Frances “»ntl aužeiat<l vokiečių ka-

Kuzmarskaitė Ivan baigė 
the Chicago Teachers Col
lege. Sausio mėn. 26 dieną

reivį, sušukęs* “Štai atęina 
kita vokiečių kiaulė.

College gymnasium salėje 
Frances gaus mokytojos di
plomą, po išdalinimo diplo
mų toj pačioj salėje bus

SKELBKITES DRAUGEDe Angelis, mūsų navigato
rių, ir Pvt. Johnny Bartek, 
mūsų jauną inžinierių. Jie bu 

palaikė manyje jėgą ir drą-Į vo gėrę jūro3 vandens, taip
są. Aš jaučiau, kad būsiu iš- kaip ir Sergt. Alex Kaczmar i vaišės.
gelbėtas. Aš vėl meldžiaus, czyk, jis nuo to ir mirė. Atė- Kitomis dienomis bua ke- 
kad būčiau išgelbėtas. | jęs lietus išvalė iš De Ange- liamos vaišės pas tėvus Kuz 

Dienos metu, apie pietus, lis ir Bartek vidurių sūru-
vėl kliedėjau. Beveik visi iš mus ir jie jautės geriau, 
mūsų dainavo keistas dai

ar turėjo pasikalbeji- 
mus su žmonėmis, kurių čia 
nebuvo. Aš girdėjau sūnaus
balsą...

AR GIRDITE
LĖKTUVO ŪŽESĮ

Mes vakare gavom po ma 
Są porciją vandens ir visi ty

IR VĖL PAMATE 
LĖKTUVĄ

Išaušus 19 dienos rytui, 
netrukus pamatėm vėl lėktų 
vą, jis buvo nuo mūsų už ko
kių trijų mailių, skrido 1,- 
200 pėdų ąukštumoje. Mes 
nepaprastai iš džiaugsmo su 
sijaudinom. Lėktuvas prany

marskius ir 
West Side.

“Draugas” linki naujai 
mokytojai gražiausio pasise 
kimo gyvenime.

ko iš mūsų akių. Ir vėl juo
das nusiminimas. Rickenba
ckeris stoja į darbą, jis taip 
prakalbėjo, kad mes tuojau 
pamiršom pasirodžiusį lėktų 

vą.

tėvus Ivan,

LIUDIJA

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

(‘•Draugas’* Acme telepnotol

Buvęs R. C. A. F. Cap. 
Owen Cathcart-Jones paliu
dijo teisme apie Erol Flynn 
au Peggy La Rue Satterlee 
draugystę.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO STIRO MUZIKA- 

IJNIV INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONE8. FLUTES 
su “caseę” — $35.00. $37.50.
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. RPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$5.50. $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125 00 lr $150.00. BASO TTZ- 
DENOALA8 — $12.00 SMUK
LIAI SMUIKOMS. STftlUNTNI- 
AMS BARAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00, $5.00. $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl vlsij vlrš- 
minėtu Instrumentu. BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $23.50. 
$35 00 Ir $50 00. PEDALS. HI- 
BDYS. CYMBOIS. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitu PHONOORAPH pataisymas.

Atstatvmas visų dailų darinė
ta ms. TrlOboms, Saxnpbones Ir 
taipgi Smulkoms lr Gultarams.

GOLDSTEIN’H MUSIC SHOP 
#14 Maxwell St., Chicago

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Pfu* UIU RAI [ARMIHCS

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 iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8IA IR CYMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4)18 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

SKELBKITES “DRAUGE”


