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...“and that government of 
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the people, shall not perish 

from the earth.”
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Ašiai parūpo sąjungininku karo planai

*

11

Ašis skleidžia propagandą apie
sąjungininką žygius Europoje

* 1 •

Kiekvienam turi būti aišku, kad 

. kas planuojama, ašiai nežinoma
LONDONAS, vas. 7. — . Franco, toliau, kad Brazi li -

PARAŠIUTINES BOMBOS

! Sąjunginių valstybių autori-
, ; tetai užgina ašies praneši

mus per radiją būk sąjun-« I
giainkų vadai susimetę pla
nuoti naujus karinius žy
gius Afrikoj ir Europoj, būk 
britų ministras pirmininkas 
Churchill turįs pasitarimus 
su Ispanijos generaliseimu

Min. pirm. Churchill 
- aplankė Tripoli

TRIPOLI, Libija, vas. 6.— 
T" Britanijos ministras pirmi

ninkas Winston Churchill 
čia laikėsi, šiandien iš čia 
jis išskrido į nepasakytą
vietą.

Čia atvykęs ministras pir
mininkas sveikino britų va
dus ir kariuomenę atliktais

ja į š. Afriką prieš ašį siun
čia 50,000 kariuomenės, kad 
Suomija pasiryžusi daryti 
atskirą taiką au Sov. Rusi
ja, kad netrukus Balkanuo
se bus pradėta karinė ak
cija, ir taip daugiau.

Sąjungininkų autoritetai 
pareiškia, kad sąjunginių 
valstybių karo jėgų vadai 
tikrai daro planus, bet tie 
planai ašiai nežinomi. Ir 
kas per radiją iš Berlyno, 
arba Romos tais klausimais 
skelbiama, yra niekas dau
giau
la propaganda, kad, tuo ke
liu patirti sąjungininkų žy
gius.

Nurodoma, kad tai prasta 
ašies priemonė tikslu patir
ti sąjungininkų planus. Ašis 
gali netikėtai pasijusti, kad 
jos tie ir kiti spėliojimai y- 

Nes niekam

! cT)(*u<M” lenu leiepnoiut

Scena RAF bombonešio stoties “kur tai Anglijoje”. Traukinys atgabena parašiutines bombas, kurios perkrauna
mos į Hampden bombonešius, šios parašiutinės bombos paskirtos naikinimo darbams, jos yra metamos su para
šiutais į žemę. Tujų bombų ypatybė yra toji, kad j-5s nukritusios į žemę nelenda gilyn, bet palietusios žemę ardo ir 
sprogdina namus.

Mussolinio žentas 
Ciano neteko užs.

oiama, yra menas aau-i » • . ■ «
, kaip tik paprasta ak-1 M111 IS tfO VIClOS

didėliais laimėjimais Afri
koj. Jis sakė, kad šie lai- ra klaidingi, 
mėjimai žymiai pakeitė visą nežinoma, iš kur pakils aud-
karo charakterį. v
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Nereikia nė aiškinti, kaip 

Churchillis čia džiaugsmin
gai pasitiktas ir sveikintas.

Bendromis jėgomis 
bus laimėta - Stalinas

LONDONAS, vas. 7. —
Reuterio agentūra praneša, 
kad Stalinas pasiuntė Wa- 
shingtonan atsakymą į pre
zidento Roosevelto sveikini
mus.

A Stalinas dėkoja preziden

tui už sveikinimus ir pareiš
kia, kad J. A. Valstybių, Bri
tanijos ir Sovietų bendromis 
pastangomis priešas veikia 
bus nugalėtas ir karas lai
mėtas.

Keturi ašies laivai 
t nuskandinti

LONDONAS, vas. 7. —
Britų admiralitetas skelbia, 
kad centralinėje Viduržemio 
jūroje britų submarinai nus
kandino keturis ašies krovi
nius laivus ir vieną tanke- 
rį daugiau. Be to, vienas 
krovinis laivas padegtas ir 
paliktas beliepsnojąs.

T
Hitleris gyvas, 
esąs karo fronte

LONDONAS^ vas. 7. —
Reuterio žinių tarnyba iš 
Zuricho, Šveicarijos, prane
ša, kad Hitleris yra gyvaf 
ir jis esąs Rusijos karo fron

y to vyriausioje stovykloje.

ra prieš ašį Europoje.

Sušaudyta 17 ašies 
parašiutininku

LONDONAS, vas. 7. —
Algiers sušaudyta 17 ašies 
parašiutininkų, kurie su
gauti sąjungininkų okupuo
jamoje teritorijoje Š. Afri
koje. Parašiutininkai buvo 
apsirengę civiliniai. Tai pa
prasti ašies šnipai.

Pranešta apie kitus 
nuostolius laivyne

WASHINGTON, vas. 7.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė daugiau nuostolių ka
ro laivyne. Šį kartą praneš
ta, kad 14 jūrininkų žuvę, 
14 sužeista ir 14,kitų dingę.

NEW YORK, vas. 6. — 
Per radiją iš Romos girdė
tas pranešimas. Italijos dik
tatorius Mussolini padarė 
kai kurių pakeitimų minist
rų kabinete.

Pirmoje vietoj® Mussolini 
atleido iš užsienio ministro 
vietos savo žentą grafą G. 
Ciano ir patsai jo vietą už
ėmė.

Dabar Mussolini be prem
jero pozicijos yra dar karo, 
laivyno, oro ir vidaus mi
nistru. Dabar gi pasiskelbė 
dar ir užsienio ministru.

Kiekvienoj tų ministerijų 
Mussolini sau pagalboj turi 
pasekretorius.

Susidaužė du lėktuvai, 
14 vyru žuvo

GREENVILLE, S. C., vas. 
7 — Greenville armijos ori
nės bazės vadovybė paskel
bė, kad vakar už 12 mailių 
nuo Newberry, S. C., du ar
mijos bombonešiai ore susi
daužė ir 14 skridusių vyrų 
žuvo. ', j ££

Sukakę 38 m. amž. 
vyrai bus paleisti 
iš kariuomenės

WASHINGTON, vas. 7.— 
Karo deptatamentas pas
kelbė, kad armijoje tarnau
ją vyrai, kuriems iki šio va
sario mėn. sukaks 38 m. 
amžiaus, arba asnesnieji bus 
paleisti iš tarnybos, jei jie 
nustatyta tvarka to reika
laus.

To amžiaus kareiviai savo 
pageidavimus išeiti iš armi
jos turi paduoti raštu savo 
vadams iki šių metų gegu
lės 1 d., arba anksčiau. Tu
ri įrodyti, kad kai hus pa-

Prezidentas Rooseveltas įsakė 
ištirti raudonąją veikimą

Paskyrė komitetą surasti, kas 
ir kaip veikia priešvalstybinį darbą

WASHINGTON, vas. 7. —

Kongreso žemesniuose rū
muose imta rimtai planuotitlr tas komitetas pasiūlė,

Tauria* susekė žinomas 
kongresinis Dies komitetas.

sustabdyti algas mokėti į- 
vairiuose vyriausybės de
partamentuose dirbantiems 
pareigūnams, kurie susekti 
esą ne vien raudonųjų (ko
munistiškų) pažvalgų, bet. 
dar veikią priešvalstybinį 
darbą ir priklausą įvairioms

leisti, jie gaus darbą- bet i raudonųjų organizacijoms, 

kokioje karo pramonėje.

kad tuos priešvalstybinius 
pareigūnus ir tarnautojus 
pašalinti iš federalinės tar
nybos. Kadangi departa
mentų viršininkai tą pasiū
lymą paneigė, kongrese iš
keltas sumanymas sustab
dyti tiems įtariamiems algų 
mokėjimą. Nurodyta, kad 
tai geriausia priemonė nusi
kratyti raudonaisiais.

Leit. gen. Andrews 
paskirtas U. S. jėgų 
vadu tik Europai

LONDONAS, vas. 7. — 
Čia išaiškinta, kad Įeit. gen. 
Frank Maxwell Andrews . 
paskirtas U. S. jėgų vyriau
siuoju vadu tik Europai. Š. 
Afrikoj vyriausiuoju vadu 
ir toliau pasilieka įeit. gen. 
Eisenhower.

Iki šioliai Įeit. gen. Eisen- 
hower buvo sąjungininkų 
vadas ne tik š. Afrikoje, 
bet ir U. S. jėgų vadas Eu
ropai. j

Dabar ši vadovybė pada
linta į Afrikos ir Europos 
karo zonas. Leit. gen. Eisen- 
hower yra vyriausias visų 
sąjunginių jėgų vadas Š. 
Afrikoje, o Įeit. geri. And- 
rews tik amerikoniškų jėgų 
vyriausias vadas Europai.

Britu 8-oji armija 
įsiveržusi Tunisiįon

LONDONAS, vas. 7. — 
TF Algiers, š. Afrikos, per 
radiją praneša, kad briių 

8-oji armija iš Tripolitani- 
i jos jau įsiveržusi Tnnisijon 
ir artinasi prie Mareth tvir
tovių linijos. Spėjama, tose 
apylinkėse gen. Rommelio 
armija , bus pasitvarkiusi 
pasipriešinti britams. Bet, 
galimas daiktas, kad ta a- 
šies armija bus suremta są
jungininkų jėgų iš vakarinio 
šono Tunisijoje.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Maskva praneša, kad rusą armija 
jau atakuoja Rostovo miestą

LONDONAS, vas. 7. — . daja jūra ir Kerčio sąsiau-
Rusų armija pagaliau pra-į riu į Krymą. Tai viskas, 
dėjo atakuoti vokiečius pa-' SovieUi ,ako

visiškas pasprukimas neį-

Brazilija susideda 
i su sąjungininkais

RIO DE JANEIRO, vas. 
7. — Brazilija visu pilnumu 
susideda su sąjunginėmis 
valstybėmis bendrai kariau
ti prieš ašį — Vokietiją, I- 
taliją ir Japoniją.

Iki šioliai ji formaliai bu
vo kariavusi tik su Vokieti
ja ir Italija. Dabar pasis
kelbė kariauti ir prieš Ja- 
paniją.

Respublikos prezidentas 
Vargas nesenai tuo klausi
mu konferavo su preziden
tu Rooseveltu. Konferenci
joje sutarta, kad Brazilija 
turi veikti.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND ŠIAM PS

o\ wif u 'mi k iumohk r <>k kis

Atsižvelgus į tą kongreso, Rommclio
žemesniuose rūmuose suma-,

litanijos pasprukusi armija 
vargiai susisieks su ašies 
jėgomis Tunisijoje. Tenai 
amerikiečiai darbuojasi jai 
uždaryti kelią ir priversti 
ją kovoti su britais.

N. Gvinėjoj 41 japonu 
lėktuvas numuštas

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, vas. 7. — Sąjungi
ninkų lakūnai vakar N. Gvi
nėjoj laimėjo naują kovą sri 
japonais. 41 japonų lėktuvas 
numuštas Wau padangėse. 
Be to, japonų airdromas 
Wau apgriautas.

De Gaulle skiria 
atstovę Giraudui

čiam Rostovo mieste.
Be to, vokiečių armijai iš 

Kaukazo pasprukimas, anot 
žinių iš Maskvos, uždarytas 
ir Azovo jūra.

Pažymima, kad vokiečių 
armija Kaukaze pagauta į 
spąstus taip, kaip Staling
rade.

Bet Maskvoje pripažįsta
ma, kad vokiečių armijai 
visgi dar lieka pasprukimo 
kelias iš Novorossiisko Juo-

manomas, nes armija per 
gausinga, kad būtų galima 
ją Ištraukti. Nėra reikiamų 
priemonių.

Sovietų pranešimu, rusų 
armijos priešakinės sargy
bos yra tik už 5 mailių nuo 
Rostovo priemiesčių.

Kitos rusų armijos sėk
mingai veržiasi Kursko ir 
Charkovo link.

LONDONAS, vas. 7. —-
Kovojančiųjų prancūzų va
das gen. de Gaulle paskyrė 
gen. G. Catroux, Sirijos 
prancūzų kotnisionierių, at
stovu 6. Afrikos komiaio- 
nieriui gen. Giraud, kad pa
laikyti su juo draugingus 
santykius.

i
Atrodo, kad tarpe pran

cūzų vadų via dar yra daug 
nepasitikėjimo.

Moderatiniai laivyno 
nuostoliai Solomons

WASHINGTON, vas. 7 — 
U. S. laivyno departamentas 
skelbia, kad paskutinėmis

' dienomis Amerikos laivyno 

susirėmimai su japonų lai
vynu GuadaĮcanal salos apy
linkėse, Solomons, sukėlė 
abiem pusėm vidutinius 
(moderatinius) nuostolius.

Atrodo, kad nė viena pu
sė neturėjo didelių nuosto-

nymą, prez. Rooseveltas va
kar išleido ekzekutyvį įsa
kymą ištirti tą dalykų stovį.
Tuo įsakymu prezidentas 
paskyrė penkių vyrų tarpde- 
partamentinį komitetą ir jį 
įpareigojo surasti ir iškel
ti aikštėn federalinių parei
gūnų ir tarnautojų priešval
stybinį veikimą. Ir jei tokie 
žmonės bus rasti, komitetas 
įpareigojamas pasiūlyti, kas 
tuo klausimu turi būti daro
ma.

Amerika maitina 
Tripolio civilinius

CAIRO, Egiptas, vas. 7.
— Britų okupacijos autori
tetų prašomas Amerikos 
Raudonasis Kryžius pradėjo,
maitinti Tripolio civiliniu. I P&rt'“nų grUpŽ’' T,k laU‘ 

gyventojus, kurie reikalingi

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad Prancūzijoje susi
organizavusios prieš nacius

įvairiausių maisto produk
tų.

Pranešta, R. Kryžius dau-

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

lių, nepaisant japonų pra- giausia rūpinasi vaikų šel
nešimo, kad Amerika daug 
nukentėjusi.

'Spėjama, kad ten laukia
ma naujų susirėmimų, ka
dangi japonai, kiek sužino
ta, karo laivus koncentruo- 
j»- .

pimu. Ieškote Darbo?
WASHINGTON. — Kong-I ieškote darbo, pažvel-

rese yra sumanymas su-™ei ^Iot “CI“-
. Isifled Sekciją”, kur rasite gn«U. prez. Roo«ve!to jo- MpaprMt, ,vllrt^

kymą mažinti metines algas gerai apmokamų darbų! 
iki 25,000 dol.
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Ihcome taksai už 
1942 metus

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS)

(Vardu viršminėtos organizacijos sekančią kalbą 
pasakė sekretorius Lietuvių Prekybos Buto, 
registruotas valstijos auditorius, J. P. Varkala. 
per radio stotį VVHFC, 1450 kc, ketvirtadienį 
vasario 4 d.)

(19 nuoš. sumokėjimui 1943 
ihcome taksų.

. Dėl šio ginčo kiekvienas.
Kone visi gyventojai Su- tUrinti« pildyti income tak- 

vienytose Valstijose yra tu- <ų raportą vilkina jų piidy. 
sirūpinę pildymu Income ta- mą ,r mok6jlmą tak,ų už 
ksų raportų Už 1942 metus. 1942 metUB
Sulig įstatymų income tak-1
sų raportai turi būt išpildy-j Patartina pildyti raportas 
ti ir taksai pasiųsti kolek- be atidėliojimo 
toriui Suvienytų Valstijų iki United States News sa- 

- kovo 16, 1943 metų. Teisės vaitraštis, išeinąs Washing- 
leidžia 1942 income taksus tone įspėja, kad įnešimas 
suthokėti arba iškart visą “pay as you go plan” jokiu 
sumą su siunčiamu raportu
iki kovo 16-tos. arba dalimis 
sekančiu būdu: 1-mą dalį*» A * 1 i
priklausančių taksų galima 
sumokėti iki kovo 15 d., 2-rą 
dalį iki birželio 16 d., 3-čią 
dalį iki rugsėjo 16 d. ir 4-tą 
dalį iki gruodžio 16 d., šių 
metų.

Kongrese Suvienytų Val
stijų dabar yra gvildenama

būdu nepereis per reprezen- 
tatorių ir senatorių būtis 
iki kovo 15 d., 1943 metų. 
Jeigu ir pereitų, bet priren- 
gimas formų ir paskleidimas 
jų tarpe gyventojų, ims ma
žiausia 90 dienų. Todėl aš 
patariu kiekvienam išpildy
ti atitinkamus raportus ir ( 
iki kovo 16 d., šių metų, su
mokėti bent pirmą dalį in- 

įnešimas, kad income taksai j come taksų.
už 1943 metus būtų atitrau-, Jeigu ir būtų panaikinti 

, kiami nuo uždarbio 1943 me- į 1942 income taksai, tai kiek-: 
Kai kurie senatoriai ii vjenas sumokėjimas — visų,

reprezentantai priešinasi to- arba abej0 bue
kiam įnešimui dėl to, kad kredita3 1943 incMne taksų 
tas reikštų sumokėjimų tak- Bet jei neužsimokaite 
sų už 1942 ir 1943 metusi ,943 income takaų lki kovb . 
vienuose įr tuose pačiuose 16 d 1943 tai turėaiU mo?’
1943 metuose.• T- 1 > - ’ • t »/•

- . Kad išvengti mokėjimą 
dviejų taksų vienais metais 
jareeidentas Federal Reserve 
Bank New Yorke, Mr. Beard 
eley Ruml. siūlo visai panai
kinti 1942 income taksų mo

patalpose didmiestyje, prie 
Clark Street, tarpe Jackson 

1943 metus pagal taip vadi-j ir Adams. Kurie paprastai
namą "pay as yori go plan”. i pildo income taksų raportus vadinasi Hardware, vardu 
R. E. Paul, atstovaujantis j pas mane, gali blankaB gau- Peoples Hardware and Palnt 
Suvienytų Valstijų iždą. sa ti mano raštinėje name Jos. Co., 1901 W. 47th St. 
vo liūdyme, kurį patiekė Budriko. ant antrų lubų.
“Ways and Means” komite-i Income taksų blankos

1 d.,,1943 metais, mokėti in
come taksus už bėgančius

tui, priešinasi tokiam pasiū
lymui bankieriaus B. Ruml
ir rekomenduoja, ne vėliau kas iš namų, pioteeijos ar ■ 
kaip liepos 1, šių metų, nuo1 biznio, bus pasiųstos pra- 
algos kiekvieno, kurį viršija džioj ateinančios savaitės.
jo “exempti-on“, atitraukti

i
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Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY 
Viskas po vLbu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Td. CALUMET 7237

HUUKIKO KAIMO ritUGItAMAI; 

W(.'I*'IA 1000 k nedėlkm vnk. 0 vai. 
VVHFC 145«» k. ketvcrgala 7 v. v.

kėti 25 nuoš. pabaudos ir 6 
nuoš. nemokėtos sumos.

Geltona forma No. 1040 
A, tiems, kurie turi pajamų 
tik iš uždarbio, neviršijant’ 
$3,000.00, yra išsiuntinėta. 
Kurie negavote paštu, gali-

kėjimą ir pradėti su sausio! te gauti federalės valdžios

tiems, kurių uždarbis virši
ja $3,000.00, arba turi įplau-

Valdžios atstovai pranešė, 
kad formos namų savinin
kams. biznieriams ir profe
sionalams, dėl maco raSti-1 
nės, aš gausiu 5 d. vasario.

Taigi, aš patariu visiems 
pavieniams, kurk uždirbo 
$500.00 arba daugiau, ir ve
dusiems, kurie uždirbo $1,- 
200.00 arba daugiau, išpil- S 
dyti Income taksų raportus 
Nariai Lithuanian

Chamber of Commerce

Už radio laiką šių visuo->

JF

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti lr taupyti...
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Retai, — Dinstte Setai, ir visokį kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai
nužemintas Bargenų kainas.

I’asiriakit Savo Autf.hį——— ’ * f«sjru»kMaas ap-
Pabiri Riti t Savo Uty lių amuTių. '* 1 ų 

MES PERDIRBSIĄ! JŪSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

D C I II V C U PH (ILS TEKI N U &
C L U A C FURNITURE COMPANY

4315-17 ARCHER LAF. 0841

MĖNRAŠTIS DRAUGAS

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGICIŲ 
IŽ PRIEINAMA KAINA 
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS 86.000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000

“Gibraltaro uolos’’ apginimui stoja į talką visi sveikieji, nnėra skirtumo tarp luomų.-Čia vazde 
matosi kaip Anglijos dvasiškis, J. S. Davies darbuojasi apkasų pilime.

menei naudingų pranešimų- Vių direktorius, 3354 South 
iįjmoTci 'duoklėmis nariai Halsted St.
Lithuanian Chamber of Com 
merce of Illinois. Baigiam 
kalbą mes paprastai prančz 
šame vardus kelių iš mūsų 
narių.

Michael Jovarauskas, ku
ris turi rakandų sandėlį 6100 
9. Richmond St.

Walter Gregory, kuris bu- j bendrovėse.
ri krautuvę elektros reikme-; --------
hų, maliavos ir visko. Kas

Dr. Vincent Zoppel, dan
tistas. 6857 S. Westem Ave.

John Greg, savininkas už
eigos ir svetainių parengi 
mama, 3800 Hemlitage Ave.

Pa»d J. Ridikas, laidotu-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

tlt visus pota aklų vlaam gy- 
rsnlmal. SaumkltS Jaa, leisdami 

ilnustl Jas

/

moderaUklauata 
metodą, kuria retėjimo mokslas 

sali sutelkti.'
S& METAI PATYRIMO 

pririnkime akini*, kurie pateltna 
riša »kk| Jtetnplma- ..

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

OtTOMlDl MOTAI
1801 Bb. Afthlattd A vende 

ii^uUfAl/oafi. OfclaA*v
OFISO VALAMDOHt 

Kasdlsa a. as. Iki » m.
TraSted. lr Matas. a. m.

ir Nauji uiutriiolul 
Ir- Kvrtuiifiliu, durbaM 
Htlh'kHirtMji kiekvie
no uksakynio.
A- V K LT I I puoli
mo paturnaVlinuH 
nvtoiiuu in mailių 
tolumo.

Baigdamas savo kalbą ra
ginu visus gerbiamus klau
sytojus remti savo kasdie
niniais reikalais lietuvius 
biznierius ir profesionalus. 
Imti paskolas, pirkti karo1 
bonus ir taupyti savo pini
gus lietuviškose taupymo

Lietuviai neatsilieka 
geruose darbuose

Mahanoy City, Pa. - Sv. Į
Pranciškaus Seserys neee- so trumparegystę ir toliregystę. 

/niai gavo finansinę paramą 
iš Šv. Rožančiais draugijos, 
būtent auką $100.00 sumo
ja 2?

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKtŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARda 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kaaipuh 34th Street 

Valandos: nąo 10 lki 4; ir 4 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARI A T

Ofiso tel. VIRgisia 0036 
Rezidencijos tsL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj

Tel. YARda 5921.
Res.: KENirood 0107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS• • * J'

Ofiso vai.: uuo 1-3; uuo 0:30-8:30

756 We*t 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių Jau pra
ėjo. Dabar n vu r blausi u da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikmačiais. (Kardino 
lae Laobre).

Šios draugijos narės savo j rys Pittsburghe gavo šią 
metiniame susirinkime sau-, stambią sumą. ».
šio 24 d. nutarė paremti ko-i Garbe priklauso už tai ir 
kį nors kilnų tikslą. Tokiu I š(os draugijos dvasio3 vadui
būdu Šv. Pranciškaus Sese-

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTCVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

! Optametrically Akiu Specialistas
Į Palengvina akių įtempimą, kuris 
J esti priežastimi galvos skaudėjimo,

-. - - lre?- Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciaie atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dalioj pagal autartį. 
DAageb atitikimų Skys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARD8 137J

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriitnami 
karo aviacijos skyr-v priežas
ties spalvų neregė jimu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Tel. CANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 |wpict ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeitndienio 

vakarais ofisas uždarytas.

• REZIDENCIJA
3241 West B6th Place 

Tek RKPnML 7808

Tel. OANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1621 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avo.

VALANDOS: 11 v. rytu iki 3 p.pi 
6 iki 9 vaL vakare.

PLAHNKITE “DRAUGI

kun. P. C. Česnai, kuris į- 
skiepijo dr*joj kilnią pasi
aukojimo dvasią.

Vienuolijos Vadovybė 

REMKITE "DRAUGA” I

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuu 6 iki 8 vul. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YABds 478T 
Namų teL PROapeet 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

TW. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 471h Street

ibi.: nuo 9 vul. ryto iki 8 vul. vak
(Seredoj pagal sutartj.

Telefouas HKMIoek 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vul.; vuk. 7-8; 
o ncdėliomiu pagul sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA Ilt CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFaycttc 3210 
Rez. Tel. LAFayetto 0004 

Jeigu Ncetiiiliepaina — 
Šauklio KEDzie 2808 

VALANDOS:
Pirm., AuLr^ Ket vir., 6 iki 8 vak.; 
Penkt., Seltad. 8:30 lki 9:30 vek. 
Belunsdisuieis susjiarūs^.

S ■
Pirmadienis, vasario 8, 1943

For quick relid frnm ii 
Uihku-I foot, scabira, pmpfcs and other itchinc 
cunditun*. ūse pure, ctnlina, medicated. Iiųoid 
O.o. O. Swa«C1MFTi0H. A doctors tarmulu 
(ircast-iess snd stainless Suothes, comforts and 
ųuirkly esi rus inlcnsc įlehina 35c irtai bottle 
provesit.or money back Don't suffer Ask your 
drucgist today (or D. D. D. PRCSCRinTION.

Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAOO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIRginla 1141,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom Street
' Room 1230 1

Valandos: 0 ryto Iki 4 popiet 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal Sutarti

Namų Tel.: Aberflecn 4774

DAKTARAI
TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
ValA&doa: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2-t 
Šventadieniais ll«l2.

Ofiso TeL . ............... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS r,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

4204 Archer Avenhe
UG0N1U9 PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:G0 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susltarius.

DR. CHARLES SEGAL1;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .* 

4729 So. Ashland Ave. •
(2-troe lubos)

TaL MlDvray 2880 Ckicagov

OFISO VALANDOS:
Nuu 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vul. popiet ir nuo 7 iki b:50 vaL va. 
Nedidiouiia nuo 10 iki 12 vai. dieu

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingni ir ui 
prieinamą kalną. .

JOS. F. BUDRIK^
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO — 

Aaaklte YAKDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITOt^ 

SU DIENU. “DRAUGU"



Pirmadienis, vasario 8, 1043 DIENRAŠTIS DRAUGAS
ar

HITLERIS ORGANIZUOJĄS "ERSATZ" ARMIJA 
2 MILIJONŲ
Mobilizuojami olandai, 
belgai, latviai, estai, 
lietuviai

(LKFSB) Olandų laikraš
tis “Netherlands Nejvs Dig- 
eat” spausdina iš Stockhol- 
mo gautą žinią, kad Hitle
ris besigelbėdamas iš vyrų 
trūkumo armijoje, nuo sau
sio 2 dienos pradėjęs orga
nizuoti “ersatz” armiją. Ji 
pavedama generolo Fromm 
komandai ir norima suda
ryti iš 2,000,000 vyrų. 800,- 
000 vyrų vokiečiai tikisi 
gauti iš Belgijos, Olandijos 
ir Lenkijos. Likusį skaičių 
esąs pasiryžęs surinkti iš 
tokių rytinės Europos kraš
tų, kaip Estija, Latvija, Lie
tuva, Baltgudija Ši naujoji 
armija turėsianti atstoti di- 
dęlius nacių nuostolius Ru
sijoje. Tačiau tos ‘‘ersatz” 
trupės nebūsiančios siunčia
mos į kautynių lauką (ma
tyt nepasitiki, jaučia, kad 
neištikimi), o tik joms bus 
pavedamos antrinės parei
gos. Ir .karininkai ne visi 
bus imami iš suminėtų tau
tų, o tik iki kapitono laips
niui. Aukštesnieji vadai bū
sią vokiečiai.

Tą žinią patvirtina ir len
kų informacijų agentūra, 
pranešdama, kad Estijoje 
vokiečiai pradėję naują “sa
vanorių” vajų, kurs prakti
koje virtęs mobilizacija visų

KLAUSINĖJAMAS

vyrų iki 35 m. amžiaus; jie 
yra įjungiami į specialų SS 
legioną Estijoje. Vokiečiams 
paskelbus privalomą darbą 
ir kitą priverčiamą tarnybą 
Vokietijoje, panašius įsaky
mus išleido ir gener. guber
natorius Lohse dėl Ostlan- 
do, į kurį įeina ir nacių oku
puota Lietuva. Jau ir dabar 
lenkai turį žinių, kad speci
alūs saugumo batali jonai, 
sudaryti iš lietuvių, latvių, 
ukrainiečių ir kai. kurių ru

sų belaisvių patruliuoją Var 
šuvoje.

Netikime, kad iš tų nacių 
pastangų kas didesnio galė
tų išeiti: pavergtų tautų, jų 
tarpe ypač lietuvių, nusista
tymas prieš nacius didelis, 
parsidavėlių nedaug teatsi- 
ras, o prievarta varomais 
naciai nedaug tegalės pasi
džiaugti.

Afrika gaus 30.000 
tonų U. S. maisto
kas mėnesį

Jungtinės Amerikos Val
stybės planuoja į šiaurės Af 
riką kas mėnesį siųsti 30,- 
000 tonų įvairių reikmenų, 
įskaitant ūkio mašinų dalis, 
maistą, paltus ir t. t., pa
gal lend-lease.

Manoma, kad įvairių daik 
tų į š. Afriką per metus bus 
pristatyta už 50 milijonų 
dolerių.

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

MDRAi:aAH” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S488-S4M3

REI.P WANTED — VYRAI

BORING MILL OPERATORIAI
Karo darbai. 60 valandų snvaitėje. 
darbas tiktai dienomis. Nestslšau- 
kite. jei dabar dirbate pilną laiką 
karo darbuose.

VANDF.RCOOK & SONS 
OOO N. Kllpatriek

VYYRAI reikalingi prie ahelnu dir
btuvės darbų. 100% karo dirbtu
vė. Pastovus darbas su viršlaikiu. 
MICARTA FABRICATORS. INC.

5824 Ravensivontl Avė.

WAREH0US£ laborers
Darbai vyrams, -kurie gali atlikti 
sunkius warehousx; darbus. Atsi
šaukite 9:30 vai. ryte.

VMEBOLDT’S 
2631 W. Arthington

VYRAI
Reikalingi išliuoduoti karus. Pasto
vus darbas, užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę. Atsišaukite: 

TPRNER MFG, CO.
280# S. Kėder Avė.

PORTERIS ir taipgi MALIAVOJ 
PljOVIKAS reikalingi. Pastovus dar. 
bas. gera mokestis. Refereneljos 
reikalaujamos. Atostogos su mokes
čiu.

SCHOfiHRR’S BAKFRIF.S 
4822 N. Lincoln Avė.

TOOL ROOM LATHE 
HANDS IR DIE CASTING 
TRIMMING DIE MAKERS
Prie karo darbų. Gera mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio, jei norima.

HEICK DIE CASTING CORP. 
4061 W. Schubert

Arba pašaukite CAPITOL 5100 
dėl pasitarimo.

HELP WANTED — MOTERYS
" MOTERYS 17 — 45 

SVARBIAI RATED CIVILINIAI
DARBAI

Automatic Puneh Press ir Inspek
cijos darbai. Persimainantieji shif
tai. Proga dirbti viršlaikio. Lengvi 
ir švarūs darbai. Patyrimas nereika
linga. jei norite dirbti. Atostogom 
su mokesčiu po vienų metų.

NACHMAN
SPRING-ITLI/KD CORP.

2030 N. Kobnar Avc.

TARNAITĖS
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Houaekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
OPERATORftS 

Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai.

KROI.L BROS. CO.
1801 S. Michigun Avė.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic bindlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Izibai (domus darbas. 
Dieną ir nakt) shiftai, greitas įsidir- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
733 R. Sherman St.

REIKALINGA KLEBONIJOJE vi
dur amžiaus moteris u?, virėją ir 
pagelbėti prie apvalymo darbų.

Pašaukite — CANAL 8010

MACHINISTAI AR 
PATAISYMUI MACHINISTAI

Patyrę prie per-dirbimo mašinoms 
Įrankių. Atsišaukite šeštadieni popiet 
nuo 3 iki 5 ar antradieni ryte nuo 
9 iki 12 pietų.

INTERSTATE MACHINF.RY CO. 
1431 AV. Perslilng Rd.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
“RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ clerks, akuratiškų skai
čiuotoju. Tvplsts ir Ktenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

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

StMPI.OYMFNT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

FACTORY HELP — VYRAI IR 
MOTERYS. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite f,-tame aukšte.

GI.ADSTONF. CASE MFG. CO. 
511 S. Kangamon St.

Griausmas trenkė 
į lietuviu didelį medį

Brighton Park. — Penk
tadienio naktį Brighton 
Parko koloniją aplankė žie
mos metu retas svečias — 
smarki perkūnija, kuri smo
gė į didelį medį šaligatvy 
prie namų Jaksebogų, 4358 
S. Rockwell st. ir Tarakai- 
čių, 4348 S. Rockwell st. 
Nuo smarkaus trenksmo iš- 
bįrėjo 8 namų langų stiklai, 
tarp kurių ir naujų biznie- 
rių-siuvėjų Juozo ir Teklės 
Overlingų, 4352 S. Rockvvell 
St. ‘ Rap.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

KAZIMIERAS
GIRDAUSKAS

Mirė vas. 6, 1943. S.20 v. ryto, 
sulaukęs 58 m. amžlauą.

Gimė Lietuvoje, Abelino 
kaime,' Šilalės parap.. Taura
gės apskr.

Amerikoje išgyveno 4 2 m. 
Patiko dideliame nuliūdime

moterj Oną. po tėvais Čiuži- 
laitė ir tris sūnus Kazimierų., 
ir marčių. Eleną, Jonų. ir mar
čią Bronislavą ir anūkę Ma- 
rilyn. Stanislovą ir marčių 
Margaretą ir dvi dukteris Sta
nislavą ir žentą Tomą Mulvi- 
hilt, Eleną, žentą Kazimierų 
Krauchus, brolj Petrą, seseri 
Petronėlę, švogerj Pranciškų 
Zakarauskj. Lietuvoje paliko 
brolį Zidorių ir seserj Pauliną. 
Švogerką Juozapiną šešką,is- 
klenę ir Jos šeimą Ir daug ki
tų giminių, draugų, pažjstum.ų.

Kūnas pašarvotas 1806 So. 
Peoria St. Laidotuvės jvyks 
antradienj, vas. 9 d. iš namų 
8:30 vai. ėyto bus atlydytas į 
Diėvo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines, . _

Nuošird’žfal kvTeČtarnė visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Duk
terys, Žentai, Marčios. Bro
liai. švogerls, Antikę ir kiti 
Giminės.

I^ald. Direkt. P. J. Ridikas,
Tel. Yards 1419.

VYRAI 38 — 55
SVARBIAI RATED CIVILINIAI 

DARBAI
Pageibinlnkal, General Factory Dar
bininkai. Persi majųapti ir naktiniai 
shiftai. Proga dirbti viršlaikio. Ma
lonios darbo sąlygos. 60 centų j va
landą. Atostogos : sa mokesčiu po 
vienų metų.

NACHMAN
SPRINO-FILLED CORP.

2080 N. Kobnar Avė.. ■■ ■ .. ................ ■ ■
REIKIA VYRŲ

Gerai apmokami darbai. Patyria 
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

FACTORY HELP 
NEIŠLAVINTI

Pageidaujame vedusių vyri) kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant 6 die
nas j savaitę. Patyrimas nereikalin
ga. Amerikos piliečiai. Defense dirb
tuvė. ,
DF.WFY A AT.MY CHEMICAL CO. 

6050 W. 3lst St.

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN . 
MONUMENT CO.

STOUFFER GIRLS
Reikalinga jaunu, gražiu merginu 
he natvrtmo tapti STOUFFER 
OIRT.S. Turi turėt gabumu uždirbti 
daugiau negu paprasta jeigą. Ma
lonėkit. kreiptis prie Miss Davis.

STOUFFF.R’S RESTAURANT 
32 E. ,Ran<1okph St.

MERGINOS REIK ALINGOS. Pradi
nės, Filing. Typing. General Offiee 
darbams. Proga jsidirbti. Gera alga.

AMERICAN SPRING A- VVTRR 
SPF.CTAI.TY CO.

81# N. Spanielio? Avė.

SFWING MACHINE OPERATO
RES. patyrusios prie eanvns: leng
vo svorio: nuolatiniai darbai, defen- 
ne darbai.

IDF.N CO.
560 AA'. AVasIiington Blvd.

PATYRUSIOS SEVVING 
MACHINE OPERATORftS

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

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

— 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
VVRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liū
di jimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

NEPATYRŲ
VYRAI

LAIKAS IR PUSK U2 SUVIRŠ 
40 VALANDŲ 

100% KARO DARBAI

GRUNWALD PLATINO 
4309 VV. Lake

DOCK MEN
Consolldate Freight Co, turi darbų 
keliems vedusioms vyrsfms prie do
kų darbų. Pastovūs darbai blaiviems 
ir darbštiems darbininkams. Gera 
mokestis. Matykite Mr. F. L. Ayrcs. 

50# W. ROOSFVELT RD.

FEEDERS. FOLDERS ir 8HAKER8 
Gera alga: puikios darbo sąlygos. 
Matykite Mr. Burgener.

BISMARCK HOTEL. LACNDRY

OPERATORES — Button ir Button 
Hole; Lewis Hemming mašinų taip
gi prie single needle mašinų, Atsi
šaukite 5-tam aukšte—

MIDWFST SPORTSWEAR 
318 W. Adams

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaskl JM.

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

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

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
ir geru piliečiu. (VVebster).

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran- 

! komis.

Savo krauju gelbsti
(LKFSB) Pietų Ameriko

je lietuvaičių seselių moky

tojų darbas sunkus, pragy
venimo sąlygos — taip pat. 
Brazilijoje esančių seserų 
pranciškiečių vyresnioji se
suo Julija sunkiai susirgo 
ir nuo sausio mėnesio pra
džios nugabenta į ligoninę. 
Gręsiant pavoja’.! jos gyvy
bei viena seselė jai davė 
knaujo, bet vistiek jos svei
kata dideliame pavojuje. 
Darbo seserims ypatingai 
daug — jos turėjo paimti 
darbą dar vienoje lietuviš
koje mokykloje. Brazilijoje 
lietuviai gana neturtingi, 
taigi ypač ligos atvėjuje se
serys turi daug sunkumų 
dėl lėšų stokos.

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

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

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

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

PLATINKITE “DRAUGĄ“ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

! PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Niek Circella, kitaip vadi
nasi Nic Dean, kuris dabar 
yra kalėjime, buvo nužudy
ta jo sweetheart, Estelle Ca
rey. Jo mylimoji buvo žiau
riu būdu buvo nužudyta Chi
cagoje. Spėjama, kad Carey 
buvo nužudyta kitų gengs- 
terių, kad užčiaupti jai bur
ną.

P R A N F. * I M A B

nuosavybių savininkams, a- 
TYDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums tr gausite greitą, manda
gų Ir veiklų pardavimo patarnavi. 
ma. Mea turim suvirš 3.000 pros
pektų. Palaukit, rašykit ar atsilan
kyk 11 pas mus kuogrelčlauslai. 
JOHN O. SYKORA Realtor, 20 me
tai kaip Real Estate nlsnyję. 3411 
S. 5SND AVĖ., Phone CICERO 453. 
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vieningumo pastangom! visas galimas jėgas nukreipti 
Amerikos pergalei, yra lietuviai bolševikai.

Nors mes esame tikri, kad tų<sabotažninkų pastan
gos bus tuščios, tačiau į jų veiklą kreipiame dėmesį, 
nes kad ir vienas lietuvis, lietuvių bolševikų spaudos 
šmeižtais ir melais atitrauktas nuo vieningų Amerikos 
karo pastangų ir lietuviško darbo, šiais laikais padaro 
spragą. Šiuo metu kiekvienas gyvas lietuvis yra reika
lingas. ,

lurrtbai

— $7.00 J
itose valstybėse prenumerata: Matams 

si Metu —• $4.00. Pavienis numeris — 3c.
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražįname, jei ne- 
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teist taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus lr ypač korespondencijas sulig savo rtuoiiūroe. Korespon
dentų prašome ralyti trumpai ir ailkiai (jei galima, raiomaja ma- 
linėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniikumų. Pasenusios korespondencijos lalkraitin ne
dedamos.
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laukia iniciatyvos ir darbu i

Vienas mūsų dienraščio skaitytojas, paskaitęs laik
raščiuose, kad žinios apie Prezidento Roosevelto ir Ghur- 
chillio susitikimą C&sablankoj buvo persiųstos trumpų 
bangų radijo pagalba į Europos užimtus kraštus dvi
dešimts dvejomis kalbomis, klausia, ar tai buvo pada
ryta ir lietuvių kalba. “Jei taip nenbuvO, tai kas kaltas" 
— prideda skaitytojas.

Šis klausimas, rodos, yra menkas. Tačiau jis tuo yra 
svarbus, kad paliečia vieną iš daugelio lietuviškosios 
veiklos trūkumų.

Reikia pasakyti,, mes daug kur suvėluojame, daug 
ką visai neatliekame. Bet, užtat, teisintiš surandame 
eiles priežasčių. Vienu atveju bus lėšų stoka, kitu — 
kompetentiningų žmonių trūkumas. Dažnai pasiteisi
name' ir politinių atstovų nepalankumu.

Pas mus jau į priežodžius pereina posakiai: “nepa- 
togri’’,! V pažiūrėsim“, “pasvarstyaim”, “palauksim".

Tai neveiklumo pasiteisinimai. O brangu* laikas ne
sulaikomai bėga. Prarastos progos, reikiamai neišnau
dotos sąlygos ar žmonės — yra didelis nusikaitimas 
prieš tautą. . : j —

Prieš metus mes,,steigiantis Lietuvių Tautinei Tary
bai if kftsis ■’atvejaiš, kėlėme ir judinome mūsų lietu
viško darbo Amerikoje pagyvinimo, surinkimo visų jė
gų bendram darbui reikalą. Turime žmonių au patyri
mu ir vietinių ir atvykusių iš Lietuvos, norinčių ir ga
linčių. rašyti ir dirbti tarp kitataučių, kur mūsų infor
macija (išskyrus Pasiuntinybės biuletenius) yra labai 
silpna. Tikrai yra svarbu, ir jau laikas, kad tarybos, 
Artimam kontakte bendradarbiaudamos su pasiuntiny
be ir konsulatais, sudarytų sąlygas tokiai veiklai ir to
kiam darbui.

Ne vienas mūsų skaitytojas, bet visi taurūs lietuviai 
laukia iš viršūnių iniciatyvos ir darbų.

Daugiau dėmesio spaudai
Arkivyskupas John Mark Gannon, National Catholic 

Welfare Conference spaudos departamento pirmininkas, 
nesdhiai padarė labai reikšmingą pareiškimą katalikiš
kos spaudos reikalu.

“Katalikų Bažnyčia“, kalbėjo arkivyskupas, “pri
statė majestotiškų katedrų, šaunių seminarijų. Ji dar 
turi pastatyti stiprią ir galingų spaudų. >1®® išleido
me daugiam kai bilijonų krikščioniškojo auklėjimo 
mokyklų sistemai. Mes, palyginti, mažytį trupinėlį 
teinvestavome į katalikiškąją spaudų. Be kovojančios 
katalikiškos spaudos, mes galime viskų prarasti."

“The New World” redaktorius, šiuos žodžius pa
citavęs, visai teisingai pastebi, kad vargu kada buvo 
tinkamiau pasakyta apie Katalikų Bažnyčios veiklą 
Amerikoje ir apie katalikiškos spaudos reikšmę.

Ir aišku — kiek puikiausių bažnyčių pristatyta, kiek 
daug katalikai išugdė šaunių universitetų, kolegijų, vi
durinių ir pradžios mokyklų, kiek daug prieglaudų, li
goninių ir kitokių puikių įstaigų išlaiko! Todėl “New 
Worid” redaktorius ir sako:

“Mes viską sustiprinome, bet pamiršome tikėjimo 
dešiniąją ranką — katalikišką spaudą".

Stiprios ir galingos katalikiškos spaudos Ameri
koje išauginimo reikalas yra didelis. Ji turi ginti mus 
nuo materializmo. Ji turi budėti ir saugoti mūsų teises. 
Ji turi mus teisingai informuoti apie gyvenimo įvykius 
ir būti mūsų kelrodžiu. Juk ne be reikalo ir popiežius 
Pijus X perspėjo, kad — veltui statysite bažnyčias, 
skelbsite misijas, steigsite mokyklas; visi jūsų geri dar
bai; visos jų pastangos bus sunaikinta, jei neturėsite 
stiprios ir ištikimos katalikiškos Bparudos.*

Čia iškeltosios mintys yra vertos rimčiausio dėmesio. 
Sis vasario mėnesis yna skiriamas katalikiškai spau

dai platinti ir stiprinti. Del to ir mes, lietuviai katali
kai, labilų, sufiięūplnltinie senosios spaudos reikalais. 
Kiekvienas iš mūsų turėtumėme rūpintis, kad šį mė
nesį gauti bent vieną naują skaitytoją bet kuriam lie
tuvių katalikų laikraščiui.

“Iš. Draugas ’ ’ praneša, 
kad arkivyskupas M. Rei
nys šv. Mikalojaus bažny
čią Vilniuje pavedė gudams. 
Bažnyčios rektorium pasky
rė žinomą gudų veikėją kun. 
Stankevičių.

S v. Mikalojaus bažnyčia 
Vilniuje lenkų okupacijos 
metu sudarė vienintelę lie
tuvių parapiją. Jos klebonu 
buvo žinomas lietuvių vei
kėjas kun. Čibiras, kuris ne
seniai tragiškai žuvo.

•
Škotijos lietuvių laikraš

tis “Iš. Dr.“ persispausdino 
iš mūsų dienraščio Chicagos 
lietuvių katalikų konferenci
jos (buvusios 1942 m. lapkr. 
15 d.) rezoliucijas.

Iš to aišku, kad toms či- 
kagiečių rezoliucijoms ir ki
tuose kraštuose gyveną lie
tuviai daug reikšmės priduo
da.

Tai ir mums primena, kad 
jau laikas yra didesniu ryž
tingumu ir rūpestingumu 
darbuotis ir vykdyti į gyve
nimą savo nutarimus.

• <

lietuviškieji sabotažninkai
Didžiosios Amerikos pastangos nugalėti. piktąją ir 

kruvinąją Berlyno-Romos-Tokio ašį, reikalauja visų 
Žmonių grupių, visų piliečių vieningumo.

Lietuvių katalikų laikraščiai, pirmoje vietoje mūsų 
dienraštis, giliai suprato šio momento svarbą, įvertino 
Amerikos karo tikslus ir pačioje karo pradžioje šaukė 
visus lietuvius vieningai dėtis prie visų tų Amerikos 
darbų, kurie veda į pergalę. Kad visų lietuvių veikimą 
bUkoordinuoti ir tuo būdu daugiau nudirbti, suorgani
zuota Amerikos Lietuvių Taryba, pakviečiant jon visas 
lietuvių patrijotines grupes.

Šiam užsimojimui sustiprinti lietuvių vieningumą ir 
padidinti jų veiklą, norėjo pastoti kelią lietuviškieji 
bolševikai, “Vilnies” ir “Laisvės” redaktorių kurstomi. 
Tuo atžvilgiu jie pasidarė sabotažninkais pilna ta žo
džio prasme. Tasai jų sabotažas pasireiškė pikčiausioje 
ir šlykščiausioje formoje. Akiplėšiškais šmeižtais, bjau
riais melais ir net skundais stengėsi apjuodinti ne tik 
ALT organizatorius, bet visus tuos redaktorius ir laik
raščių bendradarbius, kurie pasisakė uš Amerikos lie
tuvių vieningą veiklą Amerikos pergalei ir Lietuvai iš
laisvinti.

Amerikos vyriausybės ir karo vadovybės tam tikri 
departamentai dažnai atsiliepia į laikraštininkus ir vi
suomenės vadus bei veikėjus vienyti įvairias piliečių 
grupes didžiosioms karo pastangoms ir vengti visų tų 
dalykų, kurie vestų prie susiskaldymų, prie šiuo metu 
nenaudingų ir net pavojingų ginčų.

Mes dėl to matome reikalą dar kartą perspėti patri- 
Jotingąją lietuvių visuomenę, kad į jos tarpą veržiasi 
pikti gaivalai, kad suardyti jos vieningumą ir tuo pa
čiu sumažinti jos veiklą Amerikos karo pastangoms ir 
pakenkti Lietuvos nepriklausomybei atstatyti.

Tais gaivalai*} kurie sabotažuoja lietuvių visuomenės

V
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SPAUDOS APŽVALGA |
Lietuviškumo tvirtovė

Kun. St. Raila savo straipsnyje, įdėtame “Vyties"
No. 1-mame, tarp kitko taip vertina L. Vyčių organi
zaciją:

Niekas negali ginčyti Vyčių organizacijos lietuvišku
mo. Ji tam įkurta, tuo keliu eina 31 metus. Tiesa, kad 
dabar lietuviškumui sunkiau pasireikšti mūsų jaunimo 
tarpe. Bet taip pat tiesa, kad jei neišlaikysim lietuviško 
atspalvio per Vyčių sąjungą, tai šimtą kartų sunkiau 
išlaikysim per kitą jaunimo grupę ar kitas organisaci- 
jas. Juk Vyčiai turi tikslą ir uždavinį daugiau rūpintis 
lietuviškumu, kiek šiose sąlygose galima. Kur tas ne
buvo pamirštas, ten pasiekta, štai vienos atskiros lie
tuvių parapijos vyčiai patys pramoko lietuvių kalbos, 
dainų, vaidino veikalus, nor* neturi, savos mokyklos. 
Jie atsiuntė net 4 atstovus į seimą ii 1000 mylių atstu
mo. Taip, Vyčiuose glūdi lietuviški spinduliai, kurie dar 
gali suliepsnoti ir ilgai šviesti Šiaip jau tamsioj nulie- 
tuvėjimo jūroj, žinoma, ir ši lietuviškumo tvirtovė nu
grius, jei neturė* vadų, gynėjų, nevartos apsigynimo 
ginklų, neturės kariuomenės.

Vienybė - bolševikams peilis po kokiu
“Liet. žinios“ rašo:

• “Lietuvos Nepriklausomybės priešams ir akliems 
kominterno tarnams labai nepatiko lietuvių vienybės 
konferencija New Yorke. Pačiame tos konferencijos 
fakte bolševikai mato bankrotą savosios politikos. 
Kaip dabar Bimboms, Andniliams, Prūeeikoms ir ki
tokiems vabalams pasiteisinti prieš savo darbdavius? 
Jog tie visi vabalai tam ir buvo penimi kominterno 
* 'sandvičiais“, kad Amerikos lietuvius atitraukti nuo

• teikimo paramos okupuotai Lietuvai. Ir koks baisus 
smūgi* tiems peniukšliams, kada jų pastangos su
sprogo kaip muilo f burbulas. Kominterno tarnai dar 
bando save raminti, kad iš sumegztos lietuvių vieny
bės nieko neišeisią. Visi Lietuvos draugai ir mūsų tau
tos patriotai turėtų dar glaudžiau bendradarbiauti 
4r tų mūsų tautos išgamų viltie galutinai sunaikinti. 
Mes tikime, kad taip ir bus.“

(Iš “Draugo“ 1918 metų 
vasario 6 d.)

Suomių karas su bolševi
kais... Suomių vyriausybės 
kariuomenės komendantas 
generolas Mannerheim areš
tavo raudonosios gvardijos 
delegaciją, kuri buvo pasiųs
ta deryboms, šis suomių ge
nerolas bolševikus yra pris
pyręs prie sienos Uleaborge 
ir, manoma, kad visi raudo
nieji ten turės žūti.

švedai saugoja sieną
Stiprūs Švedijos kavalerijos 
būriai dienomis ir naktimis 
saugoja savo krašto sieną, 
nes bijo užpuolimų.

Hindenburgas grū moja
Paryžiui..^ Gen. von Hinden
burgas Berlyne laikraštinin
kams pasakė, kad sekantį 
balandžio mėnesį jis jau bū
siąs Paryžiuje..

Kraujas liejasi Berlyne*... 
Berlyno gatvėse kraujas lie- 

susirėmus streikinin
kams su kariuomene.

neįstengtų užmušti ne tik 
vištos, paukščiuko, bet net 
musės, o ką jau kalbėti apėe> 
kokį buožę vaidininką.

Šių dienų anarchistai-bal- 
šavikai gal dėl to yra tokie 
“zajedlus” prie revoliucijų 
ir užmušimų, kad ne vien 
mėsiškomis dienomis, ale 
net petnyčiomis mėsą valgo.

—-------- . >>
Eina saidvoku Patam

sis, Škropulas ir Troškulys.
Patamsis: Ot, prakeiktos 

slogos! Kaip apnyko, tai jau 
kelinta diena nepaleidžia.

škropulas: Slogos dar nė
ra taip blogos, ale mane tas 
kosulys tai piauna, kaip^ 
plūkiąs.

Troškulys: Et, kosulys, 
dėl jo galima gyventi, bet, 
ot, kad aš strienų nevaldau. 
Patamsis su Skropolu: Na, 

Prieš dvidešimt penkis me- tai, brač, tu tikras balšavi- 
tus Čikagoj už prfėšvalsty- kas: akys žiba. ale strienų 
binius veiksmus buvo suim- nevaldo...
tas rusas anarchistas Vaši- Troškulys; Aš manaus 
lyj Andrejevič. Teisme nors kad ligų atžvilgiu visi mes 
nesiginė, kad jis yra anar- esam balšavikai. Mes čion 
chištas, 'betr^ptffcištf^ vfcad 'esam ttūksta įtiktai
jis nevalgus jokios mėsos. Maskvos, tai būtų praletars- 
Mintąs tik daržovėmis. Jis kas rojus.

Po svietą pasidairius
Laisvamanių prakalbose 

atsilankęs i katalikas uždavė 
kalbėtojui vieną klausimą, į 
kurį sunku buvo jam atsa
kyti. Neturėdamas ką dary
ti kalbėtojas pradėjo ner
vuotis, blaškytis, šaukti ir 
net davusį klausimą kolioti. 
Sėdėjęs prie vienos motinos 
vaikas paklausė:

— Mama, dėl ko tas mis
teris taip daužosi, taip šau
kia?

— Matai, vaikelį — atsa
kė motina. — Jautis pama
tęs daug jaučių pradeda 
baubti, draskytis, o laisva
manis, gavęs sunkų klausi
mą, nervuotis, blaškytis, 
šaukti...

Kiek kaštavo Lietuvos 
Nepriklausomybės! 
atstatymas!

(LKFSB) Po 1918 m. de
klaracijos pradėdama Ne
priklausomybės atstatymo 
laikotarpį Lietuva buvo la
bai karo nuteriota ir netur
tinga, nieko neturėdama vąl 
stybės ižde, o čia nepriklau
somybės karų vedimas, ka
riuomenės apginklavimas, 
aprūpinimas karo medžiaga, 
maitinimas, valstybinių į- 
staigų organizavimas ir ju 
išlaikymas, užsienio atsto
vybių organizavimas, daly
vavimas tarptautinėse kon
ferencijose ir kiti valstybės 
atstatymo darbai reikalavo 
milžiniškų sumų. A. Simutis 
savo puikioje knygoje “The 
Economic Reconstmction of 
Lithuania after 1918” ap
skaičiuoja, kad kovų dėl ne
priklausomybės laikotarpiu 
Lietuva užsitraukė skolos a- 
pie 50,700,000 litų, taigi ne
toli 10 mil. dolerių. Būtų lai
kas kelt kapitalą naujoms 
laisvės kovoms.

Kraujo antspaudu y
laisvės -^ ! r

(LKFSB) Besiartinant si-' 
dabrinei (25 m.) Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai 
mes prisimename, kad daug 
jauno lietuviško kraujo nu
tekėjo, susigėrė į tėvynės 
žemę, kol laisvės paskelbt-^ 
mas liko šviesi tikrovė. Ap
skaičiuota, kad per nepri
klausomybės karus žuvo kau 
tynėse ar mirė nuo gautų 
žaizdų: karininkų <0, karei
vių 1,294, Šaulių 67, i* viso
— l,40i, Buvo sužeistų: ka
rininkų — 93, kareivių — 
2,438, šaulių — 146, iš viso
— 2,677. Dingo be žinioj 
karininkų — 16, kareivių — 
813, iš viso — 829. Mirė nuo 
užkrečiamų ligų 237 kariai. 
Invalidų liko kareivių ir ka
rininkų — 154. Taip kad iš 
viso Lietuvos nepriklauso
mybės kovos karių ir šau
lių eilėse pareikalavo aukų 
5,298 vyrus. O kas suskai
tys, kiek žuvo ir nukentėjų 
civilinių gyventojų?

SKAITYKITE: “DRAUGI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITB FBOG4 DABARTINBHS KKMOMBtZEED

j k -
fli,m lieMAI EARMINGS

NUOŠIMČIO BATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKL A V SOMt !

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūrų indeliai rūpestingai gtofeo. 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savingn and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai tSmoka-
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FTNANSINB (STAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET tllR los. M. Mozerta. 8w>. tut 80. HALSTED ST.



Pirmadlanlat vasario 6,1H3

Praktikuoja ir praktikuoja solistai ir 
choras. i

Operetė "Lietuvaitė" bus šauni, pilna gyvos 
lietuviškos dvasios. - "Draugo" koncertas 
tikrai bus sėkmingas.

DffiNKAfl-nS DRAtNtaU

Skamba piano, aidi sty
gos, skliejas malonūs baliai, 
trepsi kojos lietuviškus šo
kius šokant, triūsi visa gw* 
pė linksmų artistų Bridge-

na Igno Sakalo sąskaitom 
Jis Aukoja laiką ir visą šir
dį ir ilgą prityrimą rezise- 
riavims įdeda į šios opere
tes pasisekimą vaidinimo at-

ZlnliĮ-žinelės
Vas. 15 d. 7:30 vai. vak. 

Sv. Kryžiaus parap. salėje 
(Tovvn of Lake) bus margai* 
vakaras ‘ ‘Lietuviški juokai * 
Jaunimo dramos ratelis vi
sus atsilankiusius mokės iki 
sočiai paliftksmihtl. ToWhOf- 
lakiečiai ir iš apylinkės lie
tuviai nepraleiskit progos.

čio ir susikrimtimo. Todėl 
labai pravartu kiekvienam 
valandėlė linksmumo, kad 
pamiršti rūpesčius^ vargūs, 
Atsigaivinti ir pasijuokti.

Įžanga 50c. 1 žinanti

mfe, nustoja Ir JI sgatotovM-
si.

FATAftffAVIMAI

porto kolonijoje. Triūsi arti«< žvilgiu. Ignas Sakalas yra 
tai, nenuilstamai dirba prof ilgametis “Draugo’* red. na- 
PociUB ir Ignas Sakalas, rys ir yra reaiseriavęs be 
Taip, visi parinktieji Chica- vieną veikalą. Tikrai reik
gos parapijų choristai auko- komplimentuoti Igną Sakalą
jasi, kad pasisektų gražiose už įnešimą tokios labai jau- 
operetės “Lietuvaitės’ ’ vai-j nos ir. gyvos dvasios į vei-
dinimas.

Lietuvos Nepriklau
somybės oktavoje

J*

Visiems gerai žinomoje

kalą, kuris sudarys didelę 
dalį “Draugo” koncerto.
Bus ir kitų sufprizų

Šiam koncertui ‘Draugas’ 
turi kitą surpryzą, kuris bus

Sokol salėje, adresu 2345 S. pranešta vėliau spaudoje.
Kedzie Avė., bus atvaidinta 
toji operetė per dienraščio 
“Draugo” koncertą vasario 
21 d., Lietuvos Nepriklauso-

Tokio dalyko dar nebuvo 
“Draugo” koncertuose. Šiais1 
metais tik pradedam išvys
tyti ir, jei bus pasisekimo

mybės minėjimo oktavoje. į įr gražus atsinešimas, tai ki
* ‘ Lietuvaitės ” vaidin imas 
bus, maždaug, Užbaigimas 
visų tų iškilmių, kurios yra 
surištos bu tautos švente Va
sario 16. Lietuva mini 25- 
tas Nepriklausomybės su
kaktuves. Prieš 25 metus 
grupė patriotų pasiryžo ne
paisyti sunkių aplinkybių ir 
pasirašyti aktą, kuris pa
reiškė visam pasauliui, jog 
Lietuva nori ir yra pagiry-
žtBi.bŪU.neEriklMttpma nuoj u d, s < v/puw I- 
bet kokios kitos tautos. ;

Šios operetės atVaidinl-
Kas Žino sodaiiečių veik-

tame. koncerte bus daugiau 
panašių surprizų.

Tikietai koncertui parsi
duoda įvairiose vietose.

Hearts and Gowns"
Gimimo Panelės Svč. pa- 

rapijos sodaiiečių muzikalė 
komedija “Hearts and 
Gowfts” jau Čia pat. Rengia
mas vakaras įvyks vasario

mas kaip tik duos visoms 
toms iškilmėms, kurtos yra lumą, žino, kad jų parengi-
ruoeiamoB šventės paminėji- mai neužmirštami. Da
niui, linksmą ir labai džiaugs* b*r Pa
mingą užbaigą. Tad ruoški- silinksmihti ir šiuo prašo Vi 
tės pamatyti operetę “Lie- 8ll paramos. Pelnas skiria-
tuvaitę”, kad tuo būdu da
vus reikšmingą užbaigą su
kakties paminėjimui. 

Operetės retlaterius

Atsakomybė už vaidinimo 
dalį šio linksmo veikalo ei*

■U.

Sv. Vardo draugija 
gražiai veikia

Marųnette Park. — Si vy
rų draugija gyvuoja virš de
šimts metų. Narių turi arti 
300. Begalo malonu Žiūrėti, 
kada virš Šimto vyrų kas 
antras sekmadienis mėnesio 
bendrai eina prie Dievo Sta
lo.

Bėgyje dešimties metų 
draugija yra daug nuveikus, 
ypatingai parapijos naudai 
(parapijos pikn i k u o • e lr 
šiaip parapijos parengimuo
se), Taipgi duosniai aukojo 
Katalikų Akcijai.

Su žiu metų pradžia pra
dėjo rengti “bingo” kas tre
čiadienį parapijos salėje pa
rapijos naudai. šis darbas 
vertas visų parapijonų pa
ramos. Visi parapijonai kvie 
čiami atsilankyti trečiadie
nių vakarais, savo atsilan
kymu ne tik paremsite pa
rapiją, bet ir laimėsite pini* 
gaiš dovanų. Kitų parapijų 
žmonės renkasi šimtais į jų

mas parapijos naudai.

Vakaro programa susidės 
iš juokų, dainų — solistų ir 
choro, madų parodos ir šo
kių. Visa tai atliks apie 50 
veikėjų. Kun. Valančius ir 
kun. Zakarauskas rūpinas 
dirigavimu. Koresp.

Nuo mūsų asmenybės kil
numo priklauso tai, kaip mes 
jaučiamės atsiskirdami nuo 
Mylimosios ar mylimojo.

VĖLIAVOS
IR SERVICE VELIAVOė

GEO. LAUTERER CO.
1S5 W. MAPIHON BT.

nX», iwePLAgs . BAftftfcM) » BADGBS

Atlyginkite ui Gerą 
Patarnavimą

VĖL IŠRINKDAMI

Michael 
P. Hogan

ALKRMANU 
13-to Wardo

Vasario (February) 23 d., 1943
Nenuilstantis pasidarbavimas Alderman Hogan’o 

kas link įvairių pagerinimų 13-tam Wardui — įgijo 
jam endorsementą Regular Democratįc Organiž&ci- 
jos, South Town Civic and Improvement Associacijos. 
Jis taipgi buvo endortuotas Lietuvių Demokratų 13-to 
Wardo, Polish Home Owhers associacijos ir Italian- 
American associacijos.

VASARI014 DIENOS MINĖJIMO REINAS 
LIETUVOS IŠLAISVINIMUI Gi KRAUJAS 
AMERIKOS PERGALEI

Likimas mums skyrė tu
rėti dvi tėvynes. Lietuvoje 
gimėm ir augom, bet sveti
mą rusų jungą vilkdami, be
turėdami apžvietos, atsilikę 
nuo pasaito kultūros, skar
dome dvasiniai Ir medžiagi
niai ir jutome, kad pasauly 
kur nors yra geriau, ypač, 
mus pasiekdavo balsai iš 
Amerikos, kad čia žmonės 
geriau valgo, gražiau rėdo
si, ką nori skaitė, rašo, na, 
ir karalių patys išsirenka. 
Tad toji laisvė mus vilioja 
ir mes būriais p. 
akis prasprūdę keliavom čia 
ir kūrėme sau naują gyve
nimą. Tačiau miela buvo ta 
savoji šalis ir mes jos už
miršti negalime ir neturime. 
Jos džiaugsmais ir nelaimė
mis dalinamės, ypač džiau
giamės jos laisve ir padary
ta pažanga.
• Šiuo laiku abi mūsų tėvy
nės reikalauja mūsų pagal
bos. Ameriką turime ginti, 
gi Lietuvą parblokštą turi
me prikelti.

Kaip jau žinome, kitą sek
madienį, vasario 14 3. visa

Didžiausiuose gyvenimo 
krisluose pirmutinis dalykas 
«■» nenusimink. (Hilty).

Kas laisvę brangina, bas 
perka War Bonda.

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa-

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
ParaAyta Adv, CHARLKS P. RAL 
“THE BASIC PRINCIPLES 

OF DEM0CRACY
. AND CtTEKENSHlP”

Ai knygutė tinkamai pritaikinta lenk
tam mpraUmui nuaueuklema ima-

J.

ARD centras ruošia meti
nę vakarienę vas. 28 d. vie
nuolyno auditorijoje. Sesu
tės parengs gardžią vaka
rienę ir bus įspūdinga prog
rama. Įsigykite bilietus. J.

Meilė, kaip Ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio velk DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCfV 

iltiv unrrHvMBirnJ

U yra ne 
vidfe neplliečlama 
reikli I n ga prtrtOn-
ftmol tiri e pllloty- 
MS kv«4linų. bet Ir 
plllei” ln u,n dėl pla- 
tenatn ilntodimo a- 
pte Suvienytų Vai* 
stuw vallilą. loję 
rra >2 klauatanul 
•U atsakymais II*- 
tSvh» Ir analų kai-
bose, kurie yra CRatMb P. Ka) 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
ka II n rūmo. Knygutės kaina yra 35c.

“bingo” vakarui, kodėl mes
negalime panašiai daryti - **UV, VilGrlOS P< Kai 

KviečiaS^toilankX Nd SO- WESTERN AVĖ.

atgailėsite, ftas, gal, lr tur- Chicago, Illinois

tingesniais išeisite. Koreap.

Chicago lietuviškoji ir pa- 
trijatiškoji visuomenė iškil
mingai minės Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Vi
sas tos dienos pelnas eina 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lams. Gi kraujas — Ameri
kos pergalei. Kad stipriau 
įamžinus tą brangią dieną, i 
jau 85 asmenyš pasižadėjo! 
aukoti kraujo Am. ftaud. ' 
Kryžiui. Jei dar kas galėtų 
paaukoti kraujo, tuojau re
gistruokitės pas J. Daužvar-

i m^us e ai
dienę ir IjUomi prisidėkite 

fcmd.ru prie kraujo legijono. Galima
Pašaukti Hemlock T680.

■ , - . .
Programa bus įvairi, iš

trauka iš operetės “Sudiev 
Lietuva”. Choraš iš 75 bal
sų, solistai, kalbėtojai, gar
bingi svečiai svetimtaučiai 
ir tas nepaprastas asmuo, 
kurį ne viai turi garbės tu
rėti, tai buvęs Tautų Lygos 
pirmininkas dr. C. J. Kam
bro. Visi gražiai pasirody- 
kime skaitlingai atsilanky
dami į Orchestra Hali, 220 
S. Michigan Ava. Pradžia 
lygiai 2:80. PasiVėlininto ne
bus. E. 8.

Lietuviški juokai
Jaunimo Dramos Ratelis 

ruošiasi prie vakaro “Lietu
viški juokai”. Tai bus pir
madienį, vasario 15 d., šv. 
Kryžiaus parap. salėj, 7:30 
vai. vak. Dalis pelno skiria
ma Šv. Kryžiaus parapijai.

TownoflakieČiiai, nepraleis 
kitę progos! Ir iš kitų kolo- 

, nijų kviečiami lietuviai at* 
vykti. Visa programa susi 
dės iš įvairių juokų.

Laikas dabar pilnas rūpes

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame LaikrodUue, Laik
rodėlius, Auksinius lr Deiman
tinius žiedus, Ratomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS •
KAINAS.

Turime didelį 
a s l r inkimą
uzikalBk'ų Instrumntų, Muzi

kališkų Kh; k **........
dų ir kitų 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėliui, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikaliu! Instrumen
tus. ■ <•?'''■

yguT Stygų,” ftekor- 
visokių muzikalių

SSh.

AGHING-STIFF 
SORE MUSCLES

Iredn warm Dlooa to acning mu»cre»

■MMtard plaater! In 3 strengths.

JOHN A.
JKUKI.RY — WATCltBIAlUBR 

— MtJSIC .
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAPAYETTE 86lT

.------------------------ -

MIĮSteroLF WHOLE8ALE
UODUI 
pMFAtOŠ

KOL D.

kt •entfeb'* H»#8. »»V.8t
>48.00 lr tfS.00. Visi gaMUMU«M 
lanarvam trrojlmut.

lRWl btfl 
[AMOOUN

SMUtkOS, Tbnor B.
«<S.OO. >8.50, Įią.to
STRIUNINIAI BASA

n* SiB.OO. ytrlOnos <Jtt visų ytrt- 
minėtų lnętrumentų, BA88 tat

lopomi

tfcMs, THOboma BantpkMM ir 
tfcitti Umnikoiaa ir šaitanam*.

aasuase-l I

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGtčtę

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan

Association
or ckiirAOo

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
J. SABAMAtMUS

ouummns
„ relieve mbaty of -

CHEST COLDS
Utis geto ab reėable mg

At tke Ant sien •! the biėkns ėuln- 
tayiete catchiac celd—their cheste and 
IhėMts ate rubbet) Stth MusMHIk—a 
preduet msde etfteiaUį/ to. promptly 
relieve dlab-ese of eoida and rėitltlnj 
tronehial and croupy eoucha.

The CklftU kfcvė sivayt fttd tipStt 
care, so mother—be assured of uslnr 
lest riekt tu Best protnet t>A 
whea you ūse Musterole. Jt’s mere 
tlMfi an ortlhfcfy “salvų”-—StŪtMrih 
helps break up local eonrestiobl 
IN I STRfcNGTHSi CkUdtM*h MRS 
Musterole. Alse Reyular and Ex 

fbr%a atren<er produet,

MUsteroK
BEGEMAN'Si

4184 ARCHER AVE» 3142 W: 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuoįamas
Nrannu'nklt M-np. -eMrthi-tu HlMtNMnhD. ivvralinui. HAMytl, nrs 
daugiau Jų tw<l<rtMuna. Jutim naiki* natai-)tl, kad duotų Jum- daug 
metų pataeMsviMių. Hl< Mn, Idile Rea ir kl« kmUnlkal Kali
ma patatnytt.

Apkainavlmas Veltai be Obligacijos

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

MU ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Weatom Avonue. Chicago
.. TelefdlM — REPUBLIG Mftl

I .U-------' "*■■ ■

Rtotttrm

K. BAJVTEK,

MOTtJAL uųvoft co.
4707 Se. Halsted 8t

VHofon^ Boriso 0014
IMMMNBBMMHIH

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
194 3

SUPREME
' LAVINOM and LOAN 

AMOCUTION

4%
1761W. 47th Stroot

BABARTINft
DIVIMUrtŲ
RATA

iilfrW,il iii

Gražiausias Pasirinkimas Junavedėms
TRlMNAMOŠflB 

tUUMOHBI

PILNAS PASIRINKIMAS 
BtJlUnStjlD — SUkMBOV dbš

siorę n kailių
JkuftaVedftmjl fiyral lr SūktollB Mtoų specialybė *

toros ka.Į
CKtoto KWB1 ■HVVUIkVM

ATEimmt tu PaTto mmatvritb auAvtiMt

PEOPLES CLOAK and BNIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yatds fc>88

ibi & Dstotok ir Smhr Mste
pyimi

NEtniuprr rvr sūna — namuose — avKicost *- r»j 
AR VAMNMANl LAtlRUOSfi — VISA CRIOAOOS IR

APTUNKĄS UttfcVlM KAMMRM fttl AtYRARLAV* - ||

fURGliTI-f 8
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vfcnintilis k Smasteosria 
VUMHnto Listavių Programas 

Amerikoj! , ' .
vuarcoura rkiaii 

•EKMAnn ' n vnt »- a, 
ttTOMtŠ 8iM V< vnk.
PKMKTADIENIAIS 7 v. vi .

Phone: OROvehili 2ZU
V *

&
1 ‘ 'X. a*

a' ’ • L. WHFC-I45OWI.
»af • ’ L; C. *4 •*** O. * J< •

fcmd.ru


t

DTENftASTIS bRAUGAS Pirmadienis, vasario 8, 1943 £

METINIAME DRAUGO KONCERTE
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITE Susipažinkite Su "LIETUVAITE"

Sekmad., Vasario-Feb, 21 <
SOKOL SALĖJ 2345 s m.

•' •
— ■■■■■■■_ ■ ■ ■ ................. ......... ■ .

Tikietų Kainos . . . ...........................75c, 1.25 su Taksais

>

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

ANTRAS MICIONŲ SŪNUS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Pvt. Adolph Mic'.ūnas

Pvt. Adolph Miciūnas, gi
męs 1921 m., gegužės 31 die 
ną, Chicagoje, III., baigė Šv. 
Panelės Nekalto Prasidėji-’ė * *
mo lietuyių parapijos pradi
nę ir Šv. Ritos aukštesnę 
mokyklą. Specializavos “te- 
chnical training", Mėgo 
baseball. Dirbo Crane Co. 
mašinistu. i

Pvt. Adolph Miciūnas į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 m., gruodžio 22 dieną. 
Dabartinis jo adresas: Ba
ttery D-28 C. A. T. B. Camp 
Wallace, Texa8.

Pvt. Adolph Miciūnas tų-, 
ri brolį kunigą Antaną Mi- 
ciūną, M.I.C,, kitas brolis, 
yra kariuomenėje ir jis da
bar randasi Panama Canal 
zonoje, jis yra Staff Ser-, 
geant. Trečias Adolph bro
lis, Pranciškus, dabar lanko 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, Pranciš
kus Adolfui linki geriausio; 

. pasisekimo armijoje. Dvi

Adolfo seserys, Emilija ir 
Sofija, yra baigusios Šv. 
Kazimiero Akademją.

Pvt. Adolfo Miciūno tė
vai yra Brighton Park žy
mūs veikėjai, ypač Labda
rių draugijoj (P. Miciūnas 
yra buvęs skyriaus pirmi
ninkas) ir Marijonų Bandra- 
darbių draugijoj. Miciūnas 
yra parapijos komiteto na 
rys.

KLAIDOS 
ATITAISYMAS '

Pereitą penktadienį, vasa
rio 5 dieną, “Drauge” til- 
pusiųjų dviejų brolių karei
vių, Juozapo Semenavičiaus 
ir Jono Semenavičiaus, fo
tografijos ir gyvenimo ap
rašymai. Ten parašyta, kad 
Juozapas ir Jonas Semena- 
vičius (abu broliai) baigė 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos pradžios mokyklą. 
Tai yra klaida. Juozapas 
Semenavičius baigė Šv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos pradžios 
ir Šv. Ritos aukštesnę mo
kyklą.

Šeši broliai 
armijoje

Mrs. Elsie Tracy, chica- 
gietės našlės, šeši sūnūs yra 
Dėdės Šamo armijoje.

Didelis, nuoširdus TT. Marijonų 
Bendradarbių Metinis Seimas

TT. Marijonai darbuojasi 30 m. Amerikoje
Vakar įvyko didelis, labai 

svarbus ir sėkmingai nuo
širdus TT. Marijonų Bend
radarbių Chicagos Apskri
čio seimas, Aušros Vartų 
parapijoje. /

Seime, atskiromis dovano
mis, prisirašimais prie Kun. 
Navicko Atminties Klierikų 
Fondo ir kitais būdais buvo 
surinkta $4,510.06. Tai tik
rai yra rekordinis seimas.

Tas rekordas ir tęsiasi ki
tuose atvejuose, nes šiame 
16-tame TT. Marijonų Bend
radarbių seime dalyvavo 52 
draugijos su 155 atstovais.

Šio skaitlingo seimo pir-1 
mininkas buvo Antanas Phi • į 
Įlips; vice-pirmininkėmis bu-1 
vo ponios Navickienė ir Pu-| 
kelienė; sekretoriais buvo į 
KL Tamulis, panelė Jakšty- 
tė ir A. Daugirdas.

LIETUVIU KRAUJAS AMERIKOS 
PERGALEI IR LIETUVOS LAISVEI,

Krauju pareikštas pasitikėjimas Jung
tinėmis Valstybėms, kad Lietuva bus 
laisva!

Dešimtas aukštas Raudo-; 
nojo Kryžiaus namo tikrai 
ūžte ūžė lietuvišku šnybdė- 
siu, kai kiekvienas elevato
rius atgabeno daugiau ir 
daugiau nuoširdžių pasiry
žėlių aukoti savo kraują 
Amerikos kariams, kurie ko 
voja už Demokratiją ir ma
žųjų tautų išlaisvinimą.

Buvo manyta, kad tik ke
lios dešimts Lietuvos Nepri
klausomybės Paminėjimo 
Bendro Komiteto nariais ir 
dalyviai bus susirinkę pasi
aukoti Raudonam Kryžiui 
su krauju. O su ponios Dauž- 
vardienės nuoširdžiu pasi
darbavimu virš 110 pasiry
žėlių lietuvių pasiaukavo ir 
davė vieną paintį savo krau
jo, kad kareiviai kovojantie
ji karo lauke susižeidimo 
laike būtų sustiprinti ir gy
vybė išgelbėta.

Taip, ten buvo visokių 
luomų ir visokių asmenų iš 
plačios Lietuviškos Chiea- t 
gos ir apylinkės. Visi links- . 
mai ir noriai aukojosi ir sa
vo gyvu krauju pareiškė, 
pasitikėjimą Dėdei Šamui? 

Jaunieji kareviai vartodami 
aukojamą kraują gelbės ko
kiu nors būdu išlaisvinti pa 
vergtą Lietuvą ir kitas ma- 
žiąsias tautas nuo žauraus 
nacių prispaudimo.

LABAI GRAŽUS GESTAS
Grupės ęrganizatorė, po

nia Dažvardienė, tikrai ma

loniai priėmė kiekvieną 
kraujo aukotoją ir dar šir
dingiau atsisveikino su vi
sais. Pačios Raudono Kry
žiaus slaugės ir darbuotojos 
tikrai mandagiai ir noriai 
patarnavo visiems. Reik at
siminti, kad kiekviena Rau
donojo Kryžiaus darbuotoja 
dirba be atlyginimo, iš pasi
šventimo mūsų krašto gero
vei. Po kraujo suteikimo la
bai gražiai kiekvieną pavai
šino ir apdovanojo gražia 
spilkute. Labai daug žmonių 
prižada antrą, tretį, ar ket
virtą kartą grįžti.

Tarp kraujo aukotojų bu
vo tokių žymių asmenų kaip 
Konsulas Dr. Petras Dauž
vardis, Kun. Pi P. Cinikas, 
MIC., Draugo Administrato
rius, ponia Wiltrakienė, ku
ri turi net penkius sūnus ka 
riuomenėje, ponia BieŽienė, 
Adv. Antanas Olis ir kiti. 
Aukotojų vardai tilps vėliau 
spaudoje.

Tikrai yra malonu žinoti, 
kad sveikata yra tokia gera, 
kad galima pasiaukoti už 
krašto kareivius ir gydyto
jai prižiūri, kad kiekvienas 
būtų sveikas ir kad nekenk
tų >sveikatai.

Vienas jaunas vyras pasi

SUNAIKINO 26 JAPONŲ 
LĖKTUVUS

("D raugas” Acme telephoto)
•

Capt. Joseph Jacobs Foss, 
Sioux Falls, S. D., sunaiki
no 26 japonų lėktuvus. Jis 
dabar yra žymiausias ame
rikietis oro atakose. Capt. 
Eddie Rickenbackeris ano 
pasaulinio karo herojus; yra 
numušęs 25 vokiečių lėktu
vus kovoje.

Motina sūnų
įspėja/ o jis...

Šiomis dienomis Chieagc- 
je buvo nagrinėjama byla, 
kurioje buvo kalti nam au 53! 
metų amžiaus vyras, kad su 
mušė savo mo'.ną ir nue jo 
mušimo jo motina mirė. Sū
nus aiškinos, kad jis grįžęs 
iš darbo rado motiną . ant

Maisto registracija 
prasidės vasario 
22 dieng

Chicagoje nuo vasario 22 
dienos prasidės registracija 
dėl kenuoto maisto raciona- 
vimo, kuris prasidės nuo ko
vo 1 dienos. Registracija 
įvyks pradžios mokyklose. 
Šioje registracijoje gyvento
jai gaus war ration book No. 
2. dėl kenuoto maisto. War 
ration book No. 1. yra nau
dojama dėl cukraus ir ka
vos, jau ano gegužės mėne
sio, 1942 metų.

Namų šeimininkė turi vi
sus asmenis, esančius jos na 
muose, užregistruoti. Regis
tracija vyks 333 pradžios 
mokyklose ir registraciją pa 
dės pravesti 9,000 mokytojų. 
Chicagoje bus užregistruota 
apie 3% milijoną žmonių.

Taisomas tiltas
Pereitą penktadienį buvo 

uždarytas Loomis gatvės 
tiltas dėl taisymo ir trafi
kas buvo nutrauktas į visas 
gatves, šiandien ir rytoj 
Loomis gatvės tiltas bus už 
darytas nuo 9 v,ai. ryto iki 
4:15 vai. po pietų.

mu

Raudonųjų ir japonų laika atima 
šimtams amerikiečių gyvybes

grindų perkritusią ir sumuš
rašydamas sakė, “Tai yra Motina mirė. . 
mano paskutinis kartas nes Sūnus teisme sakė, kad 
ir man tenka važiuoti į ka- ih “ylėjo ir nerau-
riuomenę! Gal ir man teks Teismas sūnų rado kaltu 
vartoti šį kraują kovoje". motinos nužudyme. Sa-

koma, kad sūnus motiną. 
mirtinai sumušė kada ji sū
nų apibarė už įsigėrimą.

Sūnui už motinos mirtiną 
sumušimą gręsia nuo 1 iki 
14 metų kalėjimo.

Sekantiems metams buvo 
išrinktas Chicagos Apskri
čio pirmininku Ant. Phi
llips, iš Bridgeporto.

Seimas ypatingai nutarė 
paminėti TT. Marijonų 30 
metų Jubiliejų darbavimosi 
Amerikos lietuvių tarpe.

Tolimeshės žinios apie pa
tį seimą ir pravestas revo
liucijas tilps sekančios die-
nos “Drauge.” XXX

PASTABA
Šiuomi norime paskelbti, 

kad N. P. Seserų Gildą su
sirinkimas neįvyks šį antra
dienį, Vasario 9 d., 1943, bet 
perkeltas į kitą antradienį, 
būtent, Vasario 16-tą dieną 

Kun. J. A. Dambrauskas, 
Dvasina Vadas

Father Hubbard yra dide
lis žinovas Alaskos ledų. Jis 
prieš trejetą sayaičių grįžo 
iš Aleutian salų.

Father Hubbard Chicago
je, Sberanan viešbutyje, per 
eitą penktadienį, pareiškė, 
kad Rusijos neutralumas su 
Japonija šimtams Amerikos 
kareivių atima gyvybes 
Aleutian salose.

ŽŪVA VIMO SUTARTIS
Father Hubbard pastebė

jo savo kalboje, kad rusų ir 
japonų atnaujinta žuvavimo 
sutartis, kuri duoda japo
nams teisę žuvauti Kamcha- 
tka įlankoje, netoli Aleu
tian, pasinaudoja pulti Ame 
rikos bazes.

Japonai turi gerą oro spė 
jimą. Jie žino kada rūkai pa

kils. Japonai prieš rūkų pa- ---------------------------
kilimą puola amerikiečių ba-' 
zes. Kai tik rūkai pakyla, Du chicagieČiai 
tai jie pasislepia rūkuose ir... 
amerikiečui negali jų ata-NaV* nuostolių 
kuoti. surašė

ĮDOMUS ĮVYKIS
! Navy, vasario 5 dieną, pa 

Father Hubbard iškėlė skelbė nuostolių sąrašą, ku- 
įdomų įvykį. Kartą rusų lakusiame pažymėta, kad *7 jū

rininkai mirė, 13 sužeistų ir 
47 dingo. Tame sąraše pa
žymėta, kad du chicagieČiai 
yra dingę.

Nuo 1941 metų, gruodžio
7 dienos laivynas, skaitant

nai grįžo iš Amerikos ir su 
stojo keliom valandom AlAs- 

koje pas amerikiečius. Buvo 
pietus. Amerikiečiai pakėlė 
toastą už Amerikos pergalę 
ir japonų sumušimą. Rusai
atsisakė gerti nes girdi, jie navy, marine corps ir coast 
esą neutralūs su japonais. Iguard vyrus, iki vasario 5

Father Hubbard nori, kad 
karas Paclfike greitai baig-

dienos turi 22,739 vyrus nuo 
stolių z(casualty) sąraše.

tusi, bet jis mano, kad jis 6,461 jūrininkas mirė, 4,020 
bus ilgas. [buvo sužeisti ir 12,258 dingę.

Ilgo gyvenimo 
paslaptis

Roadhouse, U. William 
De Long vasario 5 dieną su 
laukė šimtą metų. Jo ilgo 
gyvenimo paslaptis glūdi 
štai kame: paveldėjime ir 
valgio prisilaikyme. *

De Long griežtai prisilai
ko valgyme dieto. Jis per 
dieną išgeria tik vieną puo
duką kavos ir tam tikrą 
kiekį pieno.

De Long kovojo civilinia
me kare ir buvo du kartus 
sužeistas.

De Long motina išgyveno 
92 metais, o jo senelė išgy
veno 108 metus.

103 metų amžiaus 
farmeris grįžta į ūkį

I
Metropolis, 111. George 

Herman, 103 metų amžiaus, 
pereitais metais buvo atsi
sakęs nuo ūkininkavimo, bet 
šiais metais planuoja apsėti 
5 akerius žemės kornais ir 
jais šerti kiaules ir vištas 
Matyti 103 metų amžiaus 
vyrui nubodu be ūkininka
vimo, todėl vėl grįžta prie 
ūkio. Jo tėvas išgyveno 106 
metus.

Kas myli savo tėvynę ir t 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.

X Išganaitienė, 1527 So. 
49 Ct., Cicero, guli šv. Kry
žiaus ligoninėj po sunkios 

operacijos.

X Juškienė, Brighton Pa
rko gyventoja, trečiadienio 
rytą bažnyčioje ūmai «usir- 
ko iki netekimo sąmonės. 
Nepajėgus atgaivinti, pa
šaukta ambulansas ir ligo* 
nė nuvežtas į ligoninę.

X Biznierių Ivanauskų 
(726 W. 18 St.) ir Pankaus- 
kienės-Lorencų (2021 Canal- 
port Avė.) galima gauti dar 
ir pirmaeilių tikietų į dnr. 
“Draugo" koncertą, ruošia
mą vasario 21 d., Sokol Hali.

X Dr. Kadzewick, kurio■s
pacientams priimti ofisas 
buvo prie W. 69 ir S. West- 
em Avė., išvyko į kariuo
menę. Pirmiausiai apsistojo 
Camp Grant. Kariuomenėj 
jis Lio jau pakeltas į kapi
tono laipsnį.

X Joe Kazik, savininkas 
rakandų krautuvės adresu 
4140 Archer Avė., ne tik įsi
gijo tikietą į “Draugo" kon
certą, bet dar pažadėjo dien
raščio parėmimui aukoti 
stambią auką. Jei ne per šį 
koncertą, tai kita proga to
ji dovana bus sunaudota. 
Nuoširdus ačiū geram dnr. 
“Draugo” bičiuliui, rėmėjui.

X John T. Janulis, sūnus 
plačiai Bridgeporte žinomų 
Tarno ir Frances Janulių, 
gyv. 3430 S. Morgan St., ne
seniai išvyko į Kariuomenę 
ir dabar randas* Signal 
Corps, Atlantic City, N. /. 

Jis yra baigęs Illinois Ins
titute of Technology, ir vė
liau dirbo Insurance Ex- 
change Rūmuose.

X Jonas ir Elzbieta Pau
lini, žinomi ne tik Brighton 
Park, bet ir visoj Chieagoj 
lietuvių katalikų draugijų ir 
organizacijų veikėjai-rėmė- 
jai, šiomis dienomis paliko 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių draugijos amžini nariai. 
Pauliai gyvena adresu 4322 
S. Artesian Avė.

X B. Urbelytė, duktė pla
čiai žinomos Tovvn of Lako 
duonkepyklos, adresu 1800 
W: 46 St., savininkų F. ir B. 
Urbelių, vieši pas savo bfo- 
lį, kuris randasi U. S. Navai 
Training School, Norman. 
Okla. J. Urbelis liuosnoriai 
įstojo į kariuomenę.

SKELBKITĖS "DRAUGE"
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