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Penkiolika japonų karo laivų sudaužyta

Tai pasėkos vienos savaitės kovu 
GuadaĮcanal salos apylinkėse

Amerika prarado sunkų kruizerį
Chicago ir vieną naikintuvą
WASHINGTON, vas. 16. Kovos buvo prasidėjusios 

— Penkiolika japonų laivų, sausio 29 d., kai Amerikos 
tarp kurių 12 naikintuvų, laivai ir lakūnai užtiko su- 
nuskandinta, arba sugadin-, koncentruotą japonų laivy • 
ta vienos savaitės vykusiose ; ną, pasiryžusį prisiartinti 
pašėlusiose su Amerikos lai- prie GuadaĮcanal salos pak-
vynu ir oro jėgomis kovose 
Solomon salų zonoje.

> Amerika prarado du lai
vus: sunkų kruizerį Chicago 
ir vieną naikintuvą.

rančių ir iš salos evakuoti 
kiek galima daugiau japonų, 
kuriems ten buvo pasidarę 
jau per ankšta.

Tose pačiose kovose japo
nai prarado 60, ar 61 lėktų-

U. S. sužeisti kareiviai ivą 0 amerikie{ia1-22-
Kruizerį Chicago japonųparvežti iš Solomons

BATTLE CREEK, Mich.. 
vas. 16.—Iš vakarinio Paci- 
fiko kovų zonos čia trauki
niu parvežta 175 sužeisti 
kareiviai ir sutalpinti Percy 
L. Jonės armijos ligoninėje.

Kuone '-visi subandažuoti. 
Kai kurie traukinio vagonus 
apleido be pašalinės pagal- 

< bos. Daugelis ėjo kriukiais 
pasiramsčiuodami ir šlubuo
dami. Daug kitų iš vagonų
išnešta nešyklomis.

Kuone visi sužeistieji yra 
iš vidurinių vakarų valsty
bių. Jie džiaugiasi grįžę į 
savo gimtinį kraštą, bet kai 

-kurie apgaili paliktus kovų 
” zonoje savo draugus, kurie 

turi toliau ten grumtis sj 

japonais iki jie bus nugalė
ti. *

Armijos ambulansais jie 
nuvežti į ligoninę ir ten pir
miausia aprūpinta atitinka
muoju maistu. Paskiau su
registruoti ir paskirstyti į 
kambarius.

U. S. oro jėgų naujas 
vadas Europai

lakūnai sunkiai pažeidė aati- 
sio 29 d. Sekančią dieną krui 
zeris buvo tempiamas į ar
timiausią bazę. Bet japonų 
lėktuvai tempiamą krui
zerį užatakavo ir nuskandi
no. Dvylika iš trylikos japo
nų lėktuvų per šias atakas 
numušta.

Laivyno departamentas 
nepaduoda nuskendusio nai
kintuvo vardą Be to, pareis 
kia, kad nuskandintų laivų 
personalų nuostoliai nedide
li.

PRANCCZŲ KARO LAIVAI PASIEKĖ AMERIKĄ

"Draugas” Acme photo

Milžiniškas prancūzų karo laivas “Richelieu” atvyko į New York su kruseriu “Mont- 
calm” ir dvejais destrojeriais. Jie bus paruošti kovoti su alijantais. “Richelieu-’ yra di
džiausias ir geriausias visų prancūzų karo laivų.

Charkovo likimas dar nežinomas
........... , .. , . , . . vokiečiai atsimeta

vokiečiai sako, kad rusai greta miesto įš Rusijos
MASKVA, vas. 16. —So- 

vietų vadovybė skelbia, kad 
rusų armijos triuškina vo
kiečių liniją apie 400 mailių 
ilgu frontu—pradėjus Oriol 
provincija ir baigus Tagan- 
rogo apylinkėmis.

Aplink Charkovą tačia i
LONDONAS, vas. 16. — smarkiausios kovos vyksta. 

Informacijų ministras Bren- i Sio mie9t0 ukimaa d„ ne.

kals. Be to, sovietai atnau
jino atakas pietrytuose nuo 
Hmen ežero. ^Rusai buvo

Britu imperija 
pasiliks kaip buvu

den Bracken Empire Press žinomas. Nė pati sovietų va
unijos susirinkime čia pa
reiškė, kad ir po karo Britą- 
nijos imperija pasiliks kaip Wa kovų pasekų
buvus krūvoje ir nepalauž- j 
ta | (Vokiečiai per radiją pri-

Bracken sako, kad impe- pažįsta, kad rusai jau įsi

dovybė apie tas kovas nepa- 
duota aiškių žinių. Gal lau-

t

rija turi pakankamai stip
rumo apsiginti priešų ir ji 
neturi būti stumdoma kai 
koks driskalas.

į CHUNGKING. — Kinų 
LONDONAS, vas. 16. —( laikraščiai pripažįsta, kad 

Maj. gen. Ira C. Eaker pas- šįame kare pirmiausia turi 
kirtas U. S. 8-osios armijos būtį nugalėta Vokietija, 
oro jėgų vadas Europai. Jis1_________________________________

laužę į Charkovo priemies
čius. Tačiau vokiečių divizi
jos atkakliai gina miestą. 
Galimas daiktas, kad vokie
čiai apleis miestą).

(Taip pat per radiją iš 
Berlyno skelbiama, kad ru
sai Charkovą atakuoja ma
siniai tankais ir pėstinin-

Vichy gyvenę 137 amerikiečiai 
internuoti Baden-Baden, Vokietijoj

Daug nesmagumų turėta dėl
internavimo ir šunų tam viešbuty

BERNAS, Šveicarija, v.a3. “ Rašau pirmąjį laišką
16.—Kai vokiečiai okupavo' iš internuotųjų stovyklos 

ir likusiąją Prancūzijos pie- (camp) Baden-Baden. 
tinę dalį, Vichy mieste gy
venę 1Š7 amerikiečiai — di

plomatai, laikraštininkai ir
kiti civiliniai, iš ten buvo 
nukelti į Liurdą ir laikinai 
internuoti. Paskiau naciai 
juos visus internuoti nukel- 
dino į Baden-Baden, Vokie- 

[ tiją.

Dabar iš ten—Baden- Ba- 
den, čia gautas Ass. Pres3 
internuoto korespond e n t o 
Taylor Henry laiškas. Sau
sio 21 d. data jis rašo iš Ba
den-Baden čia Ass. Press 
biurui:

BERNAS, Šveicarija, vas. 
16.—Iš Berlyno pranešta, 
kad vokiečių armijos atsime

bandę įlaužti vokiečių liniją' ta Rusijos fronte tikslu su- 
tarp Volchovo ir Ladogo e-’trumpinti kovų liniją. Sako,
žero. Bet buvę atmušti, šiau 
rių link nuo Kursko rusai 
įsilaužė į vokiečių liniją, pa
reiškia vokiečiai).

Krasnaja Zviezda rašo. 
kad rusai rimtai gresia Ta- 
ganrogui.

15 japonu lėktuvu 
numušta Kiška 
ir Solomons zonose

vokiečiai apleido Rostovą 
ties Donu, Vorošilovgradą 
ir kitus svarbesnius mies
tus. Vokiečiai pasirengę ap
leisti ir Charkovą.

Amerikiečiai smogia 
atgal Rommelrui

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 16. — Gen. Rom- 
melis su savo tankais trum
pai pasidžiaugė įlaužęs ame- 

WASHINGTON, vas. 16.Į rikiečių liniją Tunisijoje.
— Laivyno departamentas Į Trempų laiku amerikie- 
paskelbė, kad Shortland sa-1 čiai atsipeikėję taip pat su

Užima maj. gen. Carl Spaatz 
A vietą, kurs nukeltas į š. Af-

riką.
Maj. gen. Spaatz paskir

tas amerikiečių ir britų ori
nių operacijų vadu Š. Afri
koj. Oro jėgų vadovybėje 
jis bus vyresnis už maj. gen. 
Eaker.

Britai atsisako 
^išlaisvinti Gandhi

NEW DELHI, Indija, vas. 
16.—Indijos legislatūroje iš
keltas vyriausybei pasiūly-

U. S. kariuomenė Š. Afrikoje kovose
a *

su priešu nebus paskirstyta
TUNISIJOS FRONTE, š. 

Afrikoj, vas. 16.—Gen. Ei- 
ęenhower, vyriausias sąjun
ginių karo jėgų vadas Š. Af
rikoj, nusprendė, kad Ame
rikos kariuomenė nebus su 
skaldyta į dalis, bet kovoti 
prieš ašį laikysis bendrai, 
taip kaip būta pirmąjam pa
sauliniam kare. Kaip britai 
ir prancūzai gali laikytis

mas besąlyginiai išlaisvint: i bendrumo, taip ir amerikie- 
indų vadą Mohandas Gan- čių kariuomenė bus savita 
dhi, kurs Poona internuotas jėga ir visuose žygiuose ko-

Britų vyriausybė atsisako 
tai padaryti.

operuos su kitų sąjunginin
kų kariuomenėmis.

Anot gen. Eisenhower, a- 
merikiečių kariuomenė, kai 
leis karinė situacija, bus pa
skirstyta į divizijas, kurios 
sudarys korpusus, o korpu
sai—kovinę armiją.

Gen. Eisenhower šį kartą 
daug užimtas pastangomis 
prancūzų kariuomenę dau
giau mankštinti ir ją aprū
pinti amerikoniškais gin
klais. Ši kariuomenė turi ne
pakankamą ginklų kiekį. 
Bus pasirūpinta ją įginkluo
ti taip, kaip įginkluota ame- 

’ rikiečių kariuomenė.

los srity, Solomons, japonai 
koncentruoja galingas ori
nes jėgas.

Praeitą šeštadienį apip 25 
iki 30 priešo lėktuvų bandė 
atakuoti U. S. plaukiančius 
krovinius laivus. Amerikie
čiai lakūnai tačiau priešui 
atkirto kelią. 11 zero (japo
nų) lėktuvų sunaikinta.

Be to U. S. lakūnai ataka
vo japonus Kiška saloje. 
Ten numušė dar 3 zero lėk
tuvus.

Nuo praeito rugpiučio 7d. 
iki šioliai Solomons zonoje 
814 japonų lėktuvų sunai
kinta.

LONDONAS, vas. 16—Iš 
Berlyno per radiją paskelb
ta, kad Vichy vyriausybė 
pasiryžo įstatymo keliu pa
skelbti prancūzams dviejų 
metų privalomąjį darbą. Sa
ko, visi sveiki prancūzai tu
rės dirbti.

tankais ūžtelėjo prieš ašį/ ir 
per šešias mailes atbloškė 
ją atgal.

Bet apie už 60 mailių piet- 
vakarų link nuo Faid perė
jos linija pasilieka įlenkta. 
Iš tenai amerikiečiai ir pran 
cūzai atsimetė. Gafsa bazė 
yra vokiečių okupuota.

Kongresas bandys 
suvaržyti autu 
vartojimą be reikalo

WASHINGTON,
— Kongreso abiejų rūmu 
bendrasis komitetas, kurs 
darbuojasi sumažinti vyriau 
sybės įvairias pašalines iš 
laidas, iškėlė sumanymą įvai 
rioms vyriausybės agenti- 
joms uždrausti nereikalingą 
automobilių vartojimą, išė
mus oficialiems ir karo rei
kalams.

Komitetas atranda, kad 
šiandie tų agentijų pareigū
nai automobilius vartoja 
taip, kaip buvo vartoję prieš 
kariniais laikais—visokiems 
pašaliniems — socialiniems 
reikalams.

Tas turi būti nutraukta, 
sako kai kurie komiteto na
riai. Tuo būdu bus sumažin
tos nereikalingos išlaidos

“ ... Liurde mes paimti į 
specialų traukinį praeito ket 
virtadienio vakarą ir ryto
jaus dieną rytą 7:30 išvežti 
į Baden-Baden per Bor- 
deaux, Paryžių, Nancy ir 
Strassbourgą. Skirton sa 
vieton atvykome 11:30 prie 
piet.

“Iš traukinio mes tuojau 
pasiųsti į nepaprastai Šiais 
laikais Vokietijoje luksusinį 
viešbutį, kur atradome aukš 
čiau pristatytus mūsų daik
tus.

“ ... Didžiausias inciden
tas buvo kova dėl šunų kiau 
simo. Mūsų partija nusivežė 
12 kambarinių šunų ir 4 ka
tes. šunims paskirta atskira 
neapšildoma patalpa. Vieš
bučio savininkas žadėjo juos 
maitinti ir prižiūrėti. Iš mū- 

vas. 6..glJ tarpQ §unų savininkai nu

kėlė protestus. Prasidėjo de
rybos. Per pora dienų buvo 
keliami pasiūlymai ir kontr- 
pasiūlymai. Pagaliau mūsiš
kiai laimėjo. Leista šunis 
laikyti pas save viešbuty su 
sąlyga, kad laikomi šunes 
nesukeltų jokių nuostolių 
viešbutyje ir lauke. Pasiža
dėta to prižiūrėti. Viešbučio 
savininkas sakė, kad už jo
kius pinigas negalima gauti 
sugadintų daiktų.

“Mums visiems leista lai
svai vaikščioti viešbučio apy 
linkėse nuo 9:00 ryto iki 
5:00 vakaro. Visas kitas 
laikas reikia būti viešbučio 
viduje.

“Maistas geras ir pakan
kamai, nors nepalyginamai

automobilių išlaikymui ir prastesnis kaip Prancūzijo-
daug gazolino ir padangų 
bus sutaupyta.

Mussolini neklauso 
karaliaus patarimo

LONDONAS, vas. 16. — 
Žiniomis iš Europos, Italijos 
karalius patarė premjerui 
Mussolini atsistatydinti, kad 
sudaryti naują valdžią, kuri 
rastų progos ir priemonių

. i padaryti atskirą taiką suVVASHINGTON, 'va.. 16 .P,iwlginink,is. Bet, sako-

. -Kar°. ,lePartamentas iš* ma, Mussolini atmetė kara- 
kėlė aikštėn, kad pietvaka- |įaug patarirroua ir nurody- 
riniam Pacifike kovose su
japonais 519 karininkų „ ir

Pranešta apie 
armijos nuostolius 
pietvak. Pacifike

mus.

kareivių daugiau sužeista. 
Visi sužeistieji yra kilę iš 40 
valstybių.

Sužeistųjų tarpe yra 15 
vyrų iš Chicago ir apylin
kių.

LONDONAS, vas. 16. — 
Didžiaisiais bomboneš i a i s 
britai bombardavo nacius 
vakarinėj Vokietijoj, Belgi
joj ir Prancūzijoj. Visi bom
bonešiai sugrįžo

je. Svarbiausia, kad neturi
ma cigarečių ir kavos.”

Rakau! ir vėl
atakuotas

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
vas. 16.—Gen. MacArthuro 
vadovybėje esamos sąjungi
ninkų oro jėgos antrąją nak 
tį paeiliui atakavo japonų 
bazę Rabaul. Pranešta, kad 
priešui sukelti dideli nuos
toliai.

Laivynas skelbia 
daugiau nuostoliu

WASHINGTON, vas. 16. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė daugiau kare nuo
stolių: 1 vyras žuvęs, 4 din
gę ir 60 sužeistųjų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
NETIKĖTA MIRTIS NENUILSTAMO IR ŽYMAUS 
VEIKĖJO, A. A. KAZIO DRYŽOS

Philadelphia, Pa. — Po,
tūlo laiko neva tai lengvo, 
negalavimo (nes ir dirbo, bei 
tą dieną buvo net ir bažny
čioje), sekmadienio vakare 
vasario 7 d. vietos nenuil
stamas ir žymus visuome-

A. A KAZYS DRYŽA

ninis veikėjas, Kazys Dryža 
netikėtai atsisveikino su šiuo 
pasauliu... O ketvirtadienį, 
vasario 11 d., po iškilmingi] 
gedulos pamaldų šv. Kazi
miero bažnyčioje palaidotas

Šv. Kryžiaus kapuose. Lai
dojo jo buvusio nuoširdaus 
draugo, a. a. Antano Užu- 
meckio sūnus. O visais rei
kalais, jam mirus, rūpinos 
gimininga šeima senojo Brie 
džio.

Kazys Dryža gimė* 17 d. 
sausio, 1876 metais, iš tėvų 
Jono ir Ievos Kvošytės Dry
žų Rubežninkų kaime, Lie
tuvoje. Baigęs valsčiaus mo
kyklą buvo, Rusijoj kariuo
menės puskarininku. Ameri
kon atvyko 1903 metais ir 
čia visą laiką dirbo vienoje 
cukraus rafinerijoj. Buvo 
nevedęs.

Apie jį, kalbant kaipo a- 
pie visuomeninį veikėją, vi
so nesurašytum net ir ant 
jaučio skūros. Tad tik vie
ną, kitą dalykėlį priminsiu, 
būtent: jis 15 metų išbuvo 
Šv. Kazimiero parapijos ko-

APSUPA AŠĮ Seserys Pranciškietės Apie žemės reforma Lietuvio piešinys 
naujoj misijoj Lietuvoje

Los Angeles. California. - 
Prelatas J. Maciejauska? at
vykusias seseris sutiko Los 
Angeles stoty j sausio 29 &.

(LKFSB) Katalikų žurna- 
, las “Leaves from the Gar- 

(LKFSB) Sukakties pro- den of st Bernard'’ yra įde
ga prisimenant nepriklauso-,^,, gražių pieįjnių j 
mos Lietuvos gyvenimą vie- pauako Pereitų metų Nr , 
- iš svarbesniųjų dalykų. jdStasji primena gražų ši-nu

‘ ir palydėjo į įrengtą vienuo- Į ten^a PrĮsiminti bežemių n mOnio stilių.
i lyną — puikų ir ruimingą j mažaže““Į *prūPįįm* nuo’, Apskritai amerikiečių ka- 
butą, tykioj, rinktinėj aPy- savais ūkiais. Didžiule ne- talikų apauda Podo daug. sim 
linkėj, kur parapijietės jau Paklausomoje Lietuvoje prą patįjų Lietuvai Taip nese. 
laukė paruošta vakariene.' vesta>mes reforma paliete ,.America„ Nr 16 įgi.
Manydamas, kad seserys at- -1.774,099 akrus. Dėka tos Į d_ .q- gtraipsrų k?riame ša.
vyks savaitę anksčiau, pa- feme®/®formos ^UV0 • lia kitų tautų sumini ir lie-.

ta 45,000 naujų farmų, ku- x . „.lx._ ,._j *___
riose įsikūrė sau namus ras
dami savam ūkyje pastovų 

darbą ir pragyvenimą

rapijonų pagalba, klebonas 
buvo surengęs bankietą sau
sio 24 d. seserims paremti, 
kuriame dalyvavo gražus 
būrelis geraširdžių asmenų dagiau kaip 200,000 asme

nų (skaitant naujakurius su 
jų šeimomis). Žemės ūkis 
Lietuvoje darė didelę pažan-

sau

ir sudėjo aukų naujo* mi
sijos reikalams. Seserys pra
dės eit savo pareigas apaš-Kai rusai užėmė Rostov ir drožė toliau į Vakarus, tai 

Anglija bombardavo Vokietiją ir Italiją (1‘); blogas oras įįį^jant, katekizuoiar.t" ir S4- Savo lim* eksPortu Lie 
trukdo stumimąsi į Tunisiją (2); britai atvyko iš Libi- vargonįninkaujant ....... —J------X 1jos (3); ir Pietų Italija buvo bombarduojama (4)

J?

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
(PLOKŠTELĖS^ , 

po 75c vienas ‘
Jeigu norite užsisakyti per paštą, prisiųskite vieną do

lerį už prisiuntimą ir supakavimą. Prisiųskite “money or
der.’' • C. O. D. rekordų nesiunčiame.

Skaičius lietuviškų 'rekordų yra- nedidelis. Gyvenant 
Chicagoje ar apielinkėje, gali pirkėjai patys atvažiuoti į 
Budriko Rakandų, Radio ir Jewelry Krautuvę. Atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10:00 vai. ryto, iki 4 vai. po pietų. Dėl 
patogumo, Antrad., Ketvirtad. ir šeštad. iki 9:30 P. M.

26166—Ar žinai, kaip gerai (polka) —. Mano tėvelis (valcas), 
(P. Sarp).

26107—Džiaugsmo valandos ICtyazurka) Kraic (paika)
26167—Senelis ganė aveles’fvalcas) — Žalioj girelėj (Sarsev.) 
26086—Smuklėj vainikėlis — Kur Nemunas Ar Dauguva (J.Ols.)

.14664—Rudens pasaka (slow fox) — Veltui praAysi (tango)
14065—Vyrai zukim (foxtrot) — Paskutinis sekmadienis (tango) 
14066—Nepamiršk manęs (anglų valcas) Ruduo (tango)
3001—Septynios pačios — Daktaro daina
3062 — Meilės karalaitis — Keturi ratai
501—‘Mylėjau mergelę — Močiutė mane bars- (Jezavlto R. Ork.)
503—Gegutės polka — Vestuvių polka — (Jezavlto R. Ork.)
16073—Keikia tepi (dvi dalys). A. Vanagaitis
16136—Nelftplldomas praftymas. Piršlybos Amerikoj (Stankus)
16141—Gul Šiandienų, Sveikas Jėzau Mažinusia (J. Kutenąs)
16152—Pasaulis stovi. Man tik rodosi (A. Vanagaitis)
16192—ftjo Mikas (J. Dirvelis). Trauk simniski (J. Divelis)
16191—Panelės patogumus (Penn. Angliakasiai), Tamoftlaus polka

(Penn. Ang.)
16200—Seni. duok taboko, Eiva boba pupų kult (J. Butėnas)
16204—Polka Jovalas. 1, 2. 3 Brrr... kftpletai (Dineika)
18214—Marsailete. Sudiev, panaitėle (St. Pauras)
16239—Dziedukas (valcas), Tykiai, tykiai (Vyrų oktetas)
16345—fttrdte mano (tango). Tavu‘saldžiu mylonlu (tango)
16258—Skudutis (vaicus), Šarkis gulljotas (V. Niekus)
16261—Svetima padangė, (St. Pauras), Studento sapnas (Giraitis) 
16212—Pupų senis. Augo miške baravykas (J. Butėnas)
13247—ii s-tas (dtalog.), Dumblas (dlalog.), Dineika 
16266—AržuolIntai pamatai. Mokslus, darbas žygiu šuoliai (St. Pauras) 
16269—Kur tas Šaltinius, Prlrodlno seni žmonės (M. Petrauskas) 
16270—Turkų vestuvės, Rytų daina (L. V. N. Ork.)
16278—Kaukazo vaizdelis, dalis 1 Ir 2. (b. V. M. Ork.) •
16298—-Tekėk dukra už čigono, Ar aS nejauna, ar nevainikuota

(K. Menkellunlutė)
2602?—Linksma giesmę mes užtrauksim, Sveikas Jėzau gimusia 

(Brk. Choras)
26023—Gul šiandienų — Atsilankiau Betlejun (Ur. Chorus)
26028—Dul-dul dudelė (K. Petrauskus — Berneli, nesvoliok

(M. Petrauskas)
26039—Nepagelbės mergužėle gali lbs ašarėlės (J. Kutenąs)
2604U—Neverk, brangi (A. Sodeika) — Aria Ift operos Rigoleto

(A. Sodeika)
26U45—PusiaunaktJ musus baugiai — blusa (P. Oleku)
26047—Dzungullukai — J'raftau pasakyti (L. Sipavičiūtė)
26048—Kad galėčiau — Varguolis (R Sipavičiūtė)
24056—Visiems tinka Sesutė (valcas)
26063—Žvaigždutė (one step) — Mano brangioji (valcas),— Kauno 

orkestrą
26(>65;—Kazhek — Kusgodojuu aS godeles (J. Babravičius)
26071-—Gaidys (polka) — Klaipėdos valelis
2607 4— Pas malūnėlį (valcas) — Ant kiemelio (polka)
26068—Eisim grybaut — Kareivėlis 
26077—Kam ftėrei žirgelį — Ift rytų Sulelės
26078—Panemunės (valcas) — Pilkas kaip tilvikas (Armonika solo) 
26080—l'rfdas maifte (A. Vanagaitis). Godeles (K. Kriaučiūnas) 
26082—Suktinis — Ola. ir E. Itakausk.) — Tai gružuinas dukrelės 
26083—Neskubėk (pulku) — Greitus žirgelis (polka)
26085—Kuku vairus — Tėvynės imlka 
26086—Nauja polkų ■— Bučkio valcas
26087—Bernužėli, neverk pačios — Sibiro tremtinys (J. Ols.)
26091—IJnksmas jaunimėlis — Agotėlės vairas
26092—Ant marių krantelio — Prlrodlno seni žmonės (J. Butėnas) 
26(194—Ganėm aveles — OI čia-čia (Struinsk.)
26095—la'vendrells — Grybui (M. Struinsk.)
26097 —Gaspadlnė Rozalija — Jonas pus Rožę )St. Pilka)
28098—Barborytė nos) trina — Alutis Ir žemės rojus (S. Pilka) 
26099—Amatininkų daina — Obuolys (P. Petraitis)
26100—Būsiu vyru — Ant laivo (J. l’ktverls)
2.6102—Kar$s laiku polka — Didmiesčio polka (J. Sasnauskas) 
26104—-Bernelis (polka) — Noros polka (P. Sarpaliua)

miteto raštininku. Buvo am
žinas narys Šv. Kazimiero 
Spaudos Draugijos Kaune. 
Buvo Tautos Fondo vietos 
skyriaus sekretorius ir per 
jo rankas Lietuvos naudai 
perėjo $14,800. Jis savo lai 
ku pats vienas išpardavė 
Lietuvos Laisvės Bonų net 
už $3.400, o anksčiau par
davinėjo ir amerikoniškus. 
Jis dalyvavo dviejuose Tau
tos Fondo seimuose. Per 28 
metus buvo uoliu korespon
dentu lietuviškų naujienraš- 
čių. Uoliai platino lietuviš
ką spaudą — laikraščius ii 
knygas. Savo laiku labai rė
mė J.uozapiečių Darbininkų 
Sąjungą. Prie to, visomis iš
galėmis rėmė mokslą, me
ną, raštiją, tėvynę Lietuvą 
ir Katalikų Bažnyčią. Tai 
buvo tikra jos pažiba. Drą
siai galima jį pavadinti net 
ultra-kataliku; nors jis bu
vo kaip amerikiečiai sako, 
ir broad mind — supratime 
asmuo. Todėl au kiekvienu 
jis sutiko ir, todėl jį visi, be 
skirtumo pažvalgų, mylėjo.

Jo paskutinė visuomeninė 
darbuotė, kiek žinau, buvo 
ruoša viešnagės (kartu su

kitais) Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai Philadel- 
phijoje.

A. a. Kazį Dryžą laido
jant lijo, oras buvo Labai ne
malonus, tačiau palydėti į 
zmžinastį, suėjo daug žmo
nių. Dvasiškų gėlių — šv.
Mišių „ intencijų paaukota 
veik 50. O žydinčių gėlių at
siųsta nuo vienuolikos as
menų.

Pamaldose taip bažnyčio
je, kaip ir kapuose jam pa- 
tajaiavo šie kunigai: Ig. Va- 
lančiūnas, V. Vėžis, St. Rai
la ir S. Mažeika. Grabne- 
šiais buvo: Petras Balčaitls,
Juozas čečkauskas, Kazys 
Matukas, Pranas Du raus kas,
Klimas. Katela lr Benedik
tas Aleksandravičius.

Briedžių šeima, lydint jį, 
susidėjo iš šių asmenų: se
noji ir senis Briedis, Berta 
ir Joana Briedžiūtės ir Ba- 
kerienė Briedžiūtė.

Laidoti jį sūnams a. a. A. Į užsisakyti laikraštį “Drau- 
Užumeckio prigelbėjo rič- 
mondietis, Juozas Balinskis, 
turintis savo Laidojimo ofi
są arti Šv. Jurgio bažnyčios 
adresu 3336 E. Thompson 
St.

z
Gale taręs jam amžinu at

ilsį atkartoju dar lr tą. ką 
tūlas poetas yra pasakęs:

“Nors kūnas jo žemėj su 
laiku iširs....

Bet kilnu! jo vardas nie
kuomet nemirs’”
Kaiys Vidikauskas

Prie se
serų vienuolyno bus įreng
tas knygynas. Vietoj yra ir 
pora kambarių seneliams ap
sigyventi.

Pirmasis sekmadieni.? šv. 
Kazimiero bažnyčioje sese- 
rimą buvo įspūdingas. Su 
choru visi giedojo “Pulkim 
ant kelių’’. Kleboną? pasa
kė reikšmingą pamokslą -- 
“Bažnyčia — labdarybės ir 

i šviesos skleidėja' P<» su
mos parapijonai buvo pa
kviesti į saliukę pasveikins 
seseris. Perstatęs jas klebo
nas pakalbėjo. Paskui para
pijonus sveikino seserų vy
resnioji.

Kas ketvirtadienj lietuvių 
bažnyčioj esti šventoji Va
landa prieš išstatytą šv. Sa
kramentą melsti Dievo pa
laimos ir ramybės pasauliui.

Miestas, klimatas gražus 
tyras, malonus. Naujas pa
saulis! Ir jame kasdien su
tinkame lietuvių! M. M. A.

tuva pralenkė daugybę kitų | 
valstybių užimdama trečią 
vietą visame pasaulyje, ne- j 

žiūrint nedidelio savo ploto 
ir gyventojų skaičiaus. Pie
no ūkis padarė taip didelę 
pažangą, kad jau (1936 m. 
Lietuvos sviestas buvo lai

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIRINEJA
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 kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 006

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, UL 

Tel. Cicero 7681

tuvių viltis, kad Amerika 
padės atgauti laisvę.

komas taip aukštos rūšies 
jog tik danai įstengė lietu
vius pralenkti, o palyginus 
su visų kitų šalių sviestu 
Lietuva gaudavo aukštesnes 
kainas už savąjį. Kalbant 
apie žemės reformą Lietu
voje tenka prisiminti, kad 
didžiausi nuopelnai šioje sri
tyje tenka kun. M. Krupa
vičiui, kurs taip labai rūpi
nosi pakelti Lietuvos vargo 
žmonių gerovę.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street s

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 
Dearborn' Street
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

7 So.

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 So. Halsted St
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Calumet 7237—4591

F

Budriko Krautuve* leidžiami Radio programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą 
VVHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą.

Si;
Dėl sąžiningo Radio pataisymo, telefonuokit CALumet 7238
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Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TORTAS VIRŠ SS,000,000.00 
Atsargos Fondas virt 1700,000

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

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHlCAOO

JUSTIN MACKlEWięH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
— Tel. VIRglnla 1141

Paragink savo kaimyną 
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

TOt viena pora aklų visam gy- 
ranlmul. S&uvokita Ja*. leisdami 
Uegsamlnuotl jim modernMktouaU 
metodą, . kurta regėjimo mokalae 

galt eutolktl.U METAI PATYRIMO 
UrialĮj. kurte 
aktu {tempimą.

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

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

1801 So. Ashland Avenue 
Karnom 12-toe

-[• fili OAMAL MU. GMeaco 
OFISO VALAIDOfli 

Kaadlea 9:29 a. m. UU »:»• p. m. 
Treaad. Ir Mtod. 9:20 a. m.

n m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao tel. VTBfini* 0086 

Beaidencijoa toL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 0HIRURGAS

4197 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutarti •

Tel. YABds MSI.
Bet.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
796 VVest 39th Street

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPnbHc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti žalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TeL OANal 0857
Bea. tet: PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

1821 So. Halsted Street
Beeidencije: 6800 So. Arteaian Are.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 lkl B vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ/

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4649 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą teL PROspeet 1980

TeL YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais •— tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel YABds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4649 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomia pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4148 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Saiunadįaniais pagal susitarimą.

Ofiso Tel..................... VIRglnla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS: <

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. ;x>piet ir nuo 7 iki o:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
at8akomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE “*

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DBL RADIO PATAISYMO —

šaukite YAKDS 3088.
1

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIEN R. “DRAUGU" v
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Trečiadienis, vas. 17, 1943

Plačiau apie Angelą 
Skolastika Urbonaitę- 
Miller

DIENRA8TIS DRAUGAS

1901 — 1943

Kun. Mykolo J. Urbono, 
Du Bois, Pa., parap. klebo
no, sesuo Angelą Skolastika, 
po vyra Millerienė, gyvenu
si Punxsutawney, Pa., nuo 
širdies atako mirė vasario 
6 d. *

Velionė gimė balandžio 5 
d., 1901 metais, Thomas, W. 
Virginia, kur baigė pradžios 
mokyklą.

Kun. M. J. Urboną įšven
tinus į kunigus ir paskyrus 
klebonu į Du Bois, Pa., 1916 
metais, ji sykiu su motina 
atvyko pas brolį, čia lankė, 
High School ir padėjo mo-1 
tinai šeimininkauti kleboni
joje. Priklausė prie Lietu
vos Vyčių kp. ir parapijos 
choro.

1918 metais išvažiavo i 
Šv. Kazimiero Akademiją, 
Chicago. Atostogų metu 
grįždavo pas brolį kunigą ir 
buvo veikli lietuvaitė para-j 
pijoje ir jaunimo tarpe. A- 
kademiją baigė 1922 m. Vi
są savo gyvenimą buvo pa
vyzdinga alumnė. Kiekviena 
proga rėmė akademijos rei
kalus. i

Baigusi šv. Kazimiero A- 
kademiją ir sugrįžusi pas 
brolį) kun. M. J. Urboną, pa- , 
dėjo klebonui parapijiniame | 
darbe, mokindama, vargoni-1 
nink«.udama ir veikdama į- j 
vairiose jaunimo draugijose.
Ji taip pat rašė į lietuvių 
laikraščius.

Rugpiūčio 4 d., 1925 me
tais susituokė su Mykolu V. 
Miller ir apsigyveno Punx- 
sutawney, Pa. Vedybiniame 
gyvenime buvo pavyzdinga, 
gi tarp kaimynų buvo kilni 
ir garbinga.

Ir ištekėjusi už kitatau
čio, pasiliko visados lietu- i 
vaite-tėvynainė. Dažnai at
važiuodavo pas savo brolį 
kun. Urboną ir padėdavo 
veikti Šv. Juozapo parapi- II 
jp.i ir lietuvių tautos gero
vei. Dėlto turėjo daug bi
čiulių, draugų, prietelių, ger 
bėjų.

Kai pasklido žinia, kad 
Angelą Urfconaitė-Miller ne
tikėtai mirė, pažįstami, drau 
gai ir gerbėjai reiškė užuo
jautos jos vyrui, bet ypatin- .! 
gai visų mylimam jos bro- i| 
liui kun. M. J. Urbonui, o 
kai jos kūnas buvo kleboni
joj pašarvotas, šimtai lan
kytojų lankė nuo ryto iki 
vakaro melsdamiesi už jos 
sielą, kad Dievas palaimin
tų amžinuoju atilsiu dangu
je. ‘
Iškilmingos laidotuvės

Laidotuvių dieną, vasario 
8, kun. M. J. Urbonas laikė 
iškilmingas šv. Mišias, asis
tuojant kunigui Geno Monti 
— diakonu ir kunigui J. Ma
ryland — subdiakonu. Cere
monija ru buvo kun. Philip 
Herman, o turiferiu kun. P. 
Gooder. Prie šalinių altorių 
šv. Mišias laikė kleb. kun. 
M. J. Kazėnas ir kun. A. Ta- 
moliūnas.

Po šv. Mišių, kun. Juozą-1 
pas V. Skripkus lietuvių kai I 
boję, o kun. Philip iš Bran- 
dy Camp, Pa., anglų kalbo-1 
je pasakė turiningus pamok

slus. Po apeigų bažnyčioje 
kūnas nulydėtas į šv. Juo
zapo lietuvių parapijos ka
pines, kur palaidota šalę tė
vo Adomo Urbono, mirusio 
vasario 4 d., 1907 m., ir mo
tinos Marijos Urbonienės, 
mirusios lapkričio 21 d.. 
1934 m.

Be skaitlingos minios žmo 
nių, laidotuvėse taip pat da
lyvavo sekantieji kunigai: 
Mykolas J. Urbonas, M. J. 
Kazėnas, J. V. Skripkus, A. 
Tamoliūnas, W. E. O’Hern, 
Geno Monti, J. J. Cronin, T. 
Kolodziej, F. J. Turner, J 
Maryland, P. Gooder ir P. 
Hermann.

Be vietinių seserų lietu
vaičių ir kitataučių, laido
tuvėse taip pat dalyvavo ir 
Motina M. Baptistą su se
serim M. Paula iš Pitts
burgh, Pa.

Amžinąjį atilsį duok a. a. 
Angelos Skolastikos sielai, 
Viešpatie, o amžinoji šviesa 
tegu jai šviečia per amžius.

Kun. A. Tamoliūnas

“Darbai parodo meilės jė- 
era” (Ooethe)

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

. Tie verti atminimo, kurie/
pamiršo save. — Vapero.

=UE n

CLASSIF I E D A D S
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

A. A A.
CORP. JOHN T. DEKSNIS

(Gyveno 6931 So. Artesian Ave.)

MirS Saus. 3, 1943, sulaukęs 25 metų
amžiaus karo laukuose Guadalcanal sa
lose. gindamas savo krantų.

GimS Gary. Ind., Lapkr. 27. 1917.
Paliko dideliame nuliūdime tėve

lius Juozapų ir Marijoną Deksnius, 2 
sesutes: Emilija ir Juzefą, 3 brolius: 
Vlada, jo moterj Adelę, Antaną (U.S. 
kariuomenėje) ir Sduardą ir jo mote
rj Karolina: 2 tetas Jadvigą Vingie
nę ir Ona Bislienę (abi iŠ Gary, Ind.) 
ir Jų Seimas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas laikinai palaidotas Guadal
canal salose.

Gedulingos pamaldos už jo siela (- 
vyks ketvirtadieni. Vasario 18 d., Gi
mimo Svenč. Panelės parap. bažnyčioj 
10-tą vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažjstamus dalyvauti šiose 
pamaldose. J ' '■

Nul'ūde;
Tėveli*!, Sesutės, Broliai, Tetos it 
Giminės.

“DRAUGAS" HELP WANTFT) 
ADVERTISING DEPARTMENT

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolob M8M-M83

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.

EDGEWATER REACH HOTEL 
_________ 5343 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
IsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

REIKATJNGI VAIKINAI. 17 me
tų ar suvirš prie trucking, labeling 
ir lengvu dirbtuvės darbų. 60 centų
j

NATIONAL CHEMICAL A MFG. 
COMPANY 

3617 S. May St.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKAI — 
Patyrimas nereikalinga.

ZUK FURNITURE CO.
828 N, Weilt St.

MACHINE OPERATORIAI
Turret Lathe 
Boring Mill 

Vertical ir Horizontai 
Gear Hobbing Machine

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monroe

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI

Atsineškite Gimimo Liudijimus.

Victor Mfg. <f; Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

VYRAI reikalingi prie all-around 
darbus atliekant Defense darbus. 
Pastovūs.
GREAT NORTHERN CHAIR CO. 

2500 Nų OgĮlen

PAKERIAI
prie China ir Stiklo išdirbimų. 
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 
Bedarbės laiko nėra. Matykit Mr. 
Bloch. *

ALBERT PICK CO.
2159 W. Pershing Rd.

TOOL & DIE MAKERS 
Jig, Fixture ir Model Makers

Turi turėt industrialinio patyrimo. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite J—

BELMONT RADIO CORP.
, 5921 Diekens Ave.

REIKALINGI Rakandų dirbtuvėje 
FILLER WTPERS dirbti Flnlshlng 
kambaryje. Cabinet Makers ir Pap
rasti Darbininkai.

O. C. S. OLSON CO.
2527 Moffat St.

MACHINISTAI
Naktimis darbai. Kurie gali pa
daryt set-ups prie screw mašinų, 
milling mašinų, drill presses ir 
atlikti kiek lay out darbų. 
Atsišaukite j Employir.ent Dept. 
JOSEPH WEIDENHOFF, INC.

4348 Roosevelt Rd.

COAL HIKFRS
Uždirbsite nuo $6 iki $10 j dienų. 
Viso meto darbas.

DIAMOND COAI, CO.
2000 N. Elston

FREIGHT HANDLERS reikalingi— 
Defense darbai. Pastovūs darbai pil
no laiko.

UNION TRANSFEII CO.
2000 W. 32n<l St.

HELP WANTED — MOTEKY8

MERGINOS”^MOTERYS
100ę; karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės Įrodymą.
STANDARD COII. PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Ave.

OPERATORES 
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai.

KROLI, BROS. CO.
1801 N. Michigan Ave.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastlc bindlng amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Įdomus darbas. 
Dienų lr naktj sliiftai, greitas jsldir- 
bimas.

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Shcrnutn Nt.

— 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.

MOTERYS reikalingos prie valymo 
ir dženltorlų darbų ofiso budinkę. 
Darbas naktimis. Pastovus. Atsi
kreipkite prie Night Foreman po 
5 vai. popiet.

135 S. LA SAI.LE ST.

KITCHEN HELP 
DISITT PLOVĖJAI
PUODU PLOVĖJAI 

VIRTUVĖJE BERNIUKAI 
ICE MAN

ATSIŠAUKITE I TIMEKEEPER’S 
OFISĄ

EDGEWATER BEACH HOTF.L 
5340 Sheridan Rd.

MERGINOS 
IR MOTERYS

RANKOMIS SIŪTI 
MOTERIMS 

SKRYBĖLĖS. 
PATYRUSIOS AR 
NEPATYRUSIOS 
DARBININKES 
Atsišaukite prie 
Miss Peterson 
6-tame aukšte

GAGE BROS & CO.
18 S. Michigan

MOTERYS reikalingos prie mazgo
jimo priebučių. Loop offire budin- 
kas. Atsišaukite 7 vai. vakare , 
Roam 1216. 59 E. MADISON, netoli 
Wabash Ave.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST.
TEL. CALUMET 7358

MERGINOS 17 IKI 45 
INDUSTRIAL DARBAI 

ASSEMBLV
Patyrimas nereikalinga.

100% Karo Darbai. 
Atslšauklto Employment Dept. 
JOSEPH \VFIDENHOFF, INO. 

4348 Roosevelt Rd.

MOTERYS reikalingos sortuAti po- 
pieras. Patyrimas nereikalinga. Gera 
mokestis.

GENERAL FIBER CO.
8861 S. Raeine Ave.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks, akuratiškų skai
čiuotojų, Typlsts ir Stenograflsčlų. 
MECHANIKU, abiejų—vyrų lr mo
terų. Turi turėt savo jrankius.

, MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbut karo pramonGje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne- 
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Įrodymus pilietybės ir ŠĮ SKELBI
MĄ j -

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Iax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
' 4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

P "ANE S IMA S

NUOSAVi’BIV SAVININKAMS. A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų ir veiklų pardavimo patamavl. 
mą. Mes turim suvirš 2.000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kykit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA .Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
S. 52ND AVE., Phone CICERO 453.

KREIPKITCS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 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
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

Heavy Assemblers 
Pakeriai 
Nailers

Stockroom Helpers
Atsišaukite į Employmr.nt Dept. 
JO3EPH WEIDENHOFF, INC. 

4348 Roosevelt Rd.

MOTERYS Ir MERGINOS reikalin
gos. Dirbtuvėje Pagelbininkės. Paty
rusios ar ne. Lengvi darbai, gero 
mokestis, pastovūs.

ILLINOIS CONDF.NSF.R 
116(1 Hinvve St.

MERGINOS 
Prie lengvų švarių darbų kaipo 
sviesto vyniotojos. Pastovūs dari,ai.

HANSF.N & MATSON CO.
1230 W. RaiMk>l]i4i St.

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems inorRičiams. Nuo $800 
Iki #10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimą,.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave. - '

Phone: CICERO 453.

PLATINKITE “DRAUGA’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

PAGERBIMAS

4905-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LA Fay ette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. R 
U atotiea WGE9 (1390). su Povilu šaltirnieru.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
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Darbuosimės, aukosimos, kovosime!
Vakar dvidešimts penki metai sukako, kai buvo pa

skelbta Lietuvos Nepriklausomybės deklaracija Vilniu
je.

Lietuvių tautai tai buvo didžioji istorinė valanda.
Pirmasis kuris po Lietuvos Nepriklausomybės dekla

racija pasirašė — tai gydytojas dr. Jonas Basanavičius.
Stebėtinas sutapimas, kad dr. Basanavičius ir mirė 

vasario 16 dieną, mirė Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės dienoje 1927 metais.... ir visa lietuvių tauta susijau
dinusi virpančiomis lūpomis tarė: “amžiną atilsį su
teik didžiojo patrijoto sielai, Viešpatie.’’

. • i

Gydytojų dauguma yra humanistai, filantropai, idea
listai, kultūrininkai, patrijotai. Tokiu buvo dr. Jonas 
Basanavičius, tokiais buvo ir jo bendradarbiai dr. Vin
cas Kudirka," dr. Vincas Pietaris, dr. D. Bukantas, dr. 
Jurgis Šlapelis, dr. A. Vileišis, dr. P. Matulaitis, dr. 
Petras Avižonis, dr. Jeronimas Ralys, dr. J. Staugaitis, 
dr. Kazys Grinius, dr. generolas V. Nagevičius ir dau
gybė kitų lietuvių gydytojų. Visi jie rūpinosi ir sielo
josi ir veikė, kad lietuvių tauta išbristų iš medžiaginio 
vargo bei dvasinio skurdo? Jie žadino lietuvius, kad 
šviestųsi bei kultūrintųsi, kad pabustų iš tautinio letar
go. Jie neatlaidžiai ragino lietuvius kovoti už savo tau
tos teises kultūrinėmis priemonėmis; jie įskiepijo į lie
tuvių širdis tautinės savigarbos jausmą ir meilę savo 
tėvynei Lietuvai

Kai anais laikais rusų pavergta Lietuva buvo “tamsi 
ir juoda’’ — tai lietuviai gydytojai uoliai gydė merdė
jančią tautos dvasią, jie atkakliai ruošė dirvą Lietuvos 
Nepriklausomybei Oi, sunku ir pavojinga buvo tais 
caro priespaudos laikais dirbti tautinį darbą! O visgi 
jie dirbo ir kentėjo; ir nesibaimino nei kacapų baisių 
kalėjimų, nei Sibiro, nei mirti dėl Lietuvos.

Vieni iš gydytojų mirė perankstyvai ir mirdami ti
kėjo, jog nušvis giedresnės dienos Lietuvai, o kiti dar 
gyvi būdami susilaukė savo didžių darbų vaisių — Lie
tuvos Nepriklausomybės. Džiaugėsi jie, džiaugėsi visa 
tauta.

Laisva Lietuva, visų lietuvių svajonėlė, tapo realybe!
Gyvybė ir laisvė — tai du visubrangiausi dalykai 

kiekvienam žmogui. Laisvė bei nepriklausomybė yra 
dar brangesnė ir už gyvybę.

Normalus žmogus brangina ir stato aukščiau už vis
ką savo tautos nepriklausomybę.

Seniau buvo daug tokių, kurie sakydavo: “prie rus- 
kio yra geriau”... Ir šiandien dar randasi saujalė tokių 
lietuvių, kurie sako: prie "ruskio” bus geriau. Tai mū
sų broliai be tautinės sąmonės. Tokių brolių dvasia yra 
apnuodinta mūsų tautos priešų, tokių sąžinė yra ap 
temdinta materijalizmu taip, kad neturi ir nenori tu
rėti jokio supratimo apie lietuvių tautos laisvę. Tokie 
ramiausiai parduoda savo brolį lietuvį nelaisvėn, net. 
ir savo motiną parduotų “ruskiui” už kacapiškų barš
čių samtį... Materijalistai tiki tik į savo pilvo sotumą; 
pas tokius nesiranda nei artimo meilės, nei tautos ger
būvio jausmas, nei jokios laisvės idėjos, nei Lietuvos 
nepriklausomybės ideąlo.

Dr-as Basanavičius suprato, kad tautos gyvyoė glūdi 
tik jos tautinėje sąmonėje. Kaip nustojęs sąmonės žmo
gus negali nei branginti, nei nepajėgia ginti savo gy
vybę, — taip be sąmonės tauta negali įvertinti savo 
laisvės, nei ginti savo nepriklausomybę. Netekusi tau
tinės sąmonės tauta miršta, išnyksta. O rasai, lenkai 
ir vokiečiai tik chloroformą vo lietuvių tautą, tik nuo 
dijo ją, tik troško, kad lietuvių tauta mirtų. Tad nuo
dijamai ir merdėjančiai lietuvių tautai dr. Basanavi
čius suteikė galingą antidotą — lietuvišką laikraštį 
“Austrą" 1883 metais. Laikraštis “Auszra” sukvietė 
tautinio darb«» talkon visus gydytojus, kunigus bei kiek
vieną lietuvį patrijotą. Šie atgaivino sąmonės neteku
sią Lietuvą. Pabudusi Lietuva sustiprėjo, sukaupusi vi-

t

sas jėgas išaikvojo sau laisvę bei nepriklausomybę.
Praeitį prisiminti yra malonu ir naudinga. Malonu 

todėl, kad laimėjimais pasidžiaugiame ir savo dvasiai 
stiprybės pasisemiame; o naudinga todėl, kad iš pra
eities klaidų bei skaudžių smūgių pasimokome.

Ką pergyvenome — tai žinome ir istorijon užrašo
me. Istorija, — tai žmonijos santvarkos mokytoja. Tik 
iš praeities patyrimų galima sėkmingiau planuoti apie 
tautos ateitį.

Dabartis yra klaiki, dažnai klaidinanti, dar dažniau 
netikėtumų teikianti. Tad dabartimi remiantis, ateičiai 
gairių nustatyti neįmanoma. Bet budėti tautos sargy
boje reikia... ir būti pasiruošusiems visokiems netikė
tumams yra svarbu.

Baisiai sunkiuose laikuose tenka mums švęsti Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 25 metų sukaktį. 
Mūsų tėvynė ne per seniai buvo bolševikų naikinama, 
o dabar vokiečių yra pavergta. Mirtis, badas ir ugnis 
terioja mūsų tautą. “Kas bus su Lietuva, kas bus” — 
sielojasi lietuviai patrijotai.

Nenusiminkime. Sunkiose tautai valandose ieškokim 
išeities vaduodamiesi ne desperacija, o inšpiracija. Taip 
elgėsi anais beviltiškais Lietuvai laikais dr. Baeanavi 
čius ir visi patrijotai. Desperacija tik smaugia tautą, 
o inspiracija ją gaivina.

Iš praeities gražių pavyzdžių galime pasisemti savo 
dvasiai vilties ir stiprybės. Teisingai dr. Vincas Kudir
ka pasakė: “Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, 
iš praeities tavo sūnūs, te stiprybę semia”...

Darbuosimės, aukosimės, budėsime ir kovosime. Lie
tuva bus laisva! Dr. A. M. R-s.

Ar Stalino atstovas vyks j Vatikaną?
Užvakar paskelbta per Šveicariją atėjusi žinia, būk 

tai Stalinas siunčiąs į Vatikaną misiją, turėsiančią pra
džioje informacinį pobūdį, bet vėliau būsiąs pasiųstas 
ir nuolatinis atstovas.

Italijos vyriausybė davusi sovietų atstovams visas 
reikalingas Vatikanui pasiekti vizas.

Ši žinia yra sensacinga. Bet ji oficialiai nėra patvir
tinta. Todėl tuo tarpu mes susilaikome nuo bet kokių 
komentarų. Kai patsai Vatikanas oficialiai patvirtina 
bet kokias žinias, turinčias su juo ryšį, tuomet galima 
joms patikėti ir iš jų atitinkamas išvadas padaryti.

A. a. K. Dryža s
Philadelphijos lietuviai katalikai, kaip jau buvo pra

nešta, neteko stipra:^ ir uolaus veikėjo asmenyje a. a. 
Kazimiero Dryžos, kuris mirė vasario 7 d. Mūsų dien
raštis ir kiti' katalikų laikraščiai neteko labai rūpes
tingo korespondento. Velionis ne tik pats daug veikė, 
bet troško, kad ir kiti dirbtų naudingą darbą. Dėl to 
jis savo korespondencijose ir džiaugdavosi tais, kurie 
darbuojasi lietuvių tautos gerovei, juos paakstindavo.

A. a. Kazimieras Dryža buvo darbininkas, jokių moks
lų neišėjęs, tačiau savo atsidavimu katalikybei ir lie
tuvybei, savo uolumu ir ryžtingumu jis daug nudirbo, 
daug nusipelnė. Jo darbštumo ir pasiaukojimo savo ar
timui pavyzdys ilgai švies visiems tiems, kurie jį pa
žino, su kuriais jis artimiau bendradarbiavo.
•
Nepaisant pasitaikiusių kai kurių sunkumų ir pasi

skirstymų. Lietuvos Nepriklausomybės akto minėjimas 
Chicagoje praėjo naudingai. Priimtos rezoliucijos pa
siekia Jungt. Valstybių viršūnes; didieji miesto dien
raščiai nesigailėjo vietos mūsų iškilmėms pagarsinti 
ir tuo būdu Lietuvos vardą iškelti; mes patys savo tar
pe atnaujinome įyžtingumą ir toliau tęsti kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

į SPAUDOS APŽVALGA ]
Lietuva nevergaus

“Vienybė” rašo: ,
“Bet, nors ir šiandieninės Lietuvos sąlygos yra la

bai panašios 1918 metų sąlygoms, mes neprivalome 
sustingti praeities atsiminimuose.

“Kovoje dėl Lietuvos laisvės mes privalome būti 
realūs ir neatlaidūs.

“Šiuo keliu mes privalome eiti iki pat pergalės.
‘Lietuvių tauta yra taip pat gera, kaip ir kitos, 

šiandien kovojančios su Hitlerio svastika, tautos.
“Kovoje au vokiškojo imperializmo kryžiumi mes 

eeame užsigrūdinę labiau, negu rusai, prancūzai ar 
anglai.

“Pageliau, per pastaruosius 22 metus mes įrodė
me, kad tik mums patiems priklausydama, Lietuva 
gali klestėti.

“Todėl, šio sidabrinio jubiliejaus proga, mes gar
siai sušunkame:

“Lietuva nevergaus nei vokiečiams, nei risams!”

Dr. Jonas Basanavičius, lietuvių tauto* patriarchas, 
“Aušros” leidėjas.

S. K. Lukas

AS ESU VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Aš esu didelė šventė. Vasario šešioliktoji —
Garbingos lietuvių tautoj laisvės diena prakilnioji, 
Primenanti k °k vienam lietuviui jos prisikėlimą

Sunki lietuvio poeto 
dalia Prancūzijoje

(LKFSB). — Vasario 
pradžioje buvo gautas laiš
kas ii Koasu-Aieksandravi- 
čiaus, gyvenančio Prancūzi
joje. Laiškas rašytas spalių 
30 d., dar prieš vokiečiams 
užimant visą Prancūziją. 
Tam mūsų žymiam poetui, 
kurio eilių knyga “Be Tė
vynės Brangios” neseniai bu 
vo išspausdinta Amerikoje, 
gyvenimas gana sunkus. Ji
sai Grenoblio universitete 
dabar ruošiasi daktaro laips
niui ir dirba prie ve.kaio 
apie Evangelijų vertimus vi 
duramžiais į provansalų (pie 
tų prancūzų) kalbą. Tam 
darbui jam reikės atsidėti 
dar metai su viršum. Drauge 
jisai rašo eilėraščius. Vasarą 
buvo prisiglaudęs pas drau
gus prie Viduržemio jūros. 
“Kampininkavau visą vasa
rą, — rašo poetas. — Geri 
žmonės buvo priglaudę. Bet 
Dieve kaip sunku. Dabar gy
venimas pabrango keturgu
bai, o per tuos 3 met. visiš
kai susidėvėjo visi mano 
baltiniai, drabužiai ir apa
vas, taip, kad esu visai ap
karęs. Pavasarį vos nuvil
kau savo gyvo ir aprengto 
svorio 54 kg. pas pajūrio 
tautiečius". Kol buvo gali
ma, mūsų poetui būvo nusių-

Iš tautinio miego _ iš vergijos išsivadavimą/^ ĮĮfe Šttfc paramos iš
Garbingas Nepriklausomosios Lietuvos atgimimas, Amerikos. Kolda jo padėtis,
Jos laisvė, naujas, gražus ir savystovus gyvenimas.

Aš esu šventė Laisvosios Lietuvos, kurios nemirštanti. 
Garbus laisvės ženklas — Trispalvė Vėliava, susidedanti 
Iš geltonom, žaltos ir raudonos spalvos, plevėsuoja, 
Iškelta aukštai ore supasi ir laisvai banguoja.

Aš esu Lietuvos šventė, Vasario šešioliktoji — 
Stebuklingai šviesi lietuvių tautos saulė karštoji,
Kuri daugeliui net ir užšalusias širdis atšildau,
Užkuriu jose tėvynės meilę, ir ledus sudildau.

Aš e3U tautos laisvė, kuri kaip motina priglaudžiu 
Prie savęs visus piliečius, ir jiems tikros laimės geidžiu, 
Ir kai jie ap’eidžia pasaulį, ir su jais skirtis turiu.
Aš juos palydžiu, ir paskutinį sudiev jiems ištariu.

Aš esu tautos iš ilgo amžiaus miego atbudimas.
Jos gyvybės jėgų šaltinis ir šventas įkvėpimas,
Kuris priverčia kiekvieną žmogų rimtai pamąstyti 
Ir teikia jiems galės net minties akimis pamatyti,
Kad tautos gyvenime yra daug dalykų vertesnių 
Už kasdieninį maistą ir net už miegą daug svarbesnių.

Aš esu šventė — tyros tėvynės meilės mokytoja — 
Neišsenkančio tosios meilės šaltinio saugotoja.
Ir kai lietuvis savo mylimąją tėvynę myli,
Tai už viską Labiau pasaulyje ją iš širdies myli:
Jo meilė jai, išskiriant Dievo meilę, yra begalinė;
Ji viršija visas kitas meiles; ji yra nuolatinė.
Lietuviai šiandien kariauja visose pasaulio dalyse,
Už ją kovas veda su joe priešais visose šalyse.
Jie tas kovas garbingai laimės, tautos priešus nugalės, 
Savo gimtinėn su pergale sugrįžę, džiaugtis galės.

Aš esu naujos ir laisvosios Lietuvos gimtadienis 
Ir jos nepriklausomybės atgavimo šventadienis.
Aš esu Lietuvos šventė — Vasar io Šešioliktoji — 
Garsiosios lietuvių tautos laisvės diena garbingoji!

užėjus vokiečiams, nežinia.

Lenkai sakosi ginsią 
Liet. nepriklausomybę

(LKFSB) “Przewodnik 
Katolicki” persispausdino iš 
Londone einančio “J u t r o 
Polėki” straipsnį apie Lie
tuvą, kuriame Karolis Les- 
lowiec atsiliepia į prof. K. 
Pakšto raštą Vilniaus klau
simu. Lenkų pažiūra Vil
niaus klausimu mums žino
ma, bet visgi įdomu, kad 
tame straipsnyje pripažįsta
ma Ir Lenkijos kaltė — esą 
“abi šalys padarė klaidų”. 
Toliau rašoma: “norime, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma 
valstybė Ir kad ji toliau pla* y 
čiai palaikytų kaimyninius 
santykius su Lenkija.” To
liau sako: Lenkai pasiruošę 
ginti Lietuvos nepriklauso 
mybės idėją ir tai su 1938 
m. sienomis, tai yra — įjun
giant Klaipėdą... Jie nori, 
kad iš to karo Lietuva išei
tų taip stipri ir didelė, bent, 
kaip buvo prieš karą”.

M

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0RGK1ŲI
STATYBAI — BEMOKTA VIMUI ABBA REVDfANSAVHTUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
FAMADBOSm PBOOĄ BABAVHNfiKCEED 's

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų išdėliai rūpestingai globo
jami ir Ilgi $5,000.00 apdrausti psr Federal Savings and Loan ln- 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūaų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SUMIAUKIA IR SYMIAV8IA LIETUVIŲ nVAMSOri |STA1OA 

— M Metai Sėkminga Patsnsvkso 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET «U« Jo*. M. MmmM, Sw*V. MM 80. BALSTED ST.

P/ua LIRERAL EARHIN6S
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„ Trečiadienis, vas. 17, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

Gsry žymiausia dainininkė lietuvaitė Gertrūda 
Radis dainuos 'Draugo'' koncerte, vasario 21 d.

Lietuvio kapeliono 
laiškas iš fronto

Ji mūsų kolonijoje yra pa-
> žiba ir tikra lakštutė. Gert

rūda Radis pasirengus pa
dainuoti kelias dainas: “Kur 
dingo giedrios dienos" (Co- 
wen) iš “II Bacb" (L. Ar- 
diti) ir'kitas. Gendrūta Ka
dis buvo išrinkta kaipo ge
riausia dainininkė mokykloj 
ir su kitais dainininkais iš 
kitų mokyklų kviesta dai-1 
nuoti daugelio svetimtaučių 
draugijų ir organizacijų Ga- 
ryje. Ji priklauso prie “Al- Į 
lied Artist” org?nizacijo3, ' 
kurion priimami tiktai ga
būs jaunuoliai.
Baleto šokėja

* Maža Gendrūta mokinosi 
šokti ir buvo pasižymėjusi 
haletistė. Ji taip pat moka 
gerai skambinti pianą ir da
bar lanko Cosmopolitan Con- 
servatory Chicagoje. Moki
nasi harmony, sight read- 
ing, ear training and voice.

4 Gendrūta priklauso prie

GENDRŪTA RADIS -
viešnia solistė “Draugo” 

koncerte.

muzikas ir buvęs ilgametis 
Gary lietuvių parapijos var
gonininkas.
Rinktinis gariečlų kvartetas 
žavės čikagiečlus

Be Gendrūtos Radis, kuri 
Šv. Kazimiero parapijos cho dainuos solo, “Draugo" kon 
ro ir yra pasižymėjus vie- certe, vasario 21 d., čikagie- 
tos parengimuose. Jos ma- čius sužavės dainomis rink
iny tė, Mary Radis, yra šios tinis Garės kvartetas, kurį 
parapijos vargonininkė, tu- sudarys: Gendrūta Radis, 
ri gerai išlavintą chorą ir Emilija Vingis, Pranas ir 
yra talentinga muzikė. Ji VVilliam Moliai. Su jais vi- 
savo dukrai akompanuos pi- sas būrys jaunimo-choristų 
anų “Draugo" koncerte. Tė- važiuos, kad pamatyti ope- 
vas John Radis yra taip pit retę “Lietuvaitę”.

Plečkaitis tarp Anglijos lankų organizuoja 
pūliais prieš Lietuva

APŽIŪRIMI JAPONŲ BELAISVIAI GUADALCANAL

(LKFSB). — Iš karo zo
nos kur nors Paclfike gautas 
laiškas iš mstr.jono kun. J. 

j Vv4w i.au., kuris yra laivyno 
kapelionas nuo pereitos va
šu os. Laiškas įdomus, duo
dame čia kelias ištraukas:
“Sveikinu iš kovų laiko! Pa 
galiau mums pavyko baigus 
kelionę pasiekti frontą ir aš 
džiaugiuosi. Gyvenimas džiU 
nglėse yra skirtingas, kaip 
kurnors kitur: tvankus kar 
štiu, t. v.u i- k t. vabzdžiai 
(insects), srovės lietaus ir 
malarija nuolat mums prl- 
mena, kad čia ne piknikas.
Klimatas ir kitos sąlygos ne 
leidžia čia žmonėms labai il
gai toje pačioje vietoje pa
silikti. Atrodo, kad už šešių-
septynių savaičių būsime P°nal belab,viai išrikiuojami inspekcini ir mankštai, 
perkelti kitur, Tik daktarų

Alex Alešausko Kandi
datūros Platforma 

Nurodo Daug 
Prcgresyvišk’imo

Alex Alešauskas, vienas iš 
jauniausių žymių biznierių piet
vakarinėje m;esto dalyje, |stojo 
i aldermono rinkimus 13-tam 
warde išpildant prašymus dau- 
gunos savo draugu ir gyvento
ji. *•«> i-raštn. Piet-vakarinės 
miesto dalies biznieriai numato 
d’delį reikalingumą išrinkti 
biznierių atstovauti jų ir to 
krašto visų gyventojų intere- 
j a n > taryboje.

I / >ex A lešauskas gvvena su 
įsav-' š-Mmi. žmona ir trim s 
, vaikučiais, po adresu 7127 S.

• •> \yo. TTo~s t'k 32 me
tu crrl aus iis turi 14 metų 
bii? ex?cūtive patyrimo, 
ir p?r nraetus 5 metus tvarkė 

r, knv'irmingiausių who- 
lesale ir reta.il rakandų krautu
vę po adresu 6343 S. Western 
Avė.

U. S. marinų korpuso seržantas išrikiuoja japonų belaisvių grupę Gua?alcanale. Ja-1 Jis yra 8im?s Chicagoje 1910 
metais ir per praeitus 22 me
tus gyveno 13-tame warde. 
Niekados jis nebuvo užėmęs 
kokio nors politinio ofiso, per 
išrinkimą ar per paskyrimą.

Alex Alešauskas turi tvirtai 
pagrindinį pasitikėjimą i atei
tį Southvvest krašto, kuris y- 
ra politikierių paneigiamas ir 

iš' jų nuomone nevertas vertingų
Prancūzijos žinių, kad lie- pagerinimų kada yra svarstoma 

i miesto taryboje kas link civic

Rašytojo Savickio 
rūpesčiai

(LKFSB). — Gauta

sugebėjimas ir vaistų pa- AUGIMAS APDRAUSTŲ TAUPYMO IR
kankamas kiekis malarijos flzAi miąjĄ-pf 
susirgimus sumažina iki jl\ULlRlrlv Dl1WKUVIŲ
minimumo. Darbo čia turiu (Kalba, pasakyta Juozo M. Mozerio, per radiv stotį 
daug: paskirtas baUlijono WHFC vasario u dieną 1943 m>)
kapelionu ir batalijono Wel- . g t , ir diDloma. T
farp Officer Sekmadieniais Nors taupymo ir skolini- Universal Savings and UT rd8yl0Jas “ aipioma pagerinimų ar transportacijos. rare umcer. ae .tas Jurgis Savickis gyvena žinomas kaipo “Al daugu-
laikau bendras pamaldas — mo bendrovių padėtis buvo Loan Association, astuomo- ir.mZ Tio«i kad dabar tai laikas del “aP-
general Services — to dali- kritiška nuo depresijos me- liktoje kolonijoje. .P 3 mos gyventojų, jis pasiryžo
8 yra buvęs Lietuvos pasiun- valvmo 13-tam warde, del ge-nio visų tikybų kariams. To- ’M, v“ tiek nebuvo abejones Prieš gavimą apdraudo3 Su<Mnij(j^ Danijoje,™5’ gyventojų ar kad
liau — laikau Mišias dėl sa- J’i •augumo. Bet nuo 19o0 šios bendrovės bendrai tu- n v ' tal su?ryzus vyrams is kanuo-

vo batalijono, marinų ir ar- 4 1 g rejo turto $976,000.00. Vieną prie «rautų Sąjungos. Jurgio daug gražesnį ir tinkamesni gy-
mijos katalikų. Lankymas Ii- Savings and Loan Insurance metą apdr.a.udos turto q.vin|rjft nntaii.n „Honr įnbai venti- Tki šiB kra*tas buvo
eoniu ir sužeistuiu kiti pa-1 Corporation 1934 metais. buvo $i302 000 00 vadinas Savickl° notaika e8antl labai kaip kokia Ui politinė “foot- 
gomų ir sužeistųjų, Kiti pa ir vil i SMOZ,000.00, vadinas, prialėgta, nes jisai nežino, bąli” del išnaudojimo nekuriu
galbos darbai bei nuolatiniai zmomų pasitikėjimas ir vii paaugo 35 nuoš. Dabar jų k j aiinfia Tuos greičiau savo asmeniniams reikalams 
raportai atima labai daug tis i taupymo ir skolinimo turtas sudaro $2,207.000.00. /S 7.L8 PobVkieriU

(LKFSB). — Mūsų korės- įsikūrė su gen. Želigovskiu .

laiko. Katalikų kapelionas bendrovių saugumą buvo la- 
yra laikomas, aukštoje pa- bad nuPu°l§- 
garboje kaip kareivių, taip Pereitoje savo kalboje pri

« t 7 kz s— -a-™- ir karįninkų. Gero galima miniau truputį apie pažam

nias kad į Angliją esąs at- Sąjunga ir jie jau kuria 
vykęs Plečkaitis ir čia kar- toms žemėms vaduoti speci- 
tu su lenkų generolu Janu- finius karinius dalinius, 
šaičiu dirbą kurdami naujus Renka Vilnijos pabėgėlius, 
Rytų Lietuvos, ar “slavų iš jų šį-tą daro, pridėjo daug

šiai bus vokiečiai suėmę, Alešauskas kandidatūros pla- 
arba 140 nuoš. Narių skai- ngg -uoge egama neariško tfo^oje siekia sekančių page- 
čius pakilo nuo 2246 prieš i , . . rinimų:_ j ,. ., . , , ... kraujo dalis (jei tai pirmos i.—padaryti $2,500 taksų

exemption ant vienos ar dvie
jų šeimos namelių. Taa para
gins didesnę namų statybą ir 
dahartinių namu pagerinimą, 
po karo. Mūsų Jaunuoliams su- 
gryžus po karo bus užtenka
mai patogių namų, kuriuose 
jiems bus reikalinga apsigy
venti. Tas “exempuon” planas 
dabar yra vykdomas Florida 
valstijoje ir taipgi negalima 
manyti, kad šis tai tik koks 
bandymo sumanymas.

2.—Idant tą pieną taksų nu
mažinimą įvykdinus, miesto ir 
apskričio valdininkams bus 
priverstina įvykdinti sekančias 
reformas: Panr.’kinti Circuit 
court, Superior court, Mumci- 
pal court, Probate court ir 
County clerk klerkų ofisus ir

a + • t spinduliai; akys, kaip dan- Pakirti jų visas pareigas podraustų bendrovių. Jos yra r .... , ! vienu centralimu tvarkymo o-
pilnai užsitarnavusios jūsų gus’ šviečia melynai- Galv{* fisų. kaip tai galima užvąrdin-

apdraudimą iki dabartinio 
skaičiaus 4415, arba 100 
nuoš. . . ...

mo bendrovių, kurios yra na į jg yįgų apdraustų Amer.1 
remi* Federal Savings and j Valstybėse, nuo 1934 m

žmonos vaikai). Jurgis Sa
vickis, kiek « bepajėgdamas, 
rašo.

ChfCAflOS biznieriai re- Loan InBUrance Corporation,1 tiktai 88 bendrovės turėjo Mintys belaukiant" l kirioj kiekvieno tiupytojo bet *8tai' nnprplm "I Minaite'’
mia Draugo koncer- p*®*** apbausti «« gOm« atėjo i pagalbą Fede- °Pere'®J ueiuvair-

(Eilės prozoje)- - - .. 11 . $5,000.00. Sį kartą noriu pla-
Lietuvos” pulkus, panašiai svetimų vyrų ir pavadino ja (JOVlMOmiS 
kaip Plečkaitis savo laiku Vilniaus batalijonu. Net ka-l

(> kūrė juos Lydos apylinkėse.'peiiona vilnietį Ostaneviėių X F. Urbelis, plačiai ži-, “A ' tik trys likvidavos, bet tau- tautos. Puikiausia gele vi-
PlppVnitio pana nnUpicHn m-’ . * . nomas Town of Lake duo Bendrai, apdraustų ben- j pytojams išmokėjo 100 nuoš. sos Lietuvos. Jos širdį puo-
varde bet tarnauias tiems pa®kyrė' DWells W uki’ nos ir pyragaičių kepimo į- drovių dabar yra virš 2300 padėtų pinigų. šia nekalti jausmai, krūti-
not Jąnama tilr mp t ietnvai i kad ^abai gT®-1 karas baig- ^nonės savininkas, 1800 W. viapse Am. J. Valstybėse. . . nėj žydi meilė amžinai. Gel-pat ponams tik ne Lietuvai. _ x u-• v , _x- _L_ f 1 ®ie faktai pilnai parodo J J

ral Savings and Loan In
čiau parodyti jų naudingu- 8Urance Corporation ir jų1 Lietuvaite! žiedas mūsų

Nora gen. Sikorskis, sako- 3'8- klti net mini dat* ~ ba 46 8t- žadsj° Pa™koti *ka-'?<“ TLP*' didelę pažangą, padarytą ap toni Plaukai' kaip saulės 
ma buvęs uždraudęs savie- pirmoji. Kažin, varg- nios duonos “Draugo* kon- toto turtu virš trijų bihonų u,ndrAvil,. P «pto
ma, buvęs uždraudęs savie 
siems sudarinėti visokius sėliai ar jie apsižiūrėjo, kad cerio virtuvei. Programa.
Związkus, bet jam nesant,1 tai melagių diena. skelbiama, praaidi* 6

vai. Po programos visi ga-

dolerių, arba 20 nuoš.
Mums yra svarbiau žino- . .....

ti apie lietuviškas apdraus-' PMl Jim0

gal
dabina vainikas rūtų, ant i ti County and Municipal Court
. , , _ .. . Office ir tokiu būdu sutaupyti„ , kaklo nešioja eiles gintarų. daug pinigų taksų-mokėtojams.

tas taupymo ir skolinimo Jeigu per šiuo3 kritiškus jį yr karalaitė darželio gė- 3—Panaikinti Municipal, Ci

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meiliški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

lės gauti gerą vakarienę.
bendroves. Todėl noriu ypa laikus abejojate apie inflia- bu meilės dievaitė berneliu rcuit’ Superior, Probate ir Co- 

unty Teismus ir jų vieton įs
teigti viena uniforma Tąismo

. , , A A .kančių penkių apdraustų nas ir kitas aplinkybes, ku-. v Tūhniipnp sistema. Prie to paskirti viena
i joj, savininkas taip pat to-' s,-,a„ o:rf,nnvt„e iuDenene,High Judge Commissioneri
leikietis Behin’kis turis zra , d U’ Kooper.o nos liečia jūsų sutaupytus------------------------------------,rig tvarkytų rinkimų tvarka

’ ja su leidimu šių radio pra- pinigus, turėkit pasitikėjime vimais šių lietuviškų apdrau- vieton dabartinio County Judge.
nešimų jūsų naudai, būtent: į lietuviškose apdraustose stų bendrovių ir jums nerū- 4.—Aiškiau sutvarkyti real 

Chicago Savings and Loan taupymo ir skolinimo ben pės dabartiniai ekonomiški ®aįatųe giatem^kad butų Pgali^

X Barskis, baldų krautu- .. . ... . ... . .
vės, Town of Lake kolei- ‘ln^‘ parOdyt* *“*""* gyvenimo kai- jaunų.

žų ūkį Momence, UI., p’au- 
kojo dovanų “Dra^igo” kon
certo tikietų platintojams.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis

Rekordas

II Firma Virt 50 Metę 
Ton Pačios ftrimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monumentu Are Impressive and Distinctive!' 
VV’orkmanship and Materials (Tnexelled—at lx>west Prirėš 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
- THE LITHUAN1AN MONUMENT MAN— 

Mcmber of the Lithunian Chamber of Comir.erce

a . .’ Association, Marauette Par-
(įj kurie yra tikietų paėmę iš 

Br. Vlado. Barskio staliukas 6

MODERNI Išvidinė PARODA:
4536 W. Washingtnn Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kodien 0-0 v. vak.; Seitad ir Sekm. 0-4 vai.j

REZTDUNCIJA:
6919 South Troy Street 

Tel. REPubllc 4298

drovėse. Jų valdybos yra pil kriziai.
Baigdamas vėl primen/i:

< bus pirmoji dovana. Beluns- 
kio medaus viedrukss — ant 
roji ir lietuviškas berželis 
iš Belunskio ūkio — trečio
ji-

Filipinų salose yra 
lietuvis klierikas

nai susipažinusios su viso
Gediminas Building and mis aplinkybėmis ir ųūsų taupykite ir imkite p?sko 

Loan Association, Brighton1 padėtus pinigus saugiau glo- ias įr pirkite karo bonu? 
Parke. ! bos ir apsaugos. Pinigai su lietuviškose taupymo ir sko-

Keistuto Savings and Loan Į naudoti investfnentams, kur linimo bendrovėse ir remki 
Association, Bridgepor.e. infliacija ir kiti ekonomijos te lietuvius biznierius ir pro

St. Anthony’s Savings and priešai nepakenks. Naudoki fesionahis.
Loan Association, Ciceroje.' tės patarimais ir patarna- ________________________

(LKFSB). — Japonų už
imtose Filipinų salose yra j;|,; 
vienas klierikas lietuvis. 
Amerikos kunigai darė žy
gių jį parsitraukti į Jungti
nes Valstybes, bet jau nes-

Chicagos biznieriai 
"Drrap" koncerto 
tikiehis platina

X Fine Custom Tailor, 
4146 Archer Avė., apylinkėj

vyriškų Susirinkime
i Cicero. — Lietuvių Namų 

X Juozo žvirblio apavu Savininkų klūbo svarbus su- 
taisymo Įmonėj, 1978 Cana’- linkimas įvyks vasario 17
port Avė., galima gauti dnr. d- 7:30 val vak- P»™P«<» 
"Dra.:go" koncerto tikietų Susirinkiman at-
18-tai kolonijai paskirtos silank>'a 8veči“ CiWro va"- 
kvotoa, kuri, manoma, bus ^en® Dept. Supt. Mr, A, Ne-

to, užlaiko ir naujų 
aprėdalų.

pėjo. Nuo japonų užėmimo a dar priei koncertf> išpirkta., dwad

ma kiekvienam tuos taksus 
aiškiai suprasti, tokiu būdu 
panaikinant “red tapė” ir ne
reikalingus mokėjimus.

5. —Paskirti visus clerical ir 
semi-skilled darbus po Civil 
Service ir tuos darbus paskir
ti sužeistiesiems Antrojo Pa
saulinio Karo Veteranams ai 
jų šeimos nariams, kurie rėmė- 
si ant jų del paramos.

6. —Atskirti rekreacijos ir 
mokslo tvarkymo pareigas iš

litikos sryties. Tas tai yra 
ūtinai reikalinga.

7. —Padidinti ir pagerinti 
transportacijos susisiekimus v- 
patingai šiame krašte, kur di
delis reikalas yra aiškiai ma
toma. Geresnė transportacija 
šiame krašte pagerins progre
są, statybą ir biznį žymiai šia
me krašte. Tas būtinai reika
linga.

Laikas jau 13-tam wardui iš-

įsigyti. Tai n a u j 
“Draugo” stotis. Fnnk Mic

Meilė, kaip ugnį., negali krJ‘* imonta •‘'Statom, ne 
egzistuoti be nuolatinio veik' ^k va’° dr*bužiua, bet per- 
mės, nustoja ir ji egzistavu taiso moteriškus furkočius 

1 »L sulig vėliausios mados Be

nieko apie jį negirdėti.
__  busti ir veikiai ruoštis prie a-
Dev o 11 tcitics! Ta galima įvykdinti iš-Po susirinkimo bus sočiai irenj[int į| savųjų kuris 'čia yra stambių “Draugo , _

rėmėjų ir nuoširdžių bičių- ~ aU'*8 lr h°‘ do«’ Kvie* ,KjA"

lių. , me vl>UB nMnų * “IR luolljU darbuogls BALSUOKI-
kus ateiti. Įstojimas $1.00 TE U2 ALEX ALE3AUSKĄ. 
metama UŽ ALDERMANĄ — ANTRA.-

DIENI, VASARIO 23 D.
Rašt. E. W. Mikutis

PERSKAITĘ “DRAUGĄ“, 
DUOKITE 4Į KITIEMS (Skslb.)

reta.il
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□ietuvaite
METINIAME "DRAUGO " KONCERTE

bus perstatyta operete

"LIETUVAITĖ"

Prof. A. Pocius,
operetės vedėjas

Sekmadieni, Vasario (February) 21,1943
SOKOL SALĖJE

2345 So. Kedzie Avenue

Ignas Sakalas, 
opertės režisierius

Antanas Kaminskas,
dainuoja Igno rolę

Spalvingus, viliojančius. Lietuviškus šokius 
atlieka Ateitininkų Draugovės nariai, po va
dovyste p. Piliponytės-Zaikienės. ltI

Ona Pieža, Operetės -'Lietuvaitė” dainuoja Elenutės rolę.

O. Skutas,
dainuoja Nastutės rolę

Ona Budrikas,
dainuoja Banaitienės rolę

Sofija Jurgaitė,
pildo Kulbienės rolę

A. Linkonis, 
atlieka žydo rolę

K. Ve Šoto, 
Adomuko rolę

Šv. Jurgio pan Simioneta atlieka orkestracijg 
ir Šv. Jurgio parap. Choras pildo chorines dalis; 
abu po vadovyste prof. A. Pociaus.

Be operetės, programe dalyvaus Da
riaus ir Girėno Drum and Bugle Corps ir 
atliks patriotinę koncerto dalį. Dalyvau
ja taipgi Gary, Ind. lietuvių par. kvarte
tas.

KONCERTAS PRASIDEDA LYGIAI 
6 vai. vak. ir 8:30 vai. vakare bus šokiai 
prie visiems gerai žinomo PHIL PAL
MER ORKESTRO.

Koncerto tikietų kainos visiems prieina
mos: Vieni po $125 su Karo* Taksais; 

Antri po .75c su Karo Taksais. Šokių Ti
kietai po 40c su Karo Taksais.

t
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Lietuvaitės'' artistai ir artistės
Elenulė - jūsų lietovaifė. Graži, žavinga, 
patraukli gražuolė. Siį rolę vaidina Ona 
Piežienė. ,
Man teikia liūdnumą,
Vieh ilgesį audžia... 

Elenutė išsiilgusi laukia Ig- 
nelio pargrįžtant. Jos ilge
sys virsta atodūsių daina lr 
plaukia harmoningais aidais:

“Jam vartelius atdarysiu
Ir gražiai paprašysiu,
Kad nueitų prie šilelio
Ten pakrančiais, prie upe

lio....

Jos širdis padalinta tarp 
dviejų meilių — Adomuko 
ir Igne. Ar stebėtina kad ji 
dainuoja:

“Vienok man širdužė
Nerimsta krūtinėj
Nebgaunu ramumo
Jau savo gimtinėj...
Linksnąučiai paukšteliai;
Kalneliai, atkrantės,
Vingiuoti upeliai, —
Ten paskui ugnelę kursini
Ir prie jos laimužę bur

sim ’.

Ignui atvykus Elenutė mei
lės džiaugsme paskęsta, bet 
ji nepareiškia savo jausmų; 
savo kaprizais įžeidžia Igną

' ONA PIEŽIENC

Vėjais praūžė,
Jeigu tu man jau
Nebešypsoji....”
Ar Ignas daugiau sugrįš 

pas Elenutęl Ar suramins 
liūdesiu surakintą Elenutės 
širdelę? Ar .užpildys Elenu
tės širdies tuštumą padrą
sinanti jos draugų žodžiai:

“Bravo, Elenute! Taip sė
jai visvien nepatinka Igno Ireik®j° padaryti! 
perdaug rimtas elgesys Jau
nųjų tarpe. Ji tai pareiškia:

Ar Adomukas suteiks E- 
lenutei laimės džiaugsmą ?

-Norite, kad auėję rėdė- Ar ves J* meilžs- laimSs lr
tume, kaip seni? Mes no
rim pašokt, pasilinksminti”.

Į Igno pamokinimus dėl 
jos e]

. s .
“Tai mano natūrali gy

venimo rolė. — Miške au
gus, į mišką ir žiūriu”.

Ignas, išgirdęs tokius kar
čius žodžius, išeina. Skaus
mas suveržė jo krūtinę ir

šviesos keliais? Ar jis bus 
tas balzamas gaivinąs jos 
širdies skausmus?

Kuriam teks jūsų “lietu
vaitė”, — Igneliui ar Ado- 
mukui?

Ona Piežienė šią svarbią 
Elenutės rolę vaidina. Ona 
Piežienė yra chicagietė. Pra
dinę mokyklą lankė Chica
goj. Baigė Harri&on High

skundo dainelė plaukia liūd- School. Jau čia pasižymėjo 
koncertuodama su šios mo
kyklos choru Orchestra Hali.

‘ Vėliau dainavo kantatose, 
vaidino operetėse “Chimes 
of Normandy”, “Pirates of 
Pizance’’, “Pinafore”, “Kiai 
pėdos Julė”. Pastaruoju lai
ku lietuviškai publikai teko 
išgirsti ją dainuojant gruo
džio 13 d., 1942, TT. Mari
jonų Bend. apskr. vakarie
nėj, ir vasario 14 d., 1943, 
Orchestra Hali, kartu su 

j choru, prof. A. Pociui vado- 
. vaujant. Kad publika yra pa-

nais garsais:
“Kam tu užgauni 
Mano širdelę. 
Kam tu nutrauki 
Sielos giesmelę.... 
Mano laimužė

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

Mveiiojame 
po td«a 
Ohictga.

REMKITK 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

M. HAATtll, aar.
MUTUAL LIUUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefoną*: BOflKVARI) 0014

Jr

tenkinta jos melodingu, ly- 
ringu balsu, triukšmingos o- 
vacijos tai įrodė. Savo liau
dies dainomis ji neves jua 
į mylimą Lietuvos šalelę. 
Jūs kartu su ja vaikščiosite 
žaliomis tos gintaro šalelės 
lankelėmis, džiaugsitės pra
eitų dienų dainelėmis.

Ateikite, ir susipažinkite 
su jūsų “lietuvaite”. Ją ma
tysite “Lietuvaitės” opere
tėj, vasario 21 d. SPA>

Katalikiškos spaudos 
frontas eina stipryn

1 Vajus West Side davė 
! graž’/j sėkmių

West Side. — Uoliausio 
katalikiškos spaudos platin- 

1 tojo Br. Vlado iniciatyva, 
praeitą sekmadienį West Si- 
dėj bhvo padarytas ypatin
gas “Draugo” ir “Laivo” 
vajus, per kurį gauta visa 
eilė naujų skaitytojų. Nors 
diena pasitaikė labai šalta, 

1 bet brolis Vladas savo ište- 
1 sėjo. Jis visą rytą prie baž
nyčios prieangio aiškino 
žmonėms katalikiškos spau
dos svarbą ir rinko naujus 
skaitytojus. Ir sėkmės džiu 
ginančios. Dienraštį “Drau
gą” užsiprenumeravo sekan 
tieji: J. Aleksandravičius, S. 
Martišauskas, L. Danikaus 
kienė, J. Kiudis, J. Vaitkus 
K. Oksas. Atnaujino prenn 
meratas: R. Baliauskas, M. 
Kaminskas, A. Krikščiukai
tis, M. Ir K. Kaminskai. Ma
rijonų Bendradarbių drau 
gijon įsirašė, taigi “Laivą* 
užsiprenumeravo M. ir K. 
Soržickai, P. ir Mi Siminai, 
M. ir K. Kaminskai, P ir M. 
Rimkai, K. ir L. Sango, O 
Budrikienė, A. S k riek ienė, 
R. Baliauskas, J. ir P. Knis 
tautai, P. ir M. Andrejaus- 
kai.

Prie tokio laimėjimo daug 
prisidėjo ir begalo turinin
gas pamokslas apie katali
kiškąją spaudą, pasakytas 
kun. A. Sandžio, MIC., per 
sumą.

Vasario mėnuo — katali
kiškos spaudos mėnuo. Visi 
lietuviai katalikai privalo

PREZIDENTlENft LANKOSI PAS WAAC

Ponia Rooseveltienė pirmą sykį lankosi pas kariuome
nės moteris Dės Moines, Ia. Prezidentienė matosi su kai 
kuriomis oficierėmis ir jas seka kempės direktorka Oveta 
Culp Hobby.

parodyti savo susipratimą 
— užsisakyti katalikišką 
laikraštį, kuris daugiausiai 
padeda plėsti Katalikiškąją 
Akciją. Raport.

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

AMERICAN LEGION 
DARIUS-G1RENAS POST

. - rengia

RISTYNES
DARIAUS-GIRĖNO 

ŠALME
4416 S. VVestern Ave.

Ketvirtad. Vas. Hh

BILL BARTUSH n JIM DVORAK
Lietuvių čempionas Bohemian čempionas

VVIII K STUUIO
IT4'7 VV. • 7". Strtet

AtlVlM žin PHOTtH.R VI’HV 

POKKIKI I PRH'KM

Pi|n\F I U vVFI n

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dlaette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį
Pasirinkit Savo Stylių 

MES PERDI RBSIM JOSŲ SĖT A
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą UŽ žemą kainą.

D E LUXE
4315-17 ARCHER

# rantrlnkimae ap
dengsiu IA puikiu 
audinių.
★ Nauji matrrlolal 
ir geriausias ,darbas
• tllPkaman kiekvie
no^ utaakymo.
# Veltui paimi.
mo patarnavimas 
netoliau >0 mailių 

• ' ’ tolumo.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

F. YAKAITIS
Liet. Drūtuolis

PETE SCHUH

GEORGE MACK

vs F. WILZER
Vokietis Drūtuolis

vs RUDDY HOFFMAN

vs JOE ROGATSK1

PRADŽIA: 8:30 VAL. VAK.

Bilietus galima gauti iš kalno — Dariaus-Girėno Salėje.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
i. KAZANAUSKAS

Sekretorius

BKGEMAN'S
4184 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

.Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nvnanx^ikit senų, Miigvtkurių Builelninkų. .lų lu-gnlima. atstatyti, nes * - — - ašiafa ’daugiau Jų nollrhnma. guna galima patapyti, kari rimrių Jums rtaiig 
metų patarnavimų. Jūxų Big Ben, Little Bua ir kiti burictnikal gail
iu* pataikyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythlng ln the line ot 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Kactory Iteprenentative.

8HOWHOOMH IN 
MRRCHANDIMe MART

For appointment call — 
REPUBLIC 8661

So. Chicagos žinutės
Kleb. kun. V. Černauskas 

jau grįžo iš ligoninėm ir kas
dien sveikata gerėja. Para 
pijonai džiaugiasi sulaukę 
savo dvasios vado ir linki 
visiškai sustiprėti. Kleboną 
pavaduoja kun. P. Baraus
kas, MIC.
Sodalicijos veikimas

metinę atskaitą, kurią pa
tiekė rašt. L. Rimkus ir ižd 
A. Chepul. Sodalicija turėjo 
pajamų per metvs $624.32, 
iš kurių bažnyčios ir para
pijos palaikymui aukojo 
$525.53, o įvairiems reika
lams $98.79. Ižde lieka su
virš šimtas dolerių. Valio, 
sodalietės! Vienybėje dirb
damos visuomet atsieksim

Sv. Teresės Sodalicijos lai savo 
kytame sus-me aptarta diug 
svarbių reikalų. Nutarta pa
aukoti $10.00 iš iždo Kata
likiškai Akcijai. Patiekta ra 
portai iš įvykusio Marijonų 
Bendradarbių seimo, taipgi 
iš Council of the Catholic 
Women sus-mo. Be to, buvo 
atsilankęs svečias kalbėto
jas iš Čivilian Defense ii 
patiekė daug svarbių žinių 
iš dabartinio paskirstymo 
dalykų. Visos narės labai į- 
domiai klausės ir džiaugės 
turėjusios progos išgirsti žy 
mų kalbėtoją.
Sodaliečių metinė atskaita

Vasario 8 d. sodalietės be
galo nudžiugo išgirdusios

DIDELIS MFAKDAV1M.M4 MI SŲ 
MILŽINIŠKO S* AKO MIZIKA- 

L1NIŲ IN41HIMESU

R — -y

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

p & 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
JEWELBY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

FAHINAI IKlKIT DAItAlt
KOL DAR Nt&lPAIlDliOTl.

TŪBOS, CLAltlNETAl, TltOM- 
BONA1, SAXAI’IaON E8, FLUTES 
au "catw" — $35.00, $87.50,
$45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti 
mngvaiu grojimui

KONCERTUI OU1TARA1, Sl’A- 
N1ŠK1 MANDO1 INAI, BANJOS, 
SMUIKUS, TENOR BANJOS — 
$0.50. $8.60. $12.50 iki $35.00.
STR1UNIN1AI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $160.10. BASO U2- 
OENGALAS — $12.00. ŠNICE
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS ilt CEL- 
LO — $1.50. $3 00. $5.00, $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų virS- 
minėtų instrumentų, B A SS. lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOlJs, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
b rasa ir ‘‘reed’’ instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Saxaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Maxwctl St., Clticagu

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

-
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTV

RATA 4%
1751 W. 47th Street

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASI RINKI M Ab x 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ _

S1CTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syr&i ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

riUlea moterų kailiniai, kailiukais |>afMio4tala arba 
cloth kotai parsldukla nukrmintomla kaimynu*.

ATEOUTK IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
■■■ ~

! NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

MBGUTIS
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vtenln U lis Ir Smagiaualha
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. tak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-l450kil.
IIT 111— l ■■ i

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

PRANCŪZŲ LAIVŲ VADAI

LIETUVIS PARAŠUTISTAS

Jonas Kazlauskas
Jonas Kazlauskas, gimęs 

1920 m., birželio 3 dieną, 
Mt. Carmel, Pa., baigė Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir M,t. 
Carmel high school. Grojo 
bene ir pasižymėjo chemijo
je. Dirbo mechaniko darbą. 
Buvo altaristas ir priklausė

prie Šv. Vardo draugijos.
Jono Kazlausko tėvas mi

ręs, o motina Marijona Kaz- 
lauskienė-Sandienė gyvena 
Mt. Carmel, Pa.

Jonas Kazlauskas į Dėdės 
Šamo armiją įstojo 1941 me
tais, kovo 24 dieną, yra pa- 
rašutistų dalyje. Jo adresas 
šis: Co. F. 513 Parachute 
Inf. Ft. Benning, Ga. Septy- 
nius mėnesius praleido Ft. 
Belvoir, Va., kaipo antras 
virėjas šefas. 1942 m. gruo- 
žio mėnesį savanoriu įstojo 
į parašutininkus. Jo brolis 
kunigas Antanas Sandys, 
M.I.C. dirba spaudos srityje, 
Chicagoje. Kitas brolis Jur
gis neužilgo stoja į laivyną. 
Tai bus du iš šeimos Dėdės 
Šamo armijoje.

175 sužeisti kareiviai grįžo 
į namus šypsodamiesi

7
•‘Draugas" Acme photo

Vice Adm. R. Fenard ir Chief of Staff kap. b. De Bour- 
going rodomi New York po atvykimo su destrojeriais ir 
kitais karo laivais; šie laivai po paruošimo stos į karą su 
alijantais.

Karas nenusitelbia meilės jausmų

Rūpinos Lietuvos 
Nepriklausomybės 
reikalais

I
1914 metais, lapkričio mė

nesį, Vilniuje buvo įkurtas 
Centralinis komitetas Nu
kentėjusiems Dėl Karo šelp-

'l ti.
i Kai 1915 metų, rugpiūčio 
18 dieną vokiečiai paėmė 
Kauną, o rugsėjo mėnesį Vii 
nių, tai dalis Centralinio Ko 
miteto narių pasiliko Vilniu
je, o kita dalis pasitraukė į 
Rusiją. Tuo būdu ta pati di
džioji ir pastovioji lietuvių 
organizacija viena atsto
vavo to meto lietuvių reika
lams tiek vokiečių okupuo
toje Lietuvoje, tiek Rusijoje. 
Šis komitetas rūpinos iško
voti Lietuvai Nepriklausomy 
mybę ir šelpė nuo karo nu
kentėjusius. Taip pat šis ko
mitetas gindavo žmones nuo 
vokiečių okupacijos žiauru
mų.

Kaip gelbsti 
nušalusias kojas

Kada priešas sutorpeduo- 
ja laivą ir sąjungininkų jū
rininkai ilgesnį laiką turi 
būti jūroje gelbėjimosi val- 
tėje ar plaukti life preser- 
vers, tai jūrininkij kojos nu
šąlą. Kada jūrininkai esti 
išgelbėti, tai ant jų nušalu
sių kojų deda ledus ir pa
vyksta išgelbėti kojas, bet 
kartais tenka nupiauti vie
nas ar kitas kojų pirštas.

10 kataliku kapelionu 
atidavė gyvybes už šalį

Šiais metais du karo kata
likai kapelionai atidavė sa- 
y.o gyvybes už Amerikos ša
lį, o pereitais metais aštuo
ni karo kapelionai atidavė 
savo gyvybes už šią šalį.

mu

paukštis. Kada kareiviai žai 
džia pinigais, tai jie sako 

Kur taį šiaurės Ąirijoje « ‘muzika ar paukštis” vieto- 
yra sąjungininkų bazės. To- je” galva ar uodega”.

VEDYBŲ PROBLEMA
MOTERIS MARINŲ 

VADAS

se bazėse yra kareiviai, ten1 ___________
Battle Creek, Mich. Vasa- klimatą, šiltame krašte mes yra ir amerikiečiai kareiviai, Į 

sario 15 dieną prieš pietus jau buvom pamiršusios žie- gal būt ne vienas ir iš Chica Įfgpf j||j| Kldldč)
atvyko traukinys, kuris at- mą”.
vežė 175 sužeistus vyrus iš -------------------
pietų Pacifiko fronto. Dau-; ai. < *
ginusia tų sužeistų vyrų pa- nusikratys nacių 
eina iš vakarų vidurio. okUpSCI JOS 1 
PIRMAS TRAUKINYS

Ashland, Me. John W. 
Keene, 90 metų amžiaus ir 
kuris yra nuo 16 metų ak
las, pereitą pirmadienį gavo 
šaukimą į draft boardą dėl 
egzamianvimo. šeimos na
riai mano, kad lis šaukimas

gos. Nors ir karas, bet šir
dies jausmai nemiega. Ne 
vienas kareivis įsimyli į ai
res mergaites ir nori vesti.
Kai kurie jau apsivedė. Bet 
kai kuriems kareiviams ko-

Didysis karas, kilęs, 1914 mendantas duoda laiko ap- 
Tai pirmas Michigan’o metais, rugpiūčio mėnesį, ne sigalvoti ir per tą laiką ne 

traukinys atvyko su sužeis- paprastai nuteriojo Lietuvą,; vienam vyrui “karštis pra-, w t
Uis, kurie buvo sužeisti ne9 didysis karas iš pat pra-įeina” ir jis atsisako nuo ve- buvo taikoma” Keene’s sū 

šiaurės nui.Guadacalnal, Solomons ir džios lietuvių gyvenamąjį 
New Guinea mūšio lauke, kraštą pavertė kovų lauku.
J stotį atvyko aštuoni Pull-
man vagonai (cars). Kai 1915 metaia ruSsėj° raSne
traukinys austojo, tai pati- si° 17 dien’ buvo Paimta3,į Bet >'ra kurie 8rie‘ į ... ,
rodė sužeisti kareiviai. ivilniua- viaa Lietuv03 Uri’ žtai nusistatę vesti. Tada Pg£|f||(0 fronte 

> torija rudenį rados vokiečių karo vadovybė pareikalauja
- Kai kurie kareiviai buvo okupuota. vedybų liudijimo iš vietos .
pu aprištomis akimis, kiti tu ' . -kunigu ir Doliciios Ir čia iie Vaaano 15 dieną is Wa-
rėjo perrištas rankas. Kai1 Vokiečiai lietuvius enge pol J • shington karo. departamen-
kurie iž vagono išlipo pade- per trejus oKupac.joa metus. I vieto^a Paakal« 519 suše rtų
darni kitų, pasiramščioda- Slege krastsĮ rekvizicijomis JLhos vyrų Pavarde8’ kuri buv0
mi lazdom5*! (kriukiais! *r slopino visuomeninį gyve- KM P J • sužeisti Pacifiko fronte, nuoSU“u“; l5»elu">^,Bet lietuviai tikėjo.; HNGEIDUMĄ REIRIA

vais. Daugelis iš sužeistųjų Įkad Pe.bus ai8vl* S. a_™ MOKĖTI PABAUDA I rase yra pažymėta 15 sužei-
šypsojos, nes malonu vėl majgriuvė8h* lietuviai prisikėlė stų iš chieago area,
tyti savo litinę. Vienas ka ir išsikovojo sau nepriklau- Kita problemaf ui mari. daug yra sužeistų iš vakarų

somą gyvenimą. nų jr sajiorų noras aplanky-
Lietuva nusikratys ir na- ti iš šiaurės Airijos pietų 

cių okupacijos, ir Lietuva Airiją, kuri visai netoli. Jei 
marinai ar saloriai nuvyksta 
į pietų Airiją, tai jie esti ku 
rį laiką sulaikomi. Kai ku
rie apsirengę civiliais paltais 
nuvyko į Dubliną, keletas,

reivis pasakė: “tikrai malo 
nu grįžti j namus, bet mano 
draugai dar tebėra Solomon
palose”. vėl bus nepriklausoma vals

tybė, su Vilniumi ir Klaipė-
NUVESTI I LIGONINĘ dof> kraStu 

Aštuoni armijos ambulan-
sužeistuosius nuvežė į 

naujai pastatytą ligoninę 
(Percy L. Jonės general 
hospital). Sužeisti kareiviai, 
kurie galėjo paeiti, jie buvo 
į ligoninaę nuvežti karo tro
kais.

Aklas darbininkas 
atgavo "akį”, policija 
surado šuni

dybų su airėmis,
Airijoje, ten kur yra sąjun
gininkų karo bazės.

buvo suimta, užmokėję pa
baudą sugrįžo į stovyklą.

Vienas kareivis taip pasa
koja:

“Keistų dalykų pasitaiko.Frank Zaccagnini, 44 me
tų amžiaus, 517 Millard avė.,! Žiūrėk pus£ namo Šiaurės 

Dauguma sužeistųjų buvo aklas karo fabriko darbinin-į Airi joje, o kita pusė namo 
atvežta antroj pusėj sausio kas, pereitą pirmadienį sura Airijos namo dalyje yra 
į Pacifiko uostus ir jie bu- do “akį”. Po devynių dienų pietų Airijoje. Vakare pietų 
'vo paguldyti į ligoninę San ieškojimo policija surado šviesa, o šiaurės Airijos na- 
Prancisco, Calif. Traukinys darbininko šunį, kuris aklą mo dalyje yra aptemdini- 
SanFrancisco paliko pereitą darbininką veda į darbą, šuo mas. Ir turi stęvėti aptem- 
ketvirtadienį, o Battle grąžintas darbininkui. Maty^ dytoje virtuvėje ir negali 
Creek pasiekė vasario 15 die tl P61* tas dienas šunį kas pereiti linijos į apšviestą gy 

nors globojo, tik raištelis venamąjį kambarį, • esantį
buvo dingęs, kurį darbinin- pietų Airijoje”, 
kas laikydavo rankose, kai 

iš šuo vesdavo jį į darbą, 
iž --------------------

ną, 10:50 prieš pietus.A
DŽIAUGIASI ŽIEMA

Lt. Catherine Casey, 
Lawrence, Mass., viena

JUOKAS DĖL PINIGŲ 

Kareiviai daug turi juoko

519 sužeisti

(“Draugas" Acme telepboto) 

Maj. Ruth Chenry Street 
lapkričio mėnesio, šiame sąer, Morristown, N. J., advo

katė, uniformoje po to, kai 
ji davė priesaiką ir ši mo
teris yra paskirta moterų 
marinų korpuso rezervo va
du.

vidurio.

' H
f ’ w

Trys Chicagos' 
marinai sužeisti

Vasario 15 dieną iŠ Wa- 
shingtan Navy paskelbė nuo 
stalių sąrašą, kuriame pa
žymėta vienas jūrininkas 
miręs, keturi dingę ir 60 su
žeistų, jų tarpe trys Chica
gos marinai sužeisti.

Nuo 1941 metų, gruodžio 
7 dienos iki vasario 15 die-

•* * t
nos Amerikos navy, marinų 
korpuso ir coast gtfard nuos 
tolių sąraše yra 23,226 vy
rai, iš kurių 6,583 yra mi
rę, 4,319 sužeisti ir 12,324 
dingę.

Parašė tėvams laišku
Francis J. L. Beckman, 

Dubuąue arkivyskupas, pa
siuntė laišką Sullivan šei
mai, iš Waterloo, Ia., kurių 
penki sūnus žuvo mūšio lau
ke ir arkivyskupas dėl jų 
mirties pareiškė 'tėvams di
delę meilę. Mr. ir Mrs. Tho
mas F. Sullivan, iš Water- 
loo, Ia., penki sūnus tarna
vo navy ir žuvo kartu karo 
lauke.

Naciai nepatenkinti 
popiežiumi

Mėsos racijonavimui 
kiekis bas sumažintas

WASHINGTON, vas. 14. 
— Vyriausybė planuoja rei
kalauti pakerių ir mėsos 
procesorių, kad jie atsar- 
gon atidėtų didesnį kiekį 
kiaulienos ir taukų, reika
lingų ginkluotosioms jė
goms ir lend lease progra
mai. Pareigūnai sako, kad 
vyriausybė jau šiandie turi 
sunkumų gauti kiek rei
kiant mėsos ir taukų, o ar
timoj ateity bus dar blo
giau, jei nebus imtasi tin
kamų priemonių.

Artimoj' ateityje mėsa ci
viliniams bus racij onuoja
ma. Seniau buvo planuota 
kiękvienam asmeniui per sa
vaitę skirti po pustrečio 
svaro mėsos. Dabar kalba
ma, kad tas savaitinis mė 
sos kiekis bus sumažintas 
iki dviejų svarų, arba ir 
mažiau.

To reikia ir tikėtis. Andai 
žemės ūkio sekretorius Wic 
kard ne veltui patarė žmo
nėms miestuose auginti viš 
tas ir triušius. Tai geriau
sia priemonė apsirūpint* 
mėsa ir papiginti gyvenimą

JIS ĮTEIKS

Naciai grobia 
mažus vaikus

IŠ Londoo pranešama, kad 
naciai Europos okupuotuose 
kraštuose yra savo žinion 
paėmę (pagrobę) apie 500,

dviejų slaugių, kurios lydė- Kas myli savo tėvynę ir su Airijos pinigais. Ant Ai-j Olandijoje nacių laikraš-1000, o galimai iki 700,000 
jo sužeistuosius, pasakė: kovoja už jos laisvę — tas 
“kaip malonu sutikti šaltą1 yra kilnus žmogus.

rijos pinigų vienoje pusėje čiai popiežių vadina “Angli- (vaikų, nuo 2 iki 8 metų am 
yra arfa, o kitoje pusėje jos klebonu”. •tžiaus.

Gorski, kongresmanas, ku 
ris dalyvavo Chicagos lietu 

'vių demokratų bankiete, Lie 
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo proga. Chicagos lie
tuvių demokratų lyga uždė
jo kongr. Goraki pareigą į- 
teikti kongresui rezoliuciją 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimo.

SKELBKITES “DRAUGE”

X Ona Petrošiūtė, 1634 
West 69 St., viena Ateitinin
kų draugovės tautinio bale
to šokėja, pastaromis dieno
mis buvo apvogta. Grįžus iš 
darbo rado išneštus visus 
geresnius drabužius.

X Antanas ir Cecilija Knei 
žiai, žymūs Šv. Kryžiaus pa
rapijonai ir įvairių organi
zacijų bei įstaigų rėmėjai, 
šiandie, vasario 17 d., .mini 
30 metų laimingo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jubilia
tams linkime sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

X L. Piliponytė-Zaikienė 
stropiai lavina Ateitininkų 
draugovės tautinio baleto 
grupę “Draugo” koncerto 
‘ ‘Lietuvaitės’ ’ vaidin i m u i. 
Kiti draugovės nariai jau į- 
sigijo tikietus. Koncertas 
bus sekmadienį, vasario 21 
d., Sokol Hali.

X Frances Sinkevičiūtei, 
3637 S. Montgomery Str., 
Mother Cabrini ligoninėj dr. 
J. Poška padarė apendiko 
operaciją. Frances darbšti 
mergaitė, ypatingai Sodali- 
cijoj Brighton Parke. Ligo- 

, nė randasi kambaryje No. 
331.

X Juozas Bendinskas ir 
Alfonsas Varąkulis — abu 
J. V. armijos leitenantai, da
lyvavo Vasario 16 d. iškil
mėse, Orchestra Hali. Juo
du yra dantistai ir dirba 
Congress Hotel. Juozas Ben
dinskas gimęs ir augęs Mi 
nersville, Pa., sykiu mokyk
lą lankęs su kun. Bakučiu, 
kuris dabar yra klebonu 
Minersville, Pa, Alfonso Va- 
rakulio tėviškė yra Birm- 

į inghtan, N. Y.

X Darius - Girėnas post 
271, American Legion, už
vakar Chieago lietuvių Karo 
Bonų pardavinėjimo komite
to susirinkime nupirko War 
Bonds už $3,000.00. Pirkimo 
akte dalyvavo dabartinis po
sto komanderis Kybort, vice 
komanderis P. Pumputis ir 
buvęs komand. Casper. Gi 
pardavimo aktą padarė Keis* 
trata “spulkos” sekr. J. Mo
zeris.

X Anufras Ras te i nis, pa
siturįs townoflakietis, įsigi
jo net tris pirmaeilius tikie
tus į “Draugo” koncertą. 
Negana to, jis žada dar su
organizuoti būrį savo drau
gų. Aišku, kur du, trys, vi
suomet esti linksmiau.

X Pvt. Jurgis Paškaus
kas, Ateitininkų draugovės 
tautinio baleto šokėjas, ka
riuomenėj yra aerodromų 
švyturių vairuotoju. Rašo, 
kad mažai turįs liuoso laiko. 
Sveikina visus draugus ir 
drauges..

X Matas Jonavičins, 1324 
S. 50 Avė., Cicero, šįmet sa- 

Jvo gimtadienį žada labai iš
kilmingai švęsti, būtent va
sario 28 d. vestis prie alto
riaus Pr. Stočkiūtę iš Bridge 
porto ir susirišti Moterystės 

i Sakramentu.


