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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.“

-Abraham Lincoln
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Du japonu laivai nuskandinta
Laimingų Naujų Metų!

Dienraščio “Draugo” redakcijos ir administracijos 

personalas \isienis skaitytojams, bendradarbiams ir 

rėmėjams nuoširdžiausiai linki sveikų, laimingų 1943 

metų! Telydi Aukščiausias visus jūsų žingsnius, telai

mina jūsų gražius darbus ir rūpesčius, teatneša pa

sauliui teisingą, pastovią taiką ir ramybę, teduoda 

daugiau jėgų dėtis prie Amerikos karo reikalų, kad 

pagreitinti jos pergalę!

Dienraščio “Draugo" administracija, sveikinda

ma biznio įstaigas, paskirus biznierius ir įvairių pro

fesijų žmones, linkėdama dar didesnio pasisekimo, 

nuoširdžiai dėkoja už 1942 m. skelbimus ir pasitiki, 

kad ir Naujais Metais leisite mūsų dienraščiui tarpi

ninkauti tarp jūsų ir visuomenės.

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

Amerikiečiai gali pakirsti Rommelio 
armijos atsimetimą Tunisijon

Amerikiečiai skubotai žygiuoja,
kad užimti svarbų Gabes uostą

LONDONAS, gr. 30. —f Šį kartą amerikiečių ka- 
Naujas pavojus gresia gen. riuomenė Tunisiji 
Rommelio liekanoms, kurios sukelia tą pavojų. Amerikie- 
per Tripolitaniją atsimeta čiai, anot Reuterio depešų, 
tikslu įsiMonit* Tininijoa ip4-eparčiai veržiasi į Tunisijoe 
ten susijungti su savaisiais, strateginį uostą Gabes, nuo 
kurie gina Tunisijos pakraš-1 kurio yra jau vos tik už 35 

mailių.
Gabes uostas yra beveik 

pusiaukely tarp ašies oku
puojamų Tripoli ir Tunis ba
zių. Kai amerikiečiai užims 
Gabes. gen. Rommelio armi
jai nebus galimybių susijun
gti su savaisiais Tunisijos

čius.

J. A. Valstybėse šiemet 
750 prekiniu 
laivu padirbdinta
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Vokiečių submarinas “kur tai pietuJLtl&i 
laivą. Iš gelbėjimosi valties įgulos nąjr^i (pi 
rinc. (matosi užpakalyje). Nuskendusio laivį 
imti į nelaisvę iš gelbėjimosi valties (matoi

O

E,-, 44

("Draugu" Acme telephoto,

tikę“ sutorpedavo sąjungininkų prekinį 
; šakyje) nufotografavo vokiečių subma- 

Į kapitonas ir inžinierius buvo vokiečių pa
šone).

armijos atsiėmė Kotelnikovo 
ležinkelių centrą, Dono fronte

MASKVA, gr. 30. — Šian
dien anksti rytą sovietų ką 
ro vadovybės išleistu speci
aliu komunikatu tarp kita 
pažymima:

‘‘Mūsų kariuomenė užėmė 
Kotelnikovo — miestelį ir 
strateginį geležinkelių cen-

Dėmesio!
Rytoj, Nauji) Metų dieną, 

‘ ‘Draugas ’’ neišeis. Apgar

sinimus šeštadienio laikraš

čiui • tęlefnftnokite Naujų 

Metų dieną, po 4 vai. popiet.

ga rusų koloną yra vos tik 
už 90 mailių «uo Rostovo.
Kitos rusų jėgos veržiasi 
stačiai prieš MUlerovvo.

Pusiaunaktį išleistam so
vietų komunikate pažymima,
kad vakar rusai Stalingrado .. . • «i ■
ir Dono upės frontuose 3,500 VdRdNn&J AnlKOJ

trą. Mums teko dideli karo vokiečių nukovę ir 470 ne
grabiai, tarp kurių 17 lėk
tuvų ir tankų konvojus”.

Daugiau U. S. kareiviu 
pasiusta j Dakar,

Tas padaryta amerikiečių lakūnų 
žygiais iš Guadalcanal salos

Tais ir kitais laivais japonai siuntė
ton salon saviesiems paramą

VVASHINGTON, gr. 30.— | japonų laivai nuskandinta 
Hendersono airdromo, Gua- ir keletas kitų sugadinta, 
dilcanal saloje, Solomons, Tais laivais japonai siun-

amerikiečiai lakūnai arti tos!
i

salos užtiko japonų flotilę

ir ją užatakavo, paskelbė 
laivyno departamentas. Du

tė minėton salon saviesiems 
paramą—karo medžiagą ir 
proviziją. Tačiau žygis ne
pasisekė.

O, anot apturimų žinių. 
Guadalcanal saloje japonai 
netekę maisto ir juos kanki
na ligo3. nes senai jie yra 
gavę paramą. Amerikiečiai 
visą laiką budi, kad priešas 
ten nieko negautų nei jūra, 
nei oru.

Hendersono airdromo la
kūnai nepasitenkina tos sa
los apsauga. Dažnai jie ir 
toliau kur kitur japonus 
atakuoja.

Sąjungininkai

1943 m. karo pastan
goms reikės vienos 
pusės visu gyventoju

WASHINGTON, gr. 30.—
Karinės vyrų jėgos komisi
jos viršininkas Paul V. Mc- 
Nutt pareiškia, kad J. A.
Valstybių karo programai 
vykdyti bus reikalinga apie 
65,400,000 asmenų. Sako, jų 
dalis bus armijos ir laivyno i

tarynboje, o kita—bus užim nadfrJtllIfP K 
ta karo medžiagos gamyba. į Pcn,,IC,l,nC 

Vadinasi, apie viena pusė 3^^1(7111 TuflUijoj

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
30.—Pranešta, kad sąjungi
ninkų jėgos Tunisijoje po 
atkaklios kovos su vokie
čiais pasitraukė iš užimtų 
aukštumų už 6 mailių į 
šiaurvakarus nuo Mejez-el- 
Bab ir užėmė kitas paran
kias pozicijas. Praneša, kad 
sąjungininkai atsimetė su
kėlę priešui didelius nuosto
lius.

Prezidentas visgi 
konferuos su Gaulle

visos šalies gyventojų turės 
prisidėti prie karo progra
mos vykdymo ir karo laimė
jimo.

Anot McNutt, šiandie ka
ro programos vykdyme da
lyvauja apie 59 milijonai 
asmenų. Tad 1943 metais 
tas skaičius bus padidintas 
daugiau kaip 6 milijonais. 
Jaunesnieji vyrai bus pa
šaukti kareiviauti, o senes
nieji vyrai ir moterys turės 
dirbti karo gamybos fabri
kuose.

LONDONAS, gr. 30. — 
Moroko radijo praneša, kad 
į Dakar, prancūzų Vakarinę 
Afriką, atvyko kitas Ameri-

laisvėn paėmę.
Rusai atmuša priešoWASHINGTON, gr. 30.-;“ k ,

National Council of Ship- • Gen Rommejio armi]a ne., _ . . .u , o. •
builders prezidentas H. Ger- [ galės pasukti r.ė pietų link'fiem08 metu ^teginie «k-| Sovietai praneša, kad pelike kariuomenės kontingen-
rish Smith praneša, kad ____ sias pilnai atsiektas. Kotel- paskutines dvi dienas vokie-^ tas. ši kariuomenė užėmė

nikovo yra svarbus geležin- čiai pradėjo brukti kariuo- airdromą, iš kurio per pieti- 
kelių raktas. Atsiėmę šį menės atsargas kontrata- nį Atlantą lėktuvais susisie- 
miestelį rusai pakirto vokie- koma ir rusų veržimąsi su- kiama su Brazilija. Nes iš

praneša,
šiais 1942 metais visos ša
lies laivų dirbtuvėse 750 
prekinių laivų pastatyta.
Tie visi laivai sudaro aštuo
nis milijonus tonų. tai yra 
tiek, kiek prezidento Roose 
velto buvo pageidauta.

Anot Smith, prezidentas 
pageidauja, kad 1943 me
tais būtų pastatyta 15 mili-i LONDONAS, gr. 30. — 
jonų tonų laivų Jis sako, Britų karo ofisas randa, 
kad jei-bus turima pakanka- kad šie 1942 metai baigiasi 
mas skaičius darbininkų, pa ašies karo jėgų dideliais ne-

Tunisijos pasieniu, nes tenai 
prancūzų kariuomenė įsi
tvirtina.

Ašis visuose karo 
frontuose pasijutus 
pavojuje

LONDONAS, gr.

Tuo būdu didysis rusų atsargas

čių pastangas išvaduoti sa- laikyti. Tačiau visos priešo
vo 22 divizijas, kurios už- 
dugnytos tarp Volgos ir Do
no upių šiaurų link nuo Ko
telnikovo.

Nauji spąstai vokiečiams

kontratakos atmušamos ir, 
anot pranešimų, rusų ka
riuomenė savo ofensyvoje 
pažangiuoja.

Stalingrado srity, anot so

kankamai medžiagos ir prie 
taisų, tas bus galima atsiek
ti.-

Kaip ten būtų, laivų sta
tyboje šiemet padarytas re
kordas. Ateinančiais metais 

• bus didesnis. Prie to darbo 
žymiai prisidė3 Didžiųjų 
Ežerų fabrikai, sako Smith.

Amerika turi darbuotis, 
kad būtinai nugalėti prie
šus. Ašies submarinai At- 
lantike daug laivų nuskan
dina. Bet jie toli nepajėgs 
skandinti to visi, kas bus 
Amerikoje pagaminta. Ame
rikos laivų gamyba nuslo 
pins ašie3 visus užsimoji
mus.

pasisekimais. Sąjungininkai 
sužnybo ašį Afrikoje. Rusi
jos fronte vokiečiai turi di
delius nepasisekimus. Kitur 
tas pat. Ašis visur yra pavo
juje. 1943 metais ašiai bus 
toli prasčiau, ypač Europos 
žemyne.

Hitleris baigia
ginkl;olis Prancūzijoj

LONDONAS, gr. 30. — 
Iš Calais per radiją praneša, 
kad Hitleris jau beveik bai
gęs naują “Sie^lriedo“ lini
ją Prancūzijoje visais At
lanto pakraščiais Prancūzi
joje.

Toliau šiaurvakarų link vietų pranešimų, pirmadienį 
rusų kariuomenė persimetė rusai numušė 31 vokiečių 
per Dono upę ir pasuko į transportinį lėktuvą, o pa- 
pietus Rostovo miesto link.: čiam Stalingrado mieste ru- 
Tuo būdu, kaip čia aiškina-' sai pasivarę iki 400 jardų 
ma, ši kariuomenė veržiasi (sieksnių) pirmyn nukovę 
pirmyn, kad susijungti su 300 vokiečių. Be to, Stalin- 
Kotelnikovo kariuomene. Si gz*ado šiaurvakaruose rusai 
rusų kariuomenių sąjhnga paėmė vokiečių apkasų lini- 
sudarytų antrąją ringę ap- jo

dink tas 22 vokiečių divisi- Kotelnikovo gatvėse įvy- 
jas. Ir jei šioms abiems ru- }ęO kovos durtuvais. Vokie- 
sų koliumnoms vienokiu, ar prie tos rūšies kovų ne-
kitokiu būdu pavyktų pa
siekti Rostovo miestą, tada 
visa vokiečių kariuomenė 
Kaukazo fronte būtų atkirs
ta.

Vidurinės Dono upės srity 
rasų ofensyvą apsupo Mille- 
rowo miestą — ties Maskvos 
Rostovo geležinkeliu — ir

jveikti lr didinimas.

ten trumpiausias kelias į 
Pietų Ameriką.

Anksčiau į Dakar buvo 
pasiųsta U. S. laivyno tech
nikų kontingentas su misija. 
Tas ten užsiėmė kinais rei
kalais. Dabar kitas kontin
gentas pasekė, kai su pran
cūzų autoritetais ten sutar
ta bendrai veikti prieš ašį.

Darbininku riaušės 
įvyko Afrikoje

PRETORIA, P. Afrika, 
gr. 30.—Arti šio miesto mu
nicipaliniai darbininkai su 
kėlė demonstracijas, kai 
jiems atsakytas atlyginimo

McNutt pranešė, kad vy
rų draftas į karo fabrikus 
nenumatomas, nes ir be to 
bus galima gauti pakanka
mą skaičių daroininkų.

WLB patsai yra 
streiko auka

WASHINGTON, gr. 30.— 
Prez. Rooseveltas pranešė, 
kad artimoj ateity jis visgi 
tikisi konferuoti su kovojan 
čiųjų prancūzų vadu gen. de 
Gaulle, kurio atvykimas į 
Washingtoną atidėtas.

Washingtone yra prancū-
WASHINGTGN, gr. 30.— zų generolo Giraud misija, 

WLB (War Labor Board), kurios užduotis yra gauti 
kurs yra paskutinė instanci prancūzų kariuomenei Afri- 

1 ja darbininkų streikų spren-‘ koje paramos—karo reikme 

dime, vakar patsai buvo dar nų. Ji tai gaus. Šiai misijai 
bininkų streiko auka. ofisas paskirtas karo depar-

Pietų metu darbo depar- tament° rūmuose, 
tamento kafeteįijoj netikė-Į Gen. de Gaulle atsilanky
tai sustreikavo tarnautojai įmas yra geistina®- nes j*8 
ir boardo nariai ir kiti vy- Į remia Ken- Giraudą, kurs 
riausybės pareigūnai nega- v^sus Afrikos prancūzus vie- 
vo pietų. Kai kurie patys nGa Pr’e^ asf-pratę, tad jie

daug nukentėjo. Apie 2,200 pa8ių8ta policija sukeldi-1 turėjo pasitarnauti. Tačiau
vokiečių išklota ir dideli ka-j no rjauše8. Kiek palaukusi netrukus streikas buvo nu- UUČKJmCČH1c|I S8I0J6

PITTSBURGH, Pa—Pra 
monės srity p? ireiškę pot 
vyniai kai k';»iuose kar: lanto uždaryta neįlaužiama 
fabrikuose nutraukė darbus., siena.

Sakoma, kad Lais įsitvirti- veržiasi Rostovo miesto kry- 
nimais Prancūzija nuo At- ptimi (Seniau buvo praneš

ta, kad rusai atsiėmę Mille* 
rowo). šiame fronte gausin-

ro grobiai paimti.

WASHINGTON. — Žinio
mis iš Naujosios Gvinėjos, 
sąjungininkų kariu o m e n ė 
baigia naikinti japonų pozi
cijas Buna apylinkėse.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENU. “DRAUGU“

reikėjo šauktis kariuomenės trauktas. i . • i ■ .pag.ibo8. japonai be maisto
7 darbininkai nušauti ir LONDONAS, gr. 30. —i WASHINGTON, gr. 30.— 

vienas kareivis užmuštas. ' Britai praneša, kad vokiečių žiniomis iš Guadalcanal sa- 
i lėktuvai Libijoje vartoją los, Solomons, tenai atskirti

LONDONAS — Apskai- naujos rūšies orines bom- nuo pasaulio japonai neturi 
čiuojama, kad sąjungininkų bas, kurios, esą, žvilgą kai kiek reikiant maisto ir ligos
karo jėgas visuose frontuo
se ir namie sudaro iki 20 
milijonų vyrų.

sidabrinės ir išmestos sprog juos smaugia Jau 6-oji sa- 
stą ore. Tai šra|>nelinės bom vaite japonai nesulaukia sau 
bos ir pavojingos tankams, reikiamos paramos.
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO i jo vyskupo dabartinis adre
sas yra: 815 N. Franklin 
St., Philadelphia, Pa.

, . . _ , .. . Į visų kitų linkėjimų vai-
Parapijos bazaras sekmin- aru1’ vas’ 7 d’’ VeterauU niką įpinu ir aš feių žodžių, 

ga. baigėsi gruo. 13 d. Zmo-, ^tainėj, lioterijos knygų- rašytojas:

East Side Parapijos rengiamam va-

vi- tės sekmingai platinamos.nės skaitlingai lankėsi

sąra vakarais.

Parapijos komitetas ir
, , . . I gučių.darbinin- *

Rengimo komitetas J. Be

Kleb. kun. J. Čižauskas yra 
pats išpardavęs šimtą kny-

draugijų ifirinkti

kai energingai darbavosi,
kad daugiau pelno padarius licka8 ir A' Petkus -vr“ Pa’|

i siryžę dirbt, kad parapijaiparapijai. I • J r r j
__________ gražaus pelno liktų.

Vakaras bus labai įdomus, 
dalyvaus parapijos choras 
ir solistai.

Išgirsime, mūsų

Šv. Jurgio Parapijos Rė
mėjų Moterų Klūbo susirin
kimas įvyko gruodžio 9 d.

Susirinkime, pirm, kleb. 
kun. J. č.žauskui paraginus, 
narės iš savo iždo paaukojo 
$20, altorių dažymui. Klebo
nas dėkojo klubui už tą au
ką.

Klūbas taipgi paskyrė $10 
Raudonajam Kryžiui.

Buvo daug kalbėta apie 
rengiamą vakarą, ‘bunco”, 
parapijos naudai,

klebono 
kun. J. Čižausko naujai pa
rašytų dainų. Tad visi nepa 
mirškime tos dienos.

Po programo bus šokiai.

Accept from n*e congra- 

tntation

You, Senyshyn, bishop of
nation

Of Ukraine! “Ad muito* 

annos

Roars, too to you from 
me, ‘Litvanus'',

By occasion of celebration 

Of your, bishop’s enthro

nization

And: ‘Na m n oh alfa litą”’ 

Live long!!..,.

Sounds also now in your s 

native tongue.

LIETUVIŠKU MOKYKLŲ VARGAI P. AMERIKOJE

Brazilijoje, Sao Paulo mie priežasčių, savieji neturi ga
ste yra Užsienio Lietuviams Kmybės anais pastatais nau
Remti draugijos pinigais pa- Jotis. Asmenys, nuo kurių
statyti mokyklos rūmai. Kaip ^as pareina turėtų atkreipti
miisų bendradarbis iš Brezi- dfmfcį jr atmjnli ka(, kada
Ii jos praneša, tie pastatai pa .... , .
. . a. - nors gali tauta pareikalauti
lengvele pereina svetimiems.
Kaip žinome, tame mieste atskaitomybės, kad lietu- 

yru parapijos išlaikoma lie- vi&ms vaikams buvo uždary 

tuViškoji mokykla su 500 tos durys lietuvių statytų 

vaikų, bet dėl nesuprantamų rūmų.
- -___ —___________ __  _ . ___ I

- -

Sveikinu Naujų Metų Proga!

<?

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Linkiu

Visiems Lietuviams ir Draugams

Mirė
s. Bukša tė. Lietuviai pranciškonai 

vargsta naciu 
Vokietijoje

Izabella Gudzinas-Gudzi- 
kuris n*en® mirė gruodžio 8 d. Pa

įvyks, sausio 19 d., 1 vai. p. Ilko sūnl) Juoz’-
V, .... . . .. pą, dukteris Isabell, Girai- pantų daugelis pranciškonų

p. Darbšti rengimo komisija: H f _. , . ,.
a r iv - a n - dine, Mrs. George Pabsky, I buvo turėję apleisti savo te
a.. nu.iKiene, a. baroniene, . , . ..
r>1 _ , • • , Mrs. Star.ley Kustosz, 4 a vynę ir dangintis per vie
Bli uzdicne, stengiasi, kad J
kuodaugiausia tik.etų išpla
tinus. Bus gražių dovanų.
Be Lo, atsilankusieji bus vai
šinami užkandžiais. | -u-.- - -------- gy Kazimiero pran.

. , , . , ,. biznyje.
Susirinkime, vakarūi au-

kbjb: pirm. kleb. kun. J. Laidotuvės įvyko gruodžio
Čižauskas, Bukšaitė, Balkie-! 12 d- &v- Jurgio bažny-į liukų. Vietiniai katalikai 

nė, Pilukienė, Priežgintienė,! čios- P° gedulo pamaldų, nu-1 jiems yra parodę prielanku- 

Šitkauskienė, Spauštinienė, tydėta į Mt. Olivet kapines, mo ir jiems Vokietijos ka

nūkus, seserį Mrs. Susan 
Litvin ir kitas gimines.

Velionė priklausė Moterų 
Sąjungos 54 kuopos. Buvo

Stašienė, Bagdžiūtė, Lauri
naitienė, Vidugirienė, Šven-Į 

drienė, Juodsnukienė.

Senoji valdyba pasilieka 
sekantiems metams: pirm. 
kun. J. Čižauskas, raštinin
kė S. Bukšaitė, iždininkė H 
Raubieftiė.

(LKFSB) Gelbėdami savo 
gyvastį nuo pirmųjų oku-

uintėlį likusį rubežių — į 
Vokietiją. Dab2r Vokietijo 
je yra pasilikusių 16 pr?n i ciškohų, priklausančių Lie

ciškonų provincijai. Du iš 
jų kunigai, o keturiolika bro-

Ona Aksomaitienė talikų vyskupai sudarė ga
limybių tęsti teologijos moks 
lą dar neuždarytose pranciš
konų seminarijose.

Jungt. Amerikos Valsty
bėse turime keturiais Lietu-

Intronizacija vys
kupo Senišyno

Philadelphia. Pa. — Gruo- vo3 provincijos pranciško- 
džio 17 d. vietinėje ukrai- mis: du kunigu, vieną klie- 
niečių unijotų Nekalto Prajriką ir vieną broliuką. Jie, 
sidėjimo Šv. P. Marijos ka- kiek sąlygos leidžia, rūpina-

suširinkimas baigtas malda. tedr°Je įvyko Vyskupo Am- Į sį kitų ištrėmime esančių 

braziejaus Senišyno iškil- pranciškonų pragyvenimu.
minga^ intronizacija, tai yri' -------------------.-------
iškilmingas įvedimas jo į

Naujų nutarimų nebū.a

šeštadienį, gruodžio 12 d.,
9 vai. ryto, buvo laidotuvės' 
a. a. Izabelės Gudinienės. j kupiskąjį s09ta 

Paliko liūdėsyj v eną sūnų,
keairias dukteris, du žentus. | Nors tai buvo darbo die

na. be to labai šalta, tačiau

katedrą ir įsodinimas į vys- Kai Keljvis Rusijoje
ieškojo Kataliku 
Bažnyčios

Velionė buvo didelė para- j žmonįų į nepaprastą ir! Neseniai grįžęs iš Sovietų
pijos rėmėja ir visuomet 
stambiai bažnyčiai aukojo.

Lai Dievas būna gailestin
gas jos sielai.

ALEX
ALESAUSKAS

Kandidatas į Aldermanus 
13-TO WARDO

Jj
Jr

Kostumeriams ir Draugam

Linkiu visiems Nekalto Prasidėjimo parapijos na
riams, draugijų vadams ir uoliems rėmėjams Laimin
gų, šventų, 1943 metų. Lai Dievas gausiai laimina 
Savo malonėmis per ateinančius metus!

Kleb. kun. A. Briška,
Jj

“Užeiga, kur geri draugai 
visuomet sutinka”

Jr
LADll*GŲ Ui LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Kostumeriams ir Draugams

REAL 
PACKING

CO.
2710 PoDlar*■

CHICAGO, ILL.
Telefonas VTCtory 5330

Išvežiotojai Rūkytos 
Mėsos, Dešrų ir Kumpių

JACOB POCZULP,

Dist.

Res. Telefonas 

HEMIock 9088

retą iškilmę prisirinko ne- Rusijos p. Devenis papildo- -- - —, 
mažai. Tarp daugelio uni-j mai paklaustas kokią jisai jfr" 

jotų kunigų, buvo ir aukšti, tenai rado religinę padėtį, j 
dvasiškiai lotynų apeigų. papasakojo, kad jam Rusijo 

Popiet įvyko bankietap | * nlckur neteko sutiktl nei
Parapijos choras ir Soda- Bellevue-Stratford viešbuty- kunlW nel vienuolių. Kon- 

licija reiškia nuoširdžią už- je naujam vyskupui pagerb- i cenLf*cijos stovykloje buvo 

uojautą Geraldinai, Gudinai- ti. Gruodžio 18, 19 ir 20 die-
tei, jos didelio Eūdė3io va- nomis taipgi buvo suruoštos 
landoje, netekus savo ma- vienokio ir kitokio pobūdžio 
mytės. jam pagerbti iškilmės. Nau-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

Linkiu
*

Visiems Lietuviams, Draugams
i • •»r.

Ir Pažįstamiems! .

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ!

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams 
Ir Draugams

W. J. 
Stankūnas

PilOTOGRAPHER

3315 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. YARDS 1546

Residencc Phone 
CEDarcrest 6404

3*

užtikęs kelis areštuotus rusų 
popus, kuriuos bolševikai 
jau nuo 1924-26 metų laiko 
kalfijūkerir drauge su kitais 
areštfiėftfisiais verčia dirbti

a eilinį darbą. Jokių pamaldų 
jie negalėjo laikyti, šiaurės 
Rusijoje jok'ų ^atidarytų, 
cerkvių nei bažnyčių nėužti- 
ko. Buvo užt’ikęk prie Ledi
nuoto Vandenyno vieną jau 
seniau ištremtą popą au šei
ma, kuris irgi pairtaldų ne
laikė ir vertėsi žabangomis 
gaudydamas kurapkas. Kal
bine ve matė vieną atidarytą 
cerkvę, norėjo įeiti, bet bu
vo pilnutėlė prigrūsta ir vi
dun nebuvo galimybės pa-j v— 

tekti. Cerkvės lankytojai bu — 
vo vyresnio amžiaus žmo-' 

jrfės. Katalikų bažnyčios nei j 
dvasininko niekur nerado,,

JJ i nors ir teiravosi.

ANTANAS OLIS

LAIMINGŲ IU LINKSMI NAI METŲ 
LINKIU VISIEMS savo hosrV.MEKIA.MK IK DKAUGAMS

M. Ezerskis Užeiga
2649 YV. 47th St. Tel! Lafayette 4615

Kiekviena tauta tur savo 

gelmėse šventąją vietą, kur 

dega Jos amžinoji ugnis.

JŲ (“ Romuva**).

Laimingų Ir Linksmų 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Mūsų

Wa!ter's Tavern
Vladas ir Marijona 

Zilevičiai (Zylch), Sav.

2346 YVest 2 lst Place 
Chicago, III. 

CANAL 9106

LAIMINGŲ IK LINKSMŲJ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS IR JIEVA NAMAVIČIAI 
IR SEIMĄ

GROSERNĖ
4149 S. Campbell Avė. Chicago, Illinois
Taipgi išvežioja po namus šviežias daržoves ir vaisius

Jr

JJ
K,

JJ

LJ/3//.VG(' Ui LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo KoRtumeriams ir Draugams

★
LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTANAS IR MARIJONA RUPŠIAI 
IR SŪNŪS ANTANUKAS

4358 So. YVestern Avė.
Chicago, Illinois

Lafayette 2310

JJ

LAIMINGŲ IK LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draūgaihb

Stan & Marion (Judith) Mėtricks, Sav.
Ice Cream — Butter d Eggs 

Groceries — Candies

1801 YVest 47th St. Virginia 3252

JJ

Jr

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ)

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
DOMICĖLĖ GRIGALIUNAITE 

IR STANLEY DRAUS
Nauji Savininkai

PALM GARDEN UŽEIGOS
“Kepta Žuvis kas Penktadienį"

4177 Archer Avė. Virginia 9665
Savininkai kvieč.ia visus atsilankyti į

NAUJŲ METŲ SULAUKTUVIŲ PARENGIMĄ. 
Užeiga bus atdara visą dieną ir naktį.

yj

Jr
I.AIMIM.I llt LINKSMI NAI .11 MITU 

LINKIME VISIEMS sA\«» KOSTI MEKIANfs IU IMtAI OAMS

Petras ir Uršulė Sachauskai, Sav.
PIRMOS RUSIES GROSERNfi IR BUCERNE 

4359 So. Mft,»I»‘w<KMl A\p. I,afay*‘ftc R70x
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago

Naujų 1943 Metų Proga! AMERIKOS KAREIVIAI FIDŽI SALOSE

INFLUENZOS
EPIDEMIJA

Daktarai pei spėja visuo
menę, jog 1943 metų pra
džioje gali pradėti siausti 
influenza.

Didžiuma skaitytojų pri
simena didžiuosius įvykius, 
kurie įvyko žiemą 1917-1918 
metais: Prezidento Wilsono 
14 Taikos Punktų... Rusijos 
kruvinoji revoliucija... Kai
zerio ir caro žlugimas... Lie
tuvos Nepriklausomybė... Is
paniškosios influenzos pan- 
demija, kuri buvo viena iš 
baisiausių, ir mirtiniausių 
istorijoje.

Pereito Didžiojo Karo pa
baigoje, influenza užklupo 
žmones staiga, netikėtai, ne
pasiruošusius. Reta lietuvių 
šeimyna išliko influenzos ne
paliesta. Tūkstančiai lietu
vių mirė nuo influenzos kom
plikacijų. Daktarai gelbėjo 
sergančiuosius per dienas ir 
naktis, ir nespėjo visų ligo
nių aprėpti... Buvo stoka ir 
daktarų ir tinkamų vaistų.

Atrodo, jog karas ir in
fluenza yra artimi sėbrai. 
Atrodo, jog inrluenzos epi
demija prasideda ten kur 
susirenka tūkstantinės mi
nios; o paskui epidemija pa
virsta į pandemiją, ir lyg 
baisusis gaisras apima visą 
tautą, plečiasi per visą žmo
niją.

Kas žinotina apie influ- 

enzą? Influenzos yra dvejo
po® rūšies: lengvoji influen
za, ir sunkioji influenza. ku-
rią vadiname “ispanka”. A- nina plaučius ir širdį ir ben
biejų rūšių iniluenza yra 
smarkiai limpanti. Pirma-
prade influenzss priežastis kabinasi kiti mikrobai: pneu-

VALDYBA IR DIREKTORIAI

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO KOSTUMERIUS IR DRAUGUS IR LINKI VISIEMS SULAUKTI 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ 1943 METŲ!

DIREKTORIAI DIREKTORIAI

JUSTIN MACKIEWICH LEON GINIOTIS

MICHAEL JASNAUŠRAS DIONIZAS JANKEWICZ

ADAM BARTKUS ZENON POCHUS

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
BRUNO SHUKIS

HELEN KUCHINSKAS

JUSTIN MACKIEVVICH, Direktorių Pirmininkas

Telefonas: VIRGINIA 1141
Chicago, Illinois4192 Archer Avė

yra mikrobai, vadinami “ba- 
cillus influenzat”. Influenza 
yra sezoninė liga — prasi
deda sausio mėnesyje ir 
smarkiausia siaučia vasario, 
kovo bei balandžio mėne
siuose. Kurių kraujas yra 
stiprus ir atsparus mikrobų 
atakoms, prie tų influenza 
nelimpa; o jei kartais ir sirg 
tų, tai lengvai perserga. O 
kurių kraujas yra nusilpęs 
ir netekęs atsparumo prieš 
influenzos mikrobus, tie grei Į 
čiau gauna infucnzą, tie sun
kiai serga, ir, jei prisideda 
kitos komplikacijos, tai ne
ištveria ir miršta.

Kai žmogus suserga influ
enza. Išpradžių jaučiasi ši
taip: — - galvą sopa, visą kū
ną skauda, gerklę skauda. 
Paskui kojos nusilpsta ir 
visam darosi silpna. Tai ti
pingi pradiniai influenzos 
simptomai. Bet toji liga ga
li pasireikšti ir su kitokiais 
simptomais. Išpradžių slū
ginių ženklų gali visiškai 
nebūti, — gali tik sausas 
kosulys žmogų kamuoti ir 
tik vėliau jį lovon liga pa-, 
guldo. O kitus influenza su
ima šitaip: žmogus prade
da smarkiai (net su šniokš
timu) kosėti, koserė užkimš
ta, į keletą valandų pajunta 
krūtinėje skausmus, šiurpu
lys nukrečia, si.iarkiai tem
peratūra pakyla.

Komplikacijos Influenza 
savaimi nebūtų baisi liga, 
jei nesirastų pavojingų kom
plikacijų. Influenza nusilp-

drai visą sistemą. Užtai prie 
influenza susirgusių lengvai

Lai Gailestingasis Dievas laimina visus Gimimo švenčiausios Pa
nelės parapijos narius, drltugijų vadus, ir nuoširdžius rėmėjus per 
ateinančius 1943 metus! Lai Dievas būna jums visiems malonus 
Savo gausiomis malonėmis ir duoda pasauliui taikosi

KLEB. KUN. A. BALTUTIS

influenza sergantysis gauna 
dar pneumonija, ar myoar- 
ditis, tai jo gyvybei yra di
dis pavojus.

Kad influenza nekibtų.

Reikia žiūrėti, kad kraujas 
nenusilptų ir būtų atsparus 
mikrobams. O kraują silp 
nina štai kas: nemiegojimas, 
peršalimas, persivalgymas, 
alkoholiniai gėrimai, išgąs
tis bei rūpestis, nešvara, sto
ka vitaminų, tvankus oras. 
Reikia vengti visko kas silp 
nina kraują, tai ligos gali 
ma bus išvengti. Jei sirgu
liuoji, eik pas daktarą, kad 
pagydytų ir kraują sustip
rintų. Žiemos sezonas yra 
pavojingas sezonas; žiemos

mococcus, streptococcus. Jei 
metu net papra.sta sloga pa
ruošia dirvą influenzai bei 
kitoms pavojingoms ligoms.

Susirgus influenza. Jei pa 
jusi bent vieną ir viršminė- 
tų simptomų, tai tuoj mesk 
darbą, eik namo, atsigulk 
lovon, išgerk daug šiltos ar
batos, pašauk daktarą ir 
klausyk visų jo nurodyihų. 
Tuomet greičiau pasveiksi 
ir išvengsi baisių komplika
cijų.

Kvailys gali daugiau už

duoti klausimų per valandą, 

negu septyni mokslinčiai ga 

, lėtų atsakyti per metus. 

• (Senas posakis).

laivyno pranešimai rodo, 
kad bazės Amerikos kovo
jantiems vyrams buvo įsteig 
tos tolimose Fidži Salose.

Fidži Salos, Anglijos val
domos nuo 1874 m., randa
si tarpe Naujos Kaledonijos 
ir Samoa pietų Pacifiko van
denyse. Jos apima daugiau 
žemės, negu Havajų Salos. 
Vitu Levi, didžiausia iš 250 
salų šioj grupėj, 75 mylių 
ilgio ir 50 mylių pločio, yra 
pusė Massachusetts didumo.

Pranešimu iš National Ge- 
ographic Draugystės, Fidži 
Salos yra skirtingos nuo ki
tų salų Pietų Pacifike. Jos 
nemažos ir oras ten nekarš
tas. Nors jos via tropikuo
se, klimatas vidutinis dėl 
aukštų kalnų, kurie kyla li
gi debesų ir vėsina orą. Tem 
peratūra tik dažnai viršyja 
90 laipsnius Fahrenheit, ir„ . Gyvenimo taure taptų

nezemiau 65 laipsnių. Musui. ..... .. ....lkl aitrumo, jai į ją 
neįkristų keletas karčių aša 
rų. (Pitagoras).

karjeiviaii galės dėvėti to
kius drabužius, kokius dėvi 
namie. Baltiems žmonėms 
klimatas labai patinka, jis 
labai sveikas ir, nors ten 
yra daug uodų, bet malari- 
jos nėra.

Fidži Salas prieš kiek lai
ko apgyveno kanibalai. Ir 
kada pirmieji misijonieriai 
nuvyko tenai anksti praeitą 
šimtmetį, visi gyventojai pa
liko krikščionys, šiandie gy
ventojai yra švelnaus būdo, 
mandagūs ir nuoširdūs.

Karo pradžioj gyventojų 
salose buvo apie 200,000. Iš 
tų, 4,000 buvo europiečiai, 
101,000 vietiniai ir apie 92,- 
000 rytų indėnų, kurie dir
bo prie cukraus produkcijos, 
nes vietiniai nemėgsta dirb
ti plantacijos darbų.

Normaliais laikais čia bu- 
' vo daug cukraus ir ryžių 
malūnų, skerdyklų ir kito
kios pramonės įstaigų.

Kelių salose yra mažai. 
Laivai ir Laiveliai vartoja
mi transportacijoj. Kada a- 
tidarytas garelis Panama 
Canal, ekonominis gyveni
mas salų sparčiai ėjo, nes 
trumpesnis kelias Pacifike 
sujungė jas su Anglijos- 
Australijos-Naujos Zelandi
jos laivų linijomis.

Salų svarbiausias miestas 
yra Šuva su 14,000 gyven
tojų. Turi gilų uostą, van
dens įtaisų, elektrinę šviesą 
ir telefonus. Svarbiausios

LIBERTY IIMBPICKS

"Thege Bondi,” said a millc- 
man in Rye,

"Will win ua control of the 
aky.

And I’m happy to knovr 
That a tenth of my dough

Will help blaat the Axia 
aky-high!"

Akim taa >»>al •* yaaa 
pay aaary wk -/na Va* 
Aaviaaa Boa4a ar 9tam*a. 
Daa't laara lt ta tha atkas 
fallaw. Tbla la aaaryba<r’a 

vari

v. a. •

statybos yra iš cemento. Šu
va iš apie 2 ketvirtainių my
lių yra svarbiausias kabelų 
uostas tarp Kanados ir Aus
tralijos. Laivai iš Vancou- 
ver, Canada, į Sydney, Aus
traliją, čia sustoja. Laivai 
tarpe Naujos Zelandijos ir 
Australijos sustodavo Šuva 
kas savaitę prieš karą.

Čia randasi aukšti kalnai. 
Aukščiausias Mount Victo- 
ria yra 4,500 pėdų. FLIS

Gražiausia žmogaus savy

bė yra gebėjimas mylėti ir 

tuos, kurie jį persekioja. 

(Marcus Aurelius).

Daina — stebuklingas šal

tinis, kurs gaivina mus 

sunkiausiose gyvenimo va

landose. (Vaidulutė).

Sveikinu Visus Savo' 

Draugus, Biznierius, 

Pažįstamus, Kolegas, 

Žemaičius ir Aukštaičius

ir Dziūkelius

★

JUOZAS
PUPLESIS

“DRAUGO’’ 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTT8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh 9488-9489

HELP ffANTFD — VYRAI

LĖKŠČIŲ PLOVĖJAI ir PORTE
RIAI. Patyrę prie lėkščių plovimo 
mašinų.

BARNF.Y’S MARKET CLUB 
741 W. Randolph Street

INDŲ PItOVRJAI reikalingi, laibai 
gera mokestis, geros sąlygos ir val
gis. 6 dienos savaitėje. PaSankite: 
Robert Folally. Randolph 2840.

l'NIVFRSITY CLUB.
78 E. Monroe

LENGVI PRIE MAŠINŲ DARBAI. 
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis, 
nuolatiniai darbai.

GRUNWAI,D PLATINO 
4809 W. I-ake Street

DIRBTUVĖJE

DARBININKAI

REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 471 h St.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvu dirbtu
vės darbu. Patyrimas nereikalinga. 
iAbal įdomus darbas. Dieną ir nak
tį shlftal. 40 centai J valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas įsldlrbl- 
Mas. Kreipkitės į —

PT.Afme BINDING CORP.
722 8. Rhcrman Rt.

MERGINOS reikalingos — gera mo
kestis — geri valgiai. Atsišaukite į 
Ixiundry dept.

GRANT HOSPITAL 
525 Grant Pku-c

DIRBTUVEI MEROINOS reikalin
gos nuolatiniams darbams. Pasimai
nanti dieną ar nakt) shlftal ar nuo
latiniai naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
42AO S. Pmlaakt Road

MERGINOS 
Prie lengvą dirbtuvės darbų. Turė
kit gimimo llfldljlmus.

WTT<8ON-4ONE8 CO.
2200 Franklin Blvd.

DIRBTUVEI MERGINOS — 18 Iki 
8 5 metu. naktimis darbas. Atsineš- 
klt gimimo Itūdljtmą ar pilietybės 
popierius.

BORDO PRODECTS CO.
350 E. 2 lst St.

Kas gyvena be prneipų, to 

moralinis gyvenimas svy

ruoja kaip nendrė. (Tiha- 

mer Toth).

JUOZAPAS MARTUTAITIS
Gyv.: Grand. Haven, Mich.
Mirė gruod. 29 d, 1942 nu, 

sulaukęs 18 m. amž.
Gimęs birželio 5 d., 1924

m.. Chicago, Illinois,
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinėlę Rozaliją (po tėvais 
Brauniutė) ir tėvelį Juozapą; 
tetą Viktoriją ir dėdę Kazimie
rą Demereckus ir jų Seimą; 2 
pusseseres; 2 pusbrolius; krik
što tėvus — Petronėlę Kraus 
ir Kazimierą Būrą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas: Antano 
M’ Phillips koplyčioje, 3307 
So. l.ltuanica Avė. laidotuvės 
jvyks Seštad., sausio 2 d , 1943 
metais. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Teta, Dė
dė, Ihisbrollai, lhisseserės, 
Krikšto Tė\ai ir Giminės.

It^id. direktorius: Antanas 
M. Phillips, tel. YARils 4908.

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai
VALANDOS 

7:15 ryte iki 3:45 popiet
3:45 popiet iki 12:15 ryte 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

VV. F. Hali Printing Co.

4600 Divereey 
Employment Dept. ' 
Atdara šeštadienį.

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIL PRODIITS CO. 

4910 Bloomiiigdale Avė.

DIRBTUVĖJE

DARBININKAI

REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47 th St.

FACTORY GIRLS—Vedusios ar ne. 
Tarp 18 Ir 35 metu pageidaujamos, 
gyvenančios plet-vakarinėje dalyje 
miesto. Pradinė alga $23.40. 48 va
landų savaitė. Proga pastovaus dur- 
ho Ir įsldtrhlmo Rašydamos paduo
kite telefoną, adresą. amžių. ūgį, 
svorį Ir kokį turite patyrimų Rašy
kite į A M. WORKH, Clearing 
P. O., Chicago.

NAMAS PARSIDUODA — Dutch 
colonlal tipo, 5 kambarių, furnaco 
šiluma. Namas randasi pietvakarinė) 
dalyje miestu. Atsišaukite prie SA
VININKO adresu — 11253 S CENT
RAL PARK AVF„ Vakarais po 8 
valandos arba visą dieną sekmadie
niais arba telefonu pašaukite — 
BEVERLY 0597.
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Vienam Mėnesiui — T5c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

1942 metus palydint
Mes manome, kad atspėsime savo skaitytojų troški

mus. palydint 1942 metus ir peržengiant Naujųjų Me
tų slenkstį. Kiekvienas iš mūsų, be jokios abejonės, no
rime, kad 1943 metai būtų laimingesni ir ramesni, ne
gu šie, kuriuos šiandien palydime į amžinastį. Mes vi
si trokštame, kad būsimais metais priešai būtų nuga
išti, kad nacių ir fašistų pavergtos tauto3 būtų išlais
vintos, kad japonų militarizmas būtų sutriuškintas, 
kad Lietuvos nepriklausomybė būtų atstatyta, kad vi
sur pasaulyje taika užviešpatautų.

Šiuos 1942 metus palydėti nebus taip jau gaila, nes 
jie buvo neramūs, jie buvo didžiojo, kruvino karo me
tai, kūne pareikalavo iš mūsų intensyvaus darbo, pa
siaukojimo. Jie ne iš vieno amerikiečio pareikalavo 
pačios aukščia ieios aukos — gyvybės.

AMERIKA IR KARAS ’

Gerai atsimename, kad 1942 metai buvo pradėti blo
goje nuotaikoje. Ir Amerikos ir Jungtinių Tautų karo 
frontuose padėtis buvo nekokia. Priešai buvo ofensy- 
voje. Amerikos kai o jėgos nebuvo pilnai paruoštos. 
Karo pramonė taip pat^/įebuvo visa pilnuma įjudinta. 
Pristatymas karo reiknAinų santarvininkams buvo ap
sunkintas, nes priešai stengėsi užkirsti visus kelius. 
Japonai vis daugiau salų užėmė.

Nežiūrint tų visų nepalankių aplinkumų, nemalonių 
iš frontų žinių, nenusiminė nei Amerikos vyriausybė, 
nei kana vadovybė, nei, pagaliau, visuomenė. Tai aks
tino skubiau mobilizuoti vyrus, juos tinkamai ruošti 
frontui, didinti karo reikmenų produkciją.

Tų darbų pasekmės buvo džiuginančios. Tos pasek
mės jau ėmė rodytis antroje 1942 metų pusėje. Paci
fiko okeano karo frontuose pereita ofensyvon. Japo
nų laivynui užduota didžiausių smūgių. Numušta prie
šo šimtai lėktuvų. Atkariauta kai kurios pozicijos. Ja
ponai turėjo trauktis ir tai skubiai ir Naujoj Gvinėjoj 
ir Solomons salose. Naujai paskirtas tame fronte vy
riausias karo vadas gen. MacArthur, pradėjęs ofen
syvą, eina pirmyn ir naujieji metai pradėdami su Švie
siomis viltimis, kad japonai bus taip nubausti, jog jie 
niekuomet nebedrįs pakelti savo ranką prieš Ameriką 
ir kitas.

Jung+inių Valstybių vyriausybė, daug. skubiai ir ap
sukriai veikdama, daug ką laimėjo diplomatiniu keliu. 
Šiais metais ji suorganizavo bendram apsigynimo rei
kalui P etų ir Centralinės Amerikos respublikas. Šiam 
tikslui buvo sušaukta svarbi Pan-Amerikos konferen- 
cija, kuri praėjo didžiausiu pasisekimu.

Prie labai svarbių įvykių priklauso ir metų pradžioj 
pasirašytoji 26 tautų deklaracija, kurioj nustatomi ka
ro tiks ai ir sutariama kariauti už tautų išlaisvinimą 
ir žmonių laisves ir gerovę.

AMERIKIEČIAI AFRIKOJE
Amerikos karo vadovybė pasaulį nustebino ir demo

kratinių valstybių visuomenes nudžiugino savo šauniu 
žygiu į šiaurės Afriką praėjusio lapkričio mėnesio pra
džioje. Gen. Eisenhowerio vadovaujama didelė ameri
kiečių karo jėgų ekspedicija taip puikiai 4)uvo paruoš
ta, suplanuota ir taip sėkmingai atlikta, kad iškart pri
vertė vokiečių ir italų karo mašiną pereiti defensyvon. 
Palyginti trumpu laiku — per keletą savaičių laimėta 
visa prancūzų Afrika ir ji įkinkyta į karą prieš Ber- 
lyno-Romos ašį. Amerikiečių laimėjimai Afrikoje visai 
BusmukdČ fašistų moralę ir stipriai surūpino Hitlerį, 
nes reikėjo daug jėgų atitraukti iš Rytų karo fronto, 
kad sustiprinti savo jėgas Vakaruose. Tai palengvino 
rusų kariuomenei, kuri perėjo ofensyvon ir jau antras 
mėnuo kai sėkmingai stumia vokiečius atgal.

Toji amerikiečių ekspedicija žymiai prisidėjo prie na
cių gen Rommdio jėgų triuškinimo Egipte ir Libijoj. 
Ir dabar jau nelieka abejonės, kad netrukus Afrika vi
sai bus apvalyta uuo uacitį ir fašistų.

Visi pripažįsta, kad tas amerikiečių žygis Afrikon į 
visų eantarvininkų jėgas įžiebė naujos ugnies, naujo 
entuziazmo ir daugiau pasitikėjimo savimi. Jis parodė 
amerikiečių karo vadovybės didelius militarinius ir stra
teginius gabumus ir taip pat politinį ir diplomatinį su
gebėjimą Tai duoda tikriausią garantiją, kad netru
kus bus galima daryti ir kitą ekspediciją — daug di
desnę ekspediciją ir tai ne Afrikon ar kur kitur, bet 
kontinemalinėn Europon. Toji ekspedicija padarys ga 
lą Hitlerio kruvinam siautimui, išlaisvins jo pavergtas 
tautas ir visus žmones.
LIETUVOS REIKALAI

Lietuvi s reikalai politiniu atžvilgiu nedaug arba ir 
visai nepasikeitė. Ji tebėra Vokietijos nacių pavergta. 
Bet ji pasikeitė ekonominiu ir kultūriniu atžvilgiu: nar
čiai iš sietuvos žmonių atima paskutinį duonos kąsnį, 
paskutinį šiltesnį drabužį, jaunus žmones arba ištre
mia sunkiems darhams į Vokietiją arba ten pat ver
čia vergauti nacių imperializmui. Gauta žinių, kad brau
kiama lauk iš gyvenimo visos lietuviškumo žymės, vo
kietinamos mokyklos, uždarytas Kauno universitetas, 
visai uždraustas bet koks visuomeninis veikimas. Pri
spausti Lietuvos gyventojai vis tik išdrįsta protestuoti 
prieš okupantus, trukdyti jų biauriems imperiaJistiš- 
kiems siekimams. Už tokį vokiečiams pasipriešinimą, 
gautomis žiniomis, šimtai žmonių buvo sušaudyta.

Šiais metais daug neramūmų kėlė mūsų tautoje Mask
vos pareikštos pretenzijos po karo Baltijos valstybes 
prisijungti. Maskva šiuo reikalu darė didelio spaudimo 
į Londoną ir Vašingtoną, kad jų tas pretenzijas pri
pažintų. šiam darbui buvo jau užkinkytas buvusis An
glijos ministrų kabineto narys Sir Crippsas, kuris at
virai reikalavo tuojau pripažinti Rusijai Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Lenkijos dalį. Tačiau nei Anglija nei 
Amerika tų Maskvos pretenzijų nepripažino. Ypač Jung
tinių Valstybių vyriausybė kaip stovėjo taip ir tebe
stovi už Baltijos tautų nepriklausomybę.

Amerikos lietuviai, esamomis sąlygomis, nedaug tie
sioginiu būdu tegalėjo nudirbti Lietuvos išlaisvinimui. 
Mūsų visos pastangos buvo, yra ir bus įtemptos A- 
merikos pergalei, nes esame giliai įsitikinę, kad Ame
rikos pergalė — tai greičiausias ir tikriausias kelias 
į laisvą ir nepriklausomą Lietuvos gyvenimą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKLA

Amerikos lietuvių veikla, kaip jau minėjome, buvo 
sukoncentruota' Amerikos pergalei. Visuose didesniuo
se lietuv ų centruose susidarė komitetai U. S. karo bo- 
nams pardavinėti ir jų darbai puikiai sekėsi. Lietu
viai, kam apskaičiuojama, proporcionaliat imant, yra 
daugiau išpirkę U. S. bonų, negu kita bet kuri tautinė 
grupė. Daug dirbta ir nemažai suaukota ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, šiam tikslui susidatė lietuvaičių 
vienetai prie A. R., K. tikrai puikiai darbuojasi ir va
dovybių pagyrimus pelno.

Mūsų organizacijų veikimas buvo truputį lėtesnis, 
tačiau ėjo normaliu keliu. Visa eilė parapijų ir paski
rų veikėjų minėjo jubiliejus, iš kurių pažymėtini: kun. 
J. Zidanavičiaus ir kun. A. Deksnio auks/.iis kunigys
tės jubiliejus, taip pat Šv. Jurgio parapijos Chicagoj 
auksinis jubiliejus.

Be to, daugelio kolonijų lietuviai aktyviau ir gyviau 
dalyvavo buvusiuose rinkimuose ir dėl to daugiau ir 
laimėta. Be to, visa eilė aukštų pareigūnų — senato
rių, kot.gresmanų, gubernatorių ir kitų aiškiai ir griež
tai pasisakė stovį už atstatymą laisvos ir nepriklauso
mos Letuvos valstybės. Tai buvo liet. amerikiečių veik
ios nuopelnas.

Nortp.942 m. susidarė Lietuvių Tautinė Taryba, nors 
mes turime savo (amerikiečių) Amerikos Lietuvių Ta
rybą, Lietuvos Draugų Draugiją, nors Amerikoj gy
vena pats Lietuvos prezidentas, yra pasiuntinybė ir 
konsulatai, tačiau nebuvo platesnio masto lietuvių vei
kimo Lietuvos naudai, nes trūko vieningumo, trūko vie
no autoritetingo centro. Dėl to reikia linkėti, kad tas 
centras, vienijąs visas tautai gelbėti ir Lietuvai iš
laisvinti jėgas, susidarytų 1943 metais.

Tebūrie Nauji Metai visiems laimingi ir teatneša 
pasauliui taiką, Lietuvai laisvę ir visiems žmonėms 
gerovę! _ ABI TAM fefcrfA. AAAi

•
Skelbdamas apie tai, kaip vokiečiai išnaudoja oku

puotas Europos tautas, belgų žurnalas ‘ News From 
Belgium“ apskaičiuoja, kad vidutiniškai kasdien nacių 
okupacija kaštuoja Belgijai $1,200,000, Norvegijai — 
$1,500/100, Prancūzijai — $12,000^)00, Olandijai — $1,- 
800,000 Iš tų ramų tik dalis eina išlaikymui vokiečių 
okupacinės kariuomenės, didžioji gi dalis — Vokieti
jos pas pelnymui. Neturime žinių, rašo LKFSB, kiek 
nacių okupacija kaštuoja Lietuvai, bet prisiminus, kaip 
vokiečiai per Didįjį karą gabeno Lietuvos mišką ir ki
tas veriybes, o taip pat darant palyginimą su aukš
čiau paskelbtomis sumomis, galima nujausti, kad na- 

> cių okuDacija kaštuos Lietuvai daug milijonų dolerių, 
o ką jau bekalbėti apie išvežamas į Vokietijos fabri
kus ir ūkius mūsų vyrus, ką bekalbėti apie kitas darbo 
ir kraujo aukas

Pradedant Naujus Metus, 
girdėsime Prezidento Roose
velto kalbą.

Jis kalbės kongresui ir 
tuo pačiu visai tautai sau
sio 7 d.

Kadangi karo frontuose 
1942 metų pabaigoj persva
ra pakrypo Jungtinių Tau
tų pusėn — visur pereita 
ofensyvon, Prezidentas savo 
kalboj labiau lies vidaus 
krašto reikalus ir taip pat 
pokarinės pasaulio santvar
kos planavimo klausimus.

•
Prezidentas Rooseveltas 

visada yra optimistas.
Tačiau pastaromis dieno

mis, kaip pranešama, jis y- 
ra visai gerai nusiteikęs ir 
dar giliau į didelius ar at- 
sakomingus darbus pasinė
ręs.

Visas kraštas ir visas de
mokratiškasis pasaulis jam 
linki laimingiausių Naujų 
Metų.

1943 metų jo darbai ir rū
pesčiai, jo išmintinga va
dovybė teapvainikuoja visiš
ka pergale ir pasaulio tai
kos atstatymu!

•
Touhy-Benghart, plėSikįvf 

ir žmogžudžių gaujos, suė- 
mimas ir jos likvidavimas 
yra didelis visuomenei pasi- 
tarnavimas.

F. B. I. ir jos vadui Hoo- 
veriui priklauso kreditas ir 
tuo pačiu kartu padėka už 
gerai atliktą darbą.

Be to, tos baisios gaujos 
likvidavimas, tai dar vienas 
aiškus įrodymas, kad “crime 
does not pay”, kad už kiek
vieną nusižengimą, ar ma
žą ar didelį, reikia atsiimti 
bausmę vienokioj s r kito
kioj formoj, aukščiau ar vė
liau.

O Naujųjų visi laukia *— 
Moterys ir vyrai.Nauji 1943 Metai

Seni Metai barzdą krato, 
Stena ir vaitoja,
O visi Naujųjų Metų 
Laukia išsižioję.

Kosulys Senuosius smaugia, 
Kaulai braška, byra,

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 31 d. )

Vienybėje v-itis... Uosis 
rašo: ”Kas svarbiausia — 
neliks gal pas mus nei vie
no žmogaus, kurs nesupras
tų ir nepajustų giliai, kad 
visos mūsų tautos ateitis ir 
gerovė pirmiausiai ir labiau
siai priguli nuo sustiprėji
mo ir susiorganizariSno lie-

Moterys-pikčiūrnos mirksi, 
Savo vyrams žada 
Kitais metais jų nemušti 
Ir gyventi zgadoj.

Vyrai vėl ausį patampo, 
Atleidimo prašo,
Alaus, snapso kitais metais 
Nebegeri nei lašo...

Gi merginos, ypač kurių 
Jau veidai raukšlėti,
Labai nori Naujus Metus 
Už piršlį turėti.

★
Nauji Metai drąsiai žengia, 
Suka jauną ūsą,
Seniems spyrus į sėdynę — 
Sviete kitaip būsią.

Visų pirma, kas tik gyvas 
Diržą turės veržti,
Nes mažiau jis visko duosiąs 
Futbolams prišerti.

Jis diktatorių nemano 
Ne tik kad užtarti,
Bet kiekvienai*! duosiąs Vir

tuvių kataliku vę
Pačiam pasikarti.Susipratę ir susiorganizavę 

lietuviai katalikai, kaip A- 
merikos, taip Lietuvos ir 
Rusijos paduos vieni kitiems 
rankas ir išgelbės tautos a- 
teitį. Naujus 1918 metus su
tinkame su obalsiu: per stip
rybę ir vienybę katalikų į 
tautos laisvę ir gerbūvį”.

Baisūs metai... “Baigiasi 
1917 metai. Šitie metai pa
sižymėjo baisenybėmis. Gal 
nei vienais metais tiek daug 
'žmonių gyvasčių nenudaigo
ta, kaip šiais baigiančiai
siais 1917 metais”.

O po to jau mūsų žemą 
Žada patvarkyti,
Nacių, ...įstų kakročyną, 
Visai išnaikinti.

Galtonąją Rytų rasę 
Žada apmazgoti,
“Dievo siųstą” svietui val

dyt’
Visai pažaboti.

★
Varpai, fabrikų švilpynės 
Skamba, spiegia, gaudžia, 
Sveiki, sveiki Nauji Metai! 
Seni ilsis, snaudžia...
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LAISVOJI

Tautinės Tarybos 

reikalu
Nejaugi, kas dirba, 

tą plaka?

Smarkūs žodžiai ne galvo
jimas, Todėl, kada dr. P. Vi
leišis teisėtą kritiką “šmeiž
tu” vadina, tenka apgailėti 
nepersiėmimą dvasia, kuria 
savo daktarato laipsnį įgi
jo. Kaip žinoma, daktaratui

TRIBŪNA
zidentu Smetona, su Lietu
vos atstovu Žadeikių, su Lie
tuvos konsulais Visuomenei 
privalu žinoti, kokie tarybos 
santykiai su šiais asmeni
mis. Tiesa, paskutinis tary
bos posėdis tarė atsirube- 
žiuoti nuo “buvusių dikta
tūrinių pasireiškimų“ Lie
tuvoje, bet ką šie žodžiai 
tikrenybėje reiškia, bent 
man, neaišku.

3. Prof. Pakštas sako, ta-
skiriamą mokslo darbą-rei- -ryba siekiant’ atstovauti
kalaujama rašyti mokslo bū
dais faktus sutelkiant ir 
sprendimus darant. Profeso
riai darbą kritikuoja, para- 
šėjas gina. Ar. P. Vileišis ir

CHICAGOJE
Kas girdėt 
So. Chicagoj
Šventes praleidus

Sočikągiečiai Šv. Kalėdas 
gražiai praleido. Piemenėlių 
šv. Mišios, kurios buvo 12 
vai. vidurnaktį Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Šv. Mi
šias laikė “Draugo” adm 
kun. P. Cinikas, MIC. Įspū 
dingą pamokslą pasakė kle
bonas kun. V. Cernauskas. I

IR APYLINKĖSE Sėkmingas vajus Jr

Lietuvos seimą. Reiškia, no
ri tapti vyriausia užsienyje 
lietuvių tautos politinė pa
jėga (tuo tikslu, turbūt, ir!kų sudėjo virš $700.00. 
siekia įtraukti Amerikos,

tada manė, jį profesoriai Anglijos, Kanados ir Pietų į ParaP- komitetui 
šmeįžią, jo tezę kritikuoda- Amerikos atstovus). Siektir surPrizas 

mi? galima, bet reikia ir dirbti. po piemenėlių šv. Mišių
Lietuvių Tautinės Tary- . Reikia raštinės, reikia nuo- klebonas pakvietė parapijos 

bos neveiklumu susirūpinau latinio sekretoriaus, reikia komitetą į kleboniją, kur jų 
ne vienas aš, bet Draugo re- J organo, reikia informacinio laukė vaišės ir linkėjimai

ras. Parap. liks gražaus pel
no.

Parvyko tėvus aplankyti

So. Chicagos parapijonų 
S. K. Antanaičių sūnus Sta
nislovas, tarnaująs mer- 
chant marine, /ra parvykęs 
namo, kad šventes praleis 
tų su tėvais ir sesutėmis na
muose 545 E. 88 St. Po Nau
jų Metų duktė Virginia tai
pogi išvyksta į savo stovyk
lą W. A. V. E S. tarnauti

, . Dėdei Šamui Navy Trainin,g
Ant galo sveikino visus pa- . ...

.. . , School. Pasisekimo! Mamy
rapijonus linkėdamas links
mų Kalėdų. Parapijonai au

tė Kotryna yra narė Šv. Te
resės Sodalicijos.

Vieši pas tėvus
A. Teličėnus

Per šventes daugelis so-

illinois valstybėje
SURINKTA DAUGIAU
KAIP MILIJONAS TONU
SENU DAIKTU

. Illinois valstybėje senų 
daiktų vajaus metu, 1942 
m., surinkta daugiau kaip 
milijonas tonų laužo (scrap) 
Kai bus viskas suskaityta, 
galimas daiktas, kad sieks1 
pusantro milijono tonų lau i 
žo (scrap). Į laužą įeina me Į 

talas, guma, cinkas, virtu- Į 

vės riebalai ir kojinės.
Distriktas reprezentuo

jąs Illinois, Indiana, Wi3cor 
sin ir Iowa užima pirmąją 
vietą senų daiktų rinkime, 
dalyvaujant visam kraštui 
senų daiktų vajuje.

Illinois tarp valstybių už-

J

daktorius, L. Šimulis, ir Stu
dentų žodžio redaktorius, A. 
Vaičiulaitis, kurių patrioti
niu pasišventimu pilnai pa
sitikiu. Tokiu būdu, esu ge
roje “šmeižikų"’ draugėje ir 
mano sąžinė rami.

Savo priekaisius štai kuo 
grindžiau:

leidinio anglų kalba, reikia už pasidarbavimą parap. rei-
sukelti lėšų. Taryboje, regis, 
dar nedalyvauja nei Ameri
kos, nei Kanados lietuviai, 
nes apie jų atstovų buvimą 
paskutiniame posėdyje nete
ko girdėti. Gerais norais, 
sakoma, net pragaras pa
gristas. bet tik darbai įro
do pajėgumą ir gerų norų

1. Tarybos įkūrėja. Lietu-1 realumą. Tarybos darbų mū- 

vos Piliečių Sąjunga, nesten- sų spaudoje dar nepaskelb-

ka*(Fms. Visi džiaugėsi ir 
dėkojo klebonui už priėmi
mą ir visi pasiryžo toliau 
petys į petį dar daugiau dar 
buotis parap. naudai.

čikagiecių turėjo svečių iš ima šeštą vietą senų daiktų 
įvairių miestų, štai, veikė- rinkime. Kansas yra pirmoj 
jai A. M. Teličėnai, 819 E. vietoje, kur surinkta 141, 
89 St., džiaugiasi, kad jų 874 tonai. Paskui seka Ver- 
duktė Kazimiera ir žentas mont, Washington, Oregon 
Sgt. Ed. Quinn iš Kansas ir Indiana.
City parvyko namo šven- j ---------------------------
tems pasidžiaugti su tėvais, ! 200 Q0fl
giminėms ir pažįstamais. Po

švenčių vėl grįš į savo sto- nauju radonavhno 
Naujiems 1943 Meams vykią. v
art5Sant Uv. Teresės Sodalicijos KtiyęUČhl

štai. jau (regiame 1942 susirinkimas
metus, kurie daugeliui atne-

Įvyks sausio 4 d., 1943,

gia sutraukti visus, kiek ga
Uma, Lietuvos piliečius. Tik 
paviršium* ;«raiiifimis “ Rsrbė1 
gus, sąjungoje nematome 
kompozitoriaus J. Žilevi-

ta nei vieno (išskyrus įėji
mą su latviais ir estais į 
Pabaltijo Tautų Komitetą). 
Nepaskelbta nei planų ko
kiam nors darbui. Lėšų su-

čiaus, kapitono Labanausko. Į kėlimo klausimas visai ne- 
V. Abraičio, ^Kuizino, dr.' pakeltas. Rašt.’nės adresas 
Naujokaičio. Nematome mo-1 nepaskelbtas.
terų: Yčienės, Tūbelienės

šė įvairių atsiminimų: liūd
nų ar linksmų. Kaip ten ne
būtų, padėkokime Sutvėrė
jui už visas gėrybes, suteik 
tas 1942 m. Turime būti dė
kingi už laisvę, kuria šioj 
šaly naudojamės.

Naujų 1943 Metų sulau
kus, Šv. Juozapo bažnyčio-

I je šv. Mišių tvarka bus kaip
Time, , Dr Vileišis eiIę sav0 as' i sekmadienį: 8, 9, 10, 11:15, kurią New Yorko Times meninių darbų suskaito, bet L-. .45 • -jo-i 5 

korespondentas, Walter Du- Įenka apgailėti jame, pašte- j
ranty, sykį pavadino mote- bimą gtoką Run Prunskio 1 Vakaras pavyko 
rimi stebėtinos politinės iš- gurnaiįstinių gibumų. Žiūrė- 
iųinties). Kuo dideshis btis,kįte kun prunsiiį8 pastebi 
sąjungos narių skaičius, kuo į amerikonų jdomų
įvairesnė politinė sudėtis, Į Lįetuvos laisvės reikalu laiš
ko daugiau autoriteto įr, Rutį Jįg brukšt< pag laiško 
sąjunga, ih jos kūdikis ta- ra§gją su vizitu — ir mūsų 

spaudoje neužilgo pasirodo 
dailus straipsniukas. Dr. Vi
leišis sakosi buvęs 2 kartu 
AVashingtone, 4 kartus New

parapijos salėj. Narės visos 
kviečiamos dalyvauti, ne3 y- 
ra labai svarbus, metinis 
sus-mas. Bus rinkimas val
dybos. Lauksime visų atsi
lankant 8 vai. vak.’

Sveikinu

Šv. Juozapo- parap. rapor- 
teris sveikina kleb. kun. V. 
Černauską, Tėvus Marijo
nus, sesutes mokytojas, dr- 
jas, valdybas, pa rapijonus ir 
pažįstamus Naujų Metų pro
ga. Linkiu visiems-oms svei
katos ir pasisekimo visame.

Rap.

Michael F. Mulcahy, Chi
cago director of the Office 
of Price AdminiStratiOn, per 
eitą antradienį pareiškė, kad 
200,000 naujų racionavimo 
knygučių jau gauta. Arti 
5,000,000 racionavimo knygų 
čių tikimasi gauti kita rtiė 
nesį.

KALBĖS TEISĖJAS 
J. ZURIS

Šį vakarą 7 \ ai. iš radijo 
stoties WHFC (per Budriko 
vai.) kalbės teisėjas Jonas 
Zuris svarbiais šių dienų 
gyvenimo klausiniais.

ryba turės.

2. Taryba nuo eusiorgani- 
zavimo tik du pdsėdžiu tu
rėjo: organizacinį Chicagoj, 
ir (šešiems mėnesiams pra
slinkus) kitą New Ydrke. 
Nei vienas, nei kitas netarė 
oficialaus žodžio apie savo 
santykius su Lietuvos pre-

f

LAIMINGU IR LINKSMU NAUJU METU
LiiiJAmc Visiems Suvo Kostumeriams ir Draugams

KHtKHkS ir ONA PROSEVICIAI
GROSEKNF. IB MĖSOS KRAlirtVfe

Aukštos Rūšies Maistai

Yorke, 2 kartu Clevelande. riais, mokslo ir politikos vy- 
Be to, “nuolat tarėsi su rais. Visas šis darbas, jei 
State Departamento ir Susi- buvo Lietuvos laisvės reika- 
vienijusių Tautų pareigu- ju daromas, įgijo visuome- 
nais, ir “laiką leido ’ pasi- ninės svarbos ir privalėjo 

būti nor3 plikai spaudai pra- 
-----------------------------------”-------------- neštas. Kai New Yorko lie

tuviai atlankė Dewey, arba 
Chicagos lietuviai senatorių 

j Brooks, Mūsų spauda buvo 
pilna aprašymų. Dabar to-

V

Jr

2659 W. 7 Įst St. Tel. Prospect 6288
CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGU IR LINKSMU: NAUJŲ METU
Linkitnc Visiems Saro kostumeriams ir Draugams

BARSKIS FURNITURE 
HOUSE, Ine.

“THE HOME OF FINE FURNITURE“
Since 1904 

Virginia 2433-1
1748-50 West 47th Street

?> —

Gruodžio 27 d., parapijos 
salėj įvyko j vakarienė su 
programų, kuri buvo sureng
ta pasidarbavimu J. Sucil- 
lienės ir D. Gudaičio. Atsi
lankė daug ir mūsų kaimy- Kas dažnai skaito, tas pa
nų roselandiečių. Programą links kada nors rašyti. (Cro 
išpildė Nasturtų moterų cho bbe).

tarimuose su kongreso na-1 dirbdamas, visai neturiu 
tikslo Tautinę Tarybą, ar
jos narius, “šmeižti”. Seno
vėje filosofas Sokrato klau
simų statymą nurodė kaip 
tikslų būdą teisybei nusta
tyti. Pilnai su dr. Vileišiu 
sutikdamas, kad tarybos na
riai “arrbo kiek galėjo, su
gebėjo ir sąlygos leido”, ap
gailauju, to darbo vaisių 
tiek maža, kad jų nematė 
nei Draugo redaktorius, nei 
Studentų žodžio redaktorius, 
nei aš. Jei taryba -nori už
sienyje atstovauti dkupuotą 
ir nebylę mūsų1 tautą, tai 
kam ji pati tylėjimu oku
puota ir hebylė? Štai, dr. Vi
leišis sakosi daręs 8 kelio
nes Lietuvos laisvė® reika 
lais, turėjęs pasitarimų su 
Valstybės Dėpartamento pa-

kį dr. Vileišio darbingumą 
tik rš jo paties žodžių labai, 
labai suvėluotai patiriame.
Tad kam kaltinti žmones, 
kurie tarybai, ar jos na- 

j riams, neveiklumą prikiša?

j Raginti kitus, pats nema- 
! taniausias darbas pašau! y- 
j je, bet pas lietuvius dažnai 
reikalingas. Rusijai Lietuvą 

i okupavus, teko nerimauti
Lietuvos diplomatų neveik- reigūnais. au Susivienijusių 
lumu ir stoka direktyvų A- Taut1 Pareigūnais. kon-

merikos lietuviams. Teko ra 
Syti straipsniai, į kuriuos 
atstovas Turauskas (Švei
carija) atsiliepė, tvirtinda-

greso nariais, su mokslo ir 
politikos vyrais, bet mūsų 
spaudai apie tai nei burbt! 
Tačiau jei kas spaudoje pa

mas nudarymą tam tikro ko- kelia nerimo b,,8» «• ,ary- 
vos komiteto au vadu. Bet b0« neveiklumo, tai apšau 

Amerikon iietutiama dar ir 'imeiiiku", nea ne
šiandien nėra pilnai »iSku, Pa,lkr1ntu« fak™ Skelbiąs 
ką Lietuvos diplomatai Eu., Bet kur tu, žmogau, faktus 
ropoję Lietuvos laisvės klau patikrinai, jei taryba net aa- 
Simu dirba - v° raštinės adresb neturi?

Nemalonų ragintojo darbą Vyt. biri y das

LAlMINUV NAUJU METU!

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams, Draugams 

lr Pažįstamiems

VLADAS IVAN
(Ivanauskas)

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

KRAUTUVES 
Savininkas

2252 W. Cermak Road

LAIMINGŲ NAUIŲ METŲ! 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Draugams

NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

• o f

Ambrosia and Nectar

BEERS
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Jonas ir Frances Attaškevičiai
GROSERNE IR BUČERNE

3202 So. Union Ave. Yards 0510

TAUPYKITE 

PER

PAŠTĄ

★ Slpskile 
nemokamu 

Skle-bj-Mail Kit

kr ?:"« S***'*1

Wsu
HOME KKDKRĄL SAVINOS AND 
l,O.\N ASSOCIATION OK CHICAOO 
— viena didžiausių kfaSto F’edernlAs 
valdžion registruotų taupymo bendro
vių -klfllo atsargiems asmenims I’Jt- 
TTKTONINTĄ SACOCMA Ir l>e to 
Žymų 'pelnų 3% (Indelių sąkkuita). 
Atskiros taupmenos yra npdraustos 
net iki >5,000 F'e'lei'alIOPs Valdžios 
agentūros

Nuo savo jslsteigimo 1X16 fnetų. 
Home Federal atlaikė visas panikas 
Ir krizes Nb kuomet nebuvo užda- 
rytn — Home Federal visuomet bu
vo atdara, kad pVenkintl ęvlkalus 
kiekvienų darbo diena. Visuomet h.' 
pertraukos Iftmrtkėd; vr> ne žertitiill 
kai 3r/r nuo Indelių.

Isilial mažas skaičius Sies niftien 
finansinių įstaigų Kali parodyt.l lok)

H«Mt tntar « ki» «t

R.R!) O“

tvirtų kasos pagrindą, o be lo prie 
didžiųjų fondų pardavimo Valslybfs 
bonų, Home Fiulcrul turi 50% savo 
taupmenų F. H. A. filmotekose 
užtikrinančius llkvld.it Imą ir tvirtu- 
mą. Teisėtus Investavimas j irusių 
fondus nuosavybės Ir updruudos 
kompanijos

Jeigu jums patinka putojus Ir 
prieinamas taupymas per paSlų. tu- 
rMiittil po ranka have-by-Mali-Kit. 
turintį nemokumų pgSio Vokų (kon- 
vertą) pasiuntimui jflsų čekio arba 
money orderio.

Įsigykite dabar nemokumą "kit 
Ir naudokitės d1d>.i..ust'n patogumu, 
nuugulnu Ir pelningumu taupyda
mi per paSlų. Iški'.iklle *j kuponų 
Ir pasiųskite paStil Mandbti.

Vftl pinigai (dėti prieš 10 dieną kiekvieno mėnesio neša procentu 
(hw><lmt|) kaip ndo 1 dienos mėnesio.

MrRite Karo Ronus

Mante

SWIMK t LOAN ASSOetARON ūf CMtttO 
iMk «nM at AthlJM AV». • TMita MOk.

I»f ItM • A**att «10,000.00»

llkvld.it


o dtcnrastis draugas Ketvirtadienis, gr. 31, 1942

Pabėgę plėšikai pirmąją naktį 
slėpės miške, netoli kalėjimo

Kada Touhy gengė liko 
likviduota, paaiškėjo kokiu 
būdu Touhy su kitais savo 
draugais pabėgo iš State
ville kalėjimo, 1942 m., spa
lių 9 dieną.

Gruodžio 16 dieną buvo 
sučiuptas pabėgęs kalinys 
Nelson. Pereitą antradienį 
Nelson pasakė kokiu būdu 
jie pabėgo iš kalėjimo.

Apie pabėgimo planą 

sužinojęs tik anksti rytą

Nelson sako, kad jis apie 
pabėgimo planą sužinojęs 
tik spalių 9 dienos anksti 
rytą. Nelsonui apie pabėgi
mo planą pranešė Darlak, 
kuris gyveno viename kam
baryje su juo, ir Darlak 
draugas Stevvart.

Nelson sako. kad jam bu
vo pasakyta būti prie “sie
nos” 1:30 vai. po pietų, kada 
Touhy duos išsilaužimo 
ženklą, sumušdamas kalėji
mo troko vairuotoją. Kiti 
gengsteriai darbavosi jarde 
nuginkluodami sargus ir 
juos panaudojo kaipo prie
dangą pabėgti.

Samuel Johnson privertė 
atiduoti kopėčias.
kaliniui su

sargų kepurėmis

Plėšikai sėdo į troką, su
metė į troką sargus, užsidė
jo kalėjimo sargų kepures ir 
nuvažiavo prie kalėjimo bok 
što N. 3. Plėšikai užsidėjo 
sargų kepures, kad paslėpti 
savo pabėgimo pėdsakus.

Plėšikai nuvykę prie bok
što N. 3 pastatė kopėčias ir 
lipo aukštyn. Bokšto sargą 
Herman Kross sužeidė, atė
mė iš jo raktus ir sėdę į jo 
automobilį pabėgo. Kross 
automobilis vėliau buvo ras 
tas Vilią Park, Du Page 
kauntėje.

DU PLĖŠIKŲ VADAI

("Draugas" Acme telepno«»>

Pirmą naktį 

praleido miške

Nelson pasakė, kad jis ir 
kiti pabėgę kaliniai pirmąją 
naktį praleido miške, netoli 
kalėjimo. Kitą rytą pabėgę 
kaliniai apleido mišką ir at
vyko į Chicagą. Septyni pa 
bėgę iš kalėjimo vyrai Chi
cagoje gyveno kartu iki 
gruodžio 5 dienos, kada Nel
son ir Štewart kitų penkių 
gengsterių buvo išmesti iš 
savo tarpo.

Nelson sučiupimas padėjo 

surasti kitus

Sakoma, kad Nelson iš 
gengsterių kampanijos buvo 
išmestas už pasigėrimą.

Nelson sakosi, kad jis pa
bėgdamas iš kalėjimo turė-

Shop prižiūrėtoją. William; jo $200 ir tie pinigai buvo 
)ahler. Paskui Touhy ir įšmugialiuoti į kalėjimą. 

Banghart įbėgo į mechani- Į Nelson sučiupimas davė 

cal Stores kambarį ir nupio- progos kitus pabėgusius plė 

vė telefono vielas ir sargą šikus sugauti.

Touhy gengėje kilo muštynės
Toughy gengė, pabėgusi 37. Pas nužudytuosiuos. St 

1942 m., spalių 9 dieną, iš Clair Mclnerney ir James 
Stateville kalėjimo, kitą die ( O’Connor, rasta $3,500. 
ną atvyko į Chicagą ir l ---------------------------

Milfa

Touhy išbėgo iš 

kepyklos su žirklėmis

Touhy pabėgimo metu dir 
bo kepykloje, jis išbėgo iš 
kepyklos su žirklėmis ir pa
čiupo troką. Į troką paėmė 
savo draugus. Jie tuojau 
nuvyko prie machine shops. 
Touhy, padedamas Bang
hart, sumušė mechanical

“Baisusis” Roger Touhy (kairėje) ir Basil “pelėda” Banghart po to, kai jie F. B. I. 
agentų buvo sučiupti Chicagos apartamente be jokio šūvio. Jie pakliuvo į F. B. I. ran
kas po dviejų gengsterių nušonmo ir suėmimo kitų, kurie buvo pabėgę iš Stateville 
kalėjimo, spalių 9 d.

KAIP BUVO DRASKYTAS BAISUS PLĖŠIKU LIZDAS
Touhy gengės pėdsakai buvo žinomi jau nuo gruodžio 16 
dienos, kada į F. B. I. rankas pakliuvo Nelson.
1942 m. spalių 9 dieną iš,lak. Tie trys “paukšteliai”

Stateville, III., kalėjimo bu
vo pabėgę septyni pavojingi 
kriminalistai. Tą dieną iš 
kalėjimo pabėgo Roger 
Touhy, 45 m., Basil Bang
hart, 38 m., Edward Darlak,

i 31 m., James O’Connor, W. buvo jokios vilties pabėgti.

buvo rasti 5116 Kenmore 
avė., ten jie turėjo išnuoma 
vę gražų apartamentą. Tie 
namai ir apylinkė F.B.I.

Stewart, Mathew Nelson, 40 
m., St. Clair Mclnerney, 31 
m.
Kilo nerimas

Kada pabėgo minimi kali-

pasigirdo
“nešauki-

įsakymo”.

mento pro langą 
Banghart balsas 
te, mes klausom 
Trys plėšikai išėjo iš apar
tamento ir pasidavė. Taip ir 

agentų buvo taip stropiai j baigės baisios gengės die- 
apstatyta, kad plėšikams ne nos. Kada Chicaga sužinojo,

Bemiegant rasti

Kada Touhy, Banghart ir 
Darlak buvb apsupti name, 
tada jie miegojb. F. B. L 
agentas balsiai pranešė, kad

niai — visuomenėje kilo ne- j trys plėšikai pasiduotų, nes 
rimas ir baimė. Policija stro nėra jiems jokios vilties pa-
piai ieškojo pabėgusių. Pas
kui pabėgusius kriminalis
tus ėmė ieškoti F.B.I. Po 
stropaus darbo baisių krimi 
nalistų gengė liko likviduo
ta, gruodžio 28 ir 29 dieną. 

Dvi pirmos aukos

kad Touhy gengė likviduo
ta — žmones lengviau atsidu 
so ir pasijuto saugesni, nes 
Chicaga liko apvalyta nuo 
baisaus elemento.

Pakeitė plaukus

Touhy buvo pakeitęs sa
vo plaukus. Touhy plaukai 
buvo juodi, jis juodus plau-

Jam šiaušės plau
kai iš baimės

Touhy gengė gąsdino vi
są Chicagą. O ypač Touhy 
gengės John ‘‘Jake the Bar
bei” Factor. Mat Factor bu 
vau seniau pagrobtas Touhy 
ir jam kaštavo $70,000 kol 
išsivadavo iš Touhy gengės 
nagų. Factor dėka buvo at
pažintas Touhy ir jo gengė 
ir jie turėjo atsisėsti į kalė 
jimą.

Kada Touhy pabėgo, spa
lių 9 dieną, 1942 m., iš kalė
jimo, tai Factor labai nusi
gando, nes Touhy buvo žade 
jęs atkeršyti. Tikrai Facto- 
rui, turbūt, plaukai šiaušės 
iš baimės.

Factor gyveno netoli tos 
viėtos kur Touhy ir jo gen
gė buvo sučiupta, buvo trys 
ar keturios mailes tarpas 
tarp jo ir plėšikų gyvenamo 
namo. Factor ir jo žmona 
gyveno 2300 Lincoln Park 
West, o Touhy buvo sučiup
tas 5116 Kenmore avė.

Kada Factor sužinojo 
apie Touhy sugavimą, tai jo 
veidas pralinksmėjo ir jis 
yra labai dėkingas F. B. I. 
agentams.

Factor laukia sprendimo 
vienoje byloje, kur jis kalti 

į namas dėl investmentų suk 
tybės, $1,000,000 sumoje.

mu

bėgti. Buvo įsakyta trims 
plėšikams iškeltoms ranko-|kus buvo nudažęs šviesiai 
mis ir užpakaliu eiti į lauką,' spalva, vyras pasidarė blon

Buvo įsakyta Banghartui 
išeiti pirmą, paskui Touhy 
ir pagaliau Darlak. Buvo 
duota 10 minučių laiko. Ir 
buvo pasakyta, jei neklau-

F.B.I. agentai gruodžio 28igyg gįo įgakymo, ugnis bus

Gubernatorius Green ra
gina Illinois gyventojus nuo 
sausio 3-10 dienos daugiau 
melstis. Tai bus valstybinė 
maldos savaitė.

Gubernatorius 
giria Hooverį

dieną sučiupo du pabėgusius 
plėšikus, James O’Connor. 
35 m. ir St. Clair Mclnerney, 
31 m. Tie du gengsteriai bu
vo F.B.I. užklupti pereito 
pirmadienio j naktį, 11:30 
vai., 1254-56 Leland avė., 
Chicagoje, ten jie gyveno. 
Jie F.B.I. agentams nenorė
jo pasiduoti ir pirmieji ati
dengė ugnį, paskui ėmė 
bėgti. Du plėšikai bebėgant 
buvo nušauti.

atidaryta.

Po kiek laiko iš aparta

dinų. Ale tas nieko jam ne
padėjo.

Plėšikų sugavime turi di
delių nuopelnų Hoover, F. 
B. I. vyriausia galva. Hoo
ver dalyvavo Touhy, Basil 
Banghart ir Darlak suėmi
me.

side avė, ir čia septyni vy
rai gyveno iki gruodžio 5 
dienos.

Čiupo už pakarpos

Kartą Nelson ir Stewart 
grįžo girti. Kiti plėšikai 
juos čiupo už pakarpos, kad 
sulaužė gengės “taisykles”.
Tarp plėšikų kilo muštynės.
Sakoma, kad apartamente Touhy gengės likvidavi- 
buv kraujo, lovų antklodės me nePaPra8tą, reikšmę su- 
buvo aptaškytos krauju. Po vaidino Hoover, F.B.I. vy
čio įvyko Nelson ir Stewart riausia galva. Ta proga Illi- 
buvo išmesti iš gengės tarjno^s gubernatorius Green 

Hooveriui atsiuntė padėką 
už Chicagos išvalymą nuo 
baisių banditų.

Raktas rankose 

F.B.I. savo rankose turi

po ir jie nuėjo 
savais keliais.

‘žebravoti”

Nuo gruodžio 5 dienos ki
ti penki plėšikai apsigyveno 
kitur. Kai liko sučiuptas 
Nelson ir Stevvart, tai Tou
hy gengės pėdsakai jau bu
vo žinomi.

Gyveno kaip ponai

Touhy gengės nariai buvo 
išsinuomavę gerus aparta
mentus, gyveno kaip ponai 
Plėšikai buvo gerokai “prisi 
Šienavę” pinigo. Touhy apar 
tamente buvo rasta $13,523.-

Hoover patenkintas 
Chicagos policija

Hoover, F B I. galva, pa
reiškė padėką Chicagos po
licijai už didelę paramą pa
dedant likviduoti Touhy gau 
ją

Jei turite kokių žinių — 
tuojau praneškite “Draugo” 
redakcijai.

raktą plėšikus pagauti. Jų j 
pėdsakai susekti. Plėšikų I 

pėdsakai paaiškėjo nuo gruo 
džio 16 dienos, kada buvo 
sugautas Nelaon Minneapoly 

jje. Gruodžio 19 dieną Chica
goje, Meyers viešbutyje, bu 
vo sučiuptas Stevvart.

Kada du Touhy gengės na 
riai buvo F BI. rankose, len 
gviau buvo ir kitus surasti. 
Dar trys užklupti

Pereito pirmadienio naktį 
Chicagoje nuo F.B.I. kulkų 
krito du Touhy gengės sėb
rai. Antradienio rytą, 5 va
landą, buvo bemiegant su
čiuptas Roger Touhy, Basil 
Banghart ir Edvvard Dar-

DU GENGSTERIAI UŽMUŠTI

G-Vyrai tik būtiname 
reikale nušauna, 
pareiškė Hoover

Touhy gengės sugavime 
du jų nariai liko užmušti.

J. Edgar Hoover, F.B L 
galva, pereitą antradienį, pa 
reiškė, kad F.B.I. agentai' 
tik tada nušauna, kai būti
nai reikalinga. James O’Co
nnor ir St. Clair Mclnerney, 
du gengės nariai, krito nuo 
kulkų, nes jie pirmieji pavar 
tojo ginklą.

Laike pereitų 10 metų F. 
B. I. įvykdė 55,000 areštų, 
ir tik 24 vyrai buvo užmuš
ti. įskaitant O’Connor ir Mc 
Inerney, — pareiškė Hoover

Laike proceso F. B. I. ne 
teko 13 agentų, — pasakė 
Hoover.

įsigykite racionavimo 
knygutę No. 1 prieš 
sausio 15 diena

John C. Weigel, regionai 
OPA administrator, įspėja 
tuos asmenis, kurie dar nė
ra įsigyję racionavimo kny
gutės N. 1., kad įsigytų tą 
knygutę prieš sausio 15 die 
ną, 1943 m. Labai svarbu 
įsigyti racionavimo knygutę 
No. 1. nes kitaip negalės 
gauti racionavimo knygutės 
N. 2. O racionavimo knyge 
lė N. 2. duos teises pirkti 
kenuotus vaisius ir kitą 
maistą.

("Drauiiu," Acm« telephotol 

Kūnai dviejų Touhv gengsterių. St. Clair Mclnerney, 
31 m., ir James G’Conr.or, 36 m . nešami iš Chicagos apar
tamento, kada jie buvo F B. I. agentų nušauti.

Paaukokite
Paaukokite, per A. R 

Kryžių, savo kraują Ameri- 
Į kos karo reikalams. Jūsų 
kraujas reikalingas sužeis- 

| tiems kariams.

X Viktoras Mandravickas, 
“Draugo” agenlas Kenosha, 
Wis., visiems, kurie per jį 
užsiprenumeravo dienraštį, 
linki laimingų Naujų Metų.

X Aplink mus vakar bu
vo pranešta, kad Jonas Pi- 
lipauskas, kuris darbe susi
žeidė, guli Šv. Kotrinos li
goninėj So. Chicago. Toji li
goninė randasi ne So. Chi
cagoj, bet East Chicagoje. 
Šiuo pataisome klaidą.

X Ona Rymavičiene, 404G 
So. Francisco Avė., jau ke
linta savaitė, kaip sirgu
liuoja. Ji yra amžinoji narė 
Labdarių Sąjungos, nuolati
nė “Draugo” skaitytoja ir 
rėmėja kilnių darbų.

X Alf. Kanušas, 3346 S. 
Union Avė., Šv. Jurgio pa
rapijos choro narys ir veik
lus kitose jaunimo draugi
jose, šiomis dienomis išvy
ko į kariuomenę. Našlei mo
tinai liko dar vienas sūnus.

X B. Papšys, žinomas 
roselandietis, šeštadienį, sau 
šio 2 d., 1943 m., sumainys 
žiedus su E. Pivariūnisne. 
Šliūbas bus Visų Šventųjų 
bažnyčioje. Šioj kolonijoj 
bus pirmos vestuvės 1943 
metais.

X V ladas Zaulevičius, bu
vęs plačiai žinomas biznie
rius, dabar gyvena su duk
terim ir anūke gražiam na
me adr. 6229 S. Campbell 
Avė. Jis yra vienas seniau
sių Amerikos lietuvių, šįmet 
mini 52 metus, kaip atvykęs 
iš Lietuvos. Yra nuolatinis

VLADAS ZAI LEVINIUS

“Draugo” skaitytojus nuo 
pat pirmojo dienraščio nu- 
mero. švenčių proga sveiki
na visus savo senus pažįsta
mus.

X JuJia Pocienė, Julias 
Restaurant, prie Western ir 
47 St., savininkė, jau grįžo 
iš ligoninės. Taip pat grįžo 
iš ligoninės M Makarienė 
Bet šiomis dienomis susir
go Agota Kazlauskienė, žmo 
na žinomo išradėjo A. Kaz
lausko, 2422 VVest 45 St.

X O. Gailytė, vienturtė 
duktė brightonparkiečių Gai 
lių, gyv. adresu 4416 S. Ar- 
tesian Avė., neseniai darbe 
susižeidė koją. Gydėsi na
mie, bet pastaromis dieno
mis daktaras patarė išvyk
ti į ligoninę, kad greičiau 
pagytų.


