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...‘‘and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”
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—Abrakam Lincoln
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PACIFIKE VYKSTA KOVOS SU JAPONAIS
PASITARIMAI SKRENDANT

t UntuMae Atiuc tcicpuuiv

-i Rusai išlaisvino Stalingradą; 
kovos su vokiečias uždarytos

- CHICAGO MAYORAS E. KELLY 
PASKELBĖ VASARIO IMją MINĖTI
P K O C L A M A T 1 O N

WHEREAS, today principles of Democracy and Free- 
w doni are being threatened by the forces of totalitarian 

domination and aggression vvhich have caused incompar- 
abie misery and destruction 
to human life in many parts 
of the world; and

WHEREAS, the Republic 
of Lithuania has unfortu- 
nately been the victim of 
ihese sufferings and hard- 
ships because of unvvarran- 
ted Nazi aggression, and is 
now confronted vvith the 
terror of becoming a flam- 
ing battle ground; and

VVHEREAS, the ultimate j 
victory of Democracy and! 
the preservation of iiberty• 
as the bulvvarks of Freedom 
throaghout the ei v i 1 i z e d

Mayoras Edward J Kelly ",,rld dlm<‘"d & repudiatlon 
of the forces of tyranny and 

oppression and a restoration of free government in those 
nations vvhere independence has been crashed, and

VVHEREAS, February 16, 1943, marks the 25th An
niversary of the Independence of Lithuania; and

VVHEREAS, Americans of Lithuanian descent have 
alvvays subscribed to the principles of Democracy and 

Freedom, and have at all times pledged their uncompro- 
mising ioyalty to the United States of America; and

VVHEREAS, the Americans of Lithuanian descent 
have vvholeheartedly believed in and supported the Four 
Freedoms as expressed by President Roosevelt in the At
lantic Charter; and

VVHEREAS, the Americans of Lithuanian descent! 
^hope and believe that said principles expressed in the At- l 

lantic Charter vvill become tlie basis of Democracy of the ;
Independence of the Republic of Lithuania.

NOVV THEREFORE, I, EDVVARD J. KELLY, Mayor 
of the City of Chicago. do hereby designate Tuesaay, Feb
ruary 16. 1943 as REPUBLIC OF LITHUANIA DAY IN 
CHICAGO, and suggest that appropriate ceremonies may 
be held thereon to observe the oocasion and to afford ex- 
pression of the ideals and purposes hereinabove declared.

EDVVARD J. KELLY, 
Mayor.

Brify lakūnai
atakuoja nacius 
Europoje

LONDONAS, vas. 3. — 
Britų lakūnai bombonešiais 
atakavo nacius Brugge, Bei-: 
gijoje, ir Abbelville, Pran-' 
cūzijoje.

Paskelbta, kad vokiečiai 
toms atakoms mažai prieši-i 
nosi. To priežastis nežino
ma.

Suomijos prezidentas 
nori nutraukti karą

STOKHOLMAS, Švedija, 
vas. 3.—Žiniomis iš Helsin
ki, Suomijos prezidentas Ri
eto Ryti suomių seime parei 
škė, kad karas artinasi prie 
sprendžiamojo laipsnio. Rei
škė vilties, kad sąjunginės 
valstybės padaliau supras 
Suomijos poziciją šiame ka
re ir jos už tai nekaltins.

U S. laivyno departamentas sako, 
japonai siekia apvaldyti Solomons

Sako, tai pradžia, reikia 
tikėtis Pacifike didelių kautynių

U. ,S. lakūnai puolė 
Rabaul; 20 japonu 
lėktuvu numušta

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
vas. 3.—Didžiausiais bombo 
nėšiais amerikiečiai Lakūnai 
atakavo japonų bazę Raba
ul, 20 japonų lėktuvų nu
mušta.

Australai vis dar bijo 
japonu invazijos

CANBERRA, Australija, 
vas. 3.—Aukštieji vyriausy
bės pareigūnai pareiškia, 
kad japonų invazijos Aus
tralijon pavojus nepašalin
tas ir yra baimės, kad Aus
tralija nepajėgs nugalėti to 
pavojaus.

I_________________________
Anot prezidento, Suomija 

yra atsidūrusi tarp kūjo ir 
priekalo ir ji neturi pajėgų 
pati viena iš to pavojaus iš
sivaduoti.

Prezidentas Roosevelt ir Harry Hopkins konferuoja, kada grįžta lėktuvu iš Cac-a- 
blankos. Sėdi toliau: Lt. George Fox, Navy Medical Corps; Adm. Ross T. Mclntyre, 
Surgeon-general of Navy; skersai tako sėdi: Guy Spamian (užpakalyje paveikslo) Secret 
Service; Capt. John McCrea, President’s Navai Aide. Stovi A. Prettyman Valet; 
Chas. Fredericks (rankas sudėjęs); Elmer Hipsley; VVilmer Deckard (of Secret Serv
ice); ir Capt. Otis Bryan, chief pilot.

MASKVA, vas. 3.—Sovie-( pasidavė ir pagaliau palauž
tų vadovybė paskelbė, kad ti.
kova au vokiečiais už Stalini Anot sovietų, Stalingrade cs moterya. 3‘iunčiam03 Af 
gradą vakar visiškai užsibai ir apylinkėse apie 91,000, rikon sutiko neUimę vande. 
gė. Paskutinės vokiečių gru vokiečių paimta nelaisvėn.
pės sunaikintos šiaurinėj Į Tarpe nelaisvių yra 24 gene- 
Stalingrado daly. Desperatiš, roiai ir apie 2,500 įvairių 
kas vokiečių priešinimasis' rangų khrininkų.
palaužtas. ; Sovietų valovybė, be to,

praneša, kad rusų armijos 
jau netoli Rostovo. Sako, 
sunkiomis patrankomis jau 
gali apšaudyti miestą.

Kita rusų armija sėkmin
gai veržiasi Charkovo link 
—svarbaus Ukrainos mies
to. Kaukaze gi palaipsniui 
stumiasi Krasnodaro link
me. Visur atkovojama daug 
miestelių ir sodybų.

Maskvoje didelė šventė 
dėl Stalingrado išlaisvini
mo. Nors Stalingradas yra

... , ... griuvėsiuose, bet vokiečiaivėsiais. Miestan Įsikraustė , . „ , .vokiečiai ir pasidirbdino stip! da“8 nukentėję, Sovietą. W ASHINGTON, vas. 3.- 
tenkinasi ten vokiečių divi-l iždo departamentas paskel- 
zijų visiškuoju sudaužymu, j bė kad sausio mėnesį karo 

bonų parduota už 1,240,444,- 
000 dol. Pažymima, kad tai

Anot sovietų vadovybės, 
išgriauto Stalingrado apgu
limas Išvaduotas. Iš 330,000 
vokiečių viena dalis jų nu
kauta, kita—paimta nelais
vėn.

Praeitais metais rugpiū
čio 26 d. vokiečiai pradėjo 
Stalingrado apgulimą. Visą 
laiką ten baubė patrankos, 
tratėjo kulkosvaidžiai, sprog 
dinėjo orinės bombos, griu
vo didžiausi miesto pasta
tai, gatvės užverstos

nas pozicijas namų griuvė
siuose. Į miestą ir apylinkes 
sutraukta apie 330,000 vo
kiečių.

Rusų kariuomenė atkak
liai gynėsi. Pagaliau imtasi 
ofensyvos prieš vokiečius. Į 
porą savaičių rusams pavy
ko vokiečius uždugnyti Sta
lingrade ir apylinkėse. Kai 
uždarytas jiems iš ten pasi
traukimas, prasidėjo jų Laip 
sn iškas naikinimas.

Vokiečiams buvo pasiūly
ta pasiduoti. Bet jie pasiū
lymą atmetė, nes Hitleris to 
norėjo. Hitleris įsakė vokie
čiams kovoti ir “garbingai” 
žūti, negu pasiduoti. Jie ne-

Japonu sandėliai 
Burmoj sunaikinti

NEVV DELHI, Indija, vas.
3. — Indijoj turį bazę U. S. 
bombonešiai atakavo japo
nų okupuojamą Rangoon, 
Burmoj, ir sunaikino ten 
priešo svarbius karo sandė
lius. Sukelti gaisrai juos 
sunaikino.

VVASHINGTON. — Vals
tybės sekretoriaus asisten
tas D. G. Acheson pareiškia, 
kad “lend-lease" yra taikai 
pamatas.

Penkios WAACS iš 
vandenyno išvaduotos

VVASHINGTON, vas. 3.— 
Prezidentas Rooseveltas spa 
ūdos konferencijoje iškėlė 
aikštėn, kad penkios WAA-

nyne. Nacių submarinas tor- 
pedavo laivą, kuriuo jos vy
ko.

Visos penkios išvaduotos. 
Tai padarė U. S. naikintu
vas. Jos visgi nuvyko į Ca
sablanca, Moroke.

Prezidentas sakė, k.ad jis 
ten joms surengė pietus.

Prezidentas sakė, kad iš 
torpeduoto Laivo visi kelei
viai susimetė į valtis, bet 
trims WAACS nebuvo vie
tos. Jos pakliuvo į vandenį 
ir ten pliūduriavo iki naikin 
tuvas jas išvadavo.

Sausio mėn. daug 
karo bonu parduota

rekordas, nes nė vieną mė
nesį nebuvo tiek daug par
duota.

Scbuschnigg yra 
Berlyno priemiesty

STOKHOLMAS, vas. 3 — 
Žiniomis iš Vokietijos, Kurt 
Schuschnigg, buvęs Austri
jos kancleris, įgyvendintas 
vienoj viloj šalia Berlyno ir 
yra nuolatinėje gestapo a- 
gentų priežiūroje. Schusch- 
nigg gyvenąs su žmona ir 
berniuku.

WASHINGTON, vas. 3.—i 
Karo laivyno departamento 
sekretorius Knox pareiškiu, 
kad Solomons zonoje, Paci
fike, dar nėra didelių kauty
nių su japonais. Sako, šian
die vyksta šiaip susikirti
mai. Bet galimas daiktas, 
kad artimiausiuoju laiku 
ten bus sulaukta didelių ko
vų, jei japonai nepaliaus už- 
puldinėję amerikiečius.

Sekr. Knox yra nuomo
nės, kad japonai ten sutrau
kia laivyną tikslu apvaldyti 
Solomon salas. Tad ir reikia 
tikėtis lemiamųjų kovų.

AMERIKIEČIAI GRESIA 
AŠIES ARMIJOMS

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af
rikoj, vas. 3.—Amerikiečių 
kariuomenė vakar paėmusi 
Sened miestelį, Tunisijoje, 
iš jo pasitraukė rytų link ir 
ten ties geležinkelio linija į 
Maknassy apsikasė.

Šis amerikiečių žygis a- 
šiai pavojingas. Nes gresia 
ašies dviems armijoms susi
jungti pajūry. Amerikiečiai 
gali užkirsti kelią latsimetu- 
siai iš Tripolitanijos gen. 
Rommelio armijai.

Ttfn P«rCtfnl*
OF YOUR INCOME
Shoultf be ųoing into

U.$.War Bonds and Sfemps
U. S. Trtatury Dff'artmeat

Kenuotu maisto 
produktu paskirstymas 
prasidės kovo 1 d.

VVASHINGTON, vas. 3.— 
Office of Price Administra
tion paskelbė, kad įvairių 
kenuotų maisto produktų 
racijonavimas visoj šaly pra 
sidės rnpie kovo 1 d.

Kenuotus maisto produk
tus krautuvės nutrauks par
davinėti šio vasario 21 d., 
kad pasirengti prie racijo- 
navimo.

Racijonavimas kartais ga
li būti atidėtas tolesniai, jei 
nebus suspėta pagaminti rą- 
cijonavimo knygučių.

WASHINGTON, vas. 3.— 
Laivyno departamentas skel 
bia, kad Solomons karo zo
noje kelinta diena vyksta 
amerikiečių aršios kovos su 
japonais. Kovose dalyvauja 
karo laivai ir lėktuvai.

Anot laivyno departamen
to, abiejose pusėse yra ne
maži nuostoliai. Japonai 
skelbia apie aavo laimėji
mus. Bet departamentas tai 
nuginčija.

Laivyno departamento nuo 
mane, japonai, regis, pakilo 
veikti tikslu visas Solomon 
salas užvaldyti. Kad jiems 
tas pasisektų, reikia abejo
ti.

Bet galimas daiktas, kad 
šių kovų laiku japonams ga
li pasisekti daugiau kariuo
menės išlaipinti Guadalca- 
nal saloje. Jei tas įvyktų, 
toje saloje amerikiečių ko
vos su japonais būtų žymiai 
pratęstos. Pirmiau tikėtasi 
ten su jais veikiau apsidirb
ti.

Vokietijoj gedulas 
Stalingrade netekus 
6-osios armijos

LONDONAS, vas. 3. — 
Ass. Press praneša, kad Vo
kietijos karo vadovybė vie
šai pripažįsta netekusi Sta
lingrade savo 6-osios armi
jos, kurią rusai ten sunaiki
no.

Karo vadovybė išleido 
specialų komunikatą, ku
riam pareiškiama, kad 6-oji 
armija, kuriai fieldmaršalas 
Paulus vadovavo, buvo išti
kima iki pat galo fiureriui 
ir tėvynei ir ilgą laiką grū
mėsi su priešu. Ji sukniubo, 
nes priešas buvo gausinges- 
nis ir viskuo aprūpintas, o 
vokiečiams to visa trūko. 
Dau,gumas kareivių paguldė 
galvas, kad Vokietija gy
vuotų.

Komunikatas per radiją 
buvo skaitomas iš Berlyno. 
Perskaičius per tris minutas 
radijas nutilo.

Propagandos mini s t r a s 
Goebbels įsakė visoj Vokie
tijoj per keturias dienas už
daryti visas linksminimosi 
ir įvairių pramogų vietas 
6-08108 armijos pagarbai.

Atrodo, naciai sulauks 
daugiau tos rūšies gedulu. 
Nes rusai ir kitur fronte ap
supa gausingas vokiečių 
grupes.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo Cologne (Ko- 
elne) Vokietijoje.
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• > DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 4, 1943
O

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Aukos R. Kryžiais i gTyS.i.Mr”""
ambdanso fondui i Užbaigimui vajaus kun. I.

Sv. Antanu - parapijoj M.'F B*cišis PlWavi: A Za’
Blumber ir H. Zaliagiriūtė “'urskis aukJJO W0' kun L 
surinko. Aukojo: L. Vyčių, F-Boreiais $5’V Paruli3 $2'
(KofL) 102 kp. $25, Soda-, Po $1: A' Martinaitis. A. 
lity $5, Mishakis Family $10, Al mstron^’ La Dj- Geess'
F. Šinkūnas $5. F. Šimkus1 V' JUOSVU™*-
$5. Pet Becker $5, V. Var-' šv. Antano parapijos R. Į 
nackas $5. Ed. Petrėnas $5, Į Kryžiaus va/da sėkmingai 
An. Zarski $5, Geo. Vesk $4,1 užbaigta. Sausio 31 d., tuoj i 
Mrs. Adomaitis $2, A. šilai- po sumos j mokyklą buvo 
kis $2, Parimskas $2, Eva- pirm. kun. It F. Borelšio su- 
nauskas $2. I. Redeckas $2. šauktas susirinkimas, kuria -

Po $1: BĮ. Plunkis. M. Pe-j™ atekaR^Pasirodo'"6 pas PirmieJi Amerikos kareiviai įžengę į Afriką buvo aplankyti prezidento Roosevelto ir 
trokas, Mrs. Zusvvink. Mrs.! « . ’a j Liberijos prezidento Edwin Barclay (in jeep) laike prez. Roosevelt lankymosi Liberijoj, i
Grochovvski, Mrs. Šulskienė, ■ ®7yr- Anelę , _ |_______________.____________ _________________________

iš savo iždo Raudonam Kry- tėvo atlankyti. Čia joms be- ; 
žiui paskyrė $5.00 aukų. j būnant įvyko nelaimė.

PREZIDENTAS KOOSEVELT LIBERIJOJE

.. a i -* i i ■ d o- I viso aukų surinkta $1,004. . . . . .M. Aukštakalnis, R. Girdis,1 . . |V|gfjj|ij bdif&IS
Mrs Barams, Kuklia. D. Tarai Reiškia' Šv' Anlano ParaP*' 

v ja vadovaujant sumaniamvides, M. Petsekoms, Yan- J J . , Altnrin Hmiio-Hn a n i ~ , -, u - a t ' - pirm. kun. I. F. Boreišiui,! AltoriU draugija Sv. An-, Garbe vadovei seseriai M., 
aus lene, . un s, savaites tokią sumą! k8110 parapijoj rengia vaka- Alfonsai, pranciškietei, ir ^8 kūną išvežė į McKees

įm us, zms, ra.. surinko. pasidar-!1^ Paminėjimui metų drau-į darbščiai valdybai bei na-i^00^ Pa>
gijos gyvavimo. Vakaras bus
vasario 7 d., parapijos mo-Į 1/1943 me„ams valdyba 

Į kykloj, 7 vai. vakare. Įžan-; pasiliko toji pati: pirm A.

Nausėdas. Mrs. Biskelionis,
. o 1 bavimas. Visiems aukoju-A. Smolek, P. Parimskas. v._ J

Prunskevičius 50c.
V. Jurgelaitis, A. Brindza

siems aciu.

Iš šv. Jurgio parapijos 1 Sa 35c. Visas pelnas eis baž- mijįja Boris, vice pirm. Eva;
surinko: E. E. Rissell $5,1 sąrašų pridavė J. Stanevi-i nyčios naudai. « 'čeplevičienė. iždininke Nei-Į
j_ t r. o u._ (po v ir.._ 1 «įug skyr iždininkas. Au-' Bus lošiamas bingo . Va-j jįe 2virgždinienė, nauja raš-i

ko jo: Maldos Apaštalystės karui suaukota geraširdžių tininkė Ona Aleksas. Valdy- 
dr-ja $31, Tretininkų kuopa '^arj8 įvairių dovanų. , darb^ti.
$5, Agota Baronienė $5. V.į Komisijoj darbuojasi A. j Kadangi draugija gražiai!

dr. J. P. Siurbis $3, V. Yur 
gelaitis $2. J. Norton $2, Ru- 
bikas $2. Miss Senesky $2, 
Borisai $2, Janulis $2, K. 
Bukis $2, Kasy $2.

Laid. direktorius S. Ro-

Petro parapijos darbuotojas: kad skaitydama pasaulio ži- 
ir rėmėjas. 1 nias ramiai dieneles leistų.

U ršulč k rikštopaitienė. | Pavyzdys kitoms dukrelėms, 
gyvenusi pas dukterį ant Sekančiam ketvirtadieny- 
Chamberlain. paslydo nuo je bus platus pranešimas a- 
antro aukšto laiptų ir nu- pie Detroito veikimą. Būti- 
laužė ranką ir koją. Guli nai įsigykite tą numerį.
Šv. Marijos ligoninėj.

X Kazimieras Ballušnik,
veikėjos Alesės Savickienės 
tėvelis, sunkiai serga. Nu
vežtas į ligoninę eina geryn.

Alesė, mylėdama savo mo 
i tinėlę, kuri gyveno Peterbc- 
i ro, N. Y., užrašė “Draugą",

koresp.

WQlK STUD I O
_ 194^ Wp.o 35*

(V»MP» ’ TE
AUV.-N* Ei’ PHOTOGUAPin 

iowest p*i«siw.e pkicek 
PHONE LAFAVETTE 2*13

76* /tefcc

/£♦ oise*

Velionis buvo geras Šv. Į

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIR1NĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ave., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSH1P”
Ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo- 

I nCitis, ir yra ne
I vien nepiliečiams 

reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžią. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kal
bose. kurie yra Charles P. Kai 

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

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

Chicago, Illinois

Bulenski $5, R. Valatka $5, šaltienė ir A. Jurgelaitienė. Į darbuojasi bažnyčios nauJ T^čiAd^ir^kmad^pagaf sutartf 
J. ir M. Rudžiai $5, A. J. Draugija kviečia visus atsi-i dai. verta paramos ir skait-1 

lingo parapijonų atsilanky-Į
Po $1: Kurickas. Danelai 

tis, Jakštas, Dargis, Šlium- Rudžius $5. J. Stark $2. J. lankyti
pa, Rodavičius, May Folix, Morkus $2. J. Dzikonskis 
C. Bosley, E. Aithus, Mrs. $1.50. Po $1: Mrs. Ezantas,
Borisas. Mrs. Plalukas, J. K. Žilinskienė, K. Motuzai- 
Keblaitis, S. Sakalauskas, j tis, M. Svendrienė, Marčio- 
Vilčeski, Miss Baker, A. Bri-1 nis, P. Bagžiūtė, J. Samuo- 
nza. lis, M. Bublinskae. Mrs. Sta-

P. C. Reback surinko: Pet! panavičius. O. Daneievičie- 
McKlosky $5. Anna Mench I nė, O. Valukonis, V. Misevi- 
$5. Al. Yakštas $5. IgųJąs; čienė,, M. Marcinkevičienė,
Bakšis $4. Po $1: A. Petrai-' A. W. Dimša, J. Kirsh. šim- 
tis, F. Mataitis. J. Sinkus, I kūnai, Rose Beauty Shop,
A. Ambrose, V. Gilbert, EI.! J. N. Pazela. J. Grigas, V.
Vichinsky Julia Reback, M.! Grigaliauskas, A. Morkus.
Galenas. M. Pečiukonis 55c. I šv. Jurgio parapijos vajų 
C. Karosa 50c.

Em. Borisienė dar prida
vė: šv. Rožančiaus dr-jos 
$10, M r. Pungonio $2, J.
Small $2, V. Jakelio $2. Po' ---------------------
$1 aukojo: V. Sunalaitis, V. j Iš šv. Petro parapijos są- 
Sunalaitis, Ed. Jodziukinas.1 rašą pridavė S. Atkočiūnas.
Mary Pradevitz, J. Gajaus- Aukojo: Ant. Karpavičius 
kas, Antanina Černauskas, , $5, Ona Mutkienė $5, Kla- 
J. Radkus,

P. Yarmokas pridavė au-, S. Rokas $5, Ant. Zemnic-! tumo, skaudamą akių karstį.atitai 
kas: R. F. Cover $5. J. Ste-

Malonu pažymėti, kad dr-i mo vasario 7 dieną.
ja tik prieš metus susitvė
rusi, jau- turi narių gausų 
būrį ir nuveikusi daug gra
žių darbų, įtaisė bažnytinių 
rūbų, ypač Kalėdoms arno
tas labai puikus.

Taipgi*narė? rengias prie 
j didelio gražaus rankų dar

bo — •‘aftavonės”, lininių 
altoriams užtiesalų.

Nors draugija jauna, bet

Žinių žinelės
A. A

Ka/Jmieras Gudeliauskas, j 
sausio 25 d. einant iš darbo 
buvo ant gatvės automobi
lio sunkiai-sužeistas. Nuvež
tas į ligoninę sausio 28 d. | 
mirė. Dukterys buvo atvy
kusios iš McKeesRock, Pa..|

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIŲ U2

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy,- 
venlmul. Saugokite jas, leisdami 
l&egsamlnuotl Jau moderniškiausia 
metodo, kuria regėjimo mokslas 

galt sutelkti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime altinių, kurie pašalina
visų akių įtempimų. . .

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

O PTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avennt

Kampas 18-tos
relefonaa: CAMAL 0523, CUcagi 

OFISO VALAMDOS: 
Kasdlea »:!• a. m. Iki 8:1$ p. m 

TreClad. lr SeStad. »:«U a. m. 
iki 7:0* p. m.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tek: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirn^dieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakarė.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

baigs prieš Lietuvos nepri-1 '
klausomybės sukakties pa-į DR. VAITUSH', OPT.
minėjimą.
plaukia.

nes dar aukos LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

noiialrni K Mikulis ^5 esti Priežastimi galvos skaudėjimo,naUSKai $O, K. Nl.CnUJlB svajginiOi akių aptemimo, nervuo-

Didele Krautuvė

t* tr i ... ere a j so trumparegystę ir toliregystę. 
kas $5, Mr. Valaitis $5j Ad. • Prirengia teisingai akinius. Visuo-
Kulbokas $5, John Mitrikas “ atsitikimuose egzaminavimas da- ’ j romas su elektra parodančia ma-
$5, Al. Misevičius $2, Ad. žiausias klaidas. Specialė atyda at

kreipiama į mokyklos vaikus.Lenkaitis $2. Po $1: K. Ra
kauskas. Geo. Beolis.

Vajų baigs prieš Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
paminėjimą.

Bendro kom. nut. rašt.

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainoa pigiau kaip 

pirma;
4712 South Ashland Av.

Phone YAKDS 1373
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriitnami 
karo aviacijos skyri- priežas-

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
j»» spinduliu l>0 žmonių gi- : pri?
minę paskleisti. (L. Beetho į Apsiimu išgydyti, 
ven).

RAKANDŲ, RADIO,
JEUELRY 

Viską* po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
1NCORPORATED

3241 S. Halsted S t
Tri. CALUMET 7237

J?

PAVASAftHUS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti in taupyti. .
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setui, ir viaoki kiti 
Rakandai, — Karpatai ir. Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį---------
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PEKD1RBSIM JCSŲ KET/>
ATRODYS KAIP NAUJAS

%

Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

★ 1'ilHll lllkimOM ttp. 
'b'iifcttlų iū puikių 
•-'lllliltlų.
★ Nnujl mu t,-įlotai 
ir guriu įmina ilurluut 
atllckanuin kiekvie
no užsakymo.
★ VELTUI pučiu I- 
mo puturnuvIinuH 
ni'loliuii 30 mailių 
tolumo.

E P H O LST K R i N ti &BUDRIKO RADIO PROORAMAI: 

U'f.TI* 1000 k nedtriloa vuk vnl. 
WHI-'C I45ii k kitlvci giiin 7 v. v

P E L U X E FURNITERE DOMPANI
I 4315-17 AR€BEIi LAF. iMUl

--------------------------------------------------------------------------- ■6*

DIDKLIK IftPAitUAVIMAS MCSŲ 
Al ll/ZIMŠKO S’ AKO AU'ZIKA- 

l,IM( INSIKI MLNTV

PAMlNAUiMIKlT VltOItA DARAU
KOI, DAU NElHVAILOliO'ri.
T4JBOS. CLA RINKTAI, TROM

BONAI. .saxaphoni:h, i-lptkh 
hu $:tr,.oo. $37.50.
$40.00 ir $75.00. Visi gurunljuli 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAJ. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. UANJOS, 
SMC1KOS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 Ir $150.C0. BASO UŽ- 
DBNOALAS — $12.00. SMICK-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR gul
do —- $1.50. $3 00, $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visi,, vir#- 
minėtą Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50, 
$35.00 Ir $50.00. I’EDALS. III- 
BOYS, CYMUOLS. i r DRLM 
HEADS pataisomi jutns palau
kiant. MOUTH PIECE viatemn

BE JOKIO VARGO
Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS. VIRŠ $6,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member oi' Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., \Vashington, D. C.

brasH ir ‘reod inut rumeu tauta
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK3PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRjAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams. Trlūboms, Saxaphohes lr 
taipgi Smulkoms lr Ouitarams.

GOLDRTKIN’S, MUSLC SHOP 
SI4 Maxwell St., Clihagu

STANDARD •
FEDERAL
SAVINGS

AND IX)AN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICR, 
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. . VIttginia 1141

«-

AMBRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Ofiso tei. VIRginia. 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniai* pagal sutartį

Tel. YARdg 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J, BERTASR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 6122

DR, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPubiic 7868

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vul. vuk.
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PBOipect 1930

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altoriui jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku. yra: pripildyti šaJj ga
rais laikraščiais. (Kardino 
las Laobre).

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet GG59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PJLATINKITE “DRAUGI’

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autradicuiuis, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmad lemais, Trcčiadicuiais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tol. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telcfonaa IIEMJock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartj.

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayettc 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Juigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Pcnkt., Scštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmadįsnjais pagal ausdAtūuą

Ofiso Tel.................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Ohieago, Ilk
OFISO Vili.ANUOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryto, tino 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vul. dieni)

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
alsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVe.lK

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”



Ketvirtadienis, vas. 4, 1943 DIENRAfiTIS DRAUGAS

Sveikata - Brangus Turtas
Ražo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chieago

> ŽIEMOS NYŽAS

Žiemos metu žmogaus o- 
da pasidaro trapesnė, sau
sesnė, jautresnė, greičiau 
suskirsta, lengviau užairožy- 
ja.

Žiemos viduryje, rožė daž
niau žmonės užatakuoja. 
Taipgi visokios pikvotės ir 
votys dažniau pasitaiko. Bet 
žieminis nyžas tiek daug' 
žmonių kamuoja, ir tas ny
žas yra taip įkyrus, taip 
“saldžiai’’ niežti, kad žmo
gus besikasydamas kartais 
net iki kraujo prasikaso ir 
savo odą mikrobais užkre
čia. Ak tiesa, ir įvairios ek- 
zemos dažniausia prasideda 
žiemos metu. Tad verta tru
putį pa diskusuoti apie odo»9 
higijeną žiemos metu.

Yra keturios svarbiausios 
priežastys odos niežėjimo 

x žiemos metu: (1) kai oras

; daug suprakaituoja ir pra
kaito druska graužia senso
rinių nervų galūnes odoje. 
Tokie neprivalo dėvėti vil
nonių marškinių, — o jei 
reiktų dėvėti, tai po apačia 
reikia apsivilkti plonyčius 
bovelninius marškinius.

Kitiems oda labai niežti 
po to kai nusivelka visus 
drabužius. Atrodo, kad to
kiu atveju yra nervų reak
cija. Tokie privalo nueiti pas 
daktarą ir patikrinti savo 
sveikatos stovį.

Kaip gelbėtis. Kai į odą 
įsimeta žieminis nyžas ar 
susna, tai reikia neužmirš
ti, kad kasymasis gali odai 
dar labiau pakenkti. Reikia 
vengti kasymosi kiek galint 
Geriausia — tai išsimaudyti 
drungnume (ne karštame) 
vandenyje, įpylus į vonę ke
letą samčių sėlenų (bran). 
Jei sėlenų nėra, tai Soda

yra persausas; (2) kai oda Bicarbonate (Baking Soda) 
netenka savo natūralaus a-
liejaus; (3) kai odą įerzina 
mechaniški, ar cheminiai, ar

1 rią gydytojai vadina “acne 
rosacea”? Pagerinti nosies 
išvaizdą galima, bet visiškai 
ją pagydyti — tai sunkoka. 
Patarčiau tamstai nueiti pas 
ausų-nosies-gerklės specialis
tą, kuris pagrindiniai išeg- 
zaminuos nosį ir patars ką 
reikia daryti. Rožinės spal
vos nosį įgyja dažniausia 
tie, kuriems viduriai gerai 
neveikia, kurie mėgsta val
gyti deginančius pipirus, ku
rie sriuobia karštą sriubą, 
ir kurie mėgsta gerti snap
są. To viso reikia vengti, 
tai rožinės nosies išvaizda 
pagerės.

Atsakymas P. L. — Aš
trusis skausmas diegiąs nuo 
šlaunies iki kelio, taip kaip 
tamsta savo laiške aprašai, 
— tai nėra reumatizmas, o 
liga vadinama “ischias” ar
ba “sciatica”. Tą ligą gali
ma pasekmingai pagydyti 
tik pašalinus ligos priežas
tis, būtent: blogus dantis, 
negerus tonsilus, fokalę in
fekciją nosies sinusuose ir 
t.t. Tamstos minimi vaistai,

LIBERTY UMEPICKS

/

"Tlieae Bonds,” said a milk- 
man ia Rye,

rWill wia ut control of the 
tky,

And I’m happy to know 
That a ten t h of uty dough

Will help blast the Axig 
tky-high!”

Ski m ten percent olT you* 
pay every week—for Wa* 
Savinga Banda or Štampe. 
Don't leave it to the othe* 
fellow. Thia la eeery 6o4y*a 
vvarl

V. S. Truuur? DapamnanAi

CLASSIFIED
‘'DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" H Fl. T* AVANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolDh U4HH-U1NU

HET.P WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri-
mas nereikalinga. 
Įsidirbti.

Puiki proga

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE
AVAPEHOVSE VYRAI — Abelnt 
\varebouse darbai Pastovūs darbai. 
Atsišaukite tarp 8 ir 10 vai. rytais.
HIBBARD SPF.NCFR BARTI. I'TT 

211 F.. North AVaU'p St.

FACTORY HELP
NEIŠLAVINTI

Pageidaujame vedusių vyru kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant <5 die
nas j savaitę. Patyrimas nereikalin
ga. Amerikos piliečiai, Defense dirb-

| tuvė.
DFAAEV AL ALMA’ CHEMICAL CO. 

#050 AV. 51st St.

D
FACTORY VVORKERS

r)pf»*nse dirbtuvė. Patyrimas nprrl- 
kalinga. Keros darbo sųlygos. Pas
tovus darbas ir viršlaikis.

FXCFh AI TO RADIATOR CO. 
___________ 320 F.. 2 tst St.

Y A R D L A B O R
Pastovūs darbai

LUND COAI. CO.
1741 N. Califomia

MACHIMSTAI AR 
PATAISYMUI MACHINISTAI

Patyrę prie per-dirbltno mašinoms 
įrankių. Atsišaukite šeštadieni popiet 
nuo 3 iki 5 ar antradienj ryte nuo 
9 iki 12 pietų.

INTERSTATE MACHlNFItV CO. 
1431 AA’. Pershing Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

FEEDERS. FOI.DERS ir SHAKER8 
Gera alga: puikios darbo sųlygos. 
Matykite Mr. Rurgener.

BISMARCK HOTF.li, L.VNDRY 
Randolpli ir \Vells Sts.

MERGINOS — reikalingos dreeių 
dirbtuvėje; kurios turi šiek-tiek pa
tyrimo prie bundling ir padaryme 
pleeework tikietukų.. Matykite Mr. 
Greenspun.

KORACH BROS.
AI3 W. Van Buren

— 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.

REIKALINGA KLEBONUOJE vi
dur amžiaus moteris už virėjų ir 
pagelbėti prie. apvalvmo darbų.

Pašaukite — CANAI. 8010

parazitiniai iritantai; (4) 
kai žmogaus nervai pasida
ro perjautrūs.

Dažnai pasitaiko, kad šil- 
tame kambaryje besąs žmo
gus pajunta jog jo oda pra
deda dilgčioti ir niežėti, ir 
jis pradeda kasytis, ir juo 
daugiau kasosi juo labiau 
niežti. Reikia žiūrėti, kad 
kambaryje oras būtų neper- 
sausas. Persausas oras yra 
nesveika plaučiams ir odai 

' negerai.
Kitiems oda pradeda la

bai niežėti po išsimaudymo.
O tai įvyksta todėl, kad 
maudantis vartoja perstiprų 
muilą, arba gal vanduo bu
vo perkarštas, arba perilgai 
šiltame vandenyje išmirko.

* Stiprus muilas ir karštas, 
vanduo išplauja iš odos na
tūralų aliejų, o be savo alie
jaus oda pasidaro pleiska- 
miota ir nesveika.

Kitiems oda parausta ir 
pradeda smarkiai niežėti ir 
net peršėti todėl, kad dėvi 
vilnonius marškinius. Vie
niems vilnoniai marškiniai 

-A įerzina odą todėl, kad jų o- . 
da yra perjautri ir nepaken-' ĮJ 
čia vilnos šiurkštumo; o ki
tiems kenkia todėl, kad per-

Kur dainuoiama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Juo žmogus dorovinges 
nis, tuo mažiau kitų nedo | 
rovingumu tikės.

(CICERONAS). |
Žmogaus sielos spinduliai 

ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Nieko nėra, kas galėtų1 su- 
laikyti žmogų, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

Nuo mūsų asmenybės kil
numo priklauso tai, kaip mes 
Jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

galima pavartoti vieton sė-j kuriuos nuolat vartoji, tams 
lėnų; bet sėlenos yra geriau. tos ligos neišgydys ir tik 
Jei toki vonė nyžo nepaleng- laikinai skausmus sumažins.
vintų, tai niežtančias vietas 
reikia aptepti su skiediniu 
vadinamu “subacetate of 
lead’.

Jei viršminėti būdai ny- 
žą nesušvelnintų, tuomet 
reikia eiti pas daktarą. Ul
travioletiniai spinduliai ata
tinkamomis dozomis dažnai

Būk atsargus, nes minimi 
vaistai gali sugadinti širdį; 
ir jei tuos vaistus vartoji 
nepasiklausus daktaro, tai 
didelę klaidą darai.

Atsakymas M. Y. — Ne
visada, bet kartais pasitai
ko, kad po operacijos ant 
“gallbladder” viduriai būna

pagelbsti. O kitiems yra rei- užkietinti. Mėgink tamsta
kalinga specijaliai pritaikin
tų vaistų.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas A. G. — Tams 
ta klausi ar yra. galimybė 
pagydyti raudoną nosį, k u

gerti karštą vandenį su cit
rina, apie pusvalandį prieš 
pusryčius. Jei tai negelbėtų, 
— nueik pas daktarą.

Geriausias būdas turėti 
gerus vaikus, tai leisti jiems 
būti linksmiems. — Wilde.

Kas laisvę brangina, 
perka War Bonds.

bas

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS | 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. f
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO. 1

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WRSTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chieago
Telefonas Grovehill 0142

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

LONDONAS. — Tunisijo
je veikią U. S. lakūnai iki 
šioliai bombomis pataikė 54 
ašies laivams ir jų 13 nus
kandino.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
smo. Nustojus vilties ir bai
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FI.AGS - BANNERS - BADGF.S

C.RINOEltS ir CH’PPERS. CI.EAN- 
ING ROOM LABODERS. reikalingi 
dirbti breso foundrėie. Atsišaukite )

HVNTER FOCNDRY CO.
8524 S. A’lncrnnes.

BPH BOYS — patyrusi pageidauja
mi bet nereikalaujama. Matykit Mr. 
James.

257 F. CIIESTNI’T ST.

WOOnWORKERS — Boring Hands. 
Sh.aner Hands. Cabinetmakers reika
lingi dirbti prie noveltv rakandu.

į AMERICAN AAOOD CARVING CO. 
1 2337 N. Grecnvie\v

REIKALINGI ------- SPRAYERS IR
BURNISHERS. Taipgi Vyrai ir Mo
terys nrie abelnų dirbtuvės darbų. 
Pastovūs darbai.
J. A. OIjSON CO. 2500 AV. 21«t PI.

I’ R A N E S I M A S

NIOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitų, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavl. 
mų. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kvkit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA .Realtor, 2 8 me
tai kaip Real Estate biz.nvie. 2411 
S. 52ND AVĖ., Plione CICERO 453.

PINIGI’S SKOLINAME
Pirmiems inorglėlam<. Nuo $800 
iki $10.(810 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apknluavimų.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52ml Avė.

Phone: CICERO 453.

VYRAI
Reikalingi Paprasti Darbininkai prie 
varehou.e darbu ir Darbininkai prie 
miltu, iki 50 metu senumo. 40 va
landų savaitėje. 72’4 centu i valandų

GLIDDEN COMPANY 
1832 N. Laramle Avė.

NEPATYRĘ
VYRAI

LAIKAS IR PUSE UŽ SUVIRŠ 
40 VALANDŲ

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATING 
4399 W. Lake

DP VYRAI reikalingi su patyrimu 
box spring ir matrasų tšdirbime.

RVBIN MEG. CO.
»45 E. »3r«l St.

, LABORERS
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Atsineškite 

i gimimo liudijimą ir sočiai securi
ty kortą.

DRYDEN RUBBER CO.
1014 S. Kildare Avė.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnanja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

Iš gtoties WGES (1390), gu Povilu Šaltimleru.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksn dar
bu. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf- 
tal ar* visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski .Rd.

TARNAITĖS
Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

T A R N A I T ft S
Valymui Motervs ir šeimininkės ku
rios norėtų dirbti labai patogioje 
vietoje. 36 vai. darbo savaitėje, nuo 
9:30 rvto iki 4:10 vai. popiet. Pato
gios valandos moterims su šeimomis. 
$68 pradedant. Algos pakėlimas i 
trumpa laikų tarnystės. Atsikreinlrit 
prie Housekeeper. A’.M.C.A. HOTEL 

82# S. AVnliasli Avė.

PATYRUSIOS SEVVING 
MACHINE OPERATORES

Prie Single. Double needle ir Post 
mašinų. Dieną ir naktį shiftai. 
Nuolatiniai darbai, aukščiausia 
rata mokesties. 100% karo dar
bai.

CHAS. F. CLARK, INC.
1403 W. Congress St.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Pastovūs 
darbai. Atsišaukite 2-tram aukšte.

CASF.Y CONCESSIONS CO.
1132 S. AVabasli

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastie binding amatų. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Įdomus darbas. 
Dienų ir naktj shiftai. greitas (sidir- 
blmas.

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Shermnt St.

O P E R A T O R ft.S
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai.

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

TARNAITftS — reikalingos dirbti 
north side residential hotely. $66.00 
Į mėnesi. Atsišaukite rytais prie 
Mrs. Wyatt. 501 Sl'RF ST.

MERGINOS — MOTERYS
100% karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas papslbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą.
STANDARD COII, PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Avė.

I.APNDRY DARBININKftS. patyru
sios ar ne. Pastovūs darbai. 4 4 va
landos j savaitę. Pietai, Poilsio lai
kotarpis. Puikios darbo sąlygos. Va
landos nuo 7 ryto iki 3:30 pr> pietų. 
Matykit laundry manager.

PREKBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress.

VYRAI IR MOTERVS

DIRBTUVĖJE IR
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ clerks, akuratiškų skai
čiuotojų. Typists ir Stenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyru ir mo
terų. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 

. darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sųlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Įrodymus pilietybės ir šf SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OEEICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

SKELBKITES “DRAUGE” REMKITE “DRAUGĄ“

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietnvią •
Laidotuvię
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8578

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone VARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
8819 LITUANICA A VE.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone# YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 VVEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2515

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M, PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

I
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Dėl karo planu 1943 metais
Karo eiga praėjusių metų pabaigoj, š. m. sausio mė

nesį įvykusi Roosevelto-Churchillio konferencija, Roose
velto vizitas Liberijai ir Brazilijai, Anglijos premiero 
pasitarimas su Turkijos prezidentu ir kitais turkų va
dais, aiškiai kalbėjo už tai, kaži santarvininkai rengiasi 
dideliam žygiui.

Grįžęs iš ilgos ir istoriškos kelionės. Prezidentas Roo
seveltas. besikalbėdamas su spaudos atstovais Vašing
tone, patvirtino tą teigimą.

Jis pranešė, kad Casablankos konferencijoj galutinai 
suplanuota daryti invaziją į kontinentalinę Europą.
Tam žygiui nustatytas jau ir laikas ir vieta. Tačiau 
Prezidentas pabrėžė, kad jis nepasakys to, kada ir iš 
kur bis pradėta ofensyvą prieš ašį Europoj. To, žino
ma, korespondentai ir nesitikėjo, nes karo žygiams lai
ką ir vietą nustato strategai ir iš anksto savo planų 
neišduoda.

Prezidentas, tiesa, suminėjo kai kuriuos punktus, per 
kuriuos būtų galima daryti puolimas, bet per kurį — 
dėl to priešai tesuka savo galvas.

“Aš negaliu pranašauti. sake Prezidentas. Aš ne
galiu sakyti kada ir kur Jungtinės Tautos suduos ki
tą smūgį Europoj. Bet mes mušime ir mušime stip
riai. Aš negaliu jums pasakyti ar mes mušime juos 
Norvegijoj ar per žemuosius kraštus ar Prancūziją, 
ar per Sardiniją ar Siciliją, ar per Balkanus, ar per
Lenkiją — ar iš kelių punktų tuo pačia kartu 0

Šis pareiškimas yra nepaprastai didelės reikšmės. Nesą baimės 
Jiuo pasakoma visuomenei, kad ji būtų prisirengusi ne
trukus, dar šiemet, sulaukti tokių žygių ir įvykių, ko
kių pasaulio istorijoj dar nėra buvę. Ir, suprantama, 
tuose žygiuose Jungtinių Valstybių kariuomenė suvai
dins svarbiausią vaidmenį.

Ne be reikalo, dėl to, tuoj šaukiama daugiau vyrų į 
kariuomenę; ne be reikalo didinami mokesčiai arba 
taksai; ne be reikalo karo produkcija dienomis ir nak
timis dideliu skubotumu gamina karo frontams reika
lingus pabūklus. Tai matydama plačioji visuomenė pa
ti supranta, kad nuo dabar ir jai reikės dar daugiau 
dirbti ir aukotis.

Liberijos santykiai su Amerika
Praėjusių metų spalių mėnesį Jungtinių Valstybių 

kariuomenės dalis buvo pasiųsta į Liberiją, Afrikoje. 
Tai padaryta specialiu susitarimu su Liberijos vyriau
sybe. Tad, netenka stebėtis, jei Prėzidentas Roosevel
tas, grįždamas iš istoriškosios konferencijos Casablan- 
koj, sustojo Liberijoj aplankyti U. S. kareivius ir pa
sitarti su to krašto prezidentu.

Kas toji Liberija?
Reikia atsiminti, kad 1909 metais Prezidentas T. Roo

seveltas siuntė komisiją į Liberiją ištirti još padėtį. 1911 
m. Vokietija rodė savo pretenzijas į tą kraštą. Ji ir pir
mojo pasaulinio karo metu, 1917 m., tykojo jį pasigrob
ti. Bet Liberija paskelbė Vokietijai karą ir su anglų 
laivyno pagalba priešą atmušė. Liberija buvo viena iš 
Versalio sutarties signatorių.

Šiame kare, kaip matome, Liberija yra ir vėl Jung
tinių Valstybių pusėje. Ji nuo seniai ypatingais ryšiais 
yra surišta su Amerika. 1921 m. Amerikos kolonizaci
jos draugija ten pasiuntė pirmą transportą išlaisvintų 
vergų. 1847 metais Liberija pasiskelbė nepriklausoma 
respublika. Jos konstitucija yra panaši Jungtinių Val
stybių konstitucijai. Dabartiniu prezidentu yra Edwin 
Barklay. ši respublika turi daugiau kai milioną gyven
tojų. Ji turi apie keturis šimtus mailių pajūrio. Stra
teginiu atžvilgiu vr« svarbi vieta. Dėl to ne be reikalo 
ten yra Jungtinių Valstybių kariuomenės ir ne be rei
kalo ten lankėsi Prezidentas Rooseveltas.

Edwird J. Kelly Lietuvai į talka
Ir mes patys lietuviai ir nelietuviai, kurie šiek tiek 

pažįsta lietuvių gyvenimą, dažąai kartojame, kąd Cbi- 
caga yra “didžiausias lietuvių miestas pasaulyje”. Mat, 
Chicagoj gyvena apie šimtas tūkstančių mūsų tautie
čių, kurie čia turi keliolika parapijų, tiek pat mokyklų, 
mergaitėms akademiją, kunigu seminariją, dvį ligoni
nes, dav.g stiprių finansinių įstaigų ir biznių, visokių 
organizacijų ir laikraščių.

Dėl to ir tinka, kad tokio “lietuvišką miesto“ mayo
ras su lietuviais skaitytusi, jiems būtų palaukus ir prie- 
telingas. Taip, rodos, ir tinka, kad to miesto, kuriame 
yra didžiausias lietuvių centras, galva kuo galėdamas 
prisidėtų prie lietuvių švenčių minėjimo.

Mūsų laimei taip ir yra.
Šiandien mes džiaugiamės galėdami paskelbti aavo 

dienraščio pirmame puslapyje Chicago miesto mayoro 
Edvvard J. Kelly svarbią proklamaciją, kuria jis vasa
rio 16 d. skelbia Lietuvos Respublikos Diena.

Savo proklamacijoj p. Kelly visai teisingai nurodo 
okupuotosios Lietuvos didelius vargus; nedarydamas 
jokių kompromisų stovi už atstatymą Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės; neklysta sakydamas, kąd Ame
rikos lietuviai visuomet buvo ištikimi demokratijos ir 
laisvės principams; visai vietoje konstatavo, kad Ame
rikos lietuviai Lietuvos išlaisvinimo viltis yra sudėję į 
Atlanto Čarterio dėsnius ir pasitiki Prezidento Roose
velto planais ir siekimais.

Šie ir kiti dalykai, išdėstyti proklamacijoj, visai ati
tinka milžiniškos lietuvių daugumos nusistatymui visu 
griežtumu stovėti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę ir tam tikslui dirbti ir aukotis.

Tikrai džiugu, kad mųsų tauta didžiulio Chicagos 
miesto mayoro asmenyje turi artimą ir gerą bičiulį, 
kuris jau ne vieną kartą yra parodęs Lietuvai ir lietu
viams malonaus palankumo, kairį mes giliai vertiname.

Kaip gub. Green, taip ir p. Kelly proklamacija kelia 
mumyse akstino daugiau dirbti Amerikos karo pastan
goms, Amerikos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui.

Didžiosios ir bendros Chicagos lietuvių iškilmės Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo sidabrinei sukak
čiai minėti, kaip žinome, bus sekmadienį, vasario 14 d., 
Orchestra Hali, 2 vai. po piety. Jei gubernatoriai ir did
miesčių mayorai mato reikalą rūpintis Lietuva, tai, su
prantama, tuo labiau mes patys lietuviai savo tėvų 
krašto likimu turime rūpintis. Dėl to pasitikima, kad 
vasario 14 d. rengiamas minėjimas sutrauks tūkstan
tines lietuvių patrijoti minias į vidurmiesčio puošniąją 
Orchestra Hali.

The New York Times, rašydamas apie Vokietijos na
cių siautimo dešimtmetį ir pasakytas ta proga nacių 
vadų kalbas, kuriose jie baugino pasaulį bolševizmu, 
pažymėjo, kad tokiai baimei nėra vietos, nes tas klau
simas jau esąs išspręstas.

Atlanto Oarteris, rašo New York Times, visoms tau
toms pažada laisvę ir nepriklausomyhę. Tų pažadų įgy
vendinimą prižiūrės Didžioji Britanija ir Jungtinės Val
stybės. i

žodžiu, po šio karo visokiam izmui, inimant ir bolše
vizmą, turės būti nusuktas sprandas.

SPAUDOS APŽVALGA
Reikalauja daugiau aiškumo

“Amerika“ rašo:
“Nežiūrint labai gerų Jungtinių Tautų kovos ženk

lų, visa eilė Europos tautų Viri baimės dėl savo atei
ties. Taip yra todėl, kad nėra aiškumo, koks bus jų 
likimas po karo.

“Apie šią Europos baimę ryškiai pažymi toks rim
tas ir įtakingas laikraštininkas, kaip Wm. Philip 
Simms. Sausio 3 d. >New Yorko “World-Telegram” 
skiltyse jis apie tai rašo, minėdamas Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir kitų mažų valstybių rūpesčius Rusi
jos adresu.

“Jei esanti baimė nebus prašalinta, pokarinė taika 
atras Europoje anarchijų. Tikėkime, kad Roosevelto 
ir Churchillio pasimatyme šis reikalas buvo tinka
mai išnagrinėtas. Juk jie yra Atlanto čarterio auto-
nai.M

“Vytis”, Lietuvos Vyčių laikraštis, ir vėį turi naują 
redaktorių. Sausio mėnesio numeris pasirodė sureda
guotas Igno Sakalo, mūsų veterano laikraštininko, ku
ris “Vyties” redaktorium buvo prieš 15-16 metų. Pir
mas numeris daro gražaus įspūdžio. Sveikiname nau
jąjį redaktorių, palinkėdami jam geriausio pasisekimo!

Jugoslavų sąjūdžiui dėl 
atstatymo laisvos ir nepri
klausomos Jugoslavijos val
stybės gerokai kiša koją ko
munistai, kurie iš esmės at
meta nepriklausomybės idė
ją.

Taip, kaip lietuviai komu
nistai siekia palaidoti Lie
tuvos nepriklausomybę, taip 
ir jugoslavų išsigimėliai no
ri sujungti tą krąštą su so
vietine Rusija.

•
Dėl to jie visomis keturio

mis kovoja prieš jugoslavų 
pątrijotą gen. Mihailovičių.

Jugoslavų komunistai esą 
sudarę ir aavo “valdžią”, ku 
ries priešaky stovįs kažkoks 
Tito.

Bet tasai Tito esąs ne kas 
kitas, kaip tik Vasili Lebe- 
dev, buvęs sovietų ambasa
doriaus Belgrade patarėjas.

Ketvirtadienis, vas. 4, 1943
~i i a—

EINA PIRMYN TRIM KRYPTIM

Amerikiečiai, britai ir prancūzai atakuoja Tunįsijoje ir 
eina pirmyn į jūrą, kad užkirsti kelią susijungti bėgan
čiam Afrikos korpusui ir įsistiprinusioms ašies jėgoms.

atliktas kriukis. Kostiume- 
riai išsyk būtų nudžiugę.

(Įš “Draugo” 1918 metų 
vasario 4 d.)

Neramumai Vokietijoj......
Daugelyje vietų Vokietijoj 
kilo streikai. Valdžia nori 
juos suardyti. Nevyksta. Vie 
nūs vadus paima į kariuo
menę, kiti atsiranda. Kyla 
riaušės, kuriose jau žuvo ne
mažai darbininkų.

Norėjo nužudyti ministrą. 
Petrograde kėsintaai nužu
dyti M. Savinkovą, kurs prie 
Kerenskio buvo karo minis
tru.

Po svietą pasidairius
Čikagoj pieno kompani

joms Kainų Administracijos 
Ofisas Washingtone leido 
pakelti pieno kainą. Prieš 
mėnesį taip pat buvo duo
tas leidimas pieno kompani
joms pakelti pienui kainą.

Pasirodo pieno kompani
jose Čikagoj nėra sumanių 
žmonių, kad jos kas mėnuo 
baderiuoja KainųAdminis- 
tracijos Ofisą Washingto- 
ne. Jos turėjo vienu sykių 
paprašyti, kad leistų joms 
pakelti pieno kainą, saky
sim, iki 25 c. kvortai ir būtų

— Ir misis savo namuose 
dar neturi šių metų kalendo
riaus — sako nustebus Marė 
Puodienė, apžvalgius Onos 
Baikienės kambarių sienas.

Nu, ar dabar akla, ar 
ką! Ar gi nematai, kad ant 
sienos kaba net trys kalen
doriai, atsakė Baikienė. — 
Perenai vieną gavau iš vie
no storo, kitą — iš kito, tre
čią dar gazieta atsiuntė. Tai 
gi, kam man reikia šių me
tų! Pernykščių užteks trims 
metams.

Pirmiau ir dabar
. 7^ \ •

-The

pHfc
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PARASIUTISTO LAIŠKAS BROLIUI
Laišką rašo parašiutistas, kilęs iš Mt.
Carmei, Pa., savo broliui kunigui Ant.
Sandžiui, M.I.C.

Kada kareivis įstojo į pa- niekad nedaro) sudribtum 
rašutnikus, jis visų pirm- kaip supuvęs grybas po lie- 
iausia patiria gr.ežtus f.ziš- taus.
kus kvotimus. Ir jei jis ban- 
do paslėpti kokius nor3 trū
kumus. jis vėliau lavinimo Saržantas pradeda savai- 
eigoje arba smarkiai susi- žodžiais. Vyrai, viską 
žeidžia, arba visai vėliau iš darysime bus dv.gubu 
jų pašalinamas. Nors žino- idubaltavu) 1&&U. Pirma 
ma, ne visose atvejuose tai valand4 praleidžiame bėgda- 
įvyksta. Čia vaikams nėra 
vietos. Čia grynai vyrų or- 
ganizacija. Lavinimo pr0. laikysiu. Bet ištesėjau Ali- 

gramas susidaro iš keturių tra valandą praleidžiame 
savaičių. Yra taip vadina- mankštoje. Ir kokia tą man- 
mos keturios stadijos: A,B, kšta! Saržantas atidžiai vis- 
C, ir D.

mi. Aš garavau kaip koks 
garvežys; maniau kad neiš-

ĮDOMUS GYVENIMAS

Šias visas stadijas perėjęs 
tampi parašiutniku. Gyveni
mas nelengvas, bet už tai 
įdomus. Gyveni barakuose, 
kuriuos turi užlaikyti šva
riausiai. Paties drabužiai tu
ri būti švariausi, kelnės vi
sados išpiosytos, batai nuš
veisti taip kad tavo veidas 
turi juose atsispindėti. Kas

ką tėmija. Jei klaidą pada
rai nubaudžiamas vietoje. 
Baigę tai apibėgame moky
klą dešimts kartų. Trečioje 
va’andoje mankšlomės laz
domis (Indian Clubs, ; kiek
viena jų sveria po penkis 
svarus. Rankas laikome iš
tiesusias ir taip “bovija- 

su tomis lazdomis.mės”
Grieži dantis, bet nenori pa
daryti klaidos.

Ketvirtą valandą moki-
rytas reikia skustis. Jei ku- namgs “Jiu ir ka,p

panaudoti savo kumštis.nuošė siuose punktuose nu- ‘ ...... ,Mano jau seniai mėsa suduo
sikalstama parašiulnikas tį tįems japonams 
kas yra nubandžiamas:

KAULAI BRAŠKĖJO
Keliamės 5:30 rytą. Pus-Į

ryčiai 6:00 vai. Po pusryčiui dau ir Piet-ūs. Jie nėra ... • A +
susirenkame prie mokyklos.!"^" bet maistingi. Po! "sa ,vyksta p.rmoj Astad. 
kur pasišnekučiuojame. Už P^eti praleidžiame bekopinė- J°J-
kiek laiko suklykia švilpynė dami. risdamies, ir mokina-j PARODO* KAIP ŠOKTI 
ir mes susirikiuojam ir tvar mės šokti virvėms (tiktai ne gu PARAŠIUTU 
kingai į žygiuojam mokyk- sa^4 šokius). Ir tas tęsiasi

Dl PREZIDENTAI AMERIKOS LIETUVIAI KARE UZ LIETUVOS LAISVE
(LKFSB) Artinantis Lie- ku susekti. L. L. Sargų šta- 

tuvos nepriklausomybės su- bui buvo žinomi šie: kapt. 
kakties minėjimui prisime St. Girėnas. Įeit. Zamkus. 
name, kad anais kovų dėl viršila VI. Ealčas. J. Očikas, 
laisvės laikais USA lietu- K. Slivynts, J. Jurgėla, Mi- 
viai net su ginklu rankose kalauska?, M. Zujus, J. Am- 
padėjo Lietuvai išsikovoti brazas, Žukauskas. Maksvy- 
laisvę. Amerikoje, nežiūrint ti3. Jonas K. Milius. K. Jur- 
draudimo organizuotiems ir gėla.
ginkluotiems vykti j tėvų ---------------------
krašto kovų lauk, s, susidarė r,.... 17A
lietuvių brigada .r Lietuvon 2^)3 flpie 1/t)
L isvės Sargų būriai. Vyrai RjyįjŲ f,;Q LieltlVOS 
mankštinosi, reguliariai su
sirinkdami. Savanorių orga- (LKFSB) Kaip žinome 
nizavime pasižymėjo Įeit. K. raudon°ji armija stumdama 
Milius. Liet. Laisvės Sargų vokiečius vikarų linkui ar 
vadu buvo kapitonas Julius kiaušiai prie Lietuvos yra 
J. Bielskis. Nemažai pagel- Pri=linkusi ties punktu Veli 
bėjo* ir Amerikos kariuome- kije Lūki. Ši vieta yra ma
nės pulkininkas Swarihopt- 
Juododis, k'-pt. hite. kapt. 
Russell. Įeit. Hermann-Pur- 

leit. Samuel? (žuvęsvis.
1920 m. Kaune) ir daug ki
tų. Atvykę į Lietuvą ameri
kiečiai savanoriai dargiau

žiau, kaip už 100 mailių nuo 
Latvijos, gi iki Lietuvos pa
gal tiesiausią liniją žemė
lapyje bos apie 170 mailių 
Tačiau nėra abejonė?, kau 
rusų lakūnai jau ir dabai 
dažnai pasiekia Lietuvą. Jau

šia tarnavo 4 pėst. pulke ir *r sen*’?u jie yra bombarda- 
keli jų žuvo kautynėse su vokiečių aerodromus Vii-, 
lenkais. Be to dar tarnavo kitose vietose,
aviacijoje, Karo Mokykloje.
pirmame pulke, gusaruoe. Ne pajamos, bet žmogaus 
artilerijoje ir kitose dalyse, budus padeda išvesti balan 
Be šių atvykusių iš Ameri- so l*n">ją tarp išlaidų ir pa- 
kos, dar apie 100 amerikie- — Frost
čių. kurie prieš karą ar ka-'__________________________
ro metu buvo nuvykę į Eu
ropą, stojo Lietuvos kariuo- i 

Prezidentas Roosevelt su nuoširdumu ir šypsodamasi; pakviečia Liberijos preziden- menėn. Apskaičiuojama, kau j 
tą Edwin Barclay į Amerikos jeep prieš pradsdant apžiūrėti Amerikos kariuomenę Li daugiau kaip šimtas buv. 
berijoje. Lietuvos kariuomenės savą-i
______________________________________________________________________________ norių dabar gyvena Ameri-1

koje. Jų visų pavardės sun-jtiems drąsos stinga. Ir tai PO ĮVAIRIUS KRAŠTUS IŠBLAŠKYTI LIETUVIAI 
JĖZUITAI sienio aukštosiose mokyklo-| 

, u . se. Daugeliui iš jų pragyve-j
(LKFSB) Dėl karo ir oku- mos brolis) ir Kazimieras nimą stengiasi parūpinti tė- 

pacijų daugelis lietuvių jė- Pečkys. buvęs Lietuvos ka- vas Kidyką?, kurs dabar gri 
Antroj B stadijoj mums zuįtų turėjo apleisti savo tė- riuomenės karininku?). Ce- žiai darbuojasi su misijomislon M'ilcvlrln. toj i^i 5«30 p« Šleiniau čia. II* . . w v

' . . . hnicrpRi Rpt kur čia tau' Ma Parodo kaiP reikia šokti nuo Vynę arba negalėjo į ją grįž- koslovakijoje — du klieriku: tarp USA lietuvių, pasvęs
8a e’. . yn°de ran asi V1S° 1 vauiaį iau braškėto P®d^ aukštumo bokštų anksčiau išvažiavę užsie- Juoz;? Aranauskas ir St. dama? per metus tam dar-,
Vis'j^3DirXa3ijnStnu”en‘an Saržantas išduoda įsakymą 8U parašutu' Tas nin studijuoti, šiuo metu Barzda. Italijoje, Romoje y- bui net aštuonius mėnesius. I
tas mums duoda naskaita ir kUūčių lobstaele) pergalėj!- tr'a savaites. Mes išmoksta- Prancūzijoje. Lijono apylin- ra kunigai Juozas Beleckas--------------------------------------
išaiškina kas mums daryti- mo kuri turime at-,“* kalp 81<tetl “v0 paraSU’ k6a J™ keturi lietuviai jė- ir Bronius Krištanailis, klie-
įsaisKina Kas mums oaryu myiios už mokyk-|tuS' kaip P2naudotl visokios zuitaį kunigai: Jonas Kubi- rikai: Kazim. Raudeliūnas

los Ir nėr kas veža mus'r^^e3 karo Pabūklus, kaip jįU3 jonas Kukta (vyskupo Jonas Sukackas, Juoz. Vaiš
Mūsų kojos mus neša pašė- vairuoti visokios rūšies ka’ KuktO3 broli° Sta' “V5 ir Venceslovas Gutaus-
ližku greįtumu Reikia atsi- r0 tankus’ ir kas tlk ketu‘ sys Kulbis ir Antanas Liui- kas. Kažkur išsklaidyti Vo-,

Paskaitai pasibaigus jis meg vįBką daro- r^a2S ratais važiuoja, ma. Olandijoje yra du lie- kietijoje ir Austrijoje tėv.
...ipnam HoSim. ’ Aš jau pjrmag šias dvi tuviai jėzuitai studentai: Karolis Garuckas ir Pranas

stądijas laimingai išlaikiau. Pranas Liuima (Ant. Liui- Kuprevičius bei tėv. Jonas 
Apie kitas vėliau parašysiu.--------------------------------------- Raibužis, be to — keturi ar

na ir kas mūsų laukia.

TIRRI VYRAI
Paskaitai p 

paskiria kiekvienam dešina
me “double time’ties vyrų Pirmąjį saržantą.

Ir broleli, šie saržantai yra KOPIAME PER MCRUS
tikrį vyrai. Jei vienas iš jų 
tau užduotų smūgį (jie tai

MIDDLE-AGED 
’ PEOPLE

are common offenders

Gi obstaklių kursas tai Gula mės 9:00 valandą. mums paliktas laisvas. Iš- penki lietuviai jėzuitai klie-,
neiškeptas piragas! Visų šv. Kalėdų dienoje buvau klausau šv. Mišias, ir nuvy- rikai. Dabar Vokietijoje na- , 

i pirmiausia mes kopiame pro prie Šv. Komunijos ir paau- ksta miestan. Ten pamatau ciai uždarė daugelį jėzuitų j 
i dešimts pėdų aukštumo mū- kojau ją už mamutę. Nieką- £erą rnovie. gerai pavalgau, vienuolynų, taigi nežinia, ar 
1 rus, kuriuose nėra nė kur dos neapleidžiu šv. Mišias nusiperku sa'dainių, išgenu tie lietuviai turės kokią ga- 
1 ranka paimt; šokame per sekmadienyje. ; “popso”, ir dar kartais ge-Į limybę tęsti savo studijas,
keturių pėdų aukštumo su- Jei viskas pasiseks, ban- r4 cigarą sau užsifundijuJ Jėzuitai kunigai norėjo iš į 

įdėtus balkius; bėgame rin- dysiu dar toliau pažengti Grįžęs miegu kaip mažis kū Vokietijos grįžti į Lietuvą, 
giais iškasuose, šokame per šioje tarnyboje.

Mūrine soothcs, cleans"s and refrcshe* 
irritated, reddened mtubrancs caused 
bv hcad col Js, driving, winds, movies, 
elose nork, late hours. f ce uropper 
svith each bottle. At all Di ig Stores.

When a cough due to a cold drives you mad, 
Smith Brothers Cough Drops give soothing, 
pleasant relief. Smith Brothers' contain a spe
cial blend of medicinai ingredients, blendcd 
svith prescription care. Štili cost only 5<:—yes, 
a nieke! chtckt that tickle!

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOl- 5«

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
ofteper than that of a youn»c person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den- 
turea freąuently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt vhich is so offensive to othcrs. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caufion that so many fastidious pco- 
ple ųse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sveeter, purer, less likely 
to cffend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Rafora Any Data Uta r

LISTERINE ANTISEPTIC
. To Moko Your Pcaotk '

dikis. - 1 bet vis negalėjo gauti lei*
Tėveli brangus, man vie- dimo- Prancūzai iki nacių 

nintelio dalyko tik reikia? okupacijos buvo palankūs 
t. y,, maldos. Nuolatos prisi- lietuviams. Tėv. Kulbis ga-

6 pėdų gilumo. Klaidą pada- Visu kuo patenkintas. Tu- mink 3avo garbaną brolį sa-Į *®j° darbuoti? prancūzų jau-] 
rius, žinai kas įvyksta... Ko- riu papirosų, ir kart karte-' vo maldose. Turiu įgyti tuoS] ninao vasarinėse stovyklose, 
piame aukštomis kopėčio- mis ir saldainių. Nėra laiko sidabrinius sparnus. tėv. Kubilius darbavosi Tu
mia. Tai baigę prieiname pas mus baliavoti ir nakti- Tavo brolis, lūžo? katalikų veikimo cent-
prie dvidešimts arba trsde- mis trankytis. Sekmadienis Jonukas re. Dauguma studijavo už-
šimts pėdų platumo tuštumą, _______________________________ ______________________________________________________________________
per kurią persinešam šliau
ždami pertiesta pro tuštumą 
vamzdimi (paipa); leidžia
mės žemyn į perkasus, dum
blą, ir pagaliau baigiami; 
bėgdami į aukštą kalną. Ir 
čia svoksdami kaip trauki-j 
niai ilsimės tris miutes.!
Saržantas ateina, ir sako:

— Okay, boys, back in 
ranka! Susirykiuokite. Ir 
mes vėl pasiutišku greitumu 
dumiame atgal į barakus.
Daug neišlaiko šiuos kvoti-'
mus, vieni susižeidžia, ki- w ca

balkius, kopiame į 
virve supamės

kllnu;' nVka laiko
, .. P85 8 pedų BALIAVOTI 

platumo upelycri3, kurie yra l

Everybody ravės about your
salads, Peg.VVhat’s the secret?

■

-- A'

MIRACLE W.HIP! 
Its' different'.' Flavor
always makeš a hit,

• t > - ' v

A

MILLIONS AGREI — Miraclc \Vhip doto worl. uonders 

salads! A uniąuc cnmbination of old-fashioncd 
d dressing and fine mayonnaise, Miraclc Whip n 

far Amcrica's favorite salad dressing.

***** * * * * *

FACTS YOU NEVER KNEW!J!

f rncufLULic ančių DuvQPRENCH-MEBPEV/ PHYSIOIAN 
ANO ASTROLOGE C OF THE 
1500'S ISCONSlDERtD BY 
MANY TO HAVE BEEN THE 
GPEATESf PCOPHET OF ALL 

Times... his preoictions 
WHICH BEGIN iN THE YEAR 

1555 up To the present 
have All Been FOUND 
TO BE REmAKKABlY 

ACOURATC.............

....... AS A YOUNG PHYSICIAN HE
DlSTiNGUlSHEO HlMSElF BY PREDICTING 
THE BLACK PLAGUE AHDMIKING NOSTRUMS 

_ ....ALTHOOGH HE 
SAvEDCOUNTlESS 
PERSONS DUPlNcj 
THE PtAGUE ,H£ 
COULD NOT SAVE 
THE LIVESOF HIS 

OVN Ui/IFE AND 
CHILD,..

THE PRESENT WAR/. .. ..
CxACTY »OOY6AP6AFTCeTHE8iPT^OF 
NOSTCADAMU6.IVAS SOliN OF FBEnCH ORlG.'N.

By Bob Uart

ViVANCELĮNE/>AY
t.TCEMOST AMEDlcAK ASredlOMB.fAMEE) 
fOC HEB PC t Du. fiOtft iVmiCh mAvL CO*t£ 
TCuf ANO mOU inTFPPOETinC įtrfb EnlliSH
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodeiis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Iš metinio 
susirinkimo

nes jis vaizdavo, kad per 
j metus savo kruopščiu dar
bu labdariai vis tik daug nu
veikė. Ir jei jie be ypatin-

Praėjusiais metais Labda- j g,aį didžių pastangų sukėlė
rių Sąjungos veikla Labai žy- dvidešimts du tūkstančius 
miai sustiprėjo. Tai aiškiai dolerių su virš, tai šiemet, 
pajutome išklausę centro dar rūpestingiau pasidarba- 
valdybos raportų sausio 27j vę gaj galės sukelti tiek pi- 
d. buvusiame metiniame su- j nigų, kad prieglaudos staty- 
sirinkime. Geriau ir daugiau > mą jau bus galima užbaigti, 
veikė kuopos, labiau sekėsi į
centro parengimams, gausin Direktorių susirinkime ir
gesni buvo centro susirinki-! kai kur kitur kil° min{i,»' 
mai, daugiau ir pinigų prie-'.kad ““raukti paskolą prieg-
glaudai sukelta. lIaudai tai8ti Meti‘

niame susirinkime tai min-
Šį susirinkimą tvarkė jau čiai tuo tarpu nepritarta, 

naujoji valdyba: pirm. A. Į Labdariai pasižadėjo darbą 
Valančius, vice pirmininkai. suintensyvinti, sukelti pa- 
— K. Jodeiis ir St. Cibuls- kankamai lėšų ir senelių 
kis, ižd. kun. A. Linkus, sek- Į prieglaudą baigti gatavais
retoriai — O. Jasparienė ir 
N. Širvinskas, iždo globėjai 

----B. Nenartonis ir J. Dim
ša.

Be kitko, šiame susirin
kime išklausyta labdarių ū- 
kio, prieglaudos statybos ir 
direktorių raportai. Revizi
jos komisija, susidedanti iš 
B. Cicėnienės, N. širvinsko 

.ir L. šimučio išdavė savo 
raportą, kuriame pabrėžė, 
kad, peržiūrėjus finansų kny 
gas, patikrinus įeigas, išlai
das ir bilas, viskas atrasta 
tvarkoje. Raportas vienbal
siai priimtas. Komisija raš
tu įteikė tokį pranešimą:

1942 m. sausio pirmą die
ną labdarių ižde “cash” pi
nigais buvo $9.34. Per 1942 
metus įplaukų buvo $22,171.- 
93. Išlaidų — $18,889.69. 
1943 m. sausio 1 d. ižde bu
vo $3,291.55. Išlaidos taip 
paskirstytos: išmokėta senų 
1941 m. bilų — $2,412.83; 
skolų atmokėta — $2,432.25;

pinigais neužtraukiant jo
kios paskolos. Nėra abejo
nės, šis kilnus užsimojimas 
bus visa pilnuma įvykdytas.

Kad pagyvinti veiklą ir 
greičiau savo tikslą pasiek
ti, padaryta keletas nutari
mų.

Pirmiausiai nutarta pasi
darbuoti, kad vasario 28 d., 
Šv. Kryžiaus parap. salėj, 
parengimas pavyktų. Atsto
vai pažadėjo parduoti pa
kankamai tikietų, kad salę 
užpildyti. Kaip jau buvo pa
skelbta, tą vakarą vaidins 
44 Margučio’ ’ artistų grupė. 
Po vaidinimo bus šokiai. 
Tad, gerai pasidarbavus iš 
šio vakaro prieglaudai ga
lės būti nemažai pelno.

Nutarta surengti Chica
gos mieste viešą rinkliavą 
— Tag Day. Gauti iš miesto 
leidimą išrinkti į komisiją: 
A. Valančius, kun. A. Lin
kus, ark. M. Žaldokas ir L. 
Šimutis. Jei bus leidimaslabdarių ūkio išlaidos —

$654.82; senelių prieglaudos I Sautas’ rinkliavą rengti pa 
namo statyba — $7,062.32;
labdarių ūkio pieninės sta-

vasarj. 
Ypatingu rūpestingumu

te:

PREZIDENTAS G1MTADIENJ ŠVENTĖ LĖKTUVE

M

r ia
I

i S

___

Lietuva šaukiasi mūsų pageltos
DALYVAUKKIME LIET UVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIME — IŠGIRSIME DAUG ĮDOMIŲ DA
LYKŲ.

Chicagoje Lietuvos Ne-| lyvaukite Lietuvos Nepri- 
priklausomybės 25 metų pa-Į klausomybės minėjime, ku- 
skelbimo sukakties minėji- ris įvyks vasario 14 dieną.

o

s r
k

mas ęvyks vasario 14 dieną, 
2:30 vai. po pietų, Orches
tra salėje, 220 So. Michigan 
avė., (kampas Adams ir Mi
chigan ).'

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime bus įvairi pro
grama. Bus įdomių kalbų ir 
gfaži muzikalinė dalis, ku
riai vadovauja muzikas Po
cius.

Savo dalyvavimu tame mi
nėjime — prisidėsime prie 
mūsų tėvų žemės išlaisvini
mo iš okupacijos.

Pavergti lietuviai visas 
viltis deda į Ameriką ir jos 
lietuvius. Pavergti lietuviai 
deda visas pastangas, kad 
jie būtų laisvi nepriklau
somi — padėkime mes jiems 
išsikovoti laisvę ir nepri
klausomybę.

Prezidentas Roorevelt švenčia 61-ą ji gimtadienį lėktuve, kada skrido iš Trinidad į 
Miiimi, pakelyje į namas iš Casablanca. Adm. William D. Leahy (kairėje), Harry Hop- 
kins (skersai stalo) ir Lt. Cone, captain of plane, stebi kai prezidentas piauna keiksą.

Pasistenkite bilietus įsi
gyti iš anksto, nes prie įė- ■ ■ v. ■ v-jimo prie durų mažai tebus fllICagieCBI HUmUSC

5-tos kuopos veikla met pirmutinis aplankė pre- 
, latas M. Krušas.

Bridgeport. - Labdarių Grįžus nam0 tajp pat ma. 
Są-gos 5 kuopos įvyko su-, „e aplankj Toji man suteik. 
sirinkimas sausio 31 d., Sv. u užuojauta pa]iks širdyje 
Jurgio parapijos svetainėj,
kurį kun. S. Gaųčius atida
rė malda. Nutarta rengti 
prakalbas agitacijos reika
lais. Vakarienė įvyks gegu
žės 2 d., piknikas įvyks va
sarą ant 87-tos ir Western 
Avė.

Kun. J. Prunskis pasakė 
labai įdomią paskaitą apie 
labdarybę. Tai ištikrųjų ka3 
girdėjo neužmirš niekados.

Centro ir direktorių ra
portai buvo išklausyti su 
dideliu įdomumu. Nutarta 
dėti visas pastangas, kad 
sustiprinti kuopą moraliai 
ir medžiaginiai. Labdarių 
Są-gos 5 kuopa daro pažan
gą. Korespondentas

Vieša padėka
Dievas davė nelaimę, duo

da ir prietelių.
Mane ištiko nelaimė. Gat- 

vėkaryje labai susižeidžiau 
koją. Ev.vau nuvežta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Nors ten 
neteko ilgai būti, vis tiek ma
ne dideliai nuramino, kuo-

ant visados.

Ligoninėj būnant aplankė 
ir ramino mane Šv. Kazimie
ro seselės: Motina Juozefa. 
Aloyza, Rita ir kitos.

Grįžus namo malonėjo ap
lankyti kun. J. Prunskis, 
kun. M. Švarlis, kun. P. Ci
nikas, kun. Sandys. Nuošir
džiai ačiū.

O mano mylimos bendra
darbės, tai tikrai man sur- 
prizą padarė, kaip tai: S 
Rudminienė, O. Kazlauskai
tė, U. Galeckienė, O. Mažei
kienė, Okonienė, Aleliūnienė, 
Zebleckienė, Juškienė. Nega
na, kad aplankė, bet ir pui
kią dovaną įteikė.

Taip pat padarė ir Raud. 
Kryžiaus vienetas. Jo narės* 
A. Valatka, O. Balnionis, R. 
Tumas, O. Vilimas. A. Kilas, 
O. Ačas, V. Zebleckienė, S.

, Žičkus, I. Vyšniauskienė, Mi
niotienė, Razbadauskienė, 
Slažas, Šimkus, Lukas, Jac- 
kienė, Mažeikienė, Juškienė 
atvažiavo su dovanomis.

Nepamiršo nei Raud. Kry
žiaus vieneto valdyba: pirm

Sofia Bartkus per radio pa
reiškė užuojautą, įteikė do
vaną.

Taip pat ir kitos valdybos 
narės: E. Milerienė, R. Ma
zeliauskienė.

Dėkoju už dovanas Mote
rų Sąjungos 49 kuopai.

Negaliu praleisti netariusi 
padėkos geroms draugėms, 
kaip Izabelei Ežerski, M. Jau 
nienei, Mažeikams, Mažonie
nei, O. Rudis, J. Motus, O. 
Praninskienei, P. Bukaus
kams už prisiųstas gėles.

Visi, kuo tik prisidėjo prie 
suraminimo manęs ligoj, pa
liks širdyje ant visados. Vi
si priimkite nuo manęs šir
dingiausią ačiū. Aš steng
siuos kuomi nors visiems at
silyginti. «

Antanina Vaišvilienė, 
1106 Marąuette Road,

Chicago, III.

laiko nusipirkti bilietus. Bi
lietus galite gauti “Draugo” 
redakcijoje; lietuviškose kle 
bonijose ir kitur.

Visi Chicagos lietuviai da-

Kai nacių lėktuvą užpuolė 
prekybinį laivą, tai keturi 
chicagiečiai stovį priei pat
rankų numušė nacių tris 
lėktuvus.

BALSUOKIT U2 

BIZNIERIŲ Į 

ALDERMANUS 

13-to Wardo

I š r i n k i t

ALEX
ALESAUSKAS

Antradienį,
Vas.-Feb. 23,

19 4 3

sąjungos išlaidos — $1,498.- 
85.

tyba — $3,420.81; piknikų, nutarta rengtis prie Kapų 
kapinėse rinkliavos ir kitos Puošimo Dienos (Decoration 

Day) gegužės mėn. 31 d.
Kuopos žadėjo šiemet

Susirinkimo dalyviai iš- skleisti kuo plačiausiai va
rniškė pilniausią pasitenki- jaUs knygutes ir ieškoti gar-1 
nimą padarytu pranešimu, bės bei amžinų narių.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, R-ašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime dideli I 

p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE S«17

Iš to galima numanyti, ' 
j , koks yra didelis labdarių 

ryžtingumas darbuotis, kad 
greičiau surinkti reikalingas 
pinigų srumas ir baigti sta
tyti ir įrengti lietuvių sene
lių prieglaudą. Lbd.

APDRAUSK SAVO BRANGU TURTĄ DABAR
Apd raudžiam gyvauti (Life) nuo užgimimo dienos iki 60 metų am

žiaus. atsakomingoj apdraųdos kompanijoje arba Praternalinėje or- 
ga.nlzci.ioie.

Apdraudžtame automobilius ‘Llability and Property Damage". nuo 
$5.000.ofi Iki $10.000.00. Kainuoja "A-klasos” savininkams tik 
$24.00 I metus. M?

Apd raudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių — namus,•’Turnlčtus, au- 
tomobl iJR. trokus, krautuvių tavorą tr langus (Plate Glaus), tavernų 
Ir namų savininkų atsakomybę (Llability), nuomas (renta), sveika
tą. Ir nelaimę (Health and Acc'dent), vagystę ir apgavystę (Burg- 
laj-y am! Larceny). atsakomybę namų savininkų (Public Llability). 
Užstatori kaucl.as Draugijų Valdininkams ir pavieniams, ir vlsokj 
kitą čia neĮvardtntą turtą bei atsakomybę.

Ūž tpuraudą galima Išmokėti mėnesinėmis retomis be Jokių komisų.
Dėl p’atesnlu Informacijų apie įvairias apdraudas (Insurance) 

Ir klek Kainuoja, malonėkit atsilankyti J raistinę arba pašaukite Te
lefonu. o mes pribūslme ) Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MACIUKAS 
General Insurance Broker

2346 W. 69th St. 2-tram aukšte Tel. Prospect 3140

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
C2ED

______11 k. »*•**’'
P/u4 LIEIfRAl fARNINCS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS PEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOM8.

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

— 4S Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Moieria. Sec’y. 3288 SO. HALSTED ST.

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimg

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

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

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis parapijos baž
nyčioje 10:00 vai. ryte. Šv. 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 ši 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 kusigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje. Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (bent 5 dole
rius vadinasi Fondo Rėmėjai. Nariai gauna a. a. Kun. J. Navic
ko atvaizdą; jų vardai bus Seminarijos prieangyje iškalti; kas
met rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko laidojimo dienoje, šv. Mi
šios bus laikomos už gyvus ir mirusius Fondo narius. \

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

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

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

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

Seimo Rengimo Komisija.

'i

____
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rr Lietuvaitės" artistai ir artistės Town of take žifflrt®s
Alenatės mama-- Banaitienė ieško vyro savo 
dukteriai. - Rolę vaidina Ona Budrikas

■1

“Eikš, žydeli, pamatysim,
Gal barzdas gi sumainy- .

sim?
Priedų duosiu ragą —
Tau vaikams pyragą.”z*

Taip linksmutė dainuoja E- 
lenutės mamutė Banaitienė 
besiruošdama išleisti duktė-1 
rį už Adomuko.

Šiai rolei vaidinti reikėjo' 
gudrios, apsukrios ir visa-1 
dos ateitį planuojančios ar-' 
tistės. Kaip tik tai rolei su-' 
rasta žinoma Bridgeporbe 
choristė, scenos mėgėja Ona 
Budrikas. Jos kalbos lanks
tumas ir manierų grakštu
mas tikrai atatinka šiai ro
lei.

Ona Budrikas gyvena 3256 
So. Morgan St., priklauso 
šv. Jurgio parapijai. Yra iš
tekėjusi už Alfonso Budriko. 
Augina vieną sūnų 
plieno ir dirbtuvių mieste, 
Gary, Ind. Lankė McClellan 
mokyklą, baigė Englevvood 
High School.

Savo balsą išlavino pas 
prof. Antaną Pocių. Nuo pat 
jaunų dienų buvo veikli cho
ristė. Priklauso prie prof. A. 
Pociaus vedamo antifonalio 
ir šv. Jurgio parap. chorų. 
Ji yra vaidinus o pere.tė j 
“Sylvia” ir kituose anglų 
kalba vaidinimuose. Dalyva
vo lietuviškuose koncertuo
se. Ona Budrikas savo rolę 
‘‘Lietuvaitėj’’ tikimės atliks 
artistiškai. Tam jau turi pa-

ONA BU BRIKAS — 
Benaitienės rolėj.

\ s *
Ateikite pamatyti ir iš

girsti, kaip ji, Sienutės mo-

Stambūs aukotojai vir 
siems kilniems darbams Pe
tras ir Angelą Kilmitzs per
sikėlė gyventi į. kitą, vietą 
— 4528 So. Marshflėld Avė. 
Angelos- Kilmitzs brolis, ku
nigas Vytautas Mikolaitis,

Visi į TT. Marijonų Bendradarbių 
seimą fraufcimet

GAILESTINGIEJI BROLIAI

Atlikite savo svarbiuosius Nes ar ne tai pačiai visuo 
darbus prieš TT. Marijonų! menei vadovauja išėję iš tų 
Bendradarbių seimą, kad ga-| įstaigų vadai?
lėtumėte sekmadienį, vasa-j Tokiu būdu šis seimas y- 

parvyko iš seminarijos po- rio 7 d., dalyvauti seime. , ra netiktai Tėvų Marijonų 
rai savaičių atostogų. Kun. Metų, bėgyje daug girdi- paremti reikalas, bet taip 
V. Mikolainio primicijos į i me ir skaitome apie Tėvu pat ir lietuviškos visuome- 
vyks gegužės 2 d., Šv. Kry-I Marijonų veikią tarp 'lietus nės.
žiaus* bažnyčioj. vių. Bet seime arčiau susi-i Nesigailėkime teikti pa- sukaktuvių dienos

________ pažinsime su Tėvais Mari- galbą sau patiems, nes atsi (LKFSB) Vasario 1 d: žy-
Šv. Pranciškaus Vienuoly- jonais, su jų darbais. Čia minkime, kad meilė turi pir

Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasiteiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

Lietuviams įdomios Kauno miesto savivaldybėje. 
Gimęs jisai 1903.II.2.

— 1933 ra. vasario 3 d„ 
taigi prieš 10 metų, yra mi-

no Rėmėjų 3 sk. rengia “bu- 
nco party” vasario 13: di, 
Brazauskienės svetainėje)

atvažiavę artimiau pažinsi
te pačius Tėvus Marijonus. 
Daugelis Tėyus Marijonus

4558 So. Paulina. St. Kvie- pažįsta iš spaudos ir misi- 
čiami visi atsilankyti. Pa- j U-
remsim vienuolyno reikalus.i Susipažinsime su vedamo- 
Bus gražių dovanų. mis Tėvų Marijonų įstaigo

mis, kaip kunigų seminarija,

mus savo pradvs pačiame dos darbjninkas kun. ,gna6 
asmenyje. Pagelbėdami sau. Cesaitis paskutiniu metu 
pagelbstame ir plačiai vi- buVęa kariuomenės kapelio-
suomenei. SPA

mu5 lietuvis veikėjas ir spau rasi heluv5 poetė Liuda A.
domavičiūtė.

Susirinkria'
nu ir gyvenąs Lietuvoje, 
švenčia 50 m. sukaktį.

— Sunkiame Sibiro ištrė- 
I mime švenčia savo 40 metų

vakarą* vasario 28 d., 7: vai. 
pasiduoda "Kulbienės ParaP‘i“ svetainėj. Progta- 

intrigoms, kad, jos duktė te-| m’ lsplldy“ Marg“‘°„ ar"
ketų. uz Adomuko, kurio E- . * “ ,

...1 l v. i gaiciiu vadovaujant. Vir' lenute nemyli. Jos sirdis a- . , , . ~ ,Gimė ... . , ' siems verta dalyvauti. Pel-tiduota kitam mylimajam —
j nas eis senelių prieglaudai.

Kaip šis meilės reikalas 
bus išrištas? Ar pasiseks 
joms savo atsiekti? Kam 
teks Sienutė: Adomukui ar 
Ignui?

Jei norite tikrai žinoti, ne
pasitikėkite sąvo spėlioji
mams, bet ateikite^ ir- patys 
pamatykite kaip ši apsukri 
šeimininkė savo planus vyh-

tyrimo dainos ir vaidybos i 
srityse. I

Cicero. — TT. Marijonų 8ukaktį didelis Lietuvos dar- 
Bąndradarbių skyriaus prieš įjO jr vargo žmonių priete- 
seiminis susirinkimas bus jjs jrjygįg Dagilis. Jis dar 
šiandien, vasario 4 d., para-; vokiečių okupacijos metu 

kun. dr. Jbnas Navickas pa-' Pij°s mokyklos kambaryje.' Marijampolėje įsteigė slap- 
7:30 vai. vak. ka.t. moksleivių kuopelę,

buvo steigėju laikraščio “Že

Labdarių centras rengia į Hinsdale, III., kolegija ir 
high school Marianapolyje,
Thompson; Conn;, kur a. a.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Rap.

Šimanskis, Marijona Yon- 
chis, Salomėja Kajutis, Fe- 
lix Žukauskas, Mary Kozi- 
čienė, Frank Gregoravičius, 
Joseph Rapshis, Ona Rukan- 
tienė, John Kissel, Sofija 
Masiliūnas, Antanas Žvirb
lis, Domieelė Zikis, Josephine

šventė paskutines savo gy
venimo dienas. Juk ir šio į Susirinkimas svarbus. Bus 
seimo tikslas yra, kad pa- išduotas raportas iš praei- 
gerbti šįi garbų Bažnyčios!108 sėkmingos vakarienės 
ir Tautos vyrą.

maičių Prietelis”, buvo vie
nas iš steigėjų. “Žaibo” spau ' 

Visi rėmėjai malonėkite su-, (j08 bendrovės, daug dirbo 
sirinkti. Vai. t varguomenės šelpime p e i j

Šv. Vincento a Paulo drau-iVisiems yra žinoma, kaip' 
a. a. kun. dr. J. Navickas į-Į 
vertino visas šias įstaigas, 
iš kurių išėjo daug mūsų a- 
merikiečių — lietuvių tau
tos šulų. Tas jo darbas turi 
būti tęsiamas toliau. Tėvai 
Marijonai tą darbą vieni ne
galėtų atlikti. Be mūs pa
galbos ir pastangų būtų sun 
ku užlaikyti: ir vesti šias į-

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

Bridgeport. — ARD 2 sky 
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 
5 d., tuojau po pamaldų, pa
rapijos mokykloj. Visos na
rės prašomos atsilankyti, 
nes reikia svarbūs dalykai 
apkalbėti Vaidyba

giją ir per socialinį skyrių

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

Mykolaitis ir kt., kai kurie 
do« Tikietus galite įsigyti dar užprenumeravo savo pa- 
“Draugo’' ofise arba nuo jū-J žįstamiems gyvenantiems ki 
sų kolonijos “Draugo’’ a- j tose vietose.

ntų. Tikietų kaina popu-' Mayuoode; Jonas Norvai
šas, George BukleriS, George 
Damaševičius, Pranas Pe
chukas, Anthony Marshall, 
Bronislavas Budas, John če- 
kaitis, Helen Zapoiskiene, 
Pranas Urbaitis, Julius Ma
siliūnas.

Bellsvoode: Veronika. Žič- 
kus, Mrs. John Bruknių Paul 
Pranės, Peter Mesūnas, Gk>- 
vanna Brazauski- Anna- Nor
kus, Charles Samalionis; 
John Klibi8, Martha Rap
shis, Joe Tamelis ir kiti, ku
rių pavardes paskelbsitna 
vėliau.

Naujų “Draugo” skaityto
jų skaičiumi melroseparfcie- 
čiai, žiūrint jų skaičiaus, 
pralenkė visas lietuvių ko
lonijas Čikagoje. APS.

it pigi — $1.25 ir 75c.

SPA

MAŽAS KUPSTAS MMLUK VEŽIMUS PARVfRCIA 
ARBA KAIP MAŽA KOLONIJA VAJUJE 
SUKIRTO DIDŽTASIAS

Per pora praėjusių savai- Kazimieras Butas, Helen 
čių buvo pravestas “Drau- Waichunas. Gloria Sternevi-
go’’ vajus Melrose Parke, 
Maywoode ir Bellwoode. Ka
zimiero Kantauto pasišven
timu vajus pavyko. Naujų 
skaitytojų gauta virš 60.

čienė. Jonas Kvederavičius, 
Tomas Yench, Petronėlė Li- 
sis, Mary Prabish, Alex Zal- 
ba, Ona Brežienė, Petronėlė 
Pashill, Veronika Neiman-

MeIrose Parke: John Gus- tienė, Helen Dargis, Petro- 
tainis, Agnės Grinius, Stan-! nėlė čižauskienė, Antanas- 
ley Bražinskas, Walter Rai-'. Daimantas, Paulina Bačeliū- 
nis, Anna Navicky, Antanas' menė, Adomas Leskauskas, 
Vitkus, Antanas Andrius, Į Povilas Zdramis, Mečislovas
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Lietuvių Keistučio Pašal- 
staigas. šių įstaigų reikalas; p08 kiūbo mėnesinis susirin- 
ynt netiktai Tėvų' Marijonų, j kima8 įvyka sekmadienį; va-
bet taip pat ir mūsų. šios 
įstaigos Amerikos lietuvių 
gyvenime vaidina svarbią 
jrolę. Jos yna; kartu su lie
tuviškomis parapijomis svar 
biosios lietuviškojo kūno da 
lys Amerikoje. Tad nė vie
nas iš mūsų negalime žiūrė
ti: į jas pro pirštus. Žinoki-

sario 7 d., 12:30 vai. popiet, 
Hollywood svetainėj, 2417 
We8t 43rd St. Duoklės bus 
priimamos nuo 10 vai. ryto. 
Karo bonai taipgi bus par
davinėjami.

Lueille S» Bagis, rast.

Spauda yra viena stip-
te, kad vienai kūno daliai riaušių priemonių: ji* barste
suskaudėjus visas kūnas 
taip pat kenčia Visuomenės 
gyvenime tas pats dedasi. 
Jei mūsų lietuviškos įstai
gos vargsta, visas- mūsų lie
tuviškas visuomenes kūnas 
serga. Jei tos įstaigos išlai
komos, pagelbstamos, tuo
met ir visuomenei lengva.

gyvybės- ir mirties sėklas” 
(Proft Šalkauskas).

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

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

(Prof. Šalkauskas).

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

ttimc-snFF 
SOREMVSCtES
For PROMFT relief*-ntb-on-Mu»- 
tcrolet'Mtamge with this erofMerfot 
■•oOTnrTreMaRimNe*’ actually brhree 
fresh w*rm Hoed to aeMt« nmaelen 
to help break up painful iocnl oon- 
gaetion. Brtter t ha n aa aid-(a«W0Md 
muetard plutarl Ih 8 atreoetha

MS.isn^oi

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

(STAIGA

Mreilojame
po
Otalcaco.

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
Mūsų .Specialybė

5P
T

RBMKITB 
SENĄ

man vių 
DRAUGĄ.

M. KANTER, aae.
MUTUAL LIUUOR CO.

4707 So. Halsted St.
TNefnmM: BOVLBVARI) <M»I«

Dlnlng
Heto — Bedroom Seto — Ragą 
— Radkre.*
Wa

Nationally adverttoed Itama.

ALK ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPR£S£NTATIVE

6343 South W*8tern Avenue, Chicago 
Telefonas — BKPUBLIC 6051 

V- ■ i -■ ■

lAbal gerne rOMnt motenj k&Utni&l, kailiukais impuoštala arha 
eloth kotai pamaukia nukemlntonila kalnomi*. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ftIAA DIENI

PEOPLES CLOAK and BRIGAI SHOP
1711 W. 47th SI Yards 2a88

Mnk K. P. Dmiubak Ir Buktft, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VADIMU ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LUBTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

PIARGUIIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SKKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 0:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehlll 2212

WHFC-l450kil.
_ M



DTENRaSTM DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 4, 1943
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METINIAME DRAUGO K0NCERTE
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITE

Sekmad., Vasario-Feb. 21. ib
SOKOL SALĖJ2325 s-g
- ________ ;
Tikietų Kainos.......................................75c, 1.25 su Taksais f
_________________________________ |j
Susipažinkite Su " LI ET U V AI TE " J

UŽMUŠTA

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

LIETUVIS DĖDĖ ŠAMO ARMIJOJE
rūgs dirbtuvėje, čia išdirbo 
18 metų. *

Pvt. Antanas S. Ambutas 
į Dėdės Šamo Armiją išvy
ko 1942 m., liepos mėnesį,

Ašboniolikietis baigė 
Teknikos Institutą!

Vakar trečiadienį, Vasa
rio 3 d., 1943 m., Juozas
Bankevičius (Banky), veik
lus aštuoniolikietis, iškilmin 
gai užbaigė Illinois Institu
te of Technology (Armour 
Tech) su inžinieriaus laips
niu..

Juozas Bankevičius yra 
labai gerai • žinomas Dievo

jis dabar mokosi prie dakta-Apvaizdos parapijos vaiki
rų kaip pagelbėti sužeis-

.tiems jis patenkintas karo sai8 atžvilgiais savo veiklu 
(tarnyba. Jo dabartinis adre- mu jr darb5tumu Ji3 baigž » *
sas yra šis: Pvt. A. Ambut, pįevo Apvaizdos parapijos 
Mid. Pet., Perey Išneš Gen.. kyku 1933 metais ir te.
Hospt. Ratte Cresu, Mich.. ,da ,ank6 Quigley Pradinę 

Pvt. Antanas S. Ambutas

nas ir yra pasižymėjęs vi-

KAIP VIENUOLES PASPRUKO 
SUBMARINU IS JAPONU NAGU

7 seserys Maristų ordeno ir 20 kunigų
pateko į japonų nelaisvę.

San Francisco. šiomis die- į belaisvę paėmė 7 Maristų 
nomis iš Bougainville salos, Ordeno seseris ir 20 kunigų. 
Solomon salyno, atvyko į Vyskupas Thomas J. 
Ameriką keturios katalikės Wade, apaštališkas vikaras j 
vienuolės, jos išsigelbėjo iš šiaurės Solomon salų, pas- 
japonų nagų. pruko iš japonų ir slapstosi

Keturios išsigelbėjusios; miškuose.

Pvt. Antanas S. Ambutas

Pvt. Antanas S. Ambutas 
gimė 1906 m., Lietuvoje, į 
Ameriką atvažiavo 1921 me
tais. Lankė Lietuvoje mo-

Seminariją per penkius me- 
pereitais metais laimėjo per Q 1939 metais Juoza8
?Dr.aU5?” ,LabOr Day pikni' .įstojo i Illinoia Institute of 

Technology, kuri tuo laikuką $25.00 boną.

yra St. Joseph of Orange 
ordeno, jų vardai —- Vyres
nioji sesuo Mary Isabel, se
suo Mary Irene, sesuo Mary
Hedda ir sesuo Mary Celes- 
tine.

ATVYKO JAPONAI
. Pvt AntanoS- Ambut0 buvo žinoma kaipo Armour „ „ , . ,

kyklą ir baigė Šv. Jurgio i sesuo M. Matilda yra Pitts- Tech įr lankė elektrinės in-' Sesuo Mary Isabel pareis'
lietuvių parapijos mokyklą, burgh’e, jo motina Mary žini<;\ • fakultetą keJ kė, kad jos buvo vienos va-
Mėgo golfo žaidimą — spor- Ambut, gyvena Chicagoje, tuTiug metus Vakar Juozas Undos keUn nuo jaP°nU- 29
tą. Antanas dirbo Olson 3750 S. Emerald. ‘ A

LIETUVIS HEROJUS S. AFRIKOJE
Lietuvis kapitonas už pasižymėjimą 

" apdovanotas kryžiaus ženklu.
T

Capt. Victor P. Brosokas, činskienę Ciceroje, III., ir dė- 
marynas, iš Maizeville, Pa., dę Vincą Brosoką Ciceroje,
Šiaurės Afrikoje, gavo Dis- III. Mr. Jurgio Neverausko 
"tinguished Service Cross by dėdė Jurgis Jankus gyvena 
’Army už pasižymėjimus
Šiaurės Afrikos kovose.

Bankevičius baigė institutą 
su garbe. Ir šiuo laiku jam 
tenka jau labai svarbios pa-

asmenys, jų tarpe 3 vaikai 
klajojo po džiungles astuo
nias valandas kol pasiekė

76 dienas vienas 
Amerikos jūrininkas 
plūduriavo jūrose

Vakarų Afrikoje buvo tor
peduotas laivas. Iš sutorpe- 
duoto laivo į gelbėjimosi vai 
teles sėdo 20 jūrininkų. 15 
jūrininkų mirė beplūderiuo- 
jant jūrose, keturi kiti mi
rė, kai buvo paimti į laivą. 
Tik William Colbon, Ameri-

(•‘Draugas’’ Acme telephoto)
Estelle Carey, 31 metų am 

žiaus modistė, buvo rasta 
nužudyta Chicagos degan
čiame apartamente gaisri
ninkų.

Victor P. Brosokas į ka-

Ciceroje, III.
Mums labai malonu svei

kinti capt. Viktorą Brosoką
pitono laipsnį buvo pakeltas j ir jo gimines už pasižymėji- 
Anglijoje prieš išvykstant į mus. Tai garbė lietuviams. 

.Š. Afriką. į Viktoras kovoja ne tik už
Capt. Victor P. Brosokas Amerik’’ h*1 ir UetuTOS iS’

;i933 m. baigė Gibberton įlaisvinim’ iS okuPant«- 
high school ir po to įsirašė 

•J laivyną ir Hawaii tarnavo 
2* metų. 1940 metais vėl 
grįžo į tarnybą ir gavo 2nd
lieutenant laipsnį.■»

Capt. V. P. Brosokas gi-
_mė Ashland, Pa. Jo tėvai 
’jnirė. Viktorą paėmė auklė- 
,ti Mr. ir Mrs. Jurgis Neve- 
rauskas, iš Maizeville.

Capt. Viktoras P. Broso
kas turi tetulę Mary Abra-

J. Bankevičius (Banky)

jūros krantą. Pd^ pusantros kog jūrininkas, buvo po 76 
valandos atvyko. į pakrantę dįenų jūrose plūduriavimo 
japonai, bet japonai seserų išgelbėtas gyvag.
neberado, jos jau buvo įsė-
jusios į Amerikos submari- Tik įsivaizduokite, ką rei 

škia plūduriuoti 76 dienas 
jūrose gelbėjimosi valtelėje. 
Baisūs pergyvenimai, badas 
ir žuvys ryjikės aplinkui 
siaučia. Ir žmogus 76 dienas 
gali ištverti beplūduriuojant 
vandens paviršiuje.

ną.
v

SĖDO Į LAIVELĮ
Kada ištrūkę asmenys iš 

japonų nagų atvyko į pa
krantę, dauguma jų sėdo į 
laivelį, bet kitiems ten vie
tos nebuvo, tada seserys sė
do į gumines valteles, kurios 
buvo pririštos prie motori
nio laivelio. Ir taip aštuo- 
nias valandas plaukė per se
klumas ir pro ryjikes žuvis 
prie submarino. Tada buvo

Įstojo j karo laivyną
Trys Chicagos gaisrininkai 

įstojo į karo laivyną gaisri
ninkų pareigoms eiti.

Kas įvyksta kai vyras 
pasislepia po lova

mu

Kai japonas buvo 
išgelbėtas, tai jis 
spiovė į veidą

reigos Allis Chalmer kom- Kalėdos, kai jūrininkai da- 
panijoje, Milvvaukee Wisc. |vg sandvvichių Ir kavos. Jie 

Institute Juozas buvo ga-1 viai buvo išalkę.
na populiarus ir buvo narys

Hartford, Conn. Hovvard r 
W Smith, 48 metų, amžiaus,1 j’P0"* at«al ' >0ra8' Nors 
Hartford pramonės sargas' Japonae via dar *rieb58 ran’ 
ir pasaulinio karo veteranas komi« už valtel&- bet ji" an‘

keletos garbės organizacijų, 
į Dievo Apvaizdos parapija 
(tikrai pasiges jojo, bet svei- 

Kartą amerikiečiai išgel- kiną jį naujose pareigose 
bėjo du japonus kareivius Milvvaukee, Wisc. XXX. 
jūrose ir pasodino į gelbėji
mosi valtelę. Kada amerikie 
čiai jūrininkai paklausė ar 
jie patenkinti, kad buvo iš
gelbėti, tai vienas japonų ka
reivis spiovė amerikiečiui į 
veidą. Už tokį japono elgesį, 
amerikiečiai kareiviai įmetė

pereitą mėnesį, nušovė vy
rą, kurį rado po savo žmo

tru kartu nebuvo išgelbėtas 
ir paskendo jūrose. O kitas

nos lova. Smith buvo nutei- jaP°nai UŽ8ilaik5 
•tas vienieriems metama ka- Jj8 b«™ nuvežtas Į be- 
lėjiman ir dviem metam iš
bandymui. Bet šis sprendi
mas buvo suspenduotas vyk
dyti ir dabar Smith yra 
laisvas.

laisvių stovyklą.

Factor nuteistas 
10 metą kalėjiman

Cedar Rapids, Iowa. John 
“Jake the Barber” Factor, 
žinomas tarptautinis Chica
goje finansinių skymų pra
vedė jas, pereitą antradienį, 
buvo nuteistas dešimčiai me 
tų kalėjiman ir $10,000 pi
nigine bausme. John Factor 
buvo kaltinamas “milijono 
dolerių” dėl vvhiskey sukty
bėje, kur jis naudojo paštą 
savo reikalams.

SUBMARINU PLAUKE 
3 DIENAS IR 3 NAKTIS

Ištrūkę asmenys iš japo
nų, jų tarpe 4 seserys, sub- 
marinu plaukė tris dienas ir 
tris naktis. Po to atvyko į 
Guadalcanal, o iš čia į Nau
jąją Zelandiją. Iš N. Zelan
dijos atvyko laivu į Ameri
ką.

Išsigelbėjusios keturios 
seserys pasakė, kad japonai

Miestukas turi 805 
gyventojus, iš ju 

234 jau kere

Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidėai prie Ame
rikos pergalės.

Koase, Ter. — Tai yra 
mažas miestukas, kuris turi 
tik 805 gyventojus. IŠ to 

John “Jake the Barber” miestuko ) karo tarnybą jau

BUY
U N ITE D8 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

ANDSTAMPS

ENSE

t>\ h\fE \I UII K lusll'UK KINKAS

Paaukok, per A. R. Kry
kiu, karo reikalams savo 
kraują.

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Reikia sukrikščioninti žmo 
Factor buvo kartą sučiup-' šėjo 234 gyventojai. Apie pu! nių sąžines ir tada painiausi 
Us Touhy, kuris dabar yra sę tuzino dar šią savaitę klausimai lšslriš. (Kun. P. 
kalėjime. į išeis. I Juras).

ŠIURPI
ŽMOGŽUDYSTE

Chicagoje, 512 Addison 
str. apartamente, pereitą 
antradienį, gaisrininkai ra
do nužudytą Miss Estelle 
Carey, apie 30 metų am
žiaus. y
ATVYKO GAISRININKAI

Gaisrininkai atvyko į tą 
namą, kur buvo nužudyta 
Miss. Carey, fotografijos 
modistė, kai kaimynai davė 
aliarmą dėl gaisro.

Kada gaisrininkai atvyko 
ir įsilaužė pro duris, tai 
mergaitės lavoną rado ant 
grindų valgomajame kamba
ryje. j°s lavonas buvo ap
taškytas kraujais, gerklė bu 
vo perplauta. Nužudytosios 
lavonas apdegęs. Matyti plė 
šikai padegė, kai jie apleido 
šį namą.

DINGO KAI KURIE 
DAIKTAI

Iš apartamento dingo du 
paltai.“

Miss Estelle Carey pir
miau dirbo prie “26” dice- 
game, vėliau buvo kaipo fo
tografijų modistė.

Kada gaisrininkai atvyko 
į namą, tai duris buvo užda
rytos, jie turėjo įsilaužti. 
Kokių būdu žmogžudžiai pa 
bėgo — kol kas paslaptis.

Kai kurie asmenys yra 
tardomi.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

X Lietuvių Kraujo Legi- 
jomas maršuoja. Rytoj, penk 
tadienj, vasario 5 d., prade
dant 2 vai. popiet, 85 Chica
go lietuviai ryšium su Lietu
vos Nepriklausomybės 25 m. 
sukakties minėjimu aukos 
savo brangaus kraujo Raud. 
Kryžiui. Kiekvienas pasiža
dėjęs aukoti kraujo gavo 
smulkias instrukcijas tuo 
reikalu, kurių prašoma lai
kytis.

X Tovnoflakiečiai ne juo
kais rengiasi į “Draugo" 
koncertą. Tai liudija pirki
mas „tikietų, kurių galima 
gauti Šamo krautuvėje pas 
veikėją Sudeikienę ir K of 
L Press, 4736 S. Wood St. 
Be to, tikietų galima gauti 
ir pas brolį Vladą kiekvieną 
valandą ir kiekviena proga.

X Sofija Rudminienė, 
3337 S. Morgan St., sausio 
30 d. savo gimtadienio pro
ga susilaukė daug viešnių 
ir svečių. Ji yra veikli mo
teris Šv. Jurgio parapijoj, 
priklauso prie daugelio drau 
gijų ir vienose valdyboj ei
na įvairias pareigas, kitose 
darbuojasi komisijoj ir t.t.

X LUC (Lietuvių Univer
siteto Klūbas) vasario 16 
minėjime užsisakė ložą-box. 
Ed. Kūbaitis, komiteto sek
retorius, savo šeimai, gyve
nančiai Willow Springs, III., 
užsakė penkias vietas. Mi
nėjimas, kaip žinoma, bus 
vasario 14 d., Orchestra Hali.

X Marijona Yotka jau pa
sipuošus deimantiniu žiedu, 
kurį ji gavo nuo A. Sima- 
šiaus. Vestuvių varpai jiems 
suskambės po Velykų. Ma
rijona yra vienturė duktė 
Ed. ir K. Yotkų, gyvenan
čių 4610 S. Wolcott St.

X Walter Daunoras, 4401 
So. Troy St., po keturioli
kos dienų “furlough” vėl iš
vyko į savo stovyklą kariuo
menėj. Jau antras metas 
kaip tarnauja kariuomenėj 
ir pasiryžęs kautynėms su 
priešu.

X A. ir M. Pader (Pader- 
vinskai), 3334 S. Lowe Ave., 
džiaugiasi sulaukę sūnelio. 
A. Pader yra žinomo demo
kratų partijos veikėjo Gu
daičio sesuo.

X ARD 6 skyrius, Brigh
ton Parke, labai dėkingas 
visiems svečiams, kurie sa
vo atsilankymu parėmė pra
mogą praeitą sekmadienį.
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