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PENKIEMS JAPONU LAIVAMS SMOGTA
Visi penki sugadinta; 10 lėktuvų 
numušta; 36 japonai nukauti

Tas įvyko Solomon salų zonoj,
* kur per dvi paras aršiai kovota

WASHINGTON, saus. 29. 
Laivyno departamentas skel 
bia, kad Solomon salų karo

Gi Guadalcanal saloje tre
čiadienį amerikiečiai po ar
šios kovos su japonais paė-

zonoje amerikiečiai per dvi mė priešo vadovaujamąjį 
paras aršiai grūmėsi su ja-Į postą. 36 japonai nukauta ir 

ponais. U. S. bombonešiai 3 paimta nelaisvėn. Ameri- 
penkiems japonų laivams —' kiečiams teko didelis kiekis 
dviems kroviniams, dviems priešo karo medžiagos. Ki- 
naikintuvams ir vienam tan tose dviejose vietose japonų 
keriui, pataikė bombomis ir atkaklus priešinimasis pa
juos sugadino. Kai kurie lai
vai palikti beliepsnoją.

laužtas.
10 japonų Zero lėktuvų 

numušta ir 6 kiti sugadinta 
ties Guadalcanal sala. Prie
šo bombonešiai, kovinių lėk-Japonų kilmės vyrai 

r bus imami armijon
HONOLULU, Havajai, 

saus. 29. — Leit. gen. Delos 
C. Emmons paskelbė įsaky 
mą U. S. kariuomenėn pa
šaukti 1,500 japonų vyrų iri'ir keturi U. S. lėktuvai žu- 
daugiau kitų japonų kilmės Vo. 
jaunų vyrų priimti armijon

’ aovo nAtMaia I » Į s | s s
Vyrai bus imami
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GERMANY

/ zx BOMBED BY RAF
' ŽANDUS. P LANES

Amerikiečiai siaurina gen. 
Rommelio armijai pajūrio juostą

Gal jam neteks užimti Mareth 
tvirtovių šiaurvakarinėj Tunisijoj

LONDONAS, saus. 29. — 
Sužinoma, kad U. S. kariuo
menė, kuri veikia pietryti
nėj Tunisijoj, palaipsniui

Turima žinių, kad ameri
kiečiai su Tunisijos prancū
zų kariuomene gal suspės 
užimti pozicijas išilgai Ma-

siaurina pajūrio juostą (zo- reth tvirtovių linijos ir ne-

Ką

PARIS* °fr2ncT *>«KARLSRUHE

ną), kuriaja gen. Rommelio 
armijos liekanos iš Tripoli- 
tanijos skubotai traukiasi 
nuo britų 8-sios armijos.

t**Dr*uca«" Acme teiepnou.

Kada britai ir amerikonai bombardavo vokiečių užimtą Copenhagen ir Dusseldorf, ta
da Amerikos lakūnai bombardavo vokiečių jūros Klostą Wilhelmshaven, kuris gerai for- 

tuvų (Zero) lydimi skrido' tifikuotas ir yra vokiečių šiaurės jūroje laivyno ir viena iš svarbiausių submarinų
Guadalcanal salos-link, kai 
amerikiečiai lakūnai su jais 
susitiko. Japonams nepasi
sekė pasiekti salos, nes tuo
jau susikirsta. Šioje kovoje

bazė.

Grįždamas Amerikon prez. Roosevelt 
aplankė Liberiją ir Braziliją

Hoover reikalauja 
padorumo fronto

NACIAI IMASI 
SAUGOTI BALKANUS

WASHINGTON, saus 
— Iš Baltųjų Rūmu pra
nešta, kad prezidentas Roo
seveltas grįždamas iš Casa-

leis atsimetančiai ašies ar
mijai tose tvirtovėse susi
taisyti savo lizdus.

Jei tas bus atsiekta, gen. 
Rommelio armija bus uždu- 
gnyta apie 30 mailių siauro
je juostoje Viduržemio pajū
ry ir ten jai neteks progos

___  I išvystyti bet kokį veikimą.
STOKHOLMAS, saus. 29. jį ^as tiesą, gal susijungs 

— Žiniomis iš Berlyno, vo-i 8U a5iei jėgomis,
kiečių karo vadovybė bijo, netur5s nė mažiausio
kad sąjungininkai per Bal-atsjiarumo priešintis narsia- 
kanus gali įsiveržt} Euro-į jaį ^merįkiečių kariuomenei,
P°n’ j kun veržiasi smogti ašiai

Tad imtasi visų galimų galutinį sraūgj
priemonių Rumunijoje, Bul
garijoje ir kituose ten kraš- A J’
tuose įsitvirtinti ir padidin-į ASIC$ LtbltidrUldl

u budėjimą. .p Atlante nuskandino
Taip pat yra baimės Ber-

NEW YORK, saus. 29. — 
Buvęs prezidentas Herbert 
Hoover pareiškia, kad Ame- 

ją, o ministras pirmininkas rikai ir paaaUiįuį reikalin- 
— savais keliais.

29. Rooseveltas išvyko -į Liberi-
šavanoriais.

Leit. gen. Emmons yra
karinis komendantas Hava- Į yjjjj |amybOS ŠakaS
juose. Jie sako, kad japonų . Hanca, Moroko> konferenci.
kilmės vyrai yra Amerikai WASHINGTON, saus. 29. Qr,ionvs no™, 
ištikimi ir reikia tikėtis, — Vyrų karinės konskripci- į P iTteįiai !ww
kad jie ir tarnyboje bus iš- jos ofisas paskelbė, kad ą 3ą’

tikimi, kaipo U. S. piliečiai. I pradėjus pirmadieniu kon-

4 U. S. laivusgas naujas frontas — pado
rumo frontas, vietoje politi
nių ir ekonominių frontų.

lyne, kad rusai per šiau
rius gali įsiveržti Norvegių MIAMI, Fla., saus. 29.— 

Ašies submarinai P. Atlan-

Iš Liberijos grįždamas 
prezidentas užsuko Brazili
jon. p

Visą tą kelionę preziden 
tas atliko amerikonišku lėk 
tuvu.

jon. Nors tokį rusų žygį 
Viqtory Oouncil klube kai aunku ir įsivaizduoti, bet jis 

bedamas jis pareiškė, kad gaiįmas
- šiandie turima respublikonų NacjaĮ Sonaja dairo

frontas, demokratų frontas,

tiko pakraščiuos sausio mė
nesio pradžią užpuolė U. S. 
prekinių laivų konvojų ir 4 
laivus nuskandino.

Tai iškėlė aikštėn čia par
vykęs vienas išsivadavęs jū
reivis.

Jis sako, kad nedaug jū
reivių nukentėjo. Bet yra 

LONDONAS, saus. 29. — I faktas, kad ašies pubmari-

ko į Braziliją ir matėsi su 
tos respublikos prezidentu 
Vargas. Liberijoje preziden
tas Rooseveltas priėmė U. 
S. negrų kariuomenės para
dą.

skripcijos keliu karo tarny
bon vyrai bus šaukiami į vi
sas ginkluotąsias šakas — 
armijon, laivynan, marynų 

I korpusan ir pakrančių sar- v - t
. L0ND°^AS’ saU8- ~7! gybon. Į Užbaigus konferenciją Ca-

Žiniomis iš šiaurinės A ri , pjrmįau kiekvienai paski- sablance, prez. Rooseveltas 
kos, prancūzų komisionie-, rai ginkiuotajai šakai vyrai su ministru pirmininku W. 
rius gen. Giraud šiandien buyo šaukiami Dabar bus ChurchiUiu nuvyko į Mar- 
pareiškęs, kad ten prancūzų šaukiamį visoms ša rakech, už 150 mailių pietų 

^poMtinis vieningumas nenu- Kar0 vadovybė pas- J link nuo Casablanca. Tenai 
matomas artimoj ateityje. Į i^^yg pašauktuosius, kur pernakvojo ir rytojaus die- 

Anot gen. Giraud, jis su kas bus tinkami, Iną abudu persiskyrė: prez.
gen. de Gaulle sutaręs tiktąjį, ■ ......- — --------- .. ......
kariniais, ekonominiais

Prancūzų vieningumas 
dar tolokai

popular frontas, fašistų fron 
tas, komunistų frontas ir vi- 

: sokie maišyti frontai. Kiek- 
1 vienas tų frontų turi sava- 

WASHINGTON, saus. 29.1 sias ideologijas.

Lend-lease programa 
tori pasilikti
— Kongrese iškeltas klausi I Bet užvisiabiaus reikia

ir
finansiniais reikalais. Kiti1 
visi dalykai palikti atlapai. į

Gen. Giraud sako, kad kol

Šešios sąjungininkų armijos Afrikoj 
ruošiamos prieš ašį Europojekas nėra galimybių 1 visus

prancūzų vadus suvesti krū-' OATTTVT~ a A - .
r . .j SĄJUNG. ŠTABAS Š. Afn- vyriausias

x von ir juos patraukti vie- 
ningan darban. Daug vienų 
kitais nepasitikėjimo.

Afrikos žydams bus 
gražintos nuosavybės

vadas jau

si, iš kur jiems turės kliūti.

Visi serbai daromi 
nacių

mas, ar kartais nebūtų ga-, dar nauJ° fronto- Tai Pado; Nacių jėgų vadas Jugoslavi-: nai kai vilkai gaujomis tran 
Įima panaikinti žinomos vy- rum0 fronto- Š1S frontas bu joje gen. Bader išleido pro- kogi Atlanto vandenyne ’ ir 
kdomos “lend-lease” progra- tinai reikalingas ne tik jvai klamaciją, kuriaja visus ser koĮ kas neįstengiama jų iš-

rioms pasaulio dalims, bet 
labiausia Amerikai.

mos.
“Lend-lease” administrato 

rius E. R. Stettinius atstovų 
rūmų užsienio reikalų komi- dorumo ideologijos frontas
tetui šiandien aiškino, kad šiandie yra reikalingiausias, 
“lend-lease” programa yra 
gyvas reikalas šiame kare ir
turi pasilikti taip kaip 
buvus. Anot jo, Amerikos 

yra talkininkai yra reikalingi
koj. saus. 29. — Sąjunginin
kų kariuomenių Š? Afrikoj 
vyriausieji vadai čia turėjo 
antrąjį pasitarimą po įvy
kusios istorinės prezidento 
Roosevelto konferencijos su 
ministru pirmininku

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS chilliu Casablanca, Moroke. 
Š. Afrikoj, saus. 29. š. Afri-J Kariuomenių vadai čia 
kos komisionierius gen. per 48 valandas konferavo 
Giraud spaudos konferenci- dėstydami planus tolesniems 
joje pareiškė, kad Afrikoje karo veiksmams prieš ašį. 
žydams bus grąžintos iš jų Regis, svarstyta, kas turi 
atimtos nuosavybės. Tas sąjungininkų armijoms va- 
bus vykdoma palaipsniui. dovauti.

Jis pabrėžė, kad žydų Anot Ass. Press, Šiauri - 
klausimas Afrikoje yra vi- nėj Afrikoj yra šešios są- 
daus reikalas ir tas neturi jungininkų armijos, kurios 
ką bendra su viso pasaulio bus pavestos vieno kurto 
žydų klausimu. "įgenerolų vadovybei. Gal tas

numatytas, tik jis viešumon paramos. Sako, panaikinus 
neiškeliamas. J minėtą programą, ašiai

Sąjungininkų šešios ar- daug džiaugsmo būtų sukel- 
mijoe yra: britų 8-oji armi-'ta.
ja Tripolitanijoj; 9-oji ir j Administratorius dar pa- 
10-j i britų Artimiuosiuose brėžė, kad “lend-lease” pro- 

Chur- Rytuose; l-oji britų armija'grama turi būti labiau pra- 
Tunisijoje; 5-oji amerikiečių'plfeta.

bus gyventojus keturiuose naįkįnti 
disriktuose daro įkaitais. Jis

Anot Hooverio, žmonių pa žmones įspėja, kad jie ne- l/vrĮa.,cuLi ralrvtTavn 
duotų jokios paramos gen. VyridUJyDC rcKYlZflVU
Dnųa ic^yičid kur. 19$ sunkvežimius 
kovoja prieš nacius ir fašis
tus okupantus. NEW YORK, saus. 29. —

Karo gamybos boardo nuos
prendžiu vyriausybės žiny- 
bon paimta 196 nauji sunk
vežimiai, priklausantieji La- 
sky Motor Car korporacijai,

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad Hitleris šiandie, 
saus. 30, išleis proklamaciją 
vokiečiams.

Tunsijoje, ir prancūzų ar
mija.

Šios armijos yra nukreip
tos prieš Graikiją, Italiją ir 
Prancūziją.

Pažymima, kad kai ku
rios tų armijų yra tik užuo
mazgoje ir jos palaipsniui 
bus didinamos.

Kaip ten būtų, šiais 1943 
metais reikia tikėtis didelių 
įvykių Europos žemyne.

- LONDONAS. — Randama, 
kad šiandien Rusijoje vo
kiečių nuostoliai yra toli di
desni už Napoleono buvu
sius ten nuostolius 1912 me
tais.

RUSAI PAĖMĖ 3 
VOKIEČIU GENEROLUS

MASKVA, saus. 29. —
Voronežo vakarų fronte ru
sų armija daro žymią pažan 

gą-
Anot gautų raportų, ru

sai per vieną parą pasistū
mė pirmyn apie 12 mailių.

Apie 9,000 vokiečių nu
kauta ir nelaisvėn paimta.

Tarpe paimtųjų nelaisvėn 
yra 3 vokiečių generolai.

Gen. Bader proklamacija 
paskelbta serbų leidžiamuo
se laikraščiuose ir šiaip pla
čiai paskleista.

U. S. lakūnai 
atakavo Sfax

Brooklyne. Nurodyta, kad 
tie sunkvežimiai buvo gara- 
žiuose sustatyti ir apleisti.

Korporacijos prezidentas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Max Lasky aiškina, kad sun 

Š. Afrikoj, saus. 29. — U. S. kvežimiai nebuvę apleisti, 
lakūnai vakar atakavo Sfax, Norėta juos apsaugoti nuo 
Tunisijos uostą, per kur naikinimosi, bet neturėta 
ašiai pristatoma karo me- darbininkų nuimti padangas.
džiagą.

Paskelbta, kad sukelti di
deli išnaikinimai. Uuostas 
paliktas didelėse liepsnose.

Ieškote Darbo?

Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti žmogų, didvyriška1 
pasiryžusi ką nors didingo 
nuveikti.

Jei ieškote darbo, pažvel-
Kaukazo fronte "ru.«i”t.lp Ai4ku’ nu«»rmSjo ten Uite | SMIo puslapio “Claa-

P ašies karo kroviniai. Mfled Sekciją", kur rasite
nepaprastą sąrašą {vairių. 

Atakose dalyvavo didieji Į gera, apmokamų darbų! 
bombonešiai.

pat daro žymią pažangą. 
Anot rusų, vokiečiai vi

sur atkakliai priešinasi.
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Lietuvaitė kare Išvyksta į Floridą
Afrikoje Emily Parmalis, duktė

Tarpe Amerikos slaugių Emmos ir podukra Prano
(nurses) U. S. tarnyboj e- Se8tok'i' savininkų Drug

BAZARO PABAIGTUVIŲ VAKARIENĖ $200,000. Po kelių valandų ■■LkSHHMB ■

kitas gaisras kilo General n t t T F T V R C* Q 
Furniture store, 2947 Mil- r Abitai I D C* O 

waukee avė., ir čia gaisras Pamokų Knygute 
sukėlė $100,000 nuostolių.

sančių Afrikoj randasi ir Store, 831 — 8 St., išvyksta,

lietuvaite, lieutenant Ona M. * “al8t* Florld* poUsiu‘ ir 
Kundrotaite (Kandrot), duk P«»4kepinimui pietų sa ;ieje.
te senų W.ukegan gyvento- N‘mie * padeda ‘ 8 v * m 8 
jų Jono ir Julijono. Kun- w*“l‘"8s ““M* ir sykiu 
drotų? 1118 Belvidere St. mokinaBi vaistininky s t e s. 

Pastarame laiške O. Kun- Laimine,»

drotiiitė rašo, jog kelionė į Prie progos reikia .pažy- 
Afriką buvo sėkminga, be mėti, kad Pranas šeštokas 
jokio incidento. Konvojus yra senas VVaukegano lietu- 
buvo iš 66 laivų. vių gyventojas, vienas dan

ei M. Kundrotaitė yra bai-1 giaašiai pasidarbavusių De
gus Šv. Baltramiejaus pra- tuvių kolonijai iškilti ir lie-' 
džios mokyklą ir VVaukegan tuvių vardui tarp svetimtau- 
Township high school. Slau- čių išgarsinti.; Irma
gės mokslus baigė St. Anne ’s _________ _ _______
ligoninėj Chicagoj.

Metinis susirinkimas

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS ISTIKINfJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

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

137 N. MAK10N STREET 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. >(Mh Avė.. Cicero, UL 

Tel. Cicero 7681

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 
“THE BASIC PRINCIPLES 

OF DEMOCRACY 
AND CITIZENSHIP”

į ši knygutė tinkamai pritaikinta lt-ng- 
I vatu supratimui suaugusiems žmo- 
I nėms. tr yra ,ne
Į vien nepiliečiams 

reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir

( piliečiams dėl pla- 
l tesnio žiniojimo a- 
i pie Suvienytų Val- 
' sti jų valdžių. Joje 
| yra 92 klausiniai 
' su atsakymais lie

tuvių ir anglų kai- 
bose. kurie yra Cuariea f. nai 

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

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

Chicago, Illinois M

>

GARY.1HD.
1X1 «•Choro metinis

Šv. Baltramiejaus parapi- į 
jos įvyks šį sekmadienį, sau
sio 31 d., Lietuvių Audito-1

rijoj, 2 valandą popiet. Busi susirinkimas 
išduotas metinis raportas, 
renkama komitetas ir svars
tomi kiti parapijos reikalai.
Parapijonai prašomi skait
lingai dalyvauti.

Paulina Bas tis, žmona Pra 
no Basčio, Lietuvių Audito
rijos komisijos nario, po 
sunkios ligos šv. Teresės li
goninėj grįžo namo, 921 S. 
Lincoln Avė. Jaučiasi kiek

- geriau.

Galima gauti tikietų* ’ • •» • - '
Lietuvos Nepriklausoęuiir 

bės minėjimų vasario 14 d.. 
Orchestra Hali, Chicagoje,

Praeitą sekmadienį šv. Ka
zimiero parapijos choras lai
kė metinį susirinkimą. Šięms 
metams išsirinko naują val
dybą:* pirmininke Emiliją 
Supranavičiūtę, vice pirm. 
Albertą Rimkų, sekretore 
Ruth Mažonį. iždininke He
leną Nonvish, maršalka

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Racine, Wis„ praėjusių metų pabaigoje ruoštas ba
zaras .gerai pavyko. Kad pasidžiaugus geromis sėkmėmis ir pagerbus visus fc’zaro dar
bininkus, buvo suruošta vakarienė parapijos salėj. Atminčiai vakarienė nufotografuota.

labui. Jo laiškas buvo vi- pareiškė, kad labai linksma GAISRAS SUKELK DIDE 
I huvo jai darbuotis. I LIŪS NUOSTOLIUSsiems begalo malonus

Šv. Teresės Jaunų 
Moterų klubas

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Mrs. Nina Vaichulis,

Klubas metinį susirinki- vice Pirm- Mrs Mary Radla'

mą laikė naujame A. Gūdi-1 sekr Mre William Moiia' 
j treas. Mrs. Elizabeth Molis, 
i maršalka Mrs. Frances Kle- 
vickas. Dvi narės padėkojo

no name.

Susirinkime išduota rapor 
tas iš Kalėdų pramogos, su- narėms už šv. Mišias užpra- 

Frank Pranį, knygų per žiū- ruoštos mokyklos vaiku- sytas už mirusių motinėlių 

sielas. Korespondentėrlioja Heleną Danilevičiūtę, 

korespondente Stėllą Pranį.
Choro praktikos laikomos 

kas trečiadienį.

Praeitais metais pirminin
ku buvo Frank Pranis. Jis 
gražihi veikė. Vadovaujant 
varg. Mary Radis, atvaidin-

pas G. P. Bukantį, A. J. Sut-! ta operetė, kuri parapijai 
kų ir Vladą Skyrių. Visos' pelno davė $96.00. Choras 
vietos yra rezervuotos. Vau- turi ižde $50.00. Choras yra 
keganiečiai, norintieji daly- j gana didelis ir gerai išlavin- 
vauti paminėjime, įsigykite tas. Bažnyčioje gražiai gie-
tikietus ii anksto.

Bingo ir šokius

rengia šv. Oho* ’ mbtėrų ir 
margaičių draugija, sausio 
31 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Žaidimą* prasidės 2 valin- 
dą. Vėliau seka šokiai ir ba
lius prie, geros muzikos. Vi
ai prašomi dalyvauti, 

ftv. Antano dr-jos

parengimas, pranešta, įvyks 
kovo 7 d., Lietuvių Audito
rijoj. Bus atvaidinta kome
dija “ Jaunystės kirštis" ir 
kiti pamarginimai. Ant galo 
bus šokiai. Dovanomis ski
riama U. S. karo bonais ir 
stampos. . Enrikas

da. Kalėdų metu choras gra
žiai pasirodė gražiu giedo
jimu kalėdinių giesmių.

i> ■ ■

Gavo laišką

Iš choro narių yra išėju
sių į kariuomenę. Šiomis die
nomis choras gavo laišką 
nuo Jono Grabausko, kuris 
šiuo metu randasi Miami,
Florida. Jis buvo labai pa
vyzdingas choristas ir" gra
žini veikė choro ir parapijos ' pė apie lietuves moteris iri

čiams ir seselėms. Pramo
goj Kalėdų senelis taip pat 
nepamiršo ir klebono, var
gonininkės ir dženitoriaus. 
Susirinkime perskaitytas pa
dėkos laiškas nuo seserų.-* • • -

Perbėgta klubo darbuotė 
praeitų metų. Reikia pažy
mėti, kad klubas prisideda 
prie Amerikos pastangų l’i-, 
mėti šį karą. Jo narės krau
tuvėse pardavinėja W a r 
Bonds ir Stamps. Be to, klu
bas pasiuntė pinigų nupir-

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 melų praktikavimas 
jūsų Karantaviraas a 

OptometricaUly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

kimui altoriaus kariuomenės esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
kapelionui Mišioms šv.- lai- ‘V!ug‘'no' akių aplemlm°' ™™°-

tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

_ . . _ , se atsitikimuose egzaminavimasda-
25 klubo nares bllge slau- romas su elektra parodančia ma- 

gių kursus ir gavo certifi- “*

katus. Kursų vedėjai Mrs. Kreivo* akys atftafeomot.
__ , , VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼.
Mount nares surengė pa- vak, Seredomis nuo pietų, o Ne
gerbti vakara Mr« J Sha- pa«al “utarti-gemii vasarą j. ona atsitikimų akys atitsiso-
ker (klūbietės) rezidencijoj, mos be akinių. Kainos pigias kaip 
Mr.. Mount gražiai atailie- 4?12 Sout^hland Av.

kyti karo lauke.

Telephone Normai 2380 PatcnkiuMMas Užtikrinta*

• Dangaus nusprendimai ne 
atmaliringi. Taa, kurs įgijo 
uosta per dorybę. gali jo ne
tekti per ydą. (Koofodjos).

EXPERT SURGICAL SUPPLY CO.
* r, Not Ine.

Udirbėjai ir Pritaikytojai Deformily ir Surgical įrengimų, Truascs, 
Gumo Pančekų, Pilvo Parėmų, Padirbtų Sąnarių. Arch Suppor- 
ters Padarom Pagal Užsakymą. Chirurgįčkus Instrumentus Pa
taisom ir tt.

64f WE6T «8RD STREET
(Skersai nuo South Town Teatro)

CHAS. STRANOVSKY. CHICAGO, ILLINOIS
RANDASI MOTERIS PATARNAUTOJA

Phone YARDS 1373
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos akyr- ,? priežas
ties spalvų nerege— (color
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

<lf You Suffer Distress From

^FEMALE
WEAKNESS

tW«rtT»

n at stieh tlmrs you

oda of tho Uties—due 
to fiinėųon*l monthly 
dlBtnr

Start at enes—«ry prrile X.____
taam'a rompoind TABLCTB *(wUh
Kąsny y.’OSMsn:
panyUig Ured, nervous /oellaga of 
Cū natūra. Tbta k duo to thelr 
aoothlng ellect on nm or urujtaM's 
moot iMFooraNT oaoaua

Takai rcgularlr —PlnkhMn'a Tab
lete help b liu up reatataaioo againat

help bulld up red blood. Folio*iri i.......... V

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroora Setai. —- Dinette Setai, ir visoki kiti 
KakMutai, — Kar (tetai ir Peėūd — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainos.

Pasirinkit Savo Audenį-■ •
Pasirinkit Savo Stylių 

MES FERDIRBSIM JCSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsia&kykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D E LUXE ■■
4315-11 ARCHER

A l’aolrlnklmae ap- 
dentralų U puikių 
RuJOnlų.
A Nauji inabTlolal 
ir RerlauoiuR durto** 
atliekamas kiekvie
no utoakymo.
A VELTUI i>hMuil
ino patarnavimu, 
ni'tolbiu 10 mailių 
tolumo.

U P H O L S T E R I N G & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

DR. <3j SERNER
LIETUVIS AK<J GYDYTOJAS 

25 Melą Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 

f Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

. ; Kampas 34th Street
Chicagoje, pereitą ketvir- valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 

tadienį, ugnis sunaikino Bal- Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį. 
ban ir Katz theatrical store- -
house, 408 No. Ashland avė. J 
Nuostolių ugnis sukėlė

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGICIU UŽ

BE aOKIO VAKUO
Kokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and superviaed by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

i

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LDAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginla 1141

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRgini* 0036 
Rezidencijos tel.: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 5921.
Res.: KF,Nwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaiidoa: į—3 pOĮiiot ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio 

vakarais ofiaas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66Ui Place 
Tel. RKPublic 7868

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Ch&ignou).

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas vi»y 

.ldtų. (HeUo). \

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aalų visam gy
venimai. Saugokite Jas, leisdami 
ltecaamlnuoti Jas modernlėklauBia 
metodą, kuris regėjimo mokatee 

gali sutelkti 
35 METAI VATYKIMO 

pririnktam* akinių, kuriu paAaJuta
visa aklų (tempimą- . •

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.OJ'fUHt'fHlKlAl
1801 So. Ashland Avenne

Kjunp&a i ft-tuft
relefonas: CANAL O»U, UVca«t 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:»• a. tu. iki S:S« p. m 

Trečiad. ir Mtad. »:»0 a. m.
 Iki 7:0t p. m.

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu savo kli- 
jentams, jogei uždarau sa- 

i vo ofisus Chicagoje, nes iš
einu į kariuomenę. Dėkoju 
visiems už progas patarnau
ti jums praeityje ir viliuosi, 
kad ir vėl galėsu jums pa
tarnauti kuomet sugrįšiu iš 
kariuomenės.

WH!TNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST.
Telefonaa: CALuinet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2914 Tel. STAte 75C2

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniai!

iki 8 vai. vakare. "
Kitomis valandomis pagal sutartį ■

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDAS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tet PROspeet 1930

TeL YARda 3146

dr. v. a. simkus
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.

Tei. CANil 0257
Rez. UI.: PROspeet 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

C821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. ArUsun Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Ud 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Cpurt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pcaktudieniuis
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted SL, ChJcago

Pirmadieniais," Treėiadieuiuis 
ir Šeštadieniais

• Valandos: 3 — 8 popiet,
----------------------n--------------------------
Tel. YARds 2246

DR. K VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonus IIEMlock 5849

Dfi. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestorn Avė.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

Dfi. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayettc 3210 
Rez. Tel. I.AFayette 0094 

Jeigu Ncatsilicjiama — 
Saukite KEDzie 2868

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

Sale maH lan laįa SUSitATiffią.

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

Dfi. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDvrzy 2880 Chicago. IIL
OFISO VALANDOS: < .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 * 
vai. ]*opict ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaiktu akinius 
ataakoraingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
krautuvui: •*'

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
URL RAMO PATAISYMO — 

Šaukite VAROS 3068.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU” V

'A /
■■MI
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MIHAILOVICIAUS PRIESAIKA KAINUOSE 
PRFE SLAPTO RADIJO
- Cetnikai susprogdina Dunojaus "Geležinius 
Vartus". - Naciai už išsprogdintą ginklu 
sandėlį sušaudė tūkstančius jugoslavu.
- Egzekucijose kulkosvaidžiai skina vyrus.
- Lėktuvai ir submarinai četnikams atveža 
ginklus. - "Kovosiu iki žūsiu, ar išvaduosiu".
Četnikų prieteliai Jugosla 

vijoje praneša jiems apie 
kiekvieną vokiečių kariuo
menės pasijudinimą, apie 
kiekvieną karinį transportą, 
apie sargybas. Mihailovi- 
čiaus partizanai kaip žaibas 
smogia okupantus ten, kur 
šie nesitiki. Četnikai išsprog
dino nacių gyvybinį geležin
kelį, kurs per Belgradą ir 
Sofiją eina į Turkiją, jie iš
sprogdino Dunojaus vadina
muosius Geležinius Vartus 
ir ištisoms savaitėms už
blokavo susisiekimą upe, kai 
vokiečiams kare taip reikė
jo parsigabenti Rumunijos 
žibalą. Mihailovičius su sa
vo tūkstančiais vyrų įsistip
rino maždaug 15,000 kvad
ratinių mailių plote, pasiek
damas Hercogoviną, Saraje
vą, Višehradą, Uzice, Saba- 
cą, Kragujevacą, Nišą, net ' 
iki Skadaro Albanijoje, čet- 
nikai ėmė atakuoti aliejų 
gabenančius nacių laivus 
Dunojuje, karo reikmenų 
krovinius Savos upėje, ka
rinius laivus Moravoje ir i- 
talų transportus Vardaro u- 
pe.

Baisus nacių kerštas
Aukščiau suminėtose sri

tyse Mihailovičius daugiau
sia įsistiprino kalnuose, miš 

kuose. Miestų jis negali iš
laikyti prieš reguliarią ge
rai ginkluotą ir šarvuotą 
nacių kariuomenę. Užtat na
ciai ėmė “bausti ” gyvento- į 
jus. Kai Karagujevace čet-i 
nikai išsprogdino didžiausį | 
nacių ginklų sandėlį, vokie- Į 

čiai surinko apie 3,400 to 
miesto vyrų ir paaugančių 
berniukų ir uždarė barakuo-, 
se Topovske Supę, už mies
to, aiškindami, kad jiems 
teksią eiti dirbti.

— Sekantį rytą, — pasa

koja vienas mačiusia (jo pa

sakojimas buvo paskelbtas 

“Chic. Sunday Tribūne,

1942.X.11), — nacių daliniai 
iš tų barakų išvedė vyrus 
būriais po 40 įvairiomis 
kryptimis ir nuošalesnėje 
vietoje kulkosvaidžių ugni
mi atliko egzekuciją. Žudy
mas buvo tęsiamas, kol ka
rininkas komendantui Zim- 
mermanui pareiškė, kad jau 
kvota išpildyta — už kiek
vieną nukautą vokietį mirė 
50 jugoslavų, iš viso — 2,- 
300 vyrų. Komendantas į- 
sakė egzekuciją tęsti. Ma
noma, kad tuo kartu buvo 
išžudyta apie 4,000, o gal 
ir daugiau jugoslavų. Nuo 

tos dienos jugoslavų kaimie

čiai bijojo ir įžengti į Kra-

gujevacą ir naciams reikėjo 
maistą gabenti# iš kitur. 
Žuvo 400,000 jugoslavų?

Panašios egzekucijos į- 
vykdytOs vietovėse: Krupan- 
ji, Cacak, Uzice, Kraljeve, 
Gorni Milanovace. Vokiečių 
bombonešiai atakavo kai ka
rius jugoslavų miestus, kai 
kuriose vietose sušaudyti 
tūkstančiai serbų. Vokiečių

(Nukelta į 5 pusi.)

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HEI.P WANTED — MOTERYS

L-r ✓

“DRAUGAS” BnCT.r WAMTFD 
ADVERTISUTG DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 3488-3483

HEI.P WANTED — VYRAI

VIKTORAS 
TAM AAAIT8KAS

(TANKAS)
Gvveno 2946 R. Emerald Avė. 
Mirė, Sausio 29 d. 1943 m..
3 vai. ryte, gulaakęs 28 metų 
amžiaus.

Gimė Chicago, III.. Raualo 
11 d. 1916 m

Paliko dideliame niillūJIme 
motina Vlktorltn Valužlenę 
(po t*vala Oerulaltfe), 4 sese
ris Elena Venorea. švogcrį 
Phillips tr Jų nūn u Phillips. 
Birute Florlo. švogerį Antanų, 
OraalMa Ir Janette Valutis, 
brolį Rtepona Tfcmašauskų. 3 
tetas Veronika Jucienę Ir tos 
Kelmą.. Uršulę 'įr Pranciškų 
Mlkolatėtua Ir jų Kelmų tr 
dane kitu (Įmintų, draugų Ir 
patintamų.

Kūnas pašarvotas Aptano 
M. Phillips koplyčioje, 3807 
So. Utuantca Avė. i

Laldotlvės |wk« antradieni. 
Vasario t d. IK konlvčtoa 8-no 
vai. ryto bus atKdėtna į fty. 
Jurgio parap. balnyčių, ku
rtoje įvyks ųedullnroa namal- 
doa ui velionio alėta. Po na
mai d u bu a nulydėtas į flv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlaua 
gimines, draugus Ir palvata- 
mua dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Besena. 
Bepila, Atogcrlnl, Tetos Ir Gi
minės.

Laldotuviu Direktorių* An
tanas M. Phillips. Tel. Tarda
4101.

MERGINOS — reikalingos drealų 
dirbtuvėje, kurios turi šlek-tiek pa
tyrimo prie bundllng lr padaryme 
plaeework tikletukų.. Matykite Mr. 
Oreenspun.

KORACH BROS.
813 W. Van Buren

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plMtlc binding amatų. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dienų lr naktį shlftai, greitas įsidlr- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Stierman St.

ANTANAS 
KASMAUSKAS

Ilaisi Viešpatyje a. a. Antanas Ka
minskas, gyvenęs adresu 1527 So. 49 
Avenue, Cicero, kuria žuvo kovodamas 
už šių šal). gruodžio 26 d„ 1942 m., 
sulaukęs 23 metų amž.

A., a. kareivis Antanas Kasmauskas 
paliko’ dideliame nuliūdime mylimų 
motinėlę Onų. po tėvais Putaikaitę, tė
vų Antanų, seserį Ann Rudlnakt ir jos 
vyrų Edward Ir jų šeimų, tetas Roza- 
lijų Bakutienę. jos vyrų Stanislovą ir 
šeimų. Magdaleną Steponavičienę, jos 
vyrų Petrų Ir šeimą, Agotų Markevi
čienę. jos vyrų Juozapa lr dėdes Petrų 
lr Pranciškų Simonavičius, P. Kasmau- 
skų lr šeimų, krikšto motinų Ag. Meš
kauskienę Ir kitas gimines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsllankvti i Ci
cerus Sv. Antano parap. bažnyčią Šian
dien, Sausio 30 d.. 8:00 ryto Rožan
čiaus ir meditacijos karštoje maldoję 
prisiminti a. a. Antana Kasmauską U. 
S. 'Army.

Aiškinama, kas įvyko 
su sovietu maršalu 
Timošenko

MASKVA, sausio 27. — 
Užsieniuose daug kas įdo
mavo, kas įvyko su maršalu 
Timošenko, kurs praeitą va
sarą pietinėj Rusijoj vado
vavo rusų armijoms ir pas
kiau jo vardas nebuvo mini
mas.

Sovietų vyriausybė dabar 
išaiškina, kad maršalas Ti 
mošenko iš to fronto buvo 
atšauktas, kai vokiečių ar
mijos pasiekė Stalingradą. 
Jo vietoje paskirtas naujas 
vadas, o jis nukeltas vado 1 
vauti rusams į šiaurvakar is 
nuo Maskvos— Leningrado 
pietiniam fronte.

LABORERS
Dirbti Anglių yarduose. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.

CHICAGO WATI'FWAYS FI'EIi 
COMPANY 

1110 W. Divlslon

RAILROAD 
TRACK LABORERS

Turi būt oatvrę. 7 dienos į sa
vaitę. Aukščiausia mokestis.

TEL. SAGINAW 7565 
Tarp 9 ryto iki 5 popiet

PUODU PLOVIKAI. 375.00 i mS-, 
nesi ir valgis. Taipgi Storeroom 
valkas reikalingas 27 5 00. Darbas 
nuo 7 rvto Iki 4 poDlet.

UNIVERSITY CLUB 
76 E. Monroe St.

DIRBTUVĖJE DARBININKAI 
REIKALINGI

Atsišaukite į
2028 N. MAJOR AVĖ.

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO. ' 
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FLAGS - BANNERS - BADGES

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

HVTENSIL ALUMINUM CO. 
5811 W. fiKth St. Summit 662

VYRAI IR 
MOTERYS

PLASTIC WORKERS
J00<& DEFENSE DARBAI — 
VIRŠLAIKIS. REIKALINGI 
MOLDERIAI. FIN I S H E R S, 
DRILL PRESS OPERATORIAI 
IR MOKINIAI. ATSIŠAUKITE Į

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
1428 N. Wells St.

Tetos, Dėdės ir Giminė**.

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

A. t
TEKLE ŠIMAITIENE

Jau sukako vieneri metai, kai negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo myli
mą motinėlę Teklę.

Netekome savo mylimos Vasario 1 d., 1942 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsi.
Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tar-

So, užprašėme dvejas gedulingas šv. Mišias Vasario 1, 1943, 
v. Jurgio par. bažnyčioje. 8:30 vai. ryto ir 7:30 vai. ryto 

Aušros Vartų par. bažnyčioje.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažysta

mus dalyvauti šiose pamaldose Ir kartu au mumis pasimelsti 
už a. a. Teklės sielą.

Nuliūdę
Duktė Elena b* žentas William: Butkai.

NULIŪDIMO ^7% VALANDOJE 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

DVI MODERNMKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė*. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

— - y.. <
PRANEŠIMAS

WAREHOI’SE VYRAI — Abelni 
warehouse darbai. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite tarp 8 ir 10 vai. rytais. 
HIBBARD SPENCER BARTI jETT 

211 E. North Water St.

MERGINOS
Prie lankstymo popleros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis lr naktimis shlf- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ARTIFICIAt, OBLIŲ IŠDIRBĘ JOS 
REIKALINGOS.

SCHACK ARTIFICIAIj FLOWER 
CO. 310 W. Van Burrn

TARNAITES
Atsišaukite j Housekeepjr’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

OPERATORES
Prie. sijonų. jaekets ir bluzių. Pas
tovūs darbai. Atostogos. Garantuo
jama 120.00. Pilnai patyrusios gali 
užsidirbti virš $30.00 j savaitę.
KATOENBERG A RIVKIN, INC. 

237 S. Markct St.

MOTERYS
MERGINOS

16 IKI 35
Prie Radio darbų Defense dirbtuvėj.

CONTINENTAL RADIO 
AND TELEVI8ION CORP.

3815 W. Armitage Avė.

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

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Croaby St.

BINDERY MERGINOS — 2 — pa
tyrusios prie stalų ar prie mašinų 
darbų, f va r i ir patogi dirbtuvė. Pa
stovūs darbai.

JOHN DICKINSON SCHNEIDER 
833 N. Orteans St.

SALDAINIŲ DIRBTUVE
Gaminanti nekurtuos saldainius dėl 
kariuomenės, reikalauja Pakerkų Ir 
Pagelbininkiu. Patyrusios ar ne. 
Gera mokestis ir darbo sųlygos. Pa
stovūs darbai. Atsišaukite bile diena 
išskiriant sekmadieniais.
NUTRINE CANDY CO. 421 W. Erie

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitų, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavi. 
mų. Mes turim suvlrš 2.000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuotfreičlauslai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate blznvle. 2411 
S. 52ND AVĖ.. Pilone CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems mnrglčlnms. Nuo 3800 
’ld 310,000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmų.

JOHN O. SYKORA
2411 8. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 458.

Machine Operatoriai
Mums reikia vyrų sustatyti ir ope
ruoti sekančias mašinas;

TITRRET LATHES 
AUTOMATIC 8CREW MACHINES 

Taipgi patyrusius Toolroom vyrus. 
Precision Inspektorius ir Mechani
cal Draftsnien. Reguliarė darbo 
pramoga užimta 100% karo užsaky
mais. Gera rata mokesties tr virš
laikis. Puikios Hųlygos. Dirbtuvė ne
toli I.C.R.R. ir gatvekarių. Employ
ment ofisas atdaras nuo pirmadie
nio ištisai penktadienio, nuo 8 ryto 
iki 6 vakare. Sekmadieniais nuo ii 
ryto iki 2 popiet.

TITHILI, PUMP CO.
030 K. »5tli St.

' ............ ' !
Didžiausiuose gyvenimo 

kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

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

•. 4 . 4.» r. ***,
Nuo mūsų asmenybės kil

numo priklauso tai, kaip mes 
Jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

SKAITYKITE "DRAUGĄ'

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį 
i-------------------- —

4605-67 SOUTH HEBM1TAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIF0KN1A AVENUE 

TeL LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Plnnad ir Ketvirtad. vak. 
ii stotie* WQE8 (1390). su Povilu ftalthnieru.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktį Darbai 

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

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

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

FANNIE MAY CANDY CO. 
1137 W. Jackson Btvd.

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus. 

Kreipkitės:

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

REIKALINGA KLEBONIJOJE vi
dur amžiaus moteris už virėjų ir 
pagelbėti .prie apvalymo darbų.

Pašaukite — CANAL 8010

IEŠKO DARBO

CARPENTER’IS — paieško darbo. 
Dirbs pagal valandinę ratų, ar pa
gal kontrakto susitarimų. Sutinka

dp
VIRGINIA 3830

Juo žmogus dorovingos 
uis, tuo mažiau kitų nedo
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo-

Perdidelis savęs vertini- *• ~ •< ' » '
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

; *
■...................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

4348 80. CALITORNIA AVR.
J. UULEVICIUS

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 71S W. 18tt

Telepbone TABDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET YABD8 0781

MAŽEIKA
8819 LITUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
PboaM v ABDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 48*44 E. lOSth ST. 
2814 WE8T 28rd PLACE

TeL FULLMAN 1279 
Phone CANAL 2518

16621 SO. MICHIOAN AVĖ.
L BUKAUSKAS

PULLMAN

ANTANAS M. PHILLIPS
LTTUANICA AVENUE TARM

6
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D. Roosevelt

Šiandien garbingajam mūsų krašto Prezidentui su
ėjo 61 metai amžiaus.

Ta proga nuoširdžiausiai jį sveikindami, bent trum
pai norime įvertinti Prezidento Roosevelto kilnią asme
nybę ir jo didįjį vaidmenį, kokį jis vaidina ir šio kraš
to gyvenime ir tarptautinėje arenoje.

Prezidentas Rooseveltas, valdąs mūsų kraštą jau per 
dešimts metų, savo prigimtimi, širdimi ir, svarbiausia, 
darbais įrodė, kad jis yra demokratas pilna ta žodžio 
prasme. Del to .demokratiškai valdomo krašto žmonės 
geresnio ir tinkamesnio sau vado pasirinkti negalėjo.

Pirmoje vietoje Prezidentas Rooseveltas stovėjo ir 
stovi už visų žmonių lygybę ir gerovę.

Jungtinių Valstybių vairą į savo rankas jisai paėmė 
1933 metų pradžioj, kuomet kraštas pergyveno didelę 
ekonominę krizę. Milijonai darbininkų buvo be darbo; 
bankai užsidarinėjo, rrkeldami žmonėse paniką; visa
me krašte nuotaika buvo kuo blogiausia. Prezidento 
Roosevelto išmintingi ir energingi žygiai ekonominę 
krašto būklę greit pasuko geresnėn pusėn: sutvarkė 
bankų reikalus, pravedė visą eilę įstatymų, kuriais mi
lijonai darbininkų aprūpinta vadinamais viešaisiais dar
bais; pravesta visa eilė labai naudingų kraštui ir žmo
nėms socialinių reformų, vedusių prie socialinio tei
singumo įgyvendinimo. Tais ir kitais žygiais atitaisy
ta visuomenėje beviltiškumo nuotaika.

J9» NUMATĖ DIDŽIUOSIUS PAVOJUS
Kai pradėjo įsigalėti diktatoriai kituose pasaulio kon

tinentuose, kai jie pradėjo grąsinti ir savo valdomų 
žmonių laisvei ir kitų tautų bei valstybių pavergimu, 
PYezidentas Rooseveltas, pirmas suprato pavojų iš ky
lančio diktatorių siautimo ir pirmas iškėlė klausimą 
stiprinti Jungtinių Valstybių saugumą. Jis perspėjo 
kongresą, perspėjo visuomenę, siūlydamas praktiškas 
priemones budėti, stiprintis, ruoštis. Opozicija šaipėsi, 
kliudė. Bet jis nepaisė, dirbo. Dirbo netuščiai, nes jau
tė didelius pavojus.

Italijos fašistai puola Etiopiją, Hitlerio siaubas ryja 
vieną valstybę po kitos. Sovietų Rusija veržiasi į Bal
tijos valstybes, Japonija užima didelius Kinijos plotus. 
Prezidentas Rooseveltas daro žygius diplomatiniais ke
linis. Jis kreipiasi į pačius agresorius, prašydamas su-

silaikyti ir nepulti aavo kaimynų. Agresoriai jo balso 
neklauso. Matydamas pavergtųjų tautų kančias, jas už
stoja, stengiasi joms gelbėti, griežtai atsisako pripa
žinti okupaciją. Kovojantiems eu agresoriais duoda ir 
moralinę ir materialinę paramą. Valdžios opozicija vis 
dar įtikinėja, kad Amerikai'jokių pavojų iš niekur nė
ra ir negali būti, tačiau p. Rooseveltas kitaip numatė. 
Jis visu rimtumu ir griežtumu, kovodamas su didelė
mis kliūtimis, mobilizavo krašto jėgas, stiprino krašto 
saugumą.

Ir tai buvo didelė laimė, kad prezidentu buvo žmo
gus, numatąs pavojų ir rengiąs kraštą netikėtumams.

Kai 1941 m. gruodžio 7 d. japonai iš pasalų užpuolė 
Perlų Uostą (Pearl Harbor), tada visi suprato, kad p. 
Rooseveltas neklydo. Amerika buvo priversta gentis ne 
tik nuo japonų militaristų agresijas, bet išeiti prieš vi
sų pragariškųjų jėgų kombinaciją — nacizmą, fašizmą 
ir Japonijos mili turizmą ir gelbėti pasauli nuo hakaus 
jų siautimo, teroro, gelbėti Amerikos demokratiją ir 
išlaisvinti diktatorių pavergtas ir kankinamas tautas.

TARPTAUTINfi FIGŪRA
/ «

Prezidentas Rooseveltas šiandien yra tarptautinė fi
gūra. Atmetus nacius, fašistus ir japonų militartstus, 
jo vardas visur yra minimas su didžiausia pagarba. 
Visos diktatorių pavergtosios tautos savo išsilaisvini
mo viltis yra sūdė j usios Prezidento Roosevelto rankose.

Tos jų viltys nėra tuščios.
Jo dėka 1941 metais priimtas Atlanto čarteris, nu- 

statąs karo tikslus ir garantuojąs laisvę visoms tau
toms. Sujungiamos bendram apsigynimo tikslui visos 
Pietų, Centralinės ir Šiaurės Amerikos valstybės. Su
organizuojama Jungtinės Tautos, pasižadėjusios kovoti 
iki laimėjimo, stovėti už visų tautų laisvę, už visų žmo
nių lygybę ir gerovę. Lend-Lease ir kiti patvarkymai 
davė tiek medžiaginės paramos Jungtinėms Tautoms, 
kad 1942 m. pers daužymas visuose karo frontuose pe
rėjo santarvininkų naudai. Amerikiečių ekspedicija į 
šiaurės Afriką, kiti žygiai ir vėliausiai įvykusi Roose- 
velto-Churchillio ir karo ekspertų konferencija kalba 
ir tai aiškiai kalba apie Amerikos ir santarvininkų per
galę.

Visiems žygiams, ar jie didesni ar mažesni, vadovau
ja patsai Prezidentas. Net anglų spauda po Casablan
kos konferencijos pažymėjo, kad p. Rooseveltas yra 
admirolas, o p. Churchill kapitonas. Taip ir yra. Jung
tinių Valstybių ir jų prezidento, pilno sumanumo, ini
ciatyvos ir energijos, vaidmuo šiame kare -yra pats 
didžiausias. Jis yra vyriausias santarvininkų karo va
das.

Mes nė kiea neabejojame, kad ir pokarinio pasaulio 
pertvarkyme prie taikos konferencijos stalo ir ilgai po 
to, Prezidento Roosevelto žodis bus didžiausias ir stip- 

* riausias. Jis iškėlė šūkį — kovojame dėl demokratijos 
išgelbėjimo, dėl pavergtųjų tautų išlaisvinimo, ir jis, 
p. Rooseveltas, žiūrės, kad tasai šūkis būtų įgyvendin
tas visa pilnuma.

PAGERBKIME JĮ

Visi tie darbai dirbami, nes mūsų krašto vadas yra 
didis demokratas ir humanistas. Jis aukojasi ir nori, 
kad mee visi aukotumemės pasaulio išlaisvinimui ir 
krikščioniškam žmoniškumui.

Jis, aiškiai žinome, nereikalauja aei garbės nei ypa
tingos padėkos aavo gimimo dieną. Jam bus maloniau
sias pasveikinimas ir geriausia padėka, jei mes viri 
atitrauksime nuo savęs dešimtuką, kas galime ir dolerį, 
ir pasiųsime jį į Baltuosius Namus Vašingtone. Tie 
dešimtukai eina gydymui nelaimingųjų, kurie yra kan
kinami vaikų paralyžiaus — Infantile Paralysis. Tuo 
sąjūdžiu rūpinasi organizacija, vadinama National 
Foundation for Infantile Paralysis. Prezidentas, kuris 
pats savo jaunystėje tos ligos buvo užgautas, trokšta, 
kad visi paralyžium ištikti turėtų tinkamą priežiūrą ir 
gydymą.

Tad, tegyvuoja mūsų Prezidentas Rooeev6fta» ilgiau 
sius metus, teduoda jam Dievas sveikatos ir stiprybės 
vesti Ameriką ir Jos santarvininkus Į pergalę ir visą 
žmoniją — į laisvę ir gerovę!

“Darbininkas” rašo:
‘‘Lietuviai komunistai bando įkalbėti kitiems, kad

Sovietų Rusijos žmonės energingai kovoja prieš prie
šą, kuris užpuolė ir įsibriovė į Rusiją, tik todėl, kad 
jiems patinka proletariato diktatūra arba komunistinė 
santvarka. Tačiau patys rusai ir net Stalinas yra 
pasakę, kad jie gina savo tėvynę.

“Jeigu rusai nebrangmtų savo tėvynės, tai jie ir 
iki šiol būtų susiskaldę į grupdk, kaip jie buvo prięš 
karą. Karas suvienijo rusų tautą; monarkistas, so
cialistas, nacionalistas, konrunistae ir kitų įsitikini
mų žmonės vieningai kovoja, kad išgelbėti savo tė
vynę.

“Lietuviai taip pat, kur jie nebūtų, išskyrus komu
nistus, yra vieningi. Amerikos lietuviai vieningai re
mia savo vyriausybės pastangas laimėti pergalę ir 
užtikrinti pasaulio pavergtom tautom nepriklauso
mybę ir laisvę.“

Vistą vasario mėnesį pa
veskime Lietuvai laisvinti 
darbams.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
tenepraeina tuščiomis.

Teaustiprėjo lietuvių vie
ningumas.

Teišauga duosnumas ir 
nuo karo nuken tėjusiems 
šelpti ir Lietuvai laisvinti.

Plačiai teskamba lietuvių 
tautos vardas.

Tam nesigailėkime panau
doti spaudą ir radijo.

• -
Vasario 8 ir 9 dienomis

Atlantoj yra šaukiama svar
bi katalikų konferencija in- 
dustrinėjms pro b 1 e m o m s 
svarstyti.

Į šią konferenciją suva
žiuos ekonomininkai, pramo
nės vadai, mokslininkai ir 
organizuotųjų darbin inkų 
vadai.

Tikrai yra džiugu, kad ka
talikų vadai rūpinasi indus- 
trialinėmis problemomis, nuo 
kurių tinkamo išsprendimo 
labai daug pareina krašto ir 
darbo žmonių gerovė.

Kas įvyko prieš 25 m.
(Iš “Draugo” 1918 metų 

sausio 30 d.)

Japonija grūmoja Rusijai.
Japonijos ministras pirmi
ninkas, savo kolboj 'atida
rius parlamentą, perspėjo, 
kad jei rusų betvarkė per
sikels į rytinę Aziją, tuomet 
Japonija bus priversta įsi
maišyti į Rusijos vidaus su
tvarkymą.

Bolševikai nemokėsią sko
lų... Lenino ir Trockio vy
riausybė paskelbė praneši
mą, kad Rusija atsisakys 
mokėti karo ir kitas skolas.

Clevelando 
'Dvasia neramioji'

Ar pažįstate žmogų 
Aukštą ir liesą.
Kuris jautriai skelbia 
Nerašytą tiesą.
Kuris jau seniai verkšlena 
lr meldžias

Ir į kitų duris labai
Dažnai beldžias?;..

’ »:J b
Jis ruošia, oi rengia 
Balių šauniausi,
Oi kviečia, oi šaukia 
Būrį didžiausį 
Savo vargams priismint, 
Padejuot, pasiskųsti,

Dėl kitų suktybių . 
su draugais pasiguosti.
Ir šneka tas žmogus,
Tikina, baras,
Del ‘vienybės’ kažkokios 
Nuolatos deras,
Kitus, ne savuosius,
Sukčiais vadina 
Ir plunksnos vartojimu’ 
Nuolat gandina.

Jis vienybę supranta 
Kremliško Rojaus,
Kad vadas valdytų 
Be jokio pavojaus; —
Nė ‘žodžiams išminties’,
Nei ‘veiksmams neklaidir.-

giems’
Nedora juk priešintis 
Kito plauko mirtingiems!...

Jis verkia, dejuoja 
Dėl ‘skarbo’ žmonelių, 
Paslėptų giliai,
Juodsvernių ponelių 
Išbertų, išeikvotų 
Chicagoj, New Yorke,
Ir mąsto, svajoja 
Pakelt savo markę.

O pats nebežino,
Kad jis, tartum šluota, 
Privelta ir purvo 
Ir dulkių rudujų,
Krečiama kitų,
Visur orą gadina...

PIPIRAS

— ■ Balšavikai nuolatos 
šneka apie antrą frontą. Bet 
kodėl jie to fronto nori Eu
ropoj, o ne Sibire, Japonijos 
pašonėj ?

— Dei te, Kad jie nežino 
geografijos. Lietuvoj nėjo 
škulės. Į Ameriką važiavo 
pro Roterdamą, Hamburgą, 
Brestą, čerburgą ir kitus 
uostus, kuriuos žino tik iš 
savo šipkarščių. Todėl nėra 
dyvų, kad než.no, jog iš Si
biro lengviausiai aeropla
nais Japonijos salas su ma
rėmis sumaišyti.

— Dėl kc viena Amerikos 
lietuviškų iaisvamanių gazie 
ta kiekvienam numeryje de-

i da asilo pikčeiį.
—Greičiausiai dėl, to, kad 

tos gazietos redaktorius tu
ri artimą su asilais draugy
stę.

— Kodėl daktarai recep
tus raso"lotynų kalbą?

— Matai, tamsta, jie nori 
iš anksto ligonį pripratinti 
prie mirusių kalbos.

Jei moteris būtų graži iš 
vidaus, kaip iš oro, tai jos 
grožį angelišku pavadinti 
būtų permaža.

Moterų flirtas, tai meške- 
ris, kuria gaudomos vyrų 
širdys ir sielos.

%VF CAN dUSTy 
COAST A LONG C 
NOVU-'THE'dMV 
ARE ONTne l?UM!

^Yfah! and 1 
~fHAT FELlER 
HITLER l$UCKEl 

| TOO-THIS 
Vs/AR W»LL BH 

AOVER BY 
1 SPRING} S

r o^m-

Reltased by Kcystoae Fetturea, lac.
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Nacių įsitikinimai ir veiksmai
Mirties ir pražūties dešimtmetis
Prieš dešimt metų, sausio laimės ar pralaimės, ir tuo- 

30 d. 1933 metais, Hitleris mi pačiu laiku, jis slepia vi- 
vyliugingas Vokietijos pilie- sus susekimus masinių žū
tis, tapo Reichskancleriu, dynių.
Nuo tos dienos Hitleris ir 2. Teorija. — žmones, kaip 
jo galingi plėšikai (gangs- galvif.'S, galima Vežioti ktrf 
teriai>, pradėjo vykdyti ka- tik reikalinga.
rą prieš visą žmonijos rasę. Praktika. — Milijonas ir

Nacių partijos — vyri- pusė lenkų ir žydų, buvo pri- 
kai, armijos stambūs — po- versti vergauti Vokietijoje 
litikieriai, ir smulkios eili- karo pirmuosius dvejus me
nės žmogystės, kuries par- tvs.
davė savo prigimtas teises, 
susidėjo su tais plėšikais į- 
vykdyti jų kruvinas ambi
cijas ir sunaikinti visus, ku
rie pasipriešintų. Jie bandė 
kontroliuoti kitus žmones sa 
vo asmeninei naudai. Jų ne
sveiki geismai galybės ir

3. Teorija. — N on-Art jo
nai žmonės tari būti iraže- 
minti ligi vergijos laipsnio.

Praktika: (a) Rasių dis-J 
kriminacija: vedybos tarp 
lenkų ir vokiečių uždraus-1 
tos. “Joks lenkas tegali bū-i 

l

, pradėjo eiti jam uždėtas pa
reigas. pirma priešais jo pa-

| ties slaptą radijo siųstuvą 
padarydamas priesaiką:

— Aš, Draja Mitnilovi- 
represijos, prasidėjusios ėi.us, pasižadu eiti man pa- 
1941 m. spalių mėnesyj2, tę- vestas pareigas iki kovoje 
sėsi iki tų»metų pabaigos, žūsiu ar iki savąjį kraštą 
J.rgoslavų vyriaasybė ištrė- išvaduosiu nuo užpuolikų”.

Mihailovičiaus priesai
ka kalnuose

(Tęsinys iš 3 pusi.)

mime praneša, kad per tas 
p&cifikacijas buvo nužudyta 
apie 400,000 Jugosl:vijo3 
žmonių. Vokiečiai pranešė, 
kad Jugoslavijos žmonių pa
sipriešinimas esąs numalšin
tas.

Ja o z. Prnnskb

Baisių žudynių pergązdin-, 
ti Jugoslavijos vyrai palikę 
namus bėgo į kalnus, kur 
sumaniai slapsiėsi četnikaiJ 
Tūkstančiai naujų žmonių į- Į 
stojo į Mihailovičiaus pul
kus. Trūko karinių reikme
nų, maisto, bet jų numerda- Į 
vo paslapčia atskridę demo- į

Piir o, teismo salė rr koridoriai žmonių, kurie nori pamatyti filmų žvaigždę E r r o 1 kratinio bloko lėktuvai, kai į

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

,x . . , , ti lyginamjs su vokiečiu”,
turto jvedė baisų rekordą
biauraus, barbariško, sadis- (b) Teisingumas: teismai 
tiško pasidavimo gyvulišku- Čekoslovakijoj su prisiekdin- i Flynn teiamo’ kuris kalenamas dėl dviejų n-pilnamečių mergaičių tuskripudimo. 

mui. tais (jurors) panaikinti.
" Per dešimt metų jie suda
rė katalogą veiksmų, kurie 
reprezentuoja įvykdį n i m ą 
totalitarinių idėjų; “Naujo
ji Tvarka”, kuri pakeičia na- „ „
minio progreso planą su tt-1 vakijoj. vokie4isi tarinko
ranijos planu. 4. Teorija. — Na.Jos tva- : 100'000 . vaifcų ir priver. ė

Visa ką naciai ligi šiol pa- i rkos ekonomija sutelkia dar- Juja eit* P^iais į Vokieti- 
darė ir daro šiandieną, yra bo Ir saugomo visam pašau- dviodami jiems valgy .i

Čekai netinkami daly- k=’’kl4 Vokietijoj uždarytos
ft Taniom l'albni

vauti teismuose’ 6. Teorija. — Vaikai “ ver-
(c) Mokalaa: gimnazijų ir « ras5’ ' teri iSm“kti tar' 

universitetų mokalaa panai- valdytojų rasei,
kintas Lenkijoj ir Cekoa!> I f"*“'“: » įvairių vietų

1937 Chine (Invaded by c 
Japan).

1938 AustriA (Occrpied 
by Germany).

1939 Czechoslovakiv (Sciz 
ed by Germany);
(Occupied by Italy); Poland 
(Occupied by Germany).

1940 Denmark "(Occupied

CICERO KARGENAI
N Esrv ei. VOKITE! 

.MATYKIT JVOS SIANnn-SN! 
AVST1N BIAI).

tiesioginė pasekmė juodos liui. “Po Vokietijos laimė- tiktai SakneHų, ir gerti Vita-,by Germany, Norway (Oc
> filozofijos, kūrina pagrinde jimo nebus bedarbių Euro- užkrėstų pelkių. Tie

kurio aililr r'i arxnri tann ta a

kokių svarbių karinių daly
kų Mihailovičius gavo ir iš 

3 Adrijos jūrų pakrantės, kVr 
nakčia atplaukia santarvi
ninkų submarinai. Kartais * 

skubiai besitraukdami ita- 
lai palikdavo četnikams rei- į 
kalingų ginklų. Jugoslavijo-, 
je kaskart plačiau augo prie- j 
lankumas Mihailovičiui. 1942 
m. Jugoslavijos vyriausybė, i 
kuri yra susidariusi ištrė 
mime. Londone, Mihailovi

If you’re past 40, the chances are 
that your breath vvill be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught Ky partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 

, Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 

| mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 

Į S t. Louia, M o.

Before Any Date Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Yoar Breath Sweeier

2 fletų mūro. 6 ir 6 kamb. Plie
no kon.-rtrukcl.ios. Karšto vandens 

AThstnin i Šiluma. 2 - boileriai. Lotas 33x125.
i Apdengti porčlal. 2 kar. garadžius. 

Kaina liktai $11.300. Gyvenkit vie
nam ir lai kitas pagelbti išmokit 
šį namų. $3.500 įnešti.

just AVfc. \TrroT.r toru sr.
2 fletų mūro. 6 ir U kamb. Karš

to vandens ši’unia. 2 boileriai. 2 
kur. garudžius, luotas 30x125. Kai
na tiktai. $12.200. Veikite greitai: 
$4.000 įnešti.eupied by Germany); Bel- 

gium (Occupied by Germa- “ciceroj. čių pakėlė į generolus ir pa- 
ny); France (Occupied bjA ’8-. skyrė karo ministerių. Mi-

„ _ Germany); Netherlands (Oc I Kamp. bu.»a>Ow hailovičins slap:a kalnuose
bendrą vaizdą, bet pavieniui 200.000 darbininkų buvo pri-’ že“esniai rasei' kuri turl eupied by Germany); Luk-Įį,1 !

tarnauti vokiečiams. embourg (Occupied by Ger- į *et°!‘ Morton HlKh Sch001 ,1>80° 4

nis įsakymas yra neapykan- poje' kurie pasiliko gyvi, tapo pa-
ta eilinio žmogaus. Visas Praktika. - įvykdyt. H- dartan“ -‘"vykiose. ir
dešimtmetis nacizmo duoda taip. Nvo karo pradžios 5,- 1 000 ln‘’- 3 j|e Pn aušo

žiūrint, šie veiksmai biau- versti arba nuvilioti meV
rumu nors baisūs, atrodo girgais prižadais vergauti Ip eresai many); Hungary (Forc2d
dar baisesni, kada jie pasi- Reicho fabrikuose ir ūkėse. ^Movę rtnDtf altana ftrifct into, Nazi orbit); Rumann jaj< 8tokerig Iz)tug 47xl25 ftonlnh 
rodą kaipo dalis apgalvoto (bl Olandijoje, pelenai tų. v,et*» j (Forced inlo Nazi .dgblt);

plano. kurie miršta koncentracijos Praktika: (a) Vokiečiai Indo-China ISeižed by Ja- i;^i
stovyklose parduodami jų gerai valgyti Prancūzi- pan). ! blvd.
šeimoms už 25 guilderius. 3°J’ ^ur> traukiniai krauta-

I įnešti.
28RO ST. NETOLI 52NO AVĖ.
2 fletų mūro 6 lr 6 kamb. Karš

to vandens šilhma. 1 boiln.-ls. Nau-

vle-

I 5 kamb. mūro bunga'-v*- Taipgi
1941 Yugoslavia (Invaded įuu^ v^r^/^^uvZ1 vir^iwie

' cablnets. Kaina greitam pardavimui

Nacio prigimtis, jo
teorija ir praktika Rnhpmiin? ir Mnravi mi‘maistr' Vokietijai, visa , „ . _ /r.

(c, Bohemijo] ir Moravi- J" by Germany); Greece (Oc- tlku, J7100 Nev6iuokite! $i.8o.»
1. Teorija. — Daug pato- joj darbininkai dirba 12 v*> tauta pavojuje dėl stokos CUpie<j Gerffiany); p-.j.

giata išnaikinti mažas tau-, landų per dieną Hitlerio nauį maisto- Belgijoj, daugiau ne- o.aria (porce(j jnto Nazi er
tas, negu jomis rūpintis. Pusė vaikučių negauna bįt); Rusgia (Invade0 by

Praktika: (a) Per dvejus Į 5 Teonijv — Krikščiony
je metus karo 460,000 jugosla- be turi žūti.

vų buvo nužudyti. ' (a) “Krikščionybė lygi ko-

(b) Graikijoje, šalyje kur 
gyvena tiek -žmonių kiek

munizmui .
(b) “10 Dievo prisakymai

New Yorke, daugiau neg u yra sutrauka žemiausių žmo
1,000 miršta per dieną nuo | nijos instinktų”.
bado. (C) “Piktas dingsta, ge-

(c) Maisto taip pritrūko ras pasilieka. Už tad kata-

pusryčių. Lenkijoj kaimie- Germ , Lithuaria (Oc-
čiai turi virinti medžių zie- . , . _ , . * •. eupied by Germany); Lctvia
ve, ir kailius negyvų zvėnu- ,Ocffjpied by . Es

ų, a prami . thonia (Occupied by Germa-

(b) Belgijoj du seni vy-|ny); Thailand (Occupied by

JOHN O.

S Y KORA

PERMAINYKIT I ANGLIŲ ŠILUMĄ!

Vieno Pripylimo Anglių 
Užtenka Visą Dieną Ir 

N«k*i Saitam Ore
Xel vieno kito Šildytuvą nėra 
kaip WARM MORNING! Pa
daro koksus iš minkštų ang
lių... tada suidegrina tuos kok
sus be dilinu ir suodžių. Ne
liekų kietų debesių.
Magazinas laiko 100 tvarų an
glies ir veikia pusiau automa
tiškai. Pataiko tig-nj ke'otą 
dienų užlaiki-ts draftiį. Jūsų 
namai bus šilti kas rytmetį. 

.VrFirfclTF. .. MATYKIT

\0nhf (rį ih Kutd

* in titž W(/dd Į ags

Belgijoj praeitą žiemą, kad 
užmušta? žiurkes pardavė po 
20 frankų.

(d) 182,000 lenkų yra nu
žudyta arba numirė koncen
tracijos stovyklose.

(e) Skaičius žydų nužu
dytų, arba kitaip pražudytų 
nacių rinkote, pagal rapor
tą iš Europos, siekia tarp 
1,500,000 ir 2,000,000. Hit
leris prižadėjo nepalikti nei 
vieno žydo Europoje, ar jis

REAI.TOR 
2411 S. 52X» AVĖ.

PHONE — CICERO 453 
<».vv«s Vielos Orctmiatu tju 

VaihtvH.iįum Greitoms Pnnlav I urnos 
23 METAI REA f, ESTATE

rai, 73 ir 69 metų amžiaus,' Japan); Pearl Harbor (At-; «<*■»«<!. HaOMa: » imi s popiet 
buvo nuteisti mirti, todėl, 
kad jie priglaudė ir paval
gydino britų lakūnus. Vai
kas 10 metų amžiaus, kada 
buvo spardytas vokiečių ka
reivio, a’jšuko “dirty boeh”.
Kareivis nušovė vaiką.

Calendar of Agression 
(1933-1943)

1933 Germany lOvercome 
by the Nazis).

1934 Austi ii (Nazi pntsch

tacked by Japan,.

1942 Philippines (Occupi-: SKELEKITES “DRAUGE”
ed by Japan); Malaya (Oc- ________________________________
eupied by Japan); Dutch| px.g5K.grs>.:

SI. 1 .v UI ISN ,Parodjmas Rtui<ia-i Kaina: >45.95
SILVER CREEK COAL CO.

2200 S. LOOMIS ST. CANAL 3000
TELEFONUOKIT AR RAŠYKIT DEL INFORMACIJŲ LAPO

East Indies (Occupied by į V, 
Japan); Timor (Occupied by 
Japan); Burma (Occupied 
by Japan).

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vim 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alą, bet, prie to, išdirbė 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį nžvardi 
no NECTAR. Sis Alus yra pagaminta* tė importam u 
pirmo- rūšies produktų

likų bažnyčios turi dingti”.
Praktika. — (a) S?lzbur- 

ge tūkstančiai tikėjimiškų 
knygų buvo sudegintos vie
šoj aikštėj.

(b) Lenkijoj 80 n.ioš. ku
nigų buvo išdeportuoti į ken 
centracijos stovyklas Vokie
tijoj.

, (c) Per vokiečių radio
draudžiama vi?os tikėjimiš-, fails),
kos temos ir kalbos. 1935 Ethiopia (Invaded

(d) 20,000 katalikiškų mo- by Italy).
- . 1936 Ėhineland (Militar-

iaed illegaJly by Germany); 
Ethiopia (Seized by Italy); 
Spain (Armed intervetttion 
by Germany and Italy).

heves IVonderfui 
For Itching Skili
To goothe Itching, burning ski n, appb 
medicated Ifąuia ŽEMO—a Doctor 
formula backed h.
oussuccmb! For ri 
eesema, athiete’a 
due to cxtcmal cauM, apply ŽEMO 
fraely. Soon the dbcotnfort should 
ditapp.tr. Ovcr 25,000,000 paHcagee 
;old. One trial convincee. Only 3M. 
Ako 004 and <1.00.
-----------------—

yrars contintz 
orm syniptorc . 
>t or btemtohet

I PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROG£ DABARTINĖM- t.RMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.
you

Cen

Sun

P/u^ LIBEflAL LARMINGS

TAPKITE FINANSINIAI N EFKIKLAUSOM1 f
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.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETI *H FINANHlNt |KTAW*A 

-r 46 Metai Sekmlagn Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION |
I'EL CAH'MET HIM Jot*. M. MozerK, Sec’y. SZMi SO. HALSTED ST J

LEO NORKUS. Ji
DIMTBVBI TO R

Ambrosia & Nectar
BEERS

urmo 1* not e aule > k&inonua pnetato | aiųiea it a> 
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, ku. 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
- ■■■ 1 ■ ■ --------------------

FACTS Y By Bob Dai
Doe TO AM EXTREMELV 

RARC OlSCASE, JO6EPH
MAVOTT, AGEO W, HĄS ' 

SMRONK 9 INCHES IM THt 
LAŠT 8 YEARS.. CMRIOUSUY 
ENOOGH HIS HJEAD IS IM" 
CReASIMG IM SI TE.. THIS 
OISEA5E IS MOT FATAL AMD 
IT IS POSSlBLE FOR A MAN 

TO LIVE 50 TEARS, 
(H GROWIMG SMALLER. 
1 J AUL THC i-
€ -47 JftA TIME//

UO WAS FIRST PL.AYED
IN PERSI A IN 525 B. C. 

SPReADIMG BOTH
EAST ANO WEST, FOOM 
CONSTANTlMOPLS TO 
JARAN, IT'3 POPOLARrrr 
HAS NEVER WANEO 

SINCE .„ THE 
ENGLISH riOOjGHT THE 
GAME TO EOROPB 
EROM IN D, A INTHE 
SlKTEENTH CBNTUfiy,

^TJV/INS ARB MORE 
FR6QOENT AMOMG 
COLORED RAGES 
than wHrre/ thbY 
ARC LEAST FRB- 
OOENT among THS 

YELLOVV RAČE/

llN CENTRAL BPAX1L,
A MAN OIVORC6S HIS VGFK 
Bv SSLLlNdl HER PUBLlCCr TO 

ANYON6 IN THE TRIBK WHO 
WlLLBCyHBR. THEMUOMAN 
0*3 the sam* in Casb sut 

WANTS TH* DIVORCB—.

r.hvenfazNe*•$-v|«t >‘*(|tur*s. I*<

ditapp.tr
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Naujoji Gvinėja (New Guinea)
Kas ji tokia, kada atrasta; jos klimatas, 
gyventojai ir vargai pirmųjų misionierių.

Salos atradimas
Šiose salose šiandie eina 

karo veiksmai. Pasaulio ga
lybės susirėmė žūt būtinoje 
kovoje. Ten. girdimi dažnūę 
kamuolių baubimai, kulko
svaidžių tratėjimas, orlaivių 
ūžimas, ši sala yra antroji 
didžiausia po Australijos, 
bet iki šiol mažiausiai buvo 
pasauliui žinoma.\)

Prasidėjus karo veiks
mams, šios salos vardas pa
garsėjo visame pasaulyje. I 
Beveik kiekviename laikraš
tyje, dideliame ar mažame, 
minimas Naujosios Gvinėjos 
vardas. Kaip visas pasaulis, 
taip ir mes sekame karo 
veiksmus, nes daug ir lietu
vių jaunimo yra kovojančių 
eilėse. Tad nebus pro šalį 
ir mums' ne tik salos vardą 
žinoti, bet ir su pačia sala 
šiek tiek susipažinti.

Šios salos atradimas mi
nimas 1511 m., vėliau 1526 
m. dar vėliau 1537 m. Mini
mi ir tų laikų tyrinėtojai, 
kaip tai: Dabreu, Saavedra 
ir kiti. Bet mokslininkų tar
pe tas klausimas iki šiol y- 
ra neišrištas, kuris jų pir
mutinis pasiekė salą. Viso
kios abejonės salos atradi
mo buvo prašalintos, kada 
ispanas lingo Ortiz de Retas 
1545 m. išlipo ant salos ir 
iškėlė Ispanijos vėliavą. Jis 
salai davė vardą ‘iNueya 
Guinea ”.

p
Salos ilgis siekia 1490 my

lių, plotis 430 mylių. Jo? pa
viršius sudaro 310,000 ket
virtainių mylių. Kadangi sa
la ne visai dar ištirta, dėl 
to ir gyventojų tikras skai
čius nėra žinomas. Spėja
ma, kad joj randasi apie 
975,000 gyventojų. _

vo gana daug, bet užteks pa
minėti keletą: Schouten, Le- 
maire, Cook ir De Bougan-; 
ville. Jie darė pranešimus 
apie visa, ką matė ir patyrė 
saloje. Nežiūrint to, mažai 
dėmesio buvo kreipiama į 
Naująją Gvinėją iki devy
nioliktojo šimtmečio. Aus
tralija nors buvo atrasta is
panų ir portugalų jūreivių 
1530 metais, bet mažai dė
mesio Į ją kreipta iki Ame
rikos revoliucijos prieš An
gliją. Amerikos atsiskyri
mas nuo Anglijos privertė 

pastarąją kreipti daugiau 
dėmesio į Australiją. Nuo 
1530 metų iki revoliucijos 
Australijoje baltieji žmonės 
negyveno, išėmus mokslinin
kus ir tyrinėtojus. Iki re
voliucijos Anglijos prasižen
gėliai ir kaliniai buvo siun
čiami į Ameriką. Ypatingai 
nuo 1718 m. iki 1776 m. 
skaitlingais būriais būdavo 
atvežami prie įvairių darbų. 
Po revoliucijos ir Amerikai 
pasiskelbus nepriklausoma, 
vežimas kalinių buvo sulai
kytas. Gruodžio 7 d. 1785 
m. Anglijoj įsakyta prasi
žengėlius vežti į Australiją. 

Pirmas laivas su kaliniais 

ir liuosnoriais, viso 1,030 
žmonių, kurių tarpe buvo 

696 kaliniai, išplaukė į Aus

traliją sausio 20 d. 1788 m.

ir Išlipo iš laivo Jackson 
uoste. Tokiu būdu šią dide
lę salą pradėjo apgyventi 
baltieji žmonės. Juo toliau, 
tuo daugiau Australija bu
vo europiečiais apgyvendi
nama. Po to, esanti kaimy
nystėj ir Naujoji Gvinėja 
buvo pradėta dažniau tyri
nėti, bet vis nepalankus o- 
ras, visokie žvėrys, blaurūs 
kirminai ir vietos gyvento
jai vis atbaidydavo baltuo
siu? nuo tos salos. Tik pra
džioje šio šimtmečio moks
linčiams: Moncktonui, Ber
tom! ir dr. Schlhteriui 1907 
m. pasisekė tą salą šiek tiek, 
ištirti. Bet baltieji žmonės 
vis tik nedrįso apsigyventi 

iš priežasties kanibalų, ku

rie nenorėjo matyti atėjūnų.

Salos yra labai kalnuotos 
ir šiandien dar yra tokių 
vietų, prie kurių nieks ne
gali prieiti. Daug joj ran
dasi veikiančių ir užgesusių 
ugniakalnių. Iš veikiančiu 
dažnai verčiasi dūmai ir ug
nis, išmetami pelenai ir eu 
kietėjusi medžiaga. Aukštie 
ji kalnai driekiasi viduriu 
salos, o žemesni iš šalių. Kai 
kurie kalnai siekia 16,000 
pėdų aukščio. Kraštuose ran 
dasi daug mažų salų, kunos 
neturi didelės* reikšmės, tik 
apsunkina priėjimą prie di
džiosios salos. Ir ant ma
žesnių salų yra gana daug 
ugniakalnių. Upių ir upelių 
vagos kreivos ir sriaunios. 
Bėgdamas nuo kalnų van
duo sudaro smarkumą ir 
ringuoja žemyn, kaip koks 
žaltys. Tomis upėmis jokis

susisiekimas negalimas, išė
mus upę Jubelee, kurios va
ga galima susisiekimui 120 
mylių ir upė Fly tinkama 
vandens keliui 600 mylių. 
Kelių ir kelialių visai ma
žai. Daugiausiai praminti 
taip vadinami šuntakiai, ku
rie žinomi tik vietos gyven
tojams. ' >

Klimatas
Naujosios Gvinėjos oras 

yra karštas ir drėgnas. Sie
kia nuo 86 iki 104 laipsiiių 
karščio ir taip diena iš die
nos. Taigi, oras nepakenčia
mas baltam žmogui ir gim
do įvairias ligas, ypatingai 
karštligę. Dažnesni lietūs pa 
sitaiko tik šiaurinėje dalyje 
salos. Pietinėje dalyje daug 
rečiau. Be nepakenčiamo o- 
ro, dar randasi nuodingų

Vėl Išrinki! 
ARTHUR G. LINDELL 

Aldermanu 9-to Wardo

ALD. ARTHUR G.

Sala, nuo jos atradimo, 
beveik iki aštuoniolikto šimt 
mečio mažai buvo pasauliui 
žinoma. Aštuonioliktame 
šimtmetyje atvyko Olandi
jos, Prancūzijos ir Anglijos 
mokslo vyrai — tyrinėtojai 
ir jie supažindino pasaulį su 
nauja žeme. Tyrinėtojų bu-

BALSUOKIT U2 
BIZNIERIŲ Į 

ALDERMANUS
13-to Wardo

Išrinkit

ALEX
ALESAUSKAS

Antradienį,

Vas.-Feb. 23,
19 4 3

---------------- ■' *

Miesto Taryboje 
Lindell Vadas

Narys Rules Committee
Antram savo termine, Aid. 

Lindell buvo pagerbtas savo 
kolegų būnant išrinktas į Co
mmittee on Committes and 
Rules. Si komisija paskiria al- 
derraonas j (vairias komisijas, 
Ir sustato tvarkos taisykles 
parlamentinės procedūros, ir 
nusprendžia kortos komisijos 
turi svarstyti smulkmeniškus 
reikalus. Narystė i šią komi
siją daugumos yra siekiama, 
nes tai pastato tą laimingą al- 
dermaną J vadovystės rolę.

“THAT LITTLE GAIVIE”i»tor.«avic*rto®«c^i.T.--By B. Lfnfc

QeN\BN\BE1X V-AST NlGHT 
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VMBkU, V ‘OOHT VtMOU),
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Foa tmb j 
Uos/B OF ’ 
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BUT M(MSBur 
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cmon. Boya.

vabzdžių ir kirminų. Salos 
uodai yna daug įkyresni ne
gu mūsiškiai. Mūsiškio uodo 
įkandimas nesudaro didelio 
pavojaus ir mūsiškis per 
storesnį drabužį negali į- 
kasti. Bet Naujos Gvinėjos 
uodas da aigauna prie žmo
gaus nuogo kūno ir per sto
rą kietą drabužį ir jo įkan
dimas yra gana skaudus, pa
sidaro skaudi žaizda. Taip 
jau įvairūs pikti kirminai 
sudaro nemaža pavojų. Nuo 
latinis karštas ir drėgnas o- 
ras sudaro patogias aplinky
bes veistis piktiems kirmi

nams. Daugelis“ jų yra nuo

dingi ir pavojingi. Tad at

vykusiam į tas salas baltam 

žmogui gręsia pavojai iš vi

sur. Kun. A. Briška

(Bus daugiau)

DAINŲ VAKARAS 
SĮ VAKARĄ

LIETUVIŲ 2AGARIECIŲ 
KLIUBO — DAINŲ VAKA
RAS SU ŠOKIAIS ir kitais 
pamarginimais įvyks šį Šeš
tadienį, Sausio 30 d., HolUy- 
wood Inn svetainėje, 2417 
West 43rd St. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Įžanga viso tik
tai 30 centų asmeniui. Mu
zikali programą pildys Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras, 
Cicero Moterų Ratelis, Ra
dio Jaunuolės — Frances 
Burba, Lillian Šalis ir kiti. 
Visi prašomi atsilankyti ir 
linksmai praleisti laiką su 
Žagariečiais.

Komitetas

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

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

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsi
mo jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą da
lį, ir jums nieko nekaštuos. Ne- 
siųskit pinigų, tik savo vardą ir 
adresą į;
ROSSE Products Co., Dept. X-6 
2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

 (Skelb.)

SKELBKITES DRAUGE

BlJDRfttO RADIO PROORAMAI: 

WCFL. 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1460 k. ketvertais 7 v. v.

Sav.

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: B iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY 

VInUm po vienu stogu
V )

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

Lindell yra pripažintas kaipo 
autoritetas miesto finansų, zona- 
virao Ir planavimo reikaluose; Ir 
reguliariai prie jo kreipiasi jo ko
legai Ir Civic organizacijos.

Roselande randasi dinamiš
kas jaunas vyras, kuris žymiai 
žengia pirmyn. Jo vardas yra 
ARTHUR G. LINDELL, ir kai
po aldermanas 9-to Wardo jis 
daug gero yra nuveikęs. Jis yra 
gerbiamas visų.

—Motor News, MSy, 1938—

. ............................... ..
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MOŠŲ 
MILŽINIŠKO STYRO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PA8INAVDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEUPARDUOn.
TŪBOS. CLA RINKTAI, TROM

BONAI. 8AXAEHONES. F LUTES 
•u “casea” -t 916.M. 917.(0. 
946.00 tr 976.00. VIS garantuoti 
lengvam <ro)lmul.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NIAKI MANDOLINAI, BANJO8. 
8MUIKO8, TENOR BANJOS — 
64.60. 11.(0. (19.80 lkl 696.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 610.00. 
919Š.00 lr 9169.CS. BASO Už- 
DENOALAS — 91190. 8MIČE-
LTAI SMUIKOMB. BTRIUNINI- 
AMS BA8AM8. VIOLAS IR CEL- 
LO — 91.60. 96 00, 99 90. 910.00 
Ir 916.00. Strifinoe 441 vlaų vlri- 
mtnėtų Instrumentų, BA89 Ir 
ŠNARE DRUMS — 919.60. 999.60. 
696.90 Ir 990.00. P EDA LR HI- 
BOTS. CTMBOIS, Ir DRUM 
HEAD8 patalnoml tuma palau
kiant. MOITTH PII9CE vtetema 
braaa Ir “reešM Inatru man tame 
pritaikomi jflaų lipoma.

BKSPERTTVAR VICTOR IR 
ktty PHONOORAPK patalaymaa.

Atatatymaa visų šalių darinė
tame. Trlflbonta, Sesaphonea Ir 
talpai Smulk ome Ir Oultarama

OOLDSTEINU MUSIC SHOP 
*14 Maamell 84., OUoaąo

1 t

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių. Seimų

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2327 W. 2Srd 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. Marijonų Bendradarbių Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chicagoj kaip tik gimė ii kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikymą bei kunigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje. Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (best 5 dole
rius vadinasi Fondo Rėmėjai. Nariai gauna a. ą. 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 
lr gauna paveiksluotą a. a. kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą.

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

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos lodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAM, M. L C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

Ui
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"Šoksim, šoksim suktinėli, kaip 
pavasario drugiai!

Tikrai bas linksma "Draugo" koncerte. -
Phil Palmer orkestrą grieš šokiams.

Taip, per “Draugo” ko»- lonijų. Visi “Draugo” ageg- 
certą vasario 21 d., Sokol tai gali pristatyti reikalin- 
ealfcje bus daug šokių. Ant gus tikietus. Reik pažymėti, 
estrados bus daug polkų, kad Marąuette Parko dnr. 
suktinių operetėj “Lietuvai- “Draugo” agentas Stasys j 
tė”, kuri yra tikras muzikos Staniulis, jau yra išplatinęs 
šedevras. Dalyviai šokdami beveik 40 tikietų. Jis sako, 
dainuoja: “Šoksim, šoksim , kad $1.25 tikietai labai leng- 
suktinėlį, kaip pavasario va parduoti. Skubėkite to- 
drūgiai! Su rankele apkabi- kius tikietus pirkti, nes jų 
nę kas Brigytą. kas Karu- yra mažai atspausdinta. To-

\rr

eę!” /
Toks linksmumas bus per

visą operetę.
Suktiniai ir po operetės

Operetė “Lietuvaitė” tik
rai linksma ir smagi. Bet 
tas linksmumas ir smagu
mas nesibaigs ir tuomet, 
kaip bus pereita į šokius, 
kurie prasidės tuojau po 
koncerto, šokiams grieš ge
rai žinomas Phil Palmer or 
k est ras, kuris moka griežti 
lietuviškus šokius, suktinius 
ir polkas.

Phil Palmer tikrai gražiai 
galės vesti savo orkestrą. 
Jam tenka būti tėvu dukre
lės Leonos, kuri gimė sau
sio 0 d. Phil Palmer džiau
giasi nauja laime ir jo ma
loni žmona Uršulė taipgi di
džiuojasi ta pačia laime. Gal 
iki vasario 21 d, per “Drau
go” koncertą galės net pa
šokti polką.

DIENRAŠTIS DRAUGE

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

ANTANAS ŽUKAS
Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį Antaną Žuką.
Netekome savo mylimo Vasario 1 d., 1941. .
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime Užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasiša'linimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme trejas gedulingas celunavaa šv. Mišias; pirmas 
Vasario 1 d. 1943, 8 vai. ryto, antras Vas. 6 d., 7 vai. ryto, Ne
kalto Prasidėjimo par. bažnyčioje, o trečias šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne.

9
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 

dalyvauti šose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antano stelą. O dabar brangus vyre ir tėveli, lauk 
mus ateinant pas tave. O mes liekama dideliame nviiūdime, 

Moteris, Duktė, Sūnus, Brolis ir Puseserė.

Ir vėl įdomi radio 
programa

TT. Mar. Bendradarbiu 
5-to skyriaus

Rytoj, sausio 31 d., 0 vai. parengimas 
vakare iš radio stoties WCi

sios vietos yra rinktinės ir 
teks tik tiem?, kurie pirks
pirmiausia. . ------

Tikietų kainos yra dvej0‘ 
pos: 75 centai au visais tak
sais ir $1.25 šu visais tak

sais.
Rezervuokite ’ vasario 21

d. “Draugo” .|ooft>oertui ir su- FL, 1000 kil., vėl išgirsime 
sipažinimūi su gbažiaja ‘Lie- gražią ir įdomią radio prog- 
tuvaite’, kuri tikrai sužavės ramą, kurioj dalyvaus žino- 
savo skambiomis dainomis naas baritonas K. Pažarskis. 
ir margais šokiais. XXX Be to,' bus klasinės muzikos 

__________________ ir kitokių įvairenybių.

Kviečiam. i vakariene Prc«rama *>“» leidžiama RVieilGlIie į VdKdlieiię JOS Budrik Radio ir Rakan- 
Bridgeport. — TT. Mari- dų Krautuvės, 3241 S. Hals- 

jonų Bendradarbių 10 skyr. ted St., lėšomis. Kl.
rengia šaunią vakarienę su
programa.. Vakaro vedėju 
bus kun. Prunskis. Vakarie-

IVASHINGTON. — Yra 
žinių, kad Japonija pasiry- 

nę p*j«rb« eavo dalyvavimu ^':si. ®iemet P“““*“ teiką

J. M. pralotas Krušas. Tarp 
kitų svečių bus kun. Jonas 
Jančius, MIC., Tėvų Marijo
nų Chicagos namų viršinin-

Taigi, operetėje bus daug kas 

linksmumo, vėliau šokiuose,; Atvažiuokite^ akliai pa-l 
o taip pat džiaugsmo ir nuo- valgysite ir pasidžiaugsite 
širdaus pasisvečiavimo prie gražia dainų ir muzikos pro-

baro. šrama
'Vakarienė bus šv. Jurgio

Tikietai platinami parapijos salėje, 32nd Place

Jau eina spartus tikietų ir S. Lituanica Ave. Pras; 
platinimas tarp įvairių ko- dė3 6 vai. vak. Įžanga 75 
___________________ i centai. Rap.

Kinijai.

"Lietuviškos
vakaruškos" Kuro aliejus

Nuo sausio 31 dienos iki! 
Cicero. — Moterų Są-gos balandžio 12 dienos kuro (, 

2 kp. rengia vakarą vasario aliejaus kuponas No. 4. ga- 
14 d., parapijos svetainėje. liojft dėl n gaiOnų.
Tą dieną pripuola Valentine, j Vasario 20 dieną baigia- 

kuro aliejaus kuponas No. 3.todėl rengiama “Valentine 
party”. Komisija kviečia vi
sus atsilankyti kaip iš Cice
ro, taip iš Chicago. Įžanga 
25c. Tikietų galinus, gauti 
pas sąjungietės.

Pusė pelno skiriama pa
rapijos naudai. Komisija

ITCH3g*CMonay I
cau»rt by rczrma.For quick relief (rem ii 

alhlete'a foot. ecafota. į 
oondatnn*. ūse* pūke, Ooolinc. tnedicatad. liq 
O.O.D.ntHCnimON. A doctor * formula 
Grraseless and stainless. Soothes, comforts and 
ąuickly čalma intense .itching. 35c triai bottle 
proves i t. or ■srttleį rtnek Don’t auffer. Aak your 
dnwai ’oday (tv f. t>. •. follCge Tiest.

- ■

and other itehine

Nuoširdi Pocių Padėkae
Sėkmingai pasveikus ir sugryžus iš Šv. Kryžiaus ligoninės 

tariu nuoširdžios padėkos žodžius sekantiems:
šv. Kazimiero Seserims už labai gerą ir rūpestingą priežiū

rą, o ypatingai £e»s/»i Brigytai, gydytojui J. Rude, po kurio 
priežiūrą paavaikau, taipgi slaugėms, kurios pavyzdingai ligoje 
prižiūrėjo. Nuoširdžiausiai dėkinga lieku Sesutei Sieliai ir švo- 
geriui Broniui Južkevičfcung. kūne mane rytais ir vakarais po 
du kartu į dieną lankė, prižiūrėjo ir dirbo. Taipgi dėkoju savo 
(.•esere i Marijonai Gudauskas ir ios dukrelėms Mortai ir Teofi
lei. Reiškiu padėką savo broliui Juozapui Kučinskui ir brolie
nei Elenai. Tariu ačiū savo saarėiai. Verutei Pocienei, kuri nie
kados nepailso ateiti marz> aplankyti. Dėkoju ponams Nagins- 
kama, kad mane teikėsi aplankyti. Dėkoju savo parapijos kle
bonui Kun. A. Briškai, vikarams Kunigams Jonui Stankevičiui, 
Stanislovui Vaitiekui. Dėkoju ligoninės kapelionui Kun. Pr. Juš
kevičiui, kuris kasdien po kelius kartus aplankė mane. Tariu

Ciėkos žodį Motinai Juocapai ir f>4UJŠštm Kazimierietšms, 
rios lankė mane ligoninėje. Tariu ačiū Seselei Baptistai Šv. 
Pranciškaus vienuolijos, kuri prsiuntė užuojautos žodžius. Dė

koju visiems lankytojams kaimynams, giminėms, pažįstamiems 
už maldas, kad pasveikčiau ir visiems, kurie pasiuntė buketus

J Bliu, dovanas, ir atvirutes. Dėkoju visiems savo darbininkams 
ulia’s Reataurant’o, kurie nenuilstančiai darbavosi. Ypatingai || 
dėkoju Veronikai Malinauskienei lr jos dukrelėms, kad laik-' li- | 

gos ištikimai pasidarbavo: taipgi lieku dėkinga savo vyrui Sta
nislovui, kurs kiekvieną dieną anksti rytą važiuodamas i darbą 
užeidavo į ligoninę aplankyti mane, tik sūnus Benediktas, kurs 
tarnauja Marynuose nieko nežinojo apie motinėlės atsitikimą, 
bet vėliau gaus pranešimą. Dėkoju “Draugo” reporteriui už 
pranešimus laikraščiuose.

Dėkoju vUiems nuoširdžiausiai,
JULIA POCIUS 

4656 So. Ueutern Ave.
Tel. LAF 2679

• Automobiliu padangų Trys nubausti mirties 
apžiūrėjimas bausme
Vasario 28 diena yra pas- New Vork. Pereitą antra- 

kutinę diena periodiško pa- dienį buvo m’.rties bausme 
| dangų apžiūrėjimo dėl paša- nubausti trys jaunuoliai neg 

žierių turinčių “B” ir “C” rai už apiplėšimą ir nužudy- 
korteles ir dėl komercialių mą karo įmonės darbininko.

| Nužudytasis darbininkas 
■ ,yra Stanley Kolbusz, iš Ho-
'*ų»i - j lyoke, Mass., jis buvo nužu-

Marųuette Park. Liet.1^“ lieP°8 18 dien^

Am. Piliečių klūbo metinis Pasmerkti mirties bausme 
susirinkimas įvyksta sekma- už žmogžudystę ir apiplėši- 
dienį, sausio 31 d., 2 vai. po- ^ą yra šie: Sam Moduro, 19 
piet parapijos svetainėj. Vi- metų, Frank Holmes, 21 m., 
si nariii malonėkite atsilan-,) *r William Brovvn, 16 ra.,

gKELBKITES “DRAUGO”

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MOBGlČfŲ
GREITAI IR PIGIAIMĖNESINIAIS

ATMOKEJIMAIS

kyti į susirinkimą. mokyklos auklėtinis.

Marąuette Park. — Sau
sio 31 d., 3 valandą popiet, 
Mikulėnų namuose, 6810 S. 
Artesian Ave., įvyksta pa- 

rengimėlis Tėvų Marijonų 
naudai. Prašome atvykti ir 
praleisti keletą valandų links 
mai ir jaukiai. Tikietas 25 
centai. Rap.

Reikia sukrikščioninti žmo 
nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsiris. (Kun. P. 
Juras).

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

WHOLESALE
IQUOR

ĮSTAIGA

ISvežiojame 
po vtaa 
Ohicaco.

HEMKITS 
SENĄ

f.IETUVIŲ 
nRAuaą

H. KANTEK, sev.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

T.lefunan- BOUT,BVaRI> 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

telefoaas:

Canal 6887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 471 h Streel

B METINIAME 
į KON C E R T E

- Bus perstatoma -
•J ? • '*

OPERETE

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!
1

‘L I ETŲ V A IT fi S” MUZIKA PARAŠE ..............ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE........... .............f.......................... STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS. .. .

VEIKALO REŽISIERIUS ...........................................IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDEJA................ .......... L. PILIPONYTE-ZAIKIENE

“ELENUTES” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENE

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

Chorines dalis atliks . . . .

Bus puiki muzika šokiams . Dalyvaus žymūs artisUi ir dainininkai

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

Sokol ] kkmad-' ^asar’° (W 21 d., 1943

Salėje BILIETAI:
$1.25............... .. ............ (įžanga $1.12, Uksų 13)
—Ir—
75c .............................. (Įžanga 68c, Uksų ,7c)

2345 So. Kedzie Ave. Chicago, Illinois

VVHOLESALE
FURNITURE

. BROKER
Dlalng Room Setą — Parlor 
Sete — Bedroom Beta — Bagi 
— Radios — Refrigerators — 
Washera — Mangels and

Stovės ~~
Nattouaiiy advertlaed ltema

AUX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIKOfAMOMB 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms šyrai Ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labai i motera kantatai, kailiukais papuoštais 
clotta kotai par«uliil<la nešėm Intom ta kainomis.

ATEIKITE IR PATY8 PAMATYKITE 11 AN DIENI

PEOPLES CLOAK and BftlDAl SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2a88

Mn. K. P. Driabak Ir Dūkti, tev.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINEI ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETTJVIJA KASDIEN BU ATYDA KLAUSOSI:

■nARGUTIS
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakariais Lietuvių Programas

. * Amerikoje
-» VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vaL ». p. 
KITOMIS Menomis 9:39 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Pitone: OROvehill 2t4J

WHFC-l450kil.



DIENRAŠTIS DRAUGAS SeBtadienls, saus. 30,- 1943

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

JONO ALEKNOS LAIŠKAS BROLIUI VLADUI

TIKĖJIMO IR MALDOS JĖGA
Ligoninė buvo pastatyta per 24 valan
das. Skaudūs pergy veniniai atvedė 
prie Dievo.s mu

JONAS ALEKNA
Kareivis Jonas Alekna, 

Aušros Vartų lietuvių para
pijos jaunuolis, penkis me
tus dirbo “Draugo” admi
nistracijoje, dabar tarnauja 
Dėdės Šamo armijoje Camp 
Gordon, Ga.

Jonas Alekna iš armijos 
rašo broliui Vladui Cibuls- 
kiui laišką.

■ Sveikas broli Vladai,
Esu patenkintas savo vie

ta. Labai džiaugiuos, kad 
manęs nepamiršai ir atsiun
tei Kalėdų plotkelę. Nega
lėjau namie su tėvais ir se
sutėmis laužyti KalMų’plot- 
keles, todėl kariuomenėje 
vienas sulaužiau jūsų atsiųs
tą plotkelę ir jaučiaus tarsi 
būčiau buvęs pas mamą.

Taip pat džiaugiuos gau
damas Armijoje “Draugą” 
ir ‘ ‘ Laivą* Skaitydamas 
tuos laikraščius žinau kas 
vyksta Chicagoje ir apylin
kėse.

Nepamiršk, broli Vladai, 
manęs savo maldose. Visiems 
malda yra reikalinga, o ypač 
kareiviui, nes jis yra ypa
tinguose pavojuose.

Su Dievo pagalba, Ame
rikos kareivių drąsa ir su
manumu bus Amerikos per
galė.

Sveikinu visą J'Draugo’’ 
štabą, ir visus pažįstamus. 
Iki pasimatymo,

Tavo Jonas

PRANEŠIMAS
Atsižvelgiant į tai, kad 

kun. dr. K. Rėklaičio, MIC., 
Tėvų Marijonų provincijolo; 
sveikatos būklė reikalauja 
.gydymosi ir ilgesnio poilsio, 
Amerikos Tėvų Marijonų 
provincijos reikalus laikinai 
tvarkys kon. J. Mačiulionis, 
MIC., vice provincijolas. DėT 
to Vienuolijos ^rpviųcijos 
reikalais ir prašoma kreip
tis —. VeryRev. J, Mačiulio
nis, M. I. C., Marian Semi
nary, Hinsdale, III.

Plėšikai pagrobė už 
$16,800 brangenybių
Chicagoje, pereito trečia

dienio vakare, įvyko didelis 
apiplėšimas.

Mrs. Rolly Cain, 3240 
Lake Shore drive, brangeny 
bių (jewels) krautuvės sa
vininkė; jos vyras, execu- 
tive vice president of the 
Abbott laboratories of No. 
Chicago; Walter J. Cum- 
mings, Chairman of the 
board of the Continental 
Illinois National bank ir jo 
žmona; Franklyn Bliss Sny- 
tjęr, president of Northwes- 
tem unjveraity ir jo žmona 
pereito trečiacftenio vakare 
grįžo iš koncerto į/ namus ir 
juos ginkluoti plėšikai už
puolė. Iš Mrs. Cain plėšikai 
atėmė už $16,800 brangeny
bių, kaip kaklo grandinėlę, 
suknelės špilką ir t. t.

Šie šeši asmenys važiavo 
viename automobilyje ir 
juos užpuolė trijų automobi
lių ginkluoti plėšikai pakely
je vykstant į namus.

Cukraus kuponai
Sausio 31 diena yra pas

kutinė diena dėl cukraus ku 
pono No. 10, geras dėl 3 
svarų.

Nuo vasario 1 dienos iki 
kovo 15 dienos galioja cuk
raus kuponas No. 11. dėl tri 
jų svarų. ‘

Ateina reikšminga 
diena I*. -Ui

Kava
Vasario 7 diena yra pasku 
tinė diena dėl kavos kupono 
No. 28.

Darbininkų auka
Cook kauntės skyrius of 

the National Foundation for 
Infantile Paralysis gavo 
$5,000 auką iš The Chicago 
Federation of Labor.

Capt. Eddie Rickenbacke
ris ir septyni jo. draugai,
1942 m., spalių 21 dieną, dė/ 
gazolino stokos turėjd nusi
leisti Į Padriką, prie equa- 
toriaus. Rickenbacker ir Col.
Hans Adamson skrido su ka 
riška misija.

Aštuoni vyrai, kurie iš 
lęktuvo sėdo į gumines val
teles, turėjp per 3 savaites 
jūrose baisius pergyveni
mus. Vienas iš jų 13 dieną 
mirė.

Apie lakūnų pergyveni
mus pasakoja Lt. James C.
Whittaker, Flying Fortress 
piloto padėjėjas.
Pereitą kartą skaitėm kaip 

buvo išgelbėtas Rickenba
cker ir kiti trys jo draugai..

Dabar skaitykime apie ki
tus įvykius. Apie tuos įvy
kius pasakoja Lt. James C.
Whittšker.

-GELEŽINIS ŽMOGUS”
Aš nėjau į lovą, todėl sa

loje mane kiti pavadino “ge
ležiniu armijos žmogumi”.
\Aš taip pat nėjau gulti lai
ve, kai mus iš salos gabeno 
į ligoninę. Bet skaitytojai 
žino, kad aš nebuvau “gele
žinis žmogus” jūrose. Man 
dabar nebuvo tiek reikalin
ga mediciniška pagalba, ne
gu kitiems, nes, matyti, bu
vau tvirtesnio fizinio sudė
jimo.

LIGONINĘ PER 24 
VALANDAS PASTATE

Mus tns, De Angelis, Rey
nolds ir mane, veža jūromis 
į N. N. salą. Iš mano akių 
pranyksta sala, kurioje mus 
rado vietos gyventojai, jų 
vaišingumo ir nuoširdumo 
niekada nepamiršim.

Jūromis mes keliavom vi
są naktį ir ryto metu atvy- 
kojn į N. N. salą, kur mums
buvo paruošta ligoninė. Li-( Angėlis, Reynolds ir aš bu- 
goninė buvo pastatyta per vom pasiekę vietos gyvento-

ir galinga dvasia, kad nuta
rė nepasiduoti tik todėl, kad 
parodyti, kad jie gali nepa
siduoti ir ištverti iki galo. 

TIK SU JUO
' „ *• ' ’ / I

Mes pripažinom, jei dar 
kada tektų eiti per tokią 
peklą, kurią jūrose teko per
eiti, tai kiekvienas iš mūsų 
sutiktų eiti su Riskenbacke- 
riu.

Po pietų vaikščiojau ir te
ko patirti, kad Reynolds 
sveikata pagerėjo. Po poros 
valandų vėliau buvo atga
bentas pas mus Col. Hans 
Adamson, Rickenbackeno 
karo misijos padėjėjas, ir 
capt. Bill Cherry. /

Kada Rickenbackeris ir 
Bartek pasiekė krantą, tai 
Rickenbackeris pasakė Bar- 
tekui: "Geriau dėkok Dievui 
už tavo Šv. Raštą, sūnau! 
Matai dabar ką tikėjimas 
tau gali duoti-”.

Taip, Bartek turėjo šv. 
Raštą, jis mums buvo išsi
gelbėjimo šaltinis. Mes mel
dėmės ir malda mus išgelbė 
jo. Mūsų malda buvo iš
klausyta. Aš mačiau jūrose 
laike 21 dienos du stebuklus, 
jie mane ištraukė iš agnosti 
cizmo (bedieviškumo). Jū
rose pasikeitė mano gyveni; 
mas.

VISAI PAREIK 
GYVENIMĄ

Jūroje baisūs ’ pergyveni
mai man buvo palaima, aš 
nežinau, kaip kitiems. Per 41 
metus aš gyvenau savanau
diškai, egoitiškai, aš tikėjau 
tik į save, nieko nenorėjau 
žinoti apie kitus. O pergyve
nimai jūrose mano gyvenmą 
pakeitė, dabar žinau, kad 
yra Dievas ir kiti žmonės.

Kitą rytą, tai buvo 26 die
na nuo mūsų nusileidimo į 
jūrą ir penkta diena kaipDe

X Kun. Leketo primicijos 
bus rytoj Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje 10 vai. ryta Po 
Mišių šv. parapijos salėje

KUN. P. LEKETAS

ruošiamas bankietas primi- 
cijantui pagerbti.

X Kun. dr. K. Rėklaitis, 
Tėvų Marijonų provincijo
las, per aštuonias savaites 
gydęsis Šv. Kryžiaus ligoni
nėj dr. A. Brazio priežiūroj, 
sveiksta. Tačiau dar reika
linga daktaro priežiūra lr 
ilgesnis poilsis.

X Prel. M. L. Krušas, šv. 
Jurgio par. klebonas šiemet 
apsiėmė pirmininkauti Kun. 
Vien. Chicagos provincijai. 
Vice pirmininku išrinktas 
kun. Jonas Jaučius, M.I.C., 
Chicagos marijonų namo vir 
šininkas, sekretoriumi kun. 
A. Linkus*ir iždininku kun. 
M. švarlys. x

X Lietuvai gelbėti rink
liava Chicagos lietuvių baž
nyčiose bus kitą mėnesį. Ku
nigų Vienybės Chicagos pro
vincijos valdybai prašant, J. 
E. arkivyskupas Samuel A.

Stritch leido daryti rinklia- 
vą nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti.

X Pranas ir Knima šeš
tokai, 831 — 8 St, Wauke- 
gan, III., atvykę su biznio 
reikalais į Chicago, buvo už
sukę ir į “Draugo” admi
nistraciją. Šeštokai Wauke- 
grfhe turi įrengę moderniš
ką vaistinę — Lincoln Drug 
Store, priešais lietuvių baž
nyčią.

X čiurlenę,\ žinoma Bri
dgeport lietuvių tarpe gy
ventoja ir veikėja, prieš kiek 
laiko parpuolus ant ledo nu
silaužė ranką.

X Barkauskų name, 4445 
S. Washtenaw Avė., šį va
karą, sausio 30 d., 8:30 vai. 
įvyks sąjungiečių 20 kp. pra 
moga praeitų ir. šių metų 
valdyboms pagerbti, žada 
būti ir viešnių iš kitų kuopų.

X Tautiniai nusidėsi, jei 

nedalyvausi Lietuvos nepri
klausomybės ;25 metų sukak
ties paminėjime vasario 14 
d., Orchestra Hali. Vietos 
visos rezervuotos, dėl to ti 
kietai reikia iš anksto įsi
gyti. Galima gauti '‘Drau-r 
ge”. I

kaipo pirmaeilė dainininkėj 
ir po to iškilo iki operos ar
tisčių garbės. Pasiklausyki
te sekmadienį Sherwin Wil- 
liams programos.

X ‘ ‘Trata, trata, trata, tra 
ta; žydas barzdą krato, kra
to“ dainuoja jaunimo suei
goj “Benaitienė” ir “Kulbie- 
nė”. Tai bus operetėj “Lįe- 
tuvaitė”, kurią pamatysime 
scenoj per “Draugo” kon
certą vasario 21 d., Sokol 
salėj. Operetėj arti 30 dainų 
— solo, duetui ir chorui.

X Biznieriui Mikalajūnų,
2701 West 43 St., sūnus šio
mis dienomis pašauktas į 
kariuomenę. Namiškiai jo 
labai pasigenda, nes buvo 
geras pavaduotojas biznyje.

X Visockienė, veikli bri- 
ghtonparkietė, ypa tingai 
Labd. Sąjungos darbuotėje, 
šiomis dienomis paslydus 
ant slidžios gatvėr sunkiai 
susižeidė.

X Vladas ir Morta Uni- 
kauskai, 1361 N. Hoynę Av., 
sausio 28 d. minėjo sidabri
nes vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Jubiliatai yra se
ni No. Side gyventojai ir

V

Vasario 14 diena čia pat. 
Tą dieną Chicagos. lietuviai 
minės Lietuvos Nepriklauso
mybės dvidešimt penkerių 
metų paskelbimo sukaktį.

Šaunios Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo iš
kilmės įvyks Chicagoje, Or
chestra Hali, vasario 16 die
ną, 2:30 vai. po pietų. Per iš 
kilmės bus išpildyta įdomi 
muzikalinė programa, bus 
žymių kalbėtojų.

Pasistenkite iš anksto įsi
gyti bilietus. Bilietus galite 
gauti “Draugo” redakcijoje, 
lietuvių parapijų klebonijo
se ir kitur.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atlankydami 

1 Šią Modernišką Lietovio įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Vlolst Sonshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.

Moterimi, — Trečiadlleal&iit.
Telefonas: VIRgiula 9498

A. P. CZBSNA, savininkių

1657 W. 45th St.... Kamp. Paulina SL
MA55AH

24 valandas. Graži buvo Pa- 
cifike ligoninė, ji paruošia
ma kai tik reikia. Aš ėjau į 
ligoninę pėsčias, nes norė
jau parodyti savo barzdelę.

/ ’ • / «
RADO DRAUGUS

* * . . •
Atvykęs į ligoninę radau 

Pvt. Johnny Bartek, inžinie
rių mūsų lėktuvo. Kitame 
kambaryje pamačiau Capt. 
Eddie Rickenbackerį, kuris 
savo galinga dvasia jūrose 
ne vieną išgelbėjo.

Aš priėjau, pažiūrėjau ir 
paklausiau:

“Kas yra, Riek? Sergi?” 
Jis tik šyptelėjo ir pakėlė 
aukštyn rankas.

Rickenbackeris yra pirmo 
jo pasaulinio karo didvyris, 
šaunus lakūnas ir geras oro 
linijų specialistas. Jis čia 
mažai kam buvo žinomas, 
jis yra humaniškas vyras, 
neabejotinas vadas, kuris 
nežino kas yra pasiduoti. Ir

jų salą, mums pranešė, kad 
mūsų laukia lėktuvai skris
te Rickenbackeris, Adam-• t
son, Cherry, De . Angelis ir 
aš sėdom į lėktuvą ir skri
dom į paskirtą vietą. Bartek 
paliko dar, nes buvo silpnas. 
O Reynolds buvo pirmiau 
paliktas laive, jis grįžo kar
tu su Rickenbackeriu į Ame
riką, kada Rickenbackeris 
grįžo ii kariškos misijos, ku 
rią buvo pavedęs karo de
partamentas.

Mes buvom nuvežti į ligo
ninę, Samoa. Ir čia į dieną 
tris kartus gavom steiką.

KĄ REIŠKIA 
IR MALDA

TIKĖJIMAS

, j pavyzdingi kaimynai. Jų du- 
X Anna Kaskas bus‘guost, ktė Valerija, baigus aukš- 

artist’ Sherwin Williams ra-' tąją mokyklą ir biznio kur- 
dio programoj sekmadienį, I sus dabar užima žymią vie-
sausio 31 d., 6 vai. vakare.

anna kaskas
Ji toj programoj gavo pa
žymėjimą, tai yra sužibo,

tą Montgomery Ward Co.

X J- ir K. Simonavičiai. 
4437 S. Talman Avė., šiomis 
dienomis minėjo 30 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį. Mi
nėjo kukliai, be jokių iškil
mių, tik džiaugdamies šei
mos sveikinimais. O toji šei
ma, kaip paukšteliai, išskri- 
dę iš mielos gūštos: viena 
duktė yra šv. Kazimiero se
serų vienuolyne, kita — ve
dus, o du sūnūs, kaip ąžuo
lai, tarnauja kariuomenėje. 
Jubiliatai yra seniau gyve
nę West Side ir po šiai die
nai čia veiklūs draugijose 
Yra nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai.

nuo Kranto iki Krantol 
Visur,, rūkytojai 
linksta prie

Olū Goto
CIGARBTTES

-4'

pasie-Gruodžio 3 dieną 
kėm Honolulu.

Mes davėm šio laikraščio 
skiltyse per kelioliką nume
rių platų aprašymą lakūnų 
skaudžius pergyvenimus jū
rose. Skaitytojai galėjote pa

kada jūrose vienas kitas no- tirti, kad malda, tikėjimas 
rėjo pasiduoti, tai Ricken- ir drąsa veda prie išsigelbė- 
backeris taip paveikdavo į jimo ii baisiausių kliūčių ir 

^(draugus aavo drąsiu žodžiu pavojų. F. Loriliarų Co«»aDy—EmbU(bW 1760

R*a?.er 8 D1S?2«t nebando padidinti pardavimą Old Gold, 
r iškelti viriyatę bile katro ii 7 cigaretų ištirtų. Apart

, ' P*1?" ir po paskelbimo ilo straipsnio tūkstančiai rū- 
ytojų palinko prie Old Gold girMamies skonio nepri

lygstančio Laukia lapo.

S


