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...“and that government of 
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DEVYNI JAPONU LAIVAI NUSKANDINTA
Sąjungininkų lakūnai tai atliko 
dienos metu atakuodami Rabaul

Spėjama, japonai planuoja sukelti 
ofensyvą pietvakarų Pacifike

W ‘ ' t :
SĄJUNGININKŲ STA-. MELBOURNE, Australija, 

BAS Australijoje, sausio 6. Į sausio 6.—Australijos vy-
— Gen. MacArthur jėgų di
dieji bombonešiai vakar 
dienos metu ūžtelėjo prieš

riausybės vienas aukštasis 
pareigūnas pareiškia, kad 
pietvakariniam Pacifike įvai

japonų bazę Rabaul Newiriose vietose japonai kon-
Britain, ir ten prieplaukoje 
nuskandino 9, o gal 10, su
koncentruotų priešo laivų— 
išviso daugiau kaip 50,000 
tonų.

Tarp tų laivų buvo vienas 
naikintuvas, o kiti prekiniai 
ir kroviniai laivai. Į visus 
pataikyta 1,000 svarų svo-

centnuoja didelį skaičių 
transportų, krovinių ir karo 
laivų. Oras prastas, bet ja
ponai to nepaiso.

Anot pareigūno, laivų 
koncentravimas reiškia vie
ną iš trijų dalykų:

Arba japonai dar kartą 
bandys iš amerikiečių atim-

IŠBANDYTAS PREKINIS LĖKTUVAS

("Draugą*" Acme teiepnoio.
Amerikos pirmasis kariškas lėktuvas pastatytas vežti prekėms; tojo lėktuvo var

das Ourtiss-Wright Caravan. Kariškas prek inis lėktuvas padarytas iš plastiškos me
džio medžiagos. Lėktuvas sėkmingai buvo išbandytas St. Louis.

rio bombos. Vieni jų tuojau ti Henderson airdromą Gua-

pašlijo ir ėmė skęsti, kiti 
palikti liepsnų apsiausti.

Be to, numušti 6 japonų 
lėktuvai, kurie bandė bom
bonešius suturėti nuo atakų.

AFRIKOJ SUDARYTA 
U. S. 5-OJI ARMIJA

dalcanal saloje, arba
Jie nori imtis griežčiau- 

siųjų priemonių pristatyti 
saviesiems paramą Sana- 
nanda srity, šalia Būna, N. 
Gvinėjoj, arba

Sustiprinti savo generali
nę gynimosi poziciją pietva- 

v karįniam Pacifike.
Pagaliau pareigūnas iške

lia aikštėn, kad japonų la
kūnai dažnai apžvalgo šiaur 
rytines Australijos pakran
tes. Jis mano, kad japonų 
lėktuvai ten operuojami iš 
submarinų. Munda, New Ge
orgia saloje, japonai dirbdi- 
na didelį airportą, o Rabaul 
apylinkėse koncentruojama 
daug priešo laivų.

Tad aišku, kad japonai 
turi kokius nors naujai ofen 
syvai planus, jei jie visur 
tiek daug bruzda.

WASHINGTON, sausio 6. 
—Laivyno sekretorius Knox 
vakar spaudos konferenci-

Ir po karo Amerikai reikės 
daug aukotis maitinti žmoniją

Tokios nuomonės yra prezidento 
Roosevelto žmona

Amerikiečiai lakūnai 
atakuoja Buriuos 
geležinkelius

NAUJO 17 KONGRESO 
SESIJA ATIDARYTA

Prez. Rooseveltas šiandie abiejų rūmų 
bendram posėdy skaitys pranešimą
WASHINGTON, sausio 6. 

— Šiandien atidaryta naujo 
78-ojo kongreso pirmoji se 
sija.

Prezidentas Rooseveltas 
rytoj skaitys ‘ pranešimą ben 
d ram abiejų rūmų posėdyje.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, saus.
6.—Oficialiai paskelbta, kad 
karui šiaurinėj Afrikoj su
daryta J. A. Valstybių 5-oji 
armija, kuriai vadovaus 
Įeit. gen. Mark Wayne Clark.

Leit. gen. Clark iki šioliai 
buvo pavaduotojas vyriau
siajam visų sąjungininkų 
jėgų Šiaurinėj Afrikoj va
dui. Įeit. gen. Dwight D. Ei- 
senhower.

• Tokiu būdu Įeit. gen. Ei- 
senhower dabar yra dviejų 
armijų vyriausias vadas. Tų 
armijų viena buvo britų 
1-oji armija, dabar yra kita
— amerikiečių 5-oji. Britų . . ......................... A .
- ... .. . joje pareiškė, kad jis neturi1-ajai armijai vadovauja ..

SYRACUSE, N. Y., sausio 
6. — Prezidento Roosevelto 
žmona vakar kalbėjo Syra- 
cuse universiteto moterų 
studenčių forume. Ji pareiš
kė, kad J. A. Valstybių ir 
Britanijos žmonės ir karui 
pasibaigus turės dar daug 
kuo aukotis kitų tautų pa-

namai.
artimoj ateity "tūres pasisa
kyti, ar jie sutinka po karo 
dar trejus metus turėti mai
sto nacijonavimą tikslu ki
tas tautas maitinti.

britų Įeit. gen. Kenneth A. 
N. Anderson.

U. S. lakūnai smogia 
naciams

CAIRO, Egiptas, sausio 
6.—Gautomis žiniomis, U.S. 
lakūnai didžiausiais bombo
nešiais bombardavo ašies 
okupuojamą Souase prieplau 
ką rytinėj Tunisijoj.

Pranešime pažymima, kad 
bombos taikyklingai svaidy
ta ir ašiai sukelti dideli nuo
stoliai.

nė kokių informacijų apie 
naują japonų bruzdėjimą 
Pacifike ir negirdėjo apie 
japonų laivų koncentravimą.

Britai atakuoja ašį 
netoli Bizerte

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurinėj- Afrikoj, sau
sio 6.—Britų kariuomenė

Gen. Giraud 
nuvyko i Dakar

DAKAR, Prancūzų Vaka
rinė Afrika, sausio 6.—Va 
kar čia lėktuvu atvyko prar 
cūzų Afrikos komisionieriur 
gen. Giraud su savo štab< 
keliais nariais.

U. S. nuostoliai 
šiame kare

WASHINGTON, sausio 6. 
— Karo informacijų ofisas 
vakar pranešė, kad J. Am. 
Valstybių nuostoliai šiame 
kare yra 61,126 vyrai—žu
vusiųjų, sužeistųjų, nelais
vėn pakliuvusiųjų ir dingu
siųjų.

NEW DELHI, Ind., saus. 
6. — Amerikiečiai ir britų 
lakūnai atakuoja susisieki
mo priemones upėmis ir ge- 

an^ai' ležinkeliais Burmoje.
Vieni amerikiečiai lakūnai 

šį pirmadienį atakavo Man- 
dalay geležinkelių centrą. 
Smogta ir vienam apie 15,- 
000 tonų laivui Irravvaddi
upėje. Visur sukelti gaisrai.

Rusų nelaisviams 
Suomijoje pagelba

ŽENEVA, naus. G.—Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus komitetas praneša, 
kad rusų nelaisviams Šuo-

RUSAI ATSIĖMĖ TRIS 
SVARBIUS MIESTELIUS

MASKVA, sausio 6.—So
vietų vadovybė specialiuoju 
komunikatu šiandie prane
šė, kad rusų armijos atsiė
mė iš vokiečių du svarbius 
geležinkelių miestelius, Nal- 
čik ir Prochladnenski, Kau
kazo fronte, ir prie Dono 
upės įstiprintą Tsimlanska- 
jia, kurs yra pusiaukely tar
pe Rpstovo ir Stalingrado.

. Komunikate pažy m i m a, 
kad rusai blaško vokiečius 
rytų centriniam Kaukaze ir 
žemutiniam Dono slėny ir Į 
tuo būdu sukrečia ir pakerta 
visą vokiečių frontą pietinėj 
Rusijoj.

Pradėjus Kalėdomis per 
rusų ofensyvą tik vienam 
Kaukazo fronte daugiau 
kaip 11,000 vokiečių nukau 
ta. Vokiečiai labiausia nu
kentėjo Grozny aliejaus lau 
kų šone, sako vadovybė.

KARO EIGA
Soiomon salų srity japo

nai, regis, planuoja atakuo
ti sąjungininkus, ypač ame
rikiečius Guadalcanal salo
je. Tačiau japonams tas ne
siseka. Sąjungininkų lakū
nai bombonešiais ardo jų vi
sus planus.

Anot Maskvos, vokiečių
ašies jėgas nubloškė nuo armija Iš Kaukazo fronto
strateginės kalvos už 15 
mailių vakarų link nuo Mat- 
eur ir už 20 mailių nuo Bi
zerte bazės. Kariuomenei 
daug kuo padėjo britai lakū
nai.

WASHINGTON, sausio 6. 
—Šiandie susirinkusiam 78- 
ajam kongrese įėjo dvi nau
jos atstovės moterys. Talen
tuota vaidirtimų rašytojo. 
Clare Booth Luce iš .Conn. 
valstybės ir Winifred Stan
ley iš New Yorko valstybės.

nešdinasi, neįstengdama at
silaikyti prieš rusų puoli
mus. Rusams visuose fron
tuose sekasi pliekti vokie
čius.

Tunlsl joje sąjungini nkų 
kariuomenės dėl prasto oro 
neišvysto platesnių žygių 
prieš aš). Tik vieni lakūnai

Daug žmonių < protauja, 
sakė ponia Roosevelt, kad 
kaip baigsis karas, tai baig
sis ir visų aukojimąsi. Taip 
nebus.

Anot jos, taika nėra, kas 
tokio, kad jei pasirašei, gali 
tai su lėkštė kam nors įteik
ti. Po karo visam pasauly 
bus kilęs sąmyšis. Tautos
bus revoliucijoje, kol kitųįmijoje pasiųsta maisto, 
tautų žmonės jų nepatvar-' Tais nelaisviais rūpinasi 
kyS J. A. Valstybių ir Kanados

Raudonojo Kryžiaus viene
tai.

BAGDADAS, Irakas, saus. 
6.—Kažin su kokia misija 
aplankęs Sov. Rusiją čia at
vyko U. S. brig. gen. Pat- 
rk% J. Hurley ir lėktuvu iš
vyko į Cairo, Egipte.

Karo alkoholio ir 
aliejaus šaltiniai 
eina mažyn

YVASHINGTON, sausio 6.
—\ Senato komitetas pain
formuotas, kad J. A. Valsty 
bėse pradeda išsisemti karo 
alkoholio ir aliejaus šalti
niai taip, kad tas gali žy
miai pakenkti sintetinės gu
mos projektuojamai gamy
bai.

Admirolas Nimitz 
atžymėjo savo sūnų

Sviesto vartojimas 
civiliniams mažinamas

WASHINGTON, sausio 6.
— Claude R. Wickard, mai-

*

sto administratorius paskel
bė sviesto gamintojams ir 
citrinių vaisių kenuotojams, 
kad vieni ir kiti visos savoPEARL HARBOR, Hava-.

. . , « tt a j i 1 gamybos nepanaudotų civi-jai, sausio 6.—U. S. admiro- ___
laa Chester W. Nimitz, Pa
cifiko laivyno vyriausias
vadas, vakar dekoravo savo 
sūnų leitenantą, kurs tar-

nuol&t daužo ašim pozicijas, nauja submarine, čia grįžu- 
Burmoje, Indijoje, taip šiam iš Japonijos vandenų, 

pat kol kaa tik vieni sąjun- Jis atžymėta* sidabrine
glnlnkų lakūnai veikla. Nė- žvaigžde už jo heroizmą, 
ra žinių apie įsiveržusią ten Apie pustrečių metų ad

mirolas nesimatė su sūnum.

linių gyventojų vartojimui, 
nes vyriausybei bus reika
linga. aprūpinti savo ginkluo 
tasias jėgas ir vykdyti lend 
lease programą. •

Maisto administratorius 
sako, kad gaminamo sviesto 
vyriausybės reikalams turi 
būti atidėta 30 nuošimčių ir 
kuone visi kenuoti citriniai

Be reikalo važinėjimai 
uždrausti Rytuose

YVASHINGTON, sausio 6.
— Office of Price Adminis 
tration šiandien uždraudė 
autoistams Rytuose automo 
biliais važinėtis dėl malonu
mo, tai yra be jokio reikalo
Pažymėta, kad kurie auto-J provincijolas, 
istų neigs įsakymą, iš tų bus 
atimti gazolino racijonavi
mo ženklai.

Šiandien atlikti tik įžen
giamieji sesijom kai kurie 
formalumai. Atstovų rūmuo 
se išrinktas pirmininkas 
(speakeris) ir įteikti nauji 
biliai, kurių yra apie 150. 
Visa procedūra tęsės apie 
pusvalandį.

Atstovų rūmams pirminin 
ku išrinktas praeito kongre
so buvęs pirmininkas Sam 
Rayburn iš Tex., demokra
tas. Respublikonų kandida
tas į pirmininkus buvo Jo
seph Martin iš Mass.

Už Rayburn paduota 217 
balsų, o už Martin—206.

Atstovų rūmus partijo
mis sudaro: 222 demokra
tai, 208 respublikonai, 2 pro 
gresyviai, 1 farmer-labor ir 
1 american labor. Viena vie
ta yra tuščia.

Senate yra 58 demokratai 
ir 38 respublikonai.

Naujas vyskupas 
paskirtas Amerikai

WASHINGTON, sausio 6. 
— Apaštališkas delegatas 
J. A. Valstybėms, JE. arki
vyskupas Amleto Giovanni 
Cicognani paskelbė, k ad 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
paskyrė vyskupu kum. Wil- 
liam T. McCarty.

Naujas vyskupas bus ti- 
tuliarinis Anea vyskupas ir 
militarinis delegatas New 
Yorko arkivyskupui Francis 
J. Spellman, kurs yra U. S. 
armijos ir laivyno diocezijos 
militarinis vikaras.

Vyskupas elektas McCar
ty yra kunigų redemptoris-

vaisiai, išėmus nekoncen
truotų vynuogių sunką.

Sviesto gamintojai pradė
jus vasario diena turi atidė
ti vyriausybės reikalams 30 
nuošimčių visos - gamybos. 
Vyriausybė tai supirks. Spė 
jama, kad bus gauta apię 
595 milijonai svarų sviesto. 
Nupirktą sviestą vyriausy
bė paskirstys į tris dalis. 
Dvi trečdalys bus skirta 
ginkluotosioms jėgoms (ar
mijoms), o trečioji dalis — 
pasiųsta sąjunginėms valsty 
bėms — didžiausias kiekis 
Sov. Rusijai.

Wickard randa, kad 1942 
m. Amerikos kiekvienam ci
viliniai žmogui tek p 16 sva
rų sviesto, šiemet tas kiekis

Vaikų drabužiu 
mainyba Britanijoje

LONDONAS, sausio 6. — 
Britų prekybos boardas pla
nuoja įsteigti vaikų drabu
žių maimybą. Nenuvilkėtus 
išaugtus vaikų drabužius 
bus galima pakeisti kitais— 
didesniaisiais, jei kam tas 
bus reikalinga. Karo metu 
šis sumanymas yra tikrai 
šaunus.

8 mainieriai žuvo 
vario kasykloje

DUCKT0WN, Tenn, saus. 
6. — Tennessee Copper Co. 
kasykloje dinamito sprogi
mu sukeltas dulkių sprogi
mas. 8 mainieriai žuvo ir 
apie 40-iai kitų buvo pavo-

sumažinamaa iki 13 svarų, j jus užtrokšti.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
NEVY YORK APYLINKĖS ORGANIZUOTŲ 
KATALIKŲ SEIMELIO REZOLIUCIJOS

New Yorko apylinkės lie
tuvių katalikų seimelis, įvy
kęs 1942 m. gruodžio 27 d., 
Aušros Vartų parap. saloje, 
New Yorke, padaręs 1942 
metų veiklos apžvalgą, džia.u 
giasi gražiais lietuvių kata
likų darbo vaisiais ir jo da
lyviai pasiryžta 1943 metais 
su atnaujinta dvasia siekti 
tų pačių tikslų katalikiškoj 
lietuviškoj dirvoj ir kviečia 
visas apylinkės draugijas j 
darbą. Seimelis pasisakė:

1. Amerikos karo pastan
goms geriau ir tiksliau pa
remti, pasiryžtame visomis 
jėgomis dalyvauti krašto 
gynimo darbe ir remti vi
sus vyriausybės garbingus 
žygius karui laimėti. Džiau
giamės Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vienetais, vei
kiančiais mūsų parapijose; 
kviečiame visus sąmoningus 
lietuvius amerikiečius įvai
riausiomis priemonėmis rem 
ti A. R. Kryžių. Didžiu pa
sitenkinimu pažymime, kad 
New Yorko amerikiečių lie
tuvių komitetas Karo Bo
nams platinti gražiai veikia 
ir pasižadame toliau bonų 
pirkimo vajų didinti ir stip
rinti. Kviečiame visus Ame- 
rikos lietuvius uoliai dirbti 
už Amerikos, už demokrati
jų laimėjimą, kuris bus ir 
Lietuvos laimėjimas.

2. Pilnai pritaria L. K. 
Federacijos apskrities pas
tangoms drauge su kitomis 
lietuvių grupėmis per New' 
Yorko Lietuvių Tarybą mi
nėti Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktį ir ragina lietuvių 
katalikų visuomenę gausiai 
dalyvauti 1943 m. vasario 
14 d. įvykstančiose iškilmė
se, Webster Hali, New Yor
ke.

3. Kaip kasmet, taip ir 
1943 m. ruošti Apylinkės 
Lietuvių Dieną, liepos 4 d. 
Joe rengimo komitetą suda
ryti iš visų parapijų drau
gijų atstovų.

4. Būdami sąmoningi a- 
merikiečiai lietuviai, mes e-

išlaisvinimą, ypač už lais
vės ir ^nepriklausomybės at- 
steigimą mūsų tėvų žemei 
—- Lietuvai. Mes esame už 
visiškai laisvą ir neprikišu-Į 
somą Lietuvą, apsaugotąJ 
nuo bet kokių priklausomy
bės ryšių bet kokiai valsty- > 
bei. )

5. Mes sveikiname N e w 
Yorko Lietuvių Tarybos įsi- 
steigimą, linkime jai pasi
sekimo ir kviečiame visas 
lietuvių katalikų draugijas 
tapti jos nariais.

6. Tarpparapinei draugijų 
veiklai pagyvinti, prašome 
Kunigų Vienybės Rytų Pro- 
viiciją 1943 m. paruošti vy j 
mms ir jaunimui, ypač mer
gaitėms, atskiras konferen- 
•cijas.

7. Giliai vertindami “A- 
merikos’’ svarbą mūsų apy 
linkei ir, apskritai, visai A- 
merikos visuomenei, mes 
džiaugiamės, kad “Amen* 
ka” jau įžengė į dešimtuo
sius gyvavimo metus. Kvie
čiame mūsų visuomenę tin
kamai atžymėti “Amerikos” 
dešimtmetį, kuris, būtų ge
riausiai paminėtas, 1943 m. 
likviduojant “Am e r i k o s” 
skolas. Šios sukakties minė
jimo komitetu būti kviečia
me N. Y. Apylinkės Lietu
vių Dienos Komitetą.

8. Lietuvai Gelbėti Fon-a
das, veikiąs L. K. Federaci
jos žinioje, yra būtinas Lie
tuvos gyvybiniams reiks- 
lams paremti. Jei L. G. Fon-

GRAŽI 16 LAUKO, JAUKI VIDUJE

Vaizdas Aušros Vartų parapijos bažnyčios. Pietų Ame
rikoje. čia matosi bažnyčios vidurinė nava. Kun. J.’Ja
kaitis yra daug triūso įdėjęs į tos bažnyčios pastatymą 
ir yra susilaukęs daug pagalbos iš savo prietelių Siaurės
Amerikoje

10. Ryšium su Lietuvių 
Kultūrinio Instituto perkėli
mu į New Yorką, sveikina
me jo vedėją prof. K. Pakš
tą, linkėdami gražaus pasi
sekimo mūsų apylinkėje ir 
pfešižSRISdartrt* jam pagelbėti, 
kiek mūsų pajėgos leis.

11. Raginame Federacijos 
apskrities valdybą ruošti 
daugiau viešų visuomeninio 
pobūdžio prakalbų.

12. Nuoširdžiai dėkojame

BE 100% 
WITH YOUR

IUYWXniNIS

<to kvota šiemet nebuvo iš- J E Brooklyno vyskupui, DR. VAITUSH, OPT.

same už visų mažų tautų ima.

pildyta, tai mus tik paaks- 
tina padidinti veiklą ir ug
dyti fondą. Mes prašome Fe
deracijos centro valdybą pa
tiekti 1943 metų vajaus pla
nus, o mes pažadame nuo
širdžią paramą.

9. Nuoširdžiai džiaugiamės 
Kunigų Vienybės pašalpos 
komisijos pastangomis iš
laisvinti visą eilę lietuvių 
tremtinių Rusijoje. Mes kvie 
člame centralinės organiza
cijas paruošti atitinkamus 
prašymus šalies vyriausybei 
ir prisidėti finansine para-

Thomas E. Molloy už gau-^ 
šią auką Lietuvai sušelpti 
ir už leidimą suruošti rink
liavą lietuvių parapijų baž
nyčiose Lietuvai pagelbėti. 
Giliai vertiname Brooklyne 
lietuvių kun. klebonų didelį 
pasidarbavimą Lietuvos žmc 
nėms paremti.

13. Reiškiame nuoširdžios 
vilties, kad mūsų kaimyni
nėje New Jersey apylinkėje 
artimiausiu laiku įsisteigs 
Federacijos apskritis. Tuo 
reikalu prašome Kunigų Vie 
nybės Provincijos paramos.

14. Iš širdies dėkojame 
Aušros Vartų par. klebonui, 
kun. Jurgiui Gurinskui, už 
taip malonų seimelio priė
mimą. Jam ir Aušros Vartų 
parapijiečiams linkime gra

Palengvina akių {tempimą, kun* 
ati priežastimi galvos skaudėjimą, 
svaigimo, akių aptemimo nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ąttųd- 
so trumparegystę ir toIirMprWį.'- 
Prirengia teisingai akinius, vtauo- 
•e atsitikimuose egzaminavimas da
romas M elektra parodančia ma
hatma* klaidas. Specialė atyda at
kreipi am* i mokyklos valkus.

Kreivos akys atitaisomo^ 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t o. 
vak. Seredomls auo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atilsio* 
aa** bo akinių. Kainos pigias kak*

pirma. \
<712 South Ashland At.

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs.

Kį sako sovietu 
šaltiniai apie 
ištremtuosius į Sibiru

(LKFSB) Buvo laikas, kai 
Amerikos lietuviai komunis- 
tai rašė, kad paskelbtasis iš
tremtųjų sąrašas esąs suda
rytas gal kur nuo kapų nu
rašius pavardes ir skelbė ki
tas nesąmones. Dabar pa
tys skelbia iš Maskvos pra
nešimus, kad “daugelis lie-' 
tuvių piliečių buvo išblaš
kyti' po plačią Sovietų Są
jungą”. Esą, Lietuvos eva- 
kuavimo centralinė komisi
ja atidarė aavo skyrius 17- 
je apylinkių, kur įsikuria iš 
Lietuvos atvežti žmonės. 
Dauguma jų gauna darbą 
ūkyje ar pramonėje. Iš jų 
jau kai kurie darosi “sta- 
chanoviečiais’ ’ (laimėtojais 
darbo rungtynėse, o mes pa
sakytume — aukomis bolše
vikiško darbininkų išnaudo

jimo). Pagal Maskvos pra
nešimą, sunkumų esą, bet 
visgi dauguma aprūpinama 
drabužiais, autuvu. Iš pra
nešimo matyti, kad vaikams 
stengiamasi duoti bolševikiš 
ką auklėjimą, o kai kurie iš 
suaugusių esą ruošiami bū
ti valdininkais Lietuvoje. E- 
są ruošiami ir darbo b e i 
slaugymo kursai. Lietuvių 
kalboje leidžiami spausdi-

niai ir atsišaukimai, kurių 
nuo karo pradžios iki 1942 
m. lapkr. mėnesio išspaus
dinta 1,650,000 egzemplio
rių.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

or* aki* visam gy-

SODEIKA. O. D. 
DOCTOR SELMA

AKIS IŠTIRINfcJA
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 906

— REZIDENCIJA —
1441 Se. Mth Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 7681

IIIDKl.IS IŠPARDAVIMAS MŪSŲ 
MILŽINIŠKO SrlkO MIZ.IKA-

L1NIV INSTRUMENTŲ

PASI NAl'DO K IT PROGA DABAR
KOL DAR NEIftPARDl'OTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONE8, FLUTKS 
su '"cases" — **5.00, *37.50.
*45.00 ir *75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAL SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJO8 — 
*6.50, *8.50, *12.50 iki *3*.M.
STRIUNINIAI BASAI — *«6:M. 
*125.00 ir $150.C0. BASO U2- 
DENGAIAS — *12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMLS BASAMS, VIOLAS IR CEL
LO — *1.50. *3.00, *5.00, *10.00 
ir *15.00. Striūnos dvi visų virS- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS— *18.50. *23.50. 
*85.00 ir *50.00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOIS. i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir '•reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. Triūboms. Saxaphones ir 
taipgi Smutkoms ir Guttaram*.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
*14 Maiuell St., CbicagD

Tik vteaa boi 
vtateral. Sau

■ moderBUklansla 
regėjimo 
sntelktLH MOTAI PATYMMO 

pririnkime
visą aklų įtempimą. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr, J. J. Smetana. Jr.
1801 So. Ashland Avennr 

E s m sas lg-to*
‘Kišu CABAL OUS, Cktaagc 

oreo VAUurDooi 
Kasdien »:1# a. m. lkl 1:1* p. m 

Trečiad. lr Mttad. *:»0 a. m. 
MM T u* t» aa.

suioktto jas, įsisėsiu! 
t Ja* m< - ’

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo

Tel.: YARda 1889 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas Mth Street

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

ADVOKATAS

VICTORY HOSPITAL
Po tau j a vadovyste. 

328 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimai

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūaų ligoninės kliniką. K11- 
ntko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
teikiamas nužemintomis kainomis. 
Pilnai

gydymu) vlaoklų ligų — 
ir Uglalklnlų.

Chirurguos De- 
kur svarbia* lr ma

žesne* operacijas atlieka ataako- 
inlngl Cbirurgal-DaktaraL
Pilnai (rengta Physlotlierapy De- 
partetentes priskaitaut Dlatber- 
my, Ultra Vlolet Ray, Stausoldsl 
lr kitus modernišku* metodu* 
gydymo.
Pilnai (rengtas X-Itay Depart- 
mentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dM atakos pinigų, 
gortamUas gydymas lr priehkra. 
kad būtų Jum* ko^*:patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

■markią
Pilna*

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukit© YARDS 3088.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
8133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo l-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefoaaa: CALamet M77 
134 N. LA SALLE ST. '

Room 2014 Tel.'ST Ato 7378

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Thi: CENtral 1824 M
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal autartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais , 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tei. YARda 2846

DR. C. VEZELIS:
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

▼ei.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal autartį.• -V

Telefonas HEMiock 6849

DR.’ PETER T. BRAZIS
OTDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. Western Avė.
OFISO'VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
o nodėliomia pagal autartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Rea. TeL LATayette 0004 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Sežtad. 8:80 lkl 9:30 vok.

a.lrmad|pTii<iH nuirai ■naitarlma.* is **

TeL YARda 3146

DR. V. A. 5IMKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 YVest 35th Street
Valandoa: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

Ofiso Tel.................. VlRginia 1888

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfl 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros luboe)

TeL MIDway 8880 Ckicago, Ilk

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vsl. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iln 9:50 vai. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vak dieną

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
UF180 VŠIAHOOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefoaaa: PROapect 8787 
Namą telefonaa: VIRgMa 2421

< Žiausio pasisekimo š i o i e j 
reikšmingoj Manhattano lie 
tūrių parapijoje.

SUPREME

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARI A T
Ofiso toL VlRginia 0036 

Residencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—5 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Rm. 6958 So. Talman Ar*.
Res. TeL GROvahlll 0617 
Office toL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Vai.: 8-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotu!* sąsilarra 
2423 YVest Marųuette Rd.

Tai. YARda 6981.
Rea: KBMtrood 6107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vak: uuo 1-3; auo 6:30-6:30
756 YVest 35th Street

TaL CAKal 0867
Raa. tai.: PROspeet 6669

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGA8

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avė.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

1 i v

DAD ARTINK 
DIVIDENTŲ 
RATA * 4%
1751 W. 47th Street

Tat CAKal 6182

. DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakaraia ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 YVest 66th Plaee 
Tel. REPnbHe 7868

Kas laisvo brangina, ta* 
perka War Bonds.

t ’ __ . .1* .

DldžIaaMnone gyvenimo 
loriztaofle plrmatinia dalykas 
«+• nenusimink. (Hilty).

"Darbai parodo medės jd- 
(Goethal.
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arciier Avė., Chioago

KAIP APSISAUGOTI 
KATARO

Paprasta sloga — menka

ras. Taipgi atrodo, jog tie, 
kurie prausiasi žiemos me
tu šiltu vandeniu dažniau 

liga, į lovą retai kada pa- £auna slogas negu tie, ku-
guldo. Daugelis žmonių, ga
vę slogą nepaiso, rimtai ne
sigydo.

Jei žmonės žinotų, kad po 
kiekvienos slogos kraujas 
nusilpsta, kad slogos paruo
šia airvą kitoms limpamoms 
ligoms, kad po sunkesnių 
slogų kartais įvyksta viso
kios katariškos komplikaci
jos, tai visi dėtų pastangas 
slogų išvengti.

Slogos be komplikacijų, 
savaimi nėra sunki liga. Ret 
kai elogojant įvyksta kom
plikacijos, tai jau bloga. 
Daugelis nežino, bet daug 
kas yra ir nugirdęs, kad ka
taras įsimetė į inkstus, kad 
kitad*muo chroniško kataro 
gavo dusulį, kad kitam ka
taras įsigalėjo tulžies pūs
lėje, o paskui tulžies pūslė
je pradėjo, augti akmenys, 
kad po slogų žmogus gavo 
pneumoniją, arba kada au
syje augo votis, ir t.t. Taigi 
po kataro dažnai seka įvai
rios infekcinės ligos bei 
chroniški negalavimai.

Vaikams ir seneliams slo
gos yra pavojingiau. Vaikus 
ir senelius reikia apsaugoti 
nuo slogų. Kiekvienam rei
kia saugotis kataro.

Kaip apsisaugoti kataro? 
Tikriausias būdas — tai ne-

rie prausiasi šaltu vandeniu. 
Neapsimoka perdaug lepin
tis. Sistematingas odos už- 
grūdinimas pripratina kūną 
prie oro temperatūros at- 
mainų. Staigi temperatūros 
atmaina taipgi silpnina krau 
ją; taigi einant lauk iš šil
to kambario reikia apsivilk
ti taip, kad vėjas neperpūs- 
tų ir kad staiga neatvėsti.

Kojas žiemos metu reikia 
užlaikyti šiltai ir sausai. Ku
rių kojos labai prakaituoja, 
tai privalo gydytis, kad jos 
perdaug neprakaituotų. Per
šlapus ir peršalus kojas ga
lima greičiau katarą gauti. 

Susirgus sloga neapsimo-t
ka numoti ranka, bet reikia 
gydytis. Pajutus, kad sloga 
kabinasi, daryti šitaip: (1) 
mirkyk kojas karštame van
denyje, arba dar geriau iš- 
simaudyk šiltoje maudynė
je; (2) gulk šilton lovon; 
(3) paliuosuok vidurius; (4) 
išgerk karštos arbatos; (5) 
valgyk daug sriubos ir gerk 
daug vandens su citrina; 
(6) gerk “soda bicarbonate” 
po vieną arbatinį šaukštelį 
tris syk į dieną.

Jei taip darant į pora die
nų sloga nesumažėtų, tai rei
kia šaukti daktarą. Dakta
ro pagalba greičiau pasveik
si, mažiau buB sugaišties ir

YVAVES PRIE DARBO

Pirmosios WAVES buvo paskirtos Washingtone, D. C., 
į Navy Department Office darbui. Šios moterys paskir
tos į Navy Depfe.rt.ment Office: Mary Louise Lamme, Ma- 
pelewood, N J., ir Mary Helen Banker, Glendive, Mont. 
Užpakalyje prie rašomosios mašinėlės Elizabeth Blum, 
Grinnell, lo va.

Norėtu žinoti, ko 
siekiama šiuo karu

WASHINGTON, sarusio 5. 
— Senatorius Wheeler, dem. 
iš Montana, žinomas admi
nistracijos kritikas užsienio 
reikalais, iškelia sumanymą, 
kad sąjunginės valstybės 
sudarytų kokią nors tarybą 
ir jai pavestų nustatyti, ko 
siekiama šiuo karu ir kokie 
reikalavimai po karo bus 
statomi priešams, kai jie 
bus nugalėti.

Anot senatoriaus, Ameri
kos' žmonės norėtų žinoti, 
kas norima atsiekti, jei taip 
daug įsigilinama karan ir 
visi turi tiek daug aukotis.;

* l
Senatorius Wheeler iškel

damas tą sumanymą turi 
galvoje britų ir olandų im- 
perijalizmus T. Rytuose, už 
kuriuos, pasak jo, nevertėtų 
aukotis.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRU

LABORERS 
IR FACTORY HELP

Berniukai ar vidur amžiaus vvral 
reikalingi. Gera mokestis. Atsišau
kite 8:30 vai. ryto.

LEADER LAUNDRY CO.
1843 W. 43rd St.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th St.

nusilpninti savo kraujo* at-! "būsi apsaugotas nuo pavo- 
sparumą. Kieno kraujas stip jingų katarinių komplikaci- 
rus, prie to katarai nesika-
bina. Reikia žinoti, jog slo
gos yra limpanti liga; bet 
jei kraujas turi pakankamai 
atsparumo, tai slogos nepri
lips. Kraują silpnina: neda- 
miegojimas, persivalgymas, 
užkietinti viduriai, stoka vi
taminų, stoka tyro oro, iš
gąstis bei rūpestis, alkoho
lis, nuovargis ir persišaldy
mas. To viso reikia vengti.

Yra patirta, jog tie, ku
rie dirba, atvirame ore, nors 
ir šalta būtų, jei yra tinka
mai apsivilkę tai rečiau gau
na slogas, nei tie, kurie bū
na prišildytame bute. Mat 
tyras oras gaivina ir stip
rina kraują. Sveikatai ge
riau tyras oras nors ir šal
tas, nei šiltas o nešvarus o-

Algerai nieko 
nedaro iš karo

LONDONAS, sausio 6. —
Iš Algerijos, šiaurinėj Afri
koj, grįžęs vienas britas ste
bėtojas praneša štai ką. 10 
nuošimčių Algerijos gyven
tojų remia de Gaulle kovo
jančiųjų prancūzų komitetą,
10 nuošimčių kitų yra nusi
statę prieš britus, o 80 nuo
šimčių visiškai nepaiso karo 
ir politiniai jie be jokių pa- 
ivalgų.

jy.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas S. T. — Ka
dangi tamsta esi 50 m. am
žiaus, esi labai nervinga ir 
lengvai jaudiniesi bei daž
nai be priežasties verki, tai 
veikiausia tamstą kamuoja 
klimakterinė gyvenimo per
maina. Eik pas daktarą, ku
ris tamstai galės pagelbėti. 
Turėk viltį, pasveiksi jei pil
dysi savo gydytojo įsaky
mus.

Atsakymas V. L. — Tams 
tos draugas klaidingai tams

Kur neįeina saulė? švi<» 
sa, ten dažnai lankosi gy
dytojas. (Prancūzų priežo
dis).

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir 
tuos, kurie jį persekioja. 
(Marcus Aurelius).

tą informavo, šaltos mau
dynės nepagelbsti turinčiam 
širdies dieglius (angina pec- 
toris), bet dar gali labiau 
pakenkti. Tamsta privalai 
maudytis tik šiltoje maudy
nėje, o ne šaltoje ar karš
toje. Vandens temperatūra 
privalo būti apie 100 laips
nių. Ir vaistų tamstai nuro
dyti negaliu, nes tamstos li
ga yra perrimta ir nežinau 
tamstos kūno fizinės padė
ties. Privalai gydytis pas sa
vo daktarą ir pildyti jo įsa
kymus.

Atsakymas K. G. — J 
tamstos klausimą “dėl ko
kių priežasčių visada gerk
lė būna išdžiūvusi”, — tai 
nelengva atsakyti. Gali bū
ti kad viduriai gerai nevei
kia, gal gerklėje randasi nuo 
latinė iritacija, £al tonsilai 
yra blogi, gal turi leukopla- 
kiją. Dažni susijaudinimai 
taipgi neigiamai veikia į

seilinęs liauka1? Jei blogų 
tonsilų nėra ir membrana 
atrodo normali, tai reikia iš
tirti nervus. Desėtkai prie
žasčių gali džiovinti gerk
lę.

CLASSIFIED
REIKIA VYRŲ

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

V V R A I
PACKING HOUSE 

DARBAMS

72%c į valandą 
minimum.

GERI . .
DRESSING RMS., CAFETERIJA,

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE į 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Avė.

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.

YV. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
Atdara Šeštadienį.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai. 

SHERMAN KIZOVE CO.
3531 W. 47th St.

MIRACLE WHIP! 
Its "different" flavor 
alvvays makes a hit.

HELP WANTEI) — MOTERYS

MERGINOS reikalingos skirstymui 
darbams lankstomo popieros baksų 
dirbtuvėle.

IM PERIA I, BON CO.
1566 W. Carrol! Avė.

MOTERYS IR MERGINOS reikalin
gos prie skalbykloje darbų. Patyri
mas nereikalingas.

3522 W. 63RD STREET

-J-U****?'. millions AORII—Mirade Whip docs work u>onders 
with aalads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaiae, Miracle Whip ia 
by far America’s favorite saled dressing. 

***** *************

NULIŪDIMO VALANDOJE

W\REHOVHE LABOR
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Matykite Superintendėnt.

‘MIDLAND WAREHOUKE 
2415 W. 15th Street

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai jdomus darbas. Diena tr nak
tį shlftai. 40 centai J valanda moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldlrbi- 
Mas. Kreipkitės ( -—

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Mironai! Rt.

_____— Britų la-
rąją naktį ataka- 

ų pramones Ruhro

Mažas meilės laSeTIs reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
{vairių žinojimų.

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

NAKTIMIS SARGAS reikalingas — 
nuo'atinis darbas neglrtuokliui. vyrui 
mažiau 60 m et» amžiau’. Lengvo 
svorio. 60 valandų i savaite. $25.00 
į savaitę. Kreipkitės j ROOM 212 

209 W. JACK8ON BLVD.

PAPER HANDI.ERS 
Patyrę prie popieros rolių.

MOHAWK TABLET CO. 
4343 S. Ashland Avenue

LENGVI PRIE MAŽINU DARBAI. 
Defense dirhtuvėie. Gera mokestis, 
nuolatiniai darbai.

GRUNWALD PLATINO 
4309 W. Ijike Street

UNIFORM SHOP HELP
Kišenių Siuvėjos — Operatorės— 
ir Floor Merginos. Nuolatiniai 
darbai, gera mokestis.

SCOTCH AVOOLEN MILLS 
813 W. .Adams (netoli Halsted)

BUSINESS SERVICE

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

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

RAN. 2385
FLAGS - BAN NERS - BA IMIES

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakų

4605-07 SOUTH HHBMITAOE AVENUE

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

Tel. LAFayctte 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

ii atotiea WGES (1390), au Povilu ftaltimieru.

LAUNDRY HELP
PRESS OPERATORES — FLAT 
WORK PROSYiMUI MERGINOS, 
MACHINE MARKERS SORTERS. 
PILNO AR TRUMPOMS VALAN
DOMS DARBAS. PATYRIMAS NE
REIKALINGA. UNIJOS MOKESTIS 
— 5 DIENOS J SAVAITĘ.

KENNEDY LAUNDRY CO. 
11236 ForrestvIUe Avė. FVL 2929

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COR. PRODUCTS CO. 

4910 Blonmingdalc Avė.

NEPATYRIOSIOS MERGINOS rei-;. 
kalingos. 17—35, išmokti radio dar
bus Defense dirbtuvėje. AtsineSkite 
gimimo liudijimą.

CONTINENTAL RADIO 
& TELEVI8ION CORP.

3815 Armltage

LAUNDRY MERGINOS reikalingos.
Gerok darbo sųlygos. GATEWAY
LAUNDRY — ltl N. CLINTON ST. 

i Randasi vidur Chicago North Wes- 
tern R. R. Stoties.

SCRVBWOMEN
•Naktimis darbai. 11 vai. vakaro iki

7 vai. rytais. Gena mokestis Ir val
gis.

TRIANGLE RESTAURANT 
225 S. Wa bastį Avenue

OPERATORES
Patyrusios prie serging, zig-zag ir 
single needle mašinų. Naujausios ir 
greičiauslos mašinos. Tvaikas Ir pusė 
mokama už šeštadienius iki 5 vai. 
popiet. Pirmas klasės operatorės 
gali užsidirbti nuo 60 iki 75 centų j 
valandų, ekstra bonai mokama.

AMERICAN MAID CO.
847 W. Jaekson Blvd.

MOTERIS reikalinga prižiflrėtl 2 
vaikučius. Paprastas virimas. Skalb
ti nereikia. Yra kitų tarnautojų. 
Savo kambarys, radio. ir duodama 
ekstra laiko sau. $15.00 j savaitę.

Pašaukite: GOURFAIN.
. BAYport 5379.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
t
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

irsdarbiams. ir korespondentams raitų negražiname, jei ne- 
tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto lenkių, 

a pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
„ ir ypaž korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 

, praflbme ralyti trumpai ir ailkiai (jei galima, raflomaja ma- 
_.a), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
kos ar asmeniikumų. Pasenusios korespondencijos laikraltin ne-

Entered aa second-Class Matter Mach 31, 1916 at Chicago, IIL 
sr the Act of March 3, 1879.

įjasis VUmws arkivyskupas

auksinį kunigystės jubiliejų. Jisai yra kilęs iš labai 
neturtingos kaimiečių šeimos Moravijoje. Pasižymėjęs 
savo gabumais tasai katalikų kunigas buvo visada ak
tyvus patrijotiniame ir socialiniame veikime. Jisai įstei
gė čekų krikščionių socialų partiją ir iki 1939 metų 
buvo Čekoslovakijos katalikų darbo unijų vadovu,. Ge
riausios kloties jam linkime.

tietavos jaunimu naciai gabena į Vokietiją
Mūsų bendradarbiai ir iš Londono, ir iš Stokholmo 

patvirtino, kad Lietuvos universitetai uždaryti ir stu
dentai, abiturientai gabenami' darbams į Vokietiją. Spa
lių 14 d. buvo išsiųsta Vokietijon 900 jaunų vyrų, dau
guma — baigusieji gimnazijas abiturientai. Jau-perei
tų metų rugpiūčio 28 d. vkd. darbo ir socialinių reikalų 
tarėjas, vokiečių prisakytas, išleido ^potvarkį, kuriuo 
visi jaunuoliai, gimę 1921-1924? metais, vyrai bei mo
terys, tiek vedę, tiek nevedę, baigę gimnaziją 1942 m. 
ar anksčiau, buvo paraginti iki rugsėjo 24 d. užsirašyti 
darbo tarnybai. Buvo raginama “savu noru” užsirašyti 
į diarbo tarnybą net ir tie, kurie dirbo kariškai svar
biose įmonėse, valstybes tarnyboje ar žemės ūkyje. 
Paraginimo nepaklausę abiturientai buvo perspėti, kad 
visam gyvenimui netenka teisės įstoti į bet kurią aukš
tąją mokyklą. Rugsėjo 26-28 d. vyko sveikatos patikri
nimas, po ko buvo pagarsinta, kad jei kas iš Darbo 
Tarnybon priimtų nuo kelionės Vokietijon susilaikytų, 
prieš tokį būsiančios panaudotos pačios griežčiausios 
priemonės. Vokiečių “paraginimas” palietė apie 3,000 
gimnazijų baigusių lietuvių. Nežiūrint vokiečių grąsi- 
nimų, Darbo Tarnybom išėjo tik apie 20-26 nuoš. pačios 
jauniausios tik iš mokyklos suolo išėjusios inteligenti
jos.

Su naująja Reicho Darbo Tarnybos “savanorių” par
tija pargrįžo Vokietijon ir pirmoji, kuri buvo parvy- 
kusi Lietuvon tariamųjų atostogų. Atostogoms praleis
ti šie jaunuoliai buvo nuvaryti į derliaus nuėmimo dar-, 
bus.

Siemef dajg sukaktuvių

Gauta žinių, kad pernai sausio mėnesio 18 d. įvyko 
aujdjo Vilniaus arkivyskupo Mečislovo Reinio ingresas. 
Iš to galima suprasti, kad senasis arkivyskupas dėl 

ęnatvės atsistatydino. .
Naujasis Vilniaus arkivyskupas yra gimęs 1884 mė

lis vasario 5 d. Madagaskaro kaime, Utenos parapijoj, 
is dabar yra jauniausias iš visų diecezijos valdančių 
yakupų Lietuvoje.

Vyskupu buvo konsekruotas 1926 na, gegužės 16 d. 
paskyrimo Vilniaus arkivyskupu buvo Vilkaviškio 

.pu koadjutorium nr profesorium Kauno univer-
tėte.
Afkivyskupas M. Reinys yra vienas iš žymiųjų He

nrių autos mokslininkų ir veikliųjų visuomenės vei- 
ėjų. Yra parašęs ir išleidęs keletą moksliškų knygų 

t,bendradarbiavo Lietuvos mokslo žurnaluose ir 
laikraščiuose, sakė puikias kalbas katalikiškųjų 
izacijų suvažiavimuose.

ėtina, kad arkiv. Reinys daug darbavosi Lie-
nepriklausomybės atgavimo darbuose ir politi- 

e jos veikime. Savo taiku jie buvo Lietuvos užsie- 
ų reikalų ministru.
Amerikiečiams taip pat naujasis Vilniaus arkivys*- 
įpas yra pažįstamas, nes 1937 metais lankėsi Ameri- 
oje ir daugelyje lietuvių bažnyčių laikė iškilmingas 
amaldae, sakė pamokslus ir teikė Sutvirtinimo Sakra-

Šie metai lietuvių tautos gyvenime yra pažymėtini.
Šią savaitę minime 20 metų sukaktį, kai sukilo Klai

pėdos krašto gyventojai ir prisijungė prie Laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybės.

Kitą mėnesį, būtent vasario 16 d. sueina 25 metai, 
kai Lietuvių Tautos Taryba paskelbė Lietuvą esant
laisva, nepriklausoma, demokratiška respublika.

. •
Be to, minėsime daug kitų svarbių sukaktuvių, tarp 

kurių yra pažymėtina: 150 metų nuo gimimo Lietuvos 
istoriko Simono Daukanto; 85 m. nuo gimimo Lietu
vos himno autoriaus dr. Vinco Kudirkos; 80 metų nuo 
panaikinimo Lietuvoje baudžiavos; 80 metų nuo už
draudimo Lietuvoje lietuviškai spausdinto žodžio; 60 
metų nuo pradėjimo leisti pirmojo Hetuviško«laikroščio 
“Aušros”; 50 metų nuo žiauriųjų Kražių skerdynių.

šios sukaktuvės, čia ir priminti nereikia, yra ir svar
bios ir. reikšmingos. Reikia manyti, kad Amerikos lie
tuviai pasirūpins jas tinkamai paminėti. Neužmirški
me,. kad pavergtosios Lietuvos žmonės negalės jų mi
nėti viešai. Dėl to mes turime daug geriau, iškilmin
giau surengti aukščiau suminėtųjų ir kitų sukaktuvių 
minėjimą. Tai mūsų šventa pareiga.

Tikimės, kad dėl tų įvykių minėjimo išsitars mūsų 
veikimo centrai ip šią savaitę įvykstantieji tarybų suva
žiavimai.

Senelių prieglauda
Oak Forest senelių prieg

lauda yra milžiniška įstai
ga. Joj randasi suvirš šim
tas lietuvių senelių iš vien 
tik Cook County.

Dažnai geraširdžiai žmo
nės ten nuvyksta palinks
minti ir pavaišinti lietuvius 
senelius. Bet netyčiomis 
vykstant viena labai didelė 
klaida tokiuose apsilanky
muose, kai kurie seneliai 
nuolat guli lovose ir negali 
atvykti į subūrimus ir labai 
dažnai negauna nei vienos 
minutės džiaugsmo; jie jau
čias apleisti.

Specialios ekskursijos

Reikėtų suruošti specia
lias ekskursijas aplankyti 
vien tik gulinčius ligonius 
senelius Oak Forest įstaigo
je. Būtų galima aplankyti 
juos eu dainomis, lietuviš
kais kostiumais ir gauses
nėmis dovanomis. Lankyto
jai galėtų nuo vieno wardo 
iki kito eiti kol aplankys vi
sus.

«
Reik prenumeratų

Valdžia draudžia siuntinė
jimą laikraščių dykai. Dėl 
to nei vienas negali legaliai 
prigrūsti įstaigą visokia pro 
paganda.

Tie seneliai tikrai yra iš
troškę laikraščių skaitymo. 
Visuomenė turėtų susirūpin
ti ir pristatyti reikalingų 
laikraščių. ‘ ‘ Draugo’ ’' redak
cijoje yra įsteigtas fondas, 
per kurį bus galima siųsti 
laikraščius įstaigoms kaip 
Oak* Forest, Hines Veteran 
ligoninėn ir kitur.

Po svietą pasidairius
Daugelis pasako, kad juo 

tolyn, tuo žmones eina švie- 
syn, gudryn. Mano delnas 
rodo kaip tik priešingai. Se
niau žmonės buvo gudresni. 
Štai, jums priklodas.

1909 metais Allentown, 
Pa., Leon H. Klecker’is, pri
vatus bankierius, buvo paso
dintas į kalėjimą už sukty
bes. Sėdėdamas cypėje jis 
suorganizavo korporaciją, 
kuri jam atnešė gryno pelno 
30 tūkstančių dol. Kada bu
vo vežamas į kalėjimą netu
rėjo iš ko net kaucijos užsis 
tatyti. Gypėje sėdėdamas 
tiek uždirbo, kad atmokėjo 
savo skolininkams ir iŠ3ipir

šiuo reikalu

Šiuo, ypatingo precime ra
tas fondo reikalu kreipki lė3 
į “Draugo” administratorių. 
Bus galima pramatyti leng
vatų, kad pasiuntus kiek ga
lima daugiau laikraščių į 
Oak Forest. Šaukite Canal 
8010 ir bus galima pasikal
bėti tuo klausimu plačiau.

Kas įvyko prieš 
25 -metasi

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 29 d.)

Užgrobė visus- bankus.......
Bolševikų finansų komisaro 
Menšinskio įsakymu karei
viai apsupo ir užėmė visus 
privatinius bankus Petrcgra 
de, tarpe kurių ąrra ir vieno 
New Yorko banko skyrius.

MI GROBIKAS!

s-

L

Serai atsakyta

SPAUDOS APZVAL6A

ko iš kalėjimo. Ot, tai bent 
bankieriaus būta?

Pasakykit dabar, kuris 
Huverio laikų bankerius, pž 
bankinį biznį, patekęs į ka
lėjimą sudarė tokią korpo
raciją ir alygino savo depo
zito riams?

Prieš karą Amerikos bal
šavikai ir visokie singvaba- 
liai visur agitavo už gimdy
mo kontrolę. Esą, kam vai
kus gimdyti: kad kapitalis
tai kare turėtų kuo anuo
tų vamzdžius užkimšti...

Gerai, kad Rusijos gyjjpn- 
tojai nepaklausė saviškių 
durakų Amerike. Kas būtų 
su ja šiandie? Jei Rusijoj gy 
ventojai nebūtų vaikų gim
dę kapitalistiniam karui, 
šiandie Stalinas ne Kuibyše- 
ve sėdėtų, ale kaž kur būtų 
atsidūręs.

Vienoj pageltusioj gazie
toj radau, kad 1909 metais 
New Yorke P. Smith, jaunas 
odų darbininkas, suėjo- laižy 
bų iš $1, kad jis išgers 17 
stikliukų viskės., Smith iš
gėrė ir gavo dolerį, bet čia 
pat krito ant žemės be nuo
vokos ir nuvestas į ligoninę 
mirė. 1

Mūsų gadynėje saliūne ga 
li bečytis už drinksą, kad iš 
gersi 25 stikliukus viskės, ir 
ne tik nevirsi be nuovokos, 
ale net girtas nebūsi.

Aišku. Seniau į viskės sti
kliuką galėjai rankos kumš
tį įkišti, o dabar nei mažas 
pirštas dugno nepasiekia.

proga tenka pažymėti, kad arkiv. M. Reinys bu- 
o paskirtas Lietuvos Katalikų Uhiversiteto rektorium, 
et, dėja, tautininkų režimas neleido šiam universite- 
ui atsidaryti ir pradėti veikti.

Naujam Lietuvos senosios sostinės arkivyskupui, žy- 
mūsų tautos vyrui, linkime geriausio pasiseki-

Taip pat linkime, kad ir Gedimino Kalne ir seno
ji istoriškoj Vilniaus katedroj ir Aušros Vartuose 
us greičiausiai būtų iškelta laisvos ir nepriklausomos

vos trispalvė vėliavai

(nagingos valstybės premiero sukaktis
Wams draugingoji Čekoslovakijos valstybė turi savo 

yjrisueybę Loackme. Josios ministeris pirmmiakae y- 
B monsignoras Schramek, kurs neseniai šventė savo

“Amerika” rašo:
- “Jokiu būdu negalime sutikti su “Naujosios Ga
dynės” mąstysena Lietuvos ir Lenkijos santykių at
žvilgiu. “N. G.” lietuvių ir lenkų santykius matuoja, 
tuo, ar Lietuvoje bus pripažintos tautinių mažumų 
kultūrinės teisės. Rašoma, lyg Lietuvoje tų teisių 
nebūtų buvę pripažinta.

“Aiškiausia tikrovė štai ką kalba: Lietuvoje žy
dai, lenkai, rusai, vokiečiai, latviai turėjo mokyklas. 
Lenkai turėjo net tris gimnazijas — Panevėžyje, Uk
mergėje ir Kaune. Lenkai turėjo ir visą eilę pradžios 
mokyklų. Visos tautinės mažumos leido laikraščius 
savo kalba, kurie naudojosi daug didesne laisve, nei 
daugelis lietuviškų laikraščių, Universitete tautinių 
mažumų studentai turėjo savo laisvas organizacijas.

“O kaip lenkai elgėsi Vilniaus krašte? Geriau čia 
neminėti, nes visi labai gerai žinome. Svarstydami 
įvairius santykius su kitomis tautomis, turėtume at
siminti, kad yra ir tokia vertybė, kaip tautinė savi
garba. kuri nereikalauja nieko svetima, bet ir įparei
goja neatsižadėti savo.’*
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PASLAPTW60S SOlOMŪU 5ALOS
Rašo kun. A. Brička

3

žmogėdžuU sudegina 
niisųmiierių patalpas

Atvykus vyskupui Collomb 
su naujomis misijonierių jė
gomis, sumanyta praplėsti 
misijų darbas Toros gentėe 
tarpe, ši gentė buvo nepa
prastai žiauri ir ypatingai 
atsižymėjusi kanibal i z m u. 
Pradėjus misiją jų tarpe iš 
pat pradžios trys misijonie- 
riai: kun. Puget, Jacųuet ir 
Hyiaeinth buvo užmušti ir 
suvalgyti. Kiti mirė nuo li
gų. Negana to, iš kalnų at
bėgę žmogėdžiai paleido iš 
lankų degančias vilyčias į 
lapais dengtas misijonierių 
palapines, kurios tuojau vir
to pelenais. Būt buvęs pa
vojus ir patiems misijonie- 
rianjs, tik laiku atplaukęs 
laivas su jūrininkais išgel
bėjo likusius.

Misijonieriai keliasi 
į kitas salas

Po to įvykio misijonieriai 
nusikėlė ant salos Woodlark. 
Ant šios salos jūrininkai pa
statė keletą Lūšnelių, kurio
se buvo gydomi ligų nuka
muoti kunigai ir sykiu mo
kinosi puslaukinių žmonių 
kalbą, kad sėkmingiau dar
buotis juos patraukti prie 
tikrojo Dievo ir prie žmoniš
kesnio gyvenimo. Keli su vys 
kupu Collomb persikėlė dar
buotis ant Rock salos. Mo
kant vietos kalbą, salos gy
ventojai pasidarė draugiškes 
ni. Bet vyskupas, paveiktas 
nelaimių ir nepasisekimų, 
susirgo ir mirė. Ant tos sa
los ir buvo palaidotas vys
kupas Collomb, kurį jau bu
vo 'pradėję gerbti ir mylėti 
pusfoukiniai salos žmonės. 
Laidojimo dienoje, kad kū
nas buvo leidžiamas į duo
bę, subėgę vietos gyvento- 
jai/prie kapo rodė gailestin
gumą ir kalbėjo: ‘ ‘Geras bu
vo tas vadas”.

Likusių misijonierių svei
kata ant tiek buvo suirusi, 
kad tolimesnis darbas buvo 
neįmanomas. Taigi atsisvei
kinę su salomis laivu ir at-

MIDDIE-AGED
reoru

Ifyou’re past 40, the chane** aiM 
thafc your breath will be offenniva 
oft.sner than that of a young person. 
Fenncutation of tiny food particlea 
caught by partial platės and dan
tų res frequendy cauae this condition 
whi«h you yournelf may not detect 
būt which iš ao offcnsive .to othenu 
Why not take the easy, pleasant pro- 
cauton that so many f aatidious peo
ple ūse to balt this fermentation—* 
Listerine Antiaeptic employed as a 
mouth rlnse. It immedlately maken 
the breath sweetar, purer, lees Ūkely 
to offtnd. Laabert Phanoaeal Co., 
Sf.Lauie, Afo.

Rafnra Any Data Uta r

L! STORINE AMTISCPTIC
T«Jfehs ?ottf-DtPptA $1

plaukė į Australiją. Taip tai 
baigėsi pirmas misijų, dar
bas Solomon salose. Tilįėjį- 
mui Platinti Draugija laiki
nai nutraukė misijų, darbą 
tose salose, nes iš aštuonio
likos kunigų misijonieriųt po 
10 metų darbuotis liko tik 
5. Vieni buvo nužudyti, kiti 
mirė nuo ligų. Joks mįsijo- 
nierius daugiau į salas nebe
silankė ir per 50 metų salo-; 
buvo tokiame pat stovyje, 
kaip ir pirmiau.

Sėkminga misija

Po penkiasdešimts metų 
to paties vienuolyno misi
jonieriai grįžo į Solomons 
salas. Vyskupas Vidai, S.M., 
su trimis kunigais išlipo iš 
laivo gegužės 21 <jL, 1898 
m., netoli Guadalcanal vie
toje vadinamoje Rua Sura ir 
čia pradėjo darbuo'.is žmo
nių patraukimui prie Dievo. 
Taip ir šių pasiryžimas bu- 
vo didelis. Kaip pirmieji ųū- 
sijbnieriai, taip ir šie atsi- rių šiandie jų skaičius sie- 
dūrė į tuos pačius pavojusl ^a 180 kunigų. 112 bro- 
ir kasdieną mirties šmėkla liukų ir 490 seselių. Be to,

įvairiose salose darbuojasi ligoninėse. Surenka apleis- 
kryžiumi, ženklu išganymo,'^’®®® katekizmo mokyojųjtus vaikus, apvalo, ligotus 
ėjo pas laukinius žmones-I kurlQ Yra Jau vietinių žmo-! gydo ir rūpinasi jų auklė- 
be baimės ir lenkė jų širdis i ni^ ~ vynė moterų, vaiki- jimu. Apleisti vaikai seselių 
prie žmoniškesnio gyvenimo. *r merginų. Jiems su p ran

tantiems kalbą ir papročius,

gręsė jų gyvybei. Bet su

Misijonieriai pasistatė- ke
letą lūšnų, kad turėti šio- 
kią-tokią pastogę. Lankė ser 
gančius įvairiomis ligomis 
teikė vaistų, guodė nuskriaus 
tuosius, tvarstė žaizdas su- 
žeiistšjų ir t. p. Tokie misi-
jonierių darbai suminkštino UuB mokslą pr|eš 
laukinių žmonių širdis. Jie,dant šjam kan]j „a|yne___._____ _________ „__„ _ po didelių vargų ir sunku-
pamatė, kad baltieji atei- į ĮjUVO kejetas desėtkų bažny- mų, geriau sekasi, bet dar
viai jiems nieko blogo ne
daro. Pasidarė draugiškes
ni. Tuo tarpu atvykdavo dau 
giau ir daugiau misijonie
rių į pagalbą. Nors ir dr-bar 
daug misijonierių krito nuo 
ligų, bet jų darbai pasiekė 
tikslą. Pralietas misijonierių 
kraujas davė gerų vaisių. 
Laukiniai žmonės, Kristaus 
kryžiaus spinduliais apšvies
ti, glaudėsi prie misijonie
rių. Ir iš žiaurių žmonių iš
augo geros širdies. Laikui 
bėgant misijonieriai pradė
jo statyti mokyklas, ligoni
nes, bažnyčias. Krikštijo pa
žinusius Kristaus mokslą ir* 
tokiu būdu ir daugelis lau
kinių žmonių paliko nartais 
tikrosios Kristaus Bažny
čios.

Salyne 44KOOO katalikų1

Pirmasis misijonierių va
das, išlipęs iš laivo, salose 
buvo apsiaubtas laukinių 
žmonių, šiandien tose salo
se jau randam 40,000 katali
kų. Per praeitus 11 metų, 
ir dabar įpėdiniu vyskupu 
Epalle ir Collomb yra •’me- 
rlkietis vyskupas Wade iš 
Rhode Island. Jo žinidje ran 
dasi visi tų salų misijonie- 
riai ir katalikai. Dabartiniu 
laiku Solomon salyno, ant 
įvairių salų, šiaurinėje di
lyje yra 36,000 katalikų, o 
pietų dalyje 10,000. Šiandie 
tose salose ne vien prancū
zų tautos kunigai darbuoja 
si, bet ir įvairių kitų, kaip 
tai, olandų, belgų, aanerikie 
čių ir kitų. Susispietę po vie 
na Kristaus vėliava varo pir
myn išganingą Išganytoj aus

DIENRAŠTIS DRAUGAS

GREGO N PALIESTAS ŽIEMOS POTVYNIO

mieste, Ore.; potvynis paki- 
šimtai liko be namų, ir tūks-

Bendras vaizdas The Hawley Pulp ir Paper Co., Oregon 
lo iš V»illamette upės, kur dešimts asmenų žuvo ar dingo; 
tančiai akerių derlingos žemės liko apsemta vandeniu.

pradėtąjį darbą ant kranto suotiems ligoninę ant Fiji
Genezareto ežero. salos. Misijonieriai nebėga
_ . ................................... i nw> jų ir nepalieka pūti luš-
Dabartiniai misijonieriai > . . , . ..

* s nose, bet renka juos is vi:ur.
Iš mažo būrelio misijonie- jiems tarnauja, ištiesdami 

krikščioniškos meilės ranką.

lengviau eina darbas. Kate
kizmo mokytojai visur įei
na, net į pavojingiausi? 3 vie
tas, į kalnuose esančius ur- 
vus, pavojingus tankumynus 
ir suradę palankesnę šeimą 
pradeda jiems aiškinti Kris

čįų ir gana daug koplyčių, gyvybei gręsia pavojai. Jau-
„ . , nas amerikietis kunigas iš-
Per visus laikus gyvento-; x ... , . x ,I šventintas birželio 15 d., 

jų tarpe labai buvo įsivyra- .. ,, ... , . .. , 1937 m., is Methuen, Mas?.,
drauge su kit.u kunigu olan
du kun. H\ Enberik, S.M.,

, iš Utrecht, Olandijos, buvo 
is Rockefelleno gydymo j- x ... x . . x , . ; užmušti spalio menesj 1942staigų vaistų, kurių pagal
ba ko ne visai tos ligos iš
nyko. Salose pasitaiko su-’ 
sirgimų baisia raupų liga.;
Susirgęs ta liga žmogus gy j Iarjkia amžinybėje su
vaja pūna. Liga yra uzkre- . .v, ■

vusios burnos ir nosies li
gos. Bet amerikiečiams mi
si jonieriams pasisekė gauti,

čiama ir sunkiai išgydoma.
Prapuolęs žmogus kai ta li
ga suserga. Visi jį apleidžia, 
visi jo šalinasi, visi jo bijo, 
kadi neužsikrėstų. Tokius 
žmones palikdavo likimui ir 
supuvimui, nieks jais nesi
rūpindavo. Misijonieriai gi susisiekimo su apšviestes- 
tuos nelaiminguosius pri- niais žmonėmis. Tik prisi
glausdavo. Jie pastatė raup- dėjus šiam karui pamatė 

• _ J „L.-*?
TEIKIA PAGALBĄ

Leningrado apylinkėje, pasiliko pirmose fronto linijo
se ir teikia pirmąją pagalbą kareiviams, kada ji du kor
tu buvo sužeista.

Keli šimtai seselių darbuo
jasi vaikų prieglaudose ir

globoje greitai prie jų 'pri
siriša ir jas pamyla.

Mirtis ir misijonieriai

Kunigams mįęijonieriams 
mirtis nebaisi. Jei reikalas, 
jie visuomet pasirengę drą
siai ją sutikti, kaipo tikri 
Kristaus kareiviai.

Nors tose salose šiandie,

m. Toks pat likimas sutiko 
ir dvi prancūzes vienuoles. 
Mirdami misijų lauke jie ži
no, kad miršta neveltui. Kris

amžino užmokesčio atlygini
mui

Pažvelgę į Solomon salas 
matome, kad ten gyveną 
žmonės buvo palikti likimui. 
Jie neturėjo jokio suprati
mo apie apšvietą, neturėjo

Plėšikui buvo įduotas 
didelis smūgis

Iš Ęock Island, III., prane
šama tokia žinia.

Miss Mary K. Wolfrum,
62 m., prarado $285, ji tuos 
pinigus buvo sutaupius tak
soms sumokėti. Ne tik Miss. raikščius. Mike Dooley paž 
Wolfrum pinigus prarado, 
bet jai ir nosį sulaužė.

Miss. Wolfrum gyveno 
viena daržovių farmoje. De
šimtą valandą vakare kas 
tai pasibeldė. Atidarė du
ris. Stovi žmogus su šautu
vu. Miss. Wolfrum iš žmo
gaus atkmė šautuvą ir su
davė jarii per galvą. Bet pa
skui plėšikas atsiėmė šautu
vą, sudavė jai per veidą, su
laužė nosį ir pajuodino paa
kius.

Plėšikas surišo Miss. 
Wolfrum su drata ir įmetė-į 
lovą. Plėšikas surado, pini
gus, jis porą valandų ten rū 
kė cigaretes ir paskui išėjo.

daug ką iki tol nematė, ir 
išgirdo ką negirdėjo. Nieks 
jais nesirūpino.. Gyveno kaip 
laukinės bandos. Ir nestebė
tina, kad misijonieriams at
vykus prasidėjo užpuolimai. 
Dar misijonieriams neatvy
kus jie vedė tarpusaves ko
vas. O ką jau bekalbėti apie 
atsiradimą baltojo žmogaus 
jų tarpe. Jie nepažino tikro
jo Dievo ir dieviškojo moks
lo. O be Dievo meilės nėra 
nei artimo meilės. Tada žmo
gus virsta žvėrių. Bet ma
tome, kaip veidrodyje, kaip 
greitai jų širdys suminkš
tėjo kai tik p?žino Kristaus 
mokslą. Pažinę Kristaus 
mokslą atsimainė: pamylėjo 
tuos, kurių pirmiau neken
tė.

(Bus daugiau)

Kaip atleidimas yra kil
nios dvasios ženklas, taip 
kerštas yra žvėriškos dva- 
«‘os ženklas. (Pitakas).

Vheo a cough due to a cold drlves you mad. 
Smith Brothers Cough Drops give soothln* 
pleasant relief. Smith Brttther,’ contain a spė
riai bleod of medicinai Idgredients. hlended 
with prescrlption care. Štili coet only ?<:—yes, 
ai inchal Aatit Ibal litbitt

SMITU BROS. COUGH DROPS
HACK or .T*AU

Kaip jaučiasi žmogus, kuris vėl 
atgavo akių regėjimą

Nekeikia nė sakyti, kad 
žmogaus akys didelis tur
tas. Kokia baisi nelaimė ne
tekti regėjimo. Koks džiau
gsmas vėl atgauti akių regė 
jimą. 1

Be akių šviesos

Į kauntės ligoninę atveža
mas žmogus, kurio akių p’.ė 
vės buvo aptrauktos ir jis ne 
galėjo matyti dangaus mėly 
numo, gamtos gfožio ir ne
pažino žmonių veidų. Tas 
žmogus penkis metus gyve
no be šviesos, be regėjimo. 
To žmogaus vardas Mike 
Dooley.

Pasiruošta operacijai
Z

Mike Dooley, 62 metų1 
amžiaus, ligoninks kambary 
je,. Aplink jo lovą stovi chi*;
rurgai, gydytojai ir slaugės. 
Pasiruošta operacijai. Gydy 
tojai nori vyrui grąžinti 
akinis šviesą. Nuima nuo vie 
nos akies aptrauktą plėvę. 
Akių operacija įvykdyta.
Vėl pamato dangaus mėlynę 

Nuo ligonio akių nuima

^Įraukiamos maisto 
pagalbos kortelės į

E. O. Po’lock, regionai ad-' 
. Iministrator of the Agricul- 

tural Marketing Administra 
tibn, pereitą antradienį, pa
reiškė, kad Great Lake re
gi jpne pusė milijono asme- 
nų, nuo kovo 1 dienos, nūs-J 
tos maisto pagalbos korte
lių.

Pagalbos maisto stampo3, 
buvo pradėtos dalinti Ro-j 
chester, N. Y., 1939 m., kad 
suvartojus maisto išteklių 
ir pagelbėti šeimoms. Pagal

Nukalkite kaip plienas

kietus savo pasiryžimus! 

tą maisto planą Il'inois vai- p.,aktllkus ,
Tašoksta kibirkštys! Tes- 

skamba varpai, kad eina ko 

va su visokiu blogumu. (R.

stybėje gaudavo pagalbos 
maistą 101,832 asmenys.

Tomis maisto kortelėmis 
daugiausia naudojos bedar
biai.

Ar ir iš Lietuvos vaiku 
naciai ims kraują?

(LKFSB) Lenkų spaudos 
agentūra nusiskundžia, kad 
naciai begelbėdami savo su- j 
žeistus karius transfūzijoms 
ima kraują net iš Lenkijon, 
nepilnamečių, vaikų Iš kai 
kurių paimamas tok,? dide
lis kraujo, kiekis, kad pa-! 
kenkiama jų sveikatai, žino- 

' mi net ir mirties atvejai nuc 
to. Suprantama, kad auga? 
tiems vaikam?, nepakanka 
gmai gaunnnt maisto badau
jančioje Europoje, paėmus 
kraujo susidaro sveikatai ir 
net gyvybei pavojus. Su vi
su kultūringuoju pa asui ji 
mes protestuojame p r i e S 
tuos nacių barbariškumus.

velgia ir jis sušunka: “Aš 
matau dangaus mėlynu
mą”. Iš jo akių iškrenta 
džiaugsmo ašaros, jo veidas 
nušvinta. T>i buvo ligoninė 
je iš visų įvykių dramatiš
kiausia valanda.

Laimingiausias žmogus

Kada Mike Dooley atga
vo akių regėjimą, jis tarė:

“Aš esu laimingiausias 
Chicagoje žmogus: Vėl maty 
siu draugų veidus, dangaus 
mėlynę, automobilius ir ke
liaujančius žmones gatvė
mis”. Taip Mike Dooley kai 
bėjo antradienį.

)
Draugai pažadėjo darbą

Mike Dooley manė, kad 
jam tekės likęs gyvenimas 
praleisti tamssje; jis penkis 
metus abiem akim nematė,y- • 1
jo akys buvo aptrauktos plė 
ve; jis penkis metus pralei 
do Oak Fore3t Infirmary, 
kur seneliai randa prie glau 
dą.

Draugai Mike Dooley pa

žadėjo darbą.

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITLERĮ

SAVINOS BONDS fc-STMAPS

Macred).

OUINTUPIETS
relieve mrsery of •

CHEST COLDS
this flood old reliable way

At the first sign ot the Dionne Quin- 

tuplcts catchingcold—their ehesta and 

throate are rubbed with Musterole—a 
produet made etpeeiaily to promptly 
rsllevą diatrese of colds and resulting 
binnchial and croupy coughi.

The Quints have ahvays had expert 
cere, so mother—hq assueed of using 

JflSt aboot the BEST produet made 

wben you ūse Musterole, It's mnra 
than an ordinary "salvo”—Musterole 
helps break up local congehtion!

IV 3 STKEVOTnS: Chlldre^s Mild 

Musterole. Also Reffular and Extra 
Strength for grovm-ups who prefer 

■ stronger produet. AU drugatores.

FOR 
I T C H I N G 
: ‘S K I N
AJ Senriat, ni«sie>iiuiy 
uiutegtmg, arba ūdos 
'InkentMritl /.amo pm > 

uatr geibOjo tanonšiiM. Fa 
tahna ecanma llltArtmua 
gpaogus Ir fetioklna odos 
noeaiavtinns Pirk Zona- 
Uandioal Vlattoae aptilto 
,« Stx., *>t.. « 0«

7
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas

.................. .....................................f

vičienė. Kita knygutė per M. 
Karečkienę: Mrs. Phylies 
Plushnak,, K. Vilčinskienė,

r. oa j a Mrs. Miller. Mr. ir Mr3. Mar’Gruodžio 30 d. Šv. Kry- ,
..... tuška, John J. Thomas, Mr

liaus parap. salei įvyko pus- . „ _ ’
... ... . ir Mrs. V. Nausėda, Mrs.r stinis Lietuvių Labdarių .

lo . . . , . T. Martha Tomasevic, M. Ka-ISąjungos susirinkimas. Is
«... , * rėčkas, Carolina Krishones,tro ir kuopų raportų pa- 

l&iškėjo. kad pastaruoju lai- Plautas.
labdariai daug ir sek- 7 k'> • West Side' 3 atat°- 

oingai veikė. Pirmininkavo vai atvež6 $24 20' Prad5)° 
. Valančius, centro pirmi- vaj« 3avo ‘‘olonijoj. 

ninkas, raštininkavo Ona 3 kb’ Brighton Park, 6 
aaparienė ' atstovai atvežė pinigų iš vi-
Išklausius kuopų atstovų 3okių Pa rengimų, taipgi ir 

pranešimų, susidtrė pilnas i Sarbė3 narį‘ kuris ’au bnv0

(kminga labdarių 
ūkia

M 4
__

m

M
..7

Rl’OŠIA KELIĄ

H

Sara

i7

F. J. Petru Išrinktas Pirmininku West Side 
Namų Savininkų Organizacijos

M

Mr

*■?

į ■»-

■r iŠ...
/ •

jį*3*1n. “
Mr

'Wi!

■ OLį

"M,

Rusų kareiviai, žiemiškai apsireraę, valo kelią savo draugams žygiuoti į šiaurės 
Kaukazą. Vokiečiai*daug nukentėjo nuo rusų kareivių ir generolo žiemos.

jungos būvio vaizdas.
1 kp., Town of Lake, su- 

Birinkime turėjo 7 atstovus. 
Ii turėjusi sėkmingą kauliu-

pirmiau aukojęs $100.00, da
bar vėl aukojo krtą šimtinę 
— tai yra senas 8 kuopos 
kasierius, Juozapas Klimas,

tų žaidimo parengimą ir pa-I kuris šiaia metaia užleido 
įdariusi gražaus pelno. Be savo viet* kitam ^sieri.'.'i. 
k), kambario įrengimui pri-' Juli>ona Dobravalskienė pir- 

įdavusi $30 00 I miau buvo aukojusi $75.00,

South Side ugnies liepsnos išvaikė iš 
1 howling salės žaidėjus

2- lempą, Roseland, atsto- 
Ivavo K. Draugelis, kuris at- 
[vežė naują garbės narį, įmo- 
iėjuaį šimtą dolerių.

dabar aukoja $25.00; paliko 
pilna garbės narė. Nepasi
duoda ir su vajaus knygu
tėmis — per M. Jokubausk’: 
Mr. ir Mrs. Vitkus aukavo

3 kp., Cicero, septyni at- „..............................
. . «- i j i $5.00, žada duoti ir daugiau;)vai,^ kurie pranese, kad' ____ , . , . 7

$2.00 aukojo M. Jokūbą,us
Kalėdas aštuoniems

Bicek, Juvenile teismo teisėjas, 
kuris buvo auklėtas šiame dis
trikte. Nauja valdyba susideda 
iš sekančių asmenų-
Krank J. Petru, Pirm.; Marie 
Vlayvvod, Vice-Pirm.; Frank 
Hodek, Rašt.; Kudolph Ptac- 
nik, Fin. Rašt.; Terezie Kropik 
Ižd.; James Vondrak, Sergeant 
at arms.

Frank J. Petru

Praeitame metiniame susirin
kime 21st Ward Home Owners 
Association išrinko Frank J. 
Petru pirmininku 1943 metams. 
Ši organizacija turi apie 400 ’ 
narių susidedant iš namų sa-: 
vininkų southwest distrikto. 
Organizacija taipgi jau pradedr 
8 tus metus aktvviško veikime 
šioje apylinkėje ir visuomet yra 
dalyvavusi visoKiose civikos ii 
patriotiškuose parengimuose

pildyti. Vienas iš tų darbų 
buvo nupirkti seneliams Ka
lėdų dovanų ir tai nadarv- 
ta. Seneliai labai džiaugė-i 
dovanomis.

Gražiai pasidarbavo. Kun. Chicagoje, South Side, per Gaisras kilo iš šildimo 
i A. Linkus, prieglaudos sta-' eito antradienio vakare, apie aparatų, karštis patiekė už
tymo komisijos pirmininkas. Į10 valandą, kilo gaisras. Gai i pakaly esantį sandelyje alie £ yra daug nuveikusi kaslink 
padarė pranešimą apie sta- sras kilo Beverly Hills Bow- jų ir kilo explozija, o po to modernizavimo senų budinkų ii 
tomojo prieglaudos namo ling Alley, prie 94th ir Ash- pasirodė liepsnos. įrengimo moderniškų pagerini-
reikai’us. Visą susirinkimą i iand avė. Gaisras sužalojo „ , „ .. „ ., mų, kurie jau yra atnešę gerų
nudžiugino raportuodama?. puikų ir gra£l) žaidimų na- BeverlJ' Hl,S ĘCU'"d‘nS *al rezultatų. Taipogi darbavos
kad teatras, kuris huvo ren-1 ma Sakoma kad gaisras su, d"”U namaS J° 20 R daug kasl‘"k Iresnės trans 

„ r-i.L ’ Kld galara9 su kuriais buvo stumiamos
g lamas Civic Theatre davė ^^lė $152,000 nuostuolių

. , .. . . i kis; po dolerį aukavo: Johnjsaras suteikė dovanų; I r t
. . ... . , . ,Ugaitis, John Pilkis, R. Re-teatro tikietus atveze, v ,

$32.90; Juozapas ir Elena; kas.enė, J. Zv.rblis, A. Agb-
Motekaičiai aukoįo $100 00 na3’ A Bicnick’ A Zills> J 
.... , . Stankus, Charles Paul, M.rengimui kambario pneg-Bnjoj. , Jurkšas, M. Dapkus ir M.

. - ’ A ,'***’ Mickas 50 centų. Per Eleną
4 kp., Dievo Apvaizdos ,. . . . .. . .. „

r . Sirvmskienę: Mr. ir Mrs. G.
parap.. turėjo dv. atstoves, Mitche„ Petras
kurios atveze $40.15 uz tr- , a--, aa -r.-

• , , i bas $1.00. Pirmiau priduota
uetus ir raportavo, kad stro r-.

. . . nuo Onginal Krammer Fur
piai rengiasi prie metine? ‘ aa v • , «.-r i Co. $2.00. Vajaus knygute

neneš. nuo siminavičienės $8.00.

5 kp., Bridgeport, parda- Teatro bilietų už $133.00. 
vė teatro tikietu ir jau įtei- Pirmiau pridavė daugiau pi
ke iždininkui. Be to, kuopa nigų.
rūpinasi naujų narių prie Wegt j
jungos prirašyti. , at3t0vas

6 kp, šv. Mykolo parap.,! 23 kp., Marąuette Park, 3 

K. Lukošaitis pridavė gar- atstovai. Gerai veikia. Val- 
bės nario Antano Kriščiūno' dyba paliko ta pati< prisiun- 
palikimą — $100.00, taipgi tė Dargis čekį už teatro bi- 
dvi vajaus knygutes. Per O- lietus $6.60. Pirmiau buvo 
ną Kavaliauskienę aukojo po pridavę daugiau, 
dolerį —- A. Kvmšlytis, K. i Direktorių raportas nebu-

pelno prieglaudai $1,200.00 I £nlė bėgti
Susirinkimas išreiškė nuo-* I

Kada Bowling name kilo1širdžią padėką kun. A. Lin
kui ir kun. Adominui, kurių 
iniciatyva ir pastangomis 
tasai teatras buvo suruoš
tas. Artistų grupei taip pat 
padėkota ir nutarta pasiųs- 

) ti atitinkamą laišką. | kalines išėjimo duris, bet
Centro parengimas. Nu- H08 Jau buv3v lieP8ni* užbari’ 

tarta surengti centro vardu kaduotos. Užpakaly buvo ke 
vakarą. Planams sudaryti jturios išėjimo durys, 
išrinkta komisija iš A. Va- Langus laužo kėdėmis 

lančiaus, St. Cibulskio ir K. Kai pro išėjimo duris nega 
Jodelio. Įima buvo pasprukti, žmones
'Nauji direktoriai. Direk ėmė kėdėmis daužyti langus 

toriais trims metams išrink- ir Pro juos šokti į laužą, 
ti — P. Vaičekauskas, kun. Daugelis į stiklus sužeidė 
Ig. Albavičius. J. Dimša ir rankas. Kiti susižeidė bėgda 
B. Cicienienė. ' mi prie išsigelbėjimo vietų.

Knygų peržiūrėjimo komi- ^auK sužeistų 

sijon — B. Cicienienė, N. j , Besigelbėjent iš gaisro 
Širvinskas ir L. Šimutis. ; liepsnų buvo 100 asmenų su

gaisras — buvo daugiau 
kaip 200 žaidėjų. Ir nema
žai žiūrovų. Kai tik žmones 
pajuto dūmus, tuojau metė 
žaidimą ir ėmė įbėgti į užpa

‘bolės”.

WaiK STUDI
1945 VVest 35* Street

ADVANCED l’HOTOGRAPM* 

LOWESI POSSIKI E PKK ES

PHONF. LAPAVOTE 2HI3

SKELBKITES “DRAUGE”

Javičiūtė, Zigmas Bagenta- 
vičia, K. Jasevičiūtė, Elena

vo ilgia, bet jis gerai atvaiz
davo jų veiklą. Atlaikę ke-

Jasevičienė, A. Šlautienė, O., lėtą susirinkimų ir išpildę 
Kavaliauskienė, M. Januške-] viską, kas jiems reikėjo iš-

:AMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

P
Al

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIU UZ

BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS $6.000 000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Gov-'rnment. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

... FREMOt HONORJE.-----
HONORE NOW AlP

IN6 THE ALLIE4 IN NORTH AFR1CA, 
ESCAPEP ČERMAN INTERNMENT 
THCOlkJH HK WFE'J OWN/N4N6IS. 
THE FRENČrt ČENERAL DOWN 
A £,5 FOOT (2OPE WOVC POOM 
THR£AP ENČLO46O/N H€Q.
6lPT PAOČA6ES.

Nar ja centro valdyba. Į 
valdybą 1943 me‘ams išrink
ti: A. Valančius, pirm.; K. 
Jodelis ir St. Cibulskis, vice 
pirm.; kun. A. Linkus, ižd.; 
Ona Jasparas, raštininkė; N. 
Širvinskas, finansų rašt.; B 
Nenartonis ir J. Dimša, iž 
do globėjais.

Po susirinkimo 1-nios kuo 
po? veikėjos, pavaišino su
sirinkusius karšta kavute.

žeista, iš jų 35 sunkiai. Su 
žeistieji buvo nugabenti į 
Little Company of Mary 
Hospital. i

Gaisro metu nukentėję 6 
mirė.

PARSIDUODA
TIKRI BARGENAI — su ma
žais /mokėjimais net nuo $250., 
balansą išmokant mažiau negu 
mokant r-ondą — nuosavybės 
lietuvių apylinkėse, kuurios bu
vo perimtos morgičiais Triglav 
Building & Loan Ass’n, kuri j- 
staiga dabar yra likviduojama. 
Pilni komisai mokama agent
ams ar brokeriums. Kreipkitės

FRANK I. PETRU
1443 4VEST 18th STREET

PHONE: CANAL 0806 
Chicago, Illinois

4
Be kentėjimo laimingu 

mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmorsus veidas.

(ir

Senas South Chicagietis — FELIX GEDMINĄ, 
persikėlė į Roselando Lietuvių koloniją ir atidarė 
UŽEIGĄ po sekančiu vardu —

GEDMIN'S TAVERN
• * Kur Visuomet Randasi Draugiškumas”

38 East 108th St. Tel. Pullman 7231
Cia randasi didelis stako pasirinkimas visokių gėrymų — 

vynų — alaus ir deg.inės — už prieinamas, žemas kainas!

■
i FACTS YOU NEVER KNFW!B

™. HOOšTON,
Ep SOPRANO. MI6HT HAVE

1 A PIANI4T IF SHE HAPN'T
JME AT HER
rt PROFE^SJONAL APPEAR- 
t. HER HANP* FROZE. ON 
KEY6 IN FRI6HT, $O i HE 
" JNSTEAP.

ŠAFFz^KHT DNieeM
IN4T1NCT WEP VMINDOV*
ER EU6<-Nt 6RABBĖ FROM
<5RAVE INJURN VVHEN HIS 
6AFETV BELT 5NAPPEP FT. 
ABOVE 6ROOHP- 4OMER- 
6AULTINZ, BA£KWARpę,H& 
ČLEAREP A Ifc FT. 5PA6E 
BETVVEEN TvMO bl 

BVINCHEE
BUILDIN6S

A'51 Bot BonM ASP 4TAMPS

BARRER SOLSAVę:
OUR BOVS ACE TOU6H 

THE CECORDS £HOW IT
PROVE Y0UK STUFF 

SO THęy U1LU KNOV* lT.

I COST OF OPERATING A CAft IN CONOESTtO 
CITY TRAFFIC is about as high as WHEMI DCIVIN6 IN MUO, AUfHOfiATATlVE TESTS 

REVEAJ..
V6AH-\

Birr IT AIN T.
AS StOPPY.’

7;

b
7

7; 5Vr7/Jie motom
ZHT-, ../>oc -ru

T.
> ZĮCrs VORE THAN 

f|VM 'M0UV<7 ,nD5 Of CAMPM0R 
c a POUNOS

portacijos šiame distrikte ii 
kaslink kitų miesto pagerinimu 
Susirinkimai yra laikomi ka. 
paskutinį penktadienį mėnesic 
Bohemian Sokol auditorijoje 
kuri randasi prie 18th St. n 
May St. Naujai išrinkta organi 
zacijos vaidyba bus iškilmingai 
įvezdinta į savo naujas parei
gas penktadienį, Sausio 29 d., 
1943 m., 7:30 vai. vak. Prisiegą 
priims žymus teisėjas Frank H.

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Kvailys gali daugiau už
duoti klausimų per valandą, 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

G r ažūro, s yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Merė).

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
Jewelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų

Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
IJUKRODININKAS 

5219 VVst 25<h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
*WP. vfeginia’ll4x

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEWELRY
Viskas po viena stogu

JOS. r. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 

WCFL, 1000 k. nedalios vak. 9 vai. 
WHPC 14 50 k. ketvergais 7 v. v.

£C6NT INVENTlONS,
SUCH AS MACHINE \ 

/<jUNS,FLYINC MACHINES ANO UM0£B-\^ 
/iMATER PEVICIS W€RE SKE Te HE D AND DE 
<SCRI0€D BY AN IB*CENTURV S^EDISH 

/ENCINEER,EMANUEL

By Bob Part4^

SWCO€NBORG.

HA;
SASY . 

PKKINSf

SIMO OP 
THE OCADA.Oft

.UST.tfiACLUE TOJ 

rHlS WHEBEA0OUTS t
ffab as the ocada-kilI 

r\MASPlSCONCERNCD...ONLY THE
*MALE CICAOA TOSVEMES *15 UNEOR^NAtl TmCN?1



Ketvirtadienis, saus. 7, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGa^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuviškos dainos 
skambėjo Oak Forest 
prieglaudoje
Meilė tėvynės tebedega 
mūsų seneliui širdyse

Praeitą sekmadienį popiet 
būrys brightonparkiečių bu
vo nuvažiavęs į Oak Forest 
prieglaudą lietuvius senelius 
aplankyti. Vadovystėje kun. 
Jono Stankevičiaus, Nekalto 
Prasid. P. š. parapijos vi
karo, Šv. Teresės moterų dr- 
gija suruošė seneliams vai
šes ir programą, kuriai va
dovavo Ona Piežienė.

Seneliams susėdus prie 
stalų, kuomet pradėta jie 
vaišinti kava, lašininiais py
ragaičiais, saldainiais, ciga- 
retais ir pinigais, muzikan
tai, Rudakas ir Geštautas, 
armonikomis grojo lietuviš
kas polkas. Muzika paveikė 
senukus. Kai kurių kojos 
neiškentė, pradėjo į taktą 
mušti, o mintimis visi per
sikėlė į Lietuvą ir į tas bran 
gias dienas, kuomet jie taip 
smagiai polkas šokdavo.

Po to, kun. Petras Cini
kas, MIC., toastmasteris, 
perstatė dainininkes, kurios 
buvo pasipuošusios marga
spalviais lietuviškais kostiu
mais, kurie seneliams darė 
didelio įspBdžiMF ,

( Piežienei pamojus ranka, 
pasigirdo chorisčių sutarti
nė “Močiute mano’’. Tuo 
metu senukų galvos nulin
ko ir kai kuriems ašaros pa
sirodė akyse. Ši daina nune
šė juos į Lietuvą. Po kelių 
liaudies dainų, daininkės pa
virto į šokėjas ir labai dar
niai pašoko “Voveraitę” ir 
kitus lietuviškusi tautinius 
šokius. “Kur bakūžė sama
nota” solo padainavo Jus
tas Kudirka.

Programą baigiant himnu 
Lietuva, tėvynė mūsų, visi 
senukai sustojo; net ir tie, 
kurie gali tik ramsčių pa
galba atsistoti. Himnas se
nelius sujudino.

Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Drauge” adm., lioterijos 
būdu įteikė penkias “Drau
go” prenumeratas, o kun. 
Antanas Sandys, MIC., “Lai
vo” red., penkias “Laivo” 
prenumeratas. Gavę tas do
vanas seniukai
dėkojo. Laikraštis jiems di
delė paguoda per ištisus me
tus.

Kunigai, kurių tarpe bu
vo ir kun. Stasys Gaučias, 
Šv. Jurgio parapijos vika
ras, pranešė senukams, kad 
po programos galės lietuviš
kai atlikti išpažintį. Dauge
lis suėjo į prieglaudos kop
lyčią ir savaja • lietuviška

PRIE TĖVO PAMINKLO
1

Užpildykime 
jy vietas

Susirinkimą* SKELBKITES “DRAUGE”

WiU Rogens, Jr., naujai išrinktas į kongresą, Washing- 
tone, lankosi pirmoj kongreso sesijoje. Jis žiūri į savo 
mirusio tėvo statulą, kuri yra prie kongreso rūmų. WiU 
Rogers yra išrinktas demokratų sąrašu, iš 16 Kaliforni
jos distrikto, jis užima Leland M. Ford vietą.

Town of Lake. 
katalikams tėvams 
tinkit savo sūnus ir dukte
ris rašytis prie parapijinio 
choro. Daugelis choro narių 
jau pašaukti į kariuomenę. 

* Kiti dar išeis. Taigi, reikia 
užpildyti jų vietas.

Dabar geras laikas pra
dėti naujus metus prirašant 
prie mūsų gražaus choro. 
Visi žinome, kaip yra ma- 

I lonu klausytis gerai išlavin
to choro giedojimo. O žino- 

1 me taipgi, kad jaunimo tar
pe yra gerų balsų. Kodėl tų 
balsų nepanaudoti Dievo gar 
bei? Giedojimas — dviguba 
malda. Giedoriui garbė ir 
malonumas jiausti, kad Die
vo duotą balsą Jo garbei 
naudoja.

Cicero. — Ketvirtadienį, 
sausio 7 d. 7:30 vai. vakare 

Žodis įvyks Tėvų Marijonų Ben- 
paska- dradarbių 21 skyr. susirin

kimas šv. Antano parapijos 
salėje. Šiame susirinkime 
bus išduotas raportas iš vi
sų metų veiklos. Taip pat 
bus parodytas a. a. kun. J. 
Navicko Fondo diplomas, 
kurį skyrius įgijo. Bus svars 
tomą apie ateinančią prieš- 
seiminę vakarienę, kuri į- 
vyks sausio 17 d. Prašome 
visų atsilankyti. Rap.

kuomet nors suruošime, jei 
tik turėsime užtektinai na
rių. Prašomi nesididžiuoti, 
nesigėdyti ateit.

Yra senų narių, kurie ka
žin kodėl nebedalyvauja cho
re. Ir tie visi prašomi grįžti 
ir vėl bendrai veikti.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

kalba apvalė savo sielą nuo Labai 
nuodėmių. Prieglaudoj kape-Į Mums 
lionas katalikams yra sve- 

nuoširdžiai' timtautis kunigas.
Po programos senukai pa

kilo nuo savo stalų ir apspi
to svečius, dėkojo kun. J. 
Stankevičiui už suruošimą 
pramogos, o visiems sve
čiams už atsilankymą. Vie
nas senukų. Jonas Rusteika, 
pasakė:

“Tai buvo gražiausias ir 
įspūdingiausias parengimas, 
kiek mes esame čia turėję.

METINIAME
K O N€ E R

dėkojame visiems, 
labai patiko dainos 

ir lietuvaitės tautiniuose rū 
buose. Jų dainos mus suža
vėjo.”

Rengėjai žadėjo ir vėl ap
lankyti senelius. Kitą kartą 
aplankys ir tuos, kurie ran
dasi tos prieglaudos ligoni
nėj. O, kaip pranešama, to
kių randasi apie trisdešimts 
penki. Vieni jų paraližuoti, 
kiti sergą kitomis ligomis.

Užgrojus Rudakui ir Geš- 
tautui armonikomis, pagie
dojus “Star Spangled Ran- 
ner”, baigta programa.

. Raporteris

- Bus perstatoma -

P E R E T Ė

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "ĖIETUVAITE"!

LIETUVAITftS” MUZIKĄ PARAŠĖ.............. ŽILEVIČIUS

Ir vėl į darbą
Keistučio Klubo choras 

jau baigia žieminio sezono 
atostogas. Tas atostogas tu
rėjo švenčių. — Kalėdų ir 
Naujų Metų — laikotarpy. 
Tuo metu neturėjo regulia
rių pamokų. Dabar vėl pra
dės darbuotis.

Ketvirtadienį, sausio 7 d., 
įvyks pamokos, o paskui su
sirinkimas. Yra daug kas 
svarstyti. Ypatingai apie 

i choro “birthday party”, ku
ri įvyks sausio 9 d., Holly- 
wood svetainėje. Vakaras 
bus tikrai šaunus. Kas atsi
lankys, turės “good time”.

Dėdė

Choro ir chorvedžio VL 
Daukšos vardu, kviečiu vi
sus, kurie mėgstate dainą 
ir giedojimą. Ateikite į pa 
rapijos salę penktadienių va
karais, tuojau po novenos, 
ir prisidėkite prie mūsų bū
relio. Lauksime visų. Jei kas 
nemano stropiai lankytis į 
pamokas ir kartu dirbti, tas 
gaišins savo ir chorvedžio 
laiką. Tiems nepatariu ra
šytis į chorą. Tokie savo 
nepastovumu darbui kenkia.

Mes esame papratę visuo
met darbuotis ir norime to
kių, narių, kurie nesigaili lai
ko pašvęsti kilniam darbui. 
Visi esate girdėję chorą gie
dant ir parengimuose daly 
vauiant. Išmokę su mumis 
galėsite sykiu visur pritikti. 
O gal ir bažnytinį koncerte

WHOLESALE
liquob
ĮSTAIGA

Ii vežiojame
P®Ghlrago.

REMKITK 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

It. KANTEK, tol.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefunea: BOULKVARD MII

Elzbieta

Tik patvara veda { tikslą 
(Schiller).

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

Kur yra meilė ii ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road •

Telefonas:

Canal 8887
Bes. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Setą — Parlor 
Sete — Bedroom Sete — Ragą 
— Radlos — ReMgeratora — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally sdvertteed ltema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

1^ J

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

- -............ • — "‘t'
ŽODŽIUS PARAŠE L STEPONAVIČIUS
VEIKALO VAD&gĄŠh’rv .......................PROF. A POŲIUS

VEIKALO REZISIEBŽUS ................................... IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDIMA L.

“ELENUTES” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ČNA PIEŽIENfc
“IGNO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA ... ANT KAMINSKAS
Chorines dalis atliks
Bus pulki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

lahal rrros HMles

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

arha

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 

"DRAUGO" v OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiaja "LIETUVAITE". £?

GRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS’
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, ĄC
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*0* 

GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.___
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri PA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU

Mm kainos perkant< tonus ar «u\Iri
5382 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

moterų kaJ
I pantdulda asirmlntomis kalnnmia.
R PATYB PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mr*. K. P. Dndukak Ir Duktė, Sav.

eloth kotai 
STEIKITE IR

*9.20

Sokol 
Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d.

Chicago, Illinois

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
fa A. Frank S. Kuzmarskis turi pas žmones

1 išsidirbęs gerą vardą ir Jgijęa jųjų pasitikė
jimą. Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas, 
kuomet būna daug Įvairių pramogų, koncertų, 
vaidinimų, balių, vestuvių ir iiaip parių. Tai

gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik toktema parengimams yra pri
sirengęs Ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o kas- 
link kainos, orkestras didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

Frank S. Kuzmarski, 2635 W. 39th Plaee
Telephone LAFayette 2358

■------------------------------------- --

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRCIJTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
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DIENftAftTTS DRAUGAS ketvirtadienis, saus. 7, 1943

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

SPORTININKAI SVARSTO SUSISIEKIMO PROBLEMA

DVYNUKAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE
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Technical sergeant 
Povilas Z. Labzentis

cagos Vyčių Choro ir dra-*
mos ratelio. Pasižymėjo Vi
sų šventųjų lietuvių parapi
jos jaunimo veikime, ypač 
chore, kur buvo vargoninin
ko pagelbininkas ir buvo vie 
nas iš žymesnių choristų.

Petras Labzentis ęyveno 
kartu su tėveliais, John ir 
Ona Labžentis, 10826 South 
Wabash avė. Petras į Dėdės 
Šamo armiją įstojo 1941 m., 
kovo 5 dieną.

Petras Labzentis, prieš iš 
vykdamas į Dėdės Šamo ar 
miją, dirbo Standard 
Springs Co. ir Smith Paper 
Co., Clearing, UI. Petras no
rėtų, kad Chicagos lietuviai 
ir lietuvaitės parašytų kas 
naujo Chicagoje, jis yra ne
vedęs. Dabartinis Pejtro Lab- 
zenčio adresas šis: 20617113 
Co. “C” 349th Engineers Re- 
giment A. P. O. 939 Sattle, 
Washington.

Petras Labzentis
“kur tai” išvykęs iš Ameri 
kos, bet nežinia kur.

( “Draugą*” Acme teiephoto)

Baseball komisijos teisėjas K. M. Landis (centre) su

AMERIKOS KARIA! SKERSAI JŪRA
Vyksta į mūšio lauką už didelius idea
lus. Amerikos vyrai tęsia tėvų kovas 
už laisvę.

Kur tai Atlantike. Jei no
ri, gali tą laivą pavadinti 
‘S. S. Troopship”. Amerikos 
kariai plaukia skersai ju ą, 
jie vyksta į kovos lauką, jie 
vyksta kovoti už didelius 
lidealus: laisvę ir demokra
tiją.

Tūkstančiai jaunų vyry
r

Plaukiantis laivas jūromis^ 
yra “Mažoji Amerika”. Čia 
tūkstančiai jaunų vyrų, įs-

ness”. Kareiviai greitai uži
ma laive savo vietas. Viskas 
stropiai saugoma, kad į lai
vą nepakliūtų nereikalingas 
asmuo.

Laive matyti vyrai iš Ka
lifornijos, Illinois, iš Louisi
ana. Tai plaukianti Mažoji 
Amerika.
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Technical sergeant Povi
las Z. Labzentis, gimęs 1919 
BL, birželio 17 dieną, Chica
goje, Roselande, baigė Visų 
Šventų lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir lankė 
Fenger aukštesnę mokyklą.

Povilas ryra pasižymėjęs 
dainavime, yra buvęs Chica
gos apskrities Vyčių choro 
narys ir, prieš išvykdamas į 
Dėdės Šamo armiją, giedojo 
Visų Šventų lietuvių parapi
jos chore. Povilas dirbo Ci
ty Plumbing Co.

Povilas Labzentis į Dėdės 
Šamo armiją įstojo 1941 m., 
kovo 5 dieną. Pirmiau gyve-’ 
no su tėvais, Jonu ir Ona 
Labzentis, 10826 S. Wabash 
avė.

Dabar Povilas Labzentis ja ROger Faherty išstatė

Ford Frick (kairėje), National League president, ir Will kaitant netoli 200 chicagie- 
Harridge, American League chief, susirinko į Chicagą 
svarstyti 1943 karo meto susisiekimo sunkenybes.

Touhy vėl grąžintas į kalėjimą
♦ .

PAVOJINGA GENGSTERĮ Į TEISMO RŪMUS LY
DĖJO PATS KALĖJIMO VIRŠININKAS. TOUHY 
KURĮ LAIKA TURĖS TUPĖTI SOLITARY CE- 
LEJE.

X Prelatas M. Krušas šia
ndie išvyksta į Pittsburgh, 
Pa., į laidotuves a. a. kun. 
J. Vaišnoros. Pittsburghe 
prelatas išbus keletą dienų 
ir padės seserims prtanciš- 
kietėms apsvarstyti kai ku
riuos planus.

X Prof. K. Pakštas, Lie
tuvių Kultūrinio Instituto di 
rektorius, užvakar išvyko į 
New York, kur perkeltas ir 
pats instituto centras. Su 
juo sykiu išvyko į Ameri
kos Lietuvių Tarybos posė
dį ir “Draugo” red. L. Si
mutis.

X Pvt. A. Čelkis, buvęs 
aktyvus Ateitininkų draugo
vės narys, dabar tarnaująs 
Dėdės Šamo kariuomenėj, y- 
ra iš Alabama vai. perkel
tas į Kansas City ir paskir
tas į aukšto priėmimo radio
telegrafo mokyklą.

X Grant-Suttie, Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje, 
šiomis dienomis tarnybos 
reikalais lankėsi Chicagoje. 
Jis nuolatos gyvena Toron
to mieste.

X Dr. S. Biežis, kurio ofi
sas randasi West Side Me
tropolitan State Bank rū
muose, išvyko į New York, 
kur išbus savaitę laiko. Jis 
yra SLA centro daktaras- 
kvotėjas.

I /
X Juozas Šatkauskas, uos 

vis Roselando biznieriaus S 
Gadeikio, gyvenąs adresu 
10531 S. Wabash Avė., au
tomobilių susidaužyme sun
kiai nukentėjo ir dabar ran
dasi Central Illinois ligoni
nėj. Jis yra nuolatinis “Drau 
go” skaitytojas.

• t* i»»

X Kun. Petro Lekefo pri
micijos bus sekmadienį, sau
sio 31 d., Šv. Antano para
pijos bažnyčioje, Cicero, 10 
vai. Po primicijų pietūs bus 
parapijos salėj. Primicijan- 
tas į kunigus bus įšvęstas 
sausio 24 d., šv. Rožės Li- 
mietės koplyčioje, LaCrosse, 
Wis. Kunigystės Sakramen
tą suteiks vyskupas Wm. R. 
Griffin, D.D.

i X Alfred Senno, profeso*

Laivas jūrose

Mažoji Amerika jau jū
rose. Ją lydi lėktuvai. Maži 
cepelinai nardo padanges si
dabriniais pilvais.

Plati jūra. Pro kiekvieną 
bangą kišo mirties pavojus. 
Bet karių nuotaika gera.

Saugumo sumetimais švie 
sos pritemdytos, ant laivo 
denio negalima rūkyti.

Kada laivas uoste stovėjo 
— nė vienas vyras negalėjo 
uždegti cigaretės. Vyrai lai
ko rankose cigaretes ir deg
tukus, bet rūkyti dar neva
lia. Reikėjo pakentėti kele
tą valandų. Jūrose, saugoj 
vietoj, su malonumu vyrai 
leido dūmus iš burnos.

Skamba dainos aidai

Laivas iriasi per bangas. 
Bangos ūžia. Kareiviai gru
pėmis dainuoja “Over 
There”, tai numylėta karių 
daina. Paskui girdisi dainos: 
“Praise the Lord and Pass 
the Ammunition” aidai. Tai 
antroji populiari daina. O 
ten toliau tarp dainų aidų 
pasigirsta žaidimo kuliukais 
tarškėjimas.

Vyrai laive aĮteišarnavę ir 
gelbėjimosi priemonėmis 
(life preserver), kad ištikus 
nelaimei galėtų išgelbėti sa
vo gyvybę.

čių: daktarų, slaugių, advo
katų, biznierių, cab vairuo- 
ruotojų, bartenderių, politi
kierių ir policininkų.

Kareiviai ir nepajuto ka
da laivas išplaukė iš uosto, 
nes laivo motoras vis dūzgė. 
Tik vėliau kariai pamatė, 
kad jau jie jūrose.

1
Į kovos lauką

Tarp chicagiečių buvo su 
tokiomis pavardėmis kariai: 
Janiak, Witek, Samuta, De 
Vine, Kelly, De Andreea, Wo 
jciechowski, King, Smith, 
Jonės — lietuviai, lenkai, 
graikai, prancūzai, bohe
mai, italai, anglai, airiai ir 
amerikonai. Prieš kiek laiko 
tų vyrų tėvai ar seneliai at-

Visi žino apie Roger Tou- 
yra hy. Tai yra baisus gengste- 

ris. Jis 1942 m., spalių 9 die 
ną buvo pabėgęs iš State
ville kalėjimo. Su Touhy bu 
vo tada pabėgę dar šeši ka
liniai. Jų gengė gruodžio pa 
baigoje buvo likviduota.

Touhy panoro laisvės, jis 
pereitą antradienį buvo atga 

Respublikonų organizaci j^j^as j Federalinį teismą.
Touhy norėjo įrodyti, kad 

Chicagos mayorus kandida- jis egąa «<nuskriau3tas”. 
tu. Taip pat kandidatuoja ir
Ąrthur F. Albert. Manoma,1 Saugiai vežamas

> Kandidatai į 
Chicagos mayorus

randasi Colorado Springs, 
Colorado, ten gyvena ir jo 
žmona Viktorija (pirmiau 
vadinosi Opulskaitė, Rose- 
landietė).

Povilo Labženčio adresas 
šis: 20617063, Hq. Co., 314th 
Engineer Bn (C) A. P. O. 89, 
Camp Carson, Colorado.

----------------------
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Sgt. Peter S. Labzentis

Sgt. Peter S. Labzentis, 
kaip ir jo brolis Povilas yra

kad nemažai respublikonų 
balsų gaus ir Albert.

žęs, kad paslėpus savo as
menybę, kada jis pabėgo iš 
kalėjimo.

Teisme Touhy gynė advo 
katas Harrington. Bet jam 
nepasisekė įrodyti Touhy 
“nekaltumą”, nors advoka
tas įrodinėjo, kad Touhy yra 
geras žmogs.

Teisme vienas valstybės 
gynėjas pareiškę, kad neži
nia ką Touhy nori, nebent pa 
bėgti. Kada teisme ėjo gin7 
čai, tai Touhy atsilošęs klau 
sės. . >,

į? ..

Pereitą antradienį Touhy 
į Chicagą buvo vežamas la- 

Ti k ima si, kad šią savaitę Įjaį saugiai, keli ginkluoti au 
savo kandidatūrą pastatys tomobiliai pavojingą gengs- 
mayoras Kelly perrinkimui į ^rį lydėjo, net pats State- 
mayorus. , Į ville kalėjimo viršininkas

Pirmieji rinkimai įvyks Ragen važiavo.
vasario 23 dieną, o mayoro Kada Touhy buvo atvež-|šįUOg žodžius, Touhy mirkte 
rinkimai bus balandžio 6 die tas į U. S. teismo rūmus, jis įėjo. matyti vyras nesuprato 

būvo nugabentas į aštuntą gįų žodžių.
aukštą, į maršalo kambarį, Touhy nori, kad jam būtų 
kur jam buvo leista pasikal grąžinta $1,270, kurie buvo 
bėti su savo advokatu ir rasti pas jį, kai jis buvo su 
dviem savo giminaitėm — čiuptas' 1942 m., gruodžio

Touhy mirktelėjo
L

Kada teisėjęs pasakk, kad 
paleisti į laisvę Touhy, tai 
būtų “reductio ad absur-

vyko į Ameriką bėgdami iš 
savo krašto nuo svetimųjų 
priespaudos, o kitų tėvai ar 
seneliai atvyko čia laimės 
ieškoti. Jiems Amerika sim
bolizuoja religijos ir politi
kos laisvės kraštą. Dabar 
jauni vyrai vyksta per jūras

dum” (privedimas iki nesą- j kovoti už didelius idealus, 
monės). Kai teisėjas ištarė dėl kurių seniau jų tėvai ko

vojo. »’

Su plieno kepurėmisną.

Žymus boksininkas 
laukia kūdikio

Sgt. Jce Louis, pasaulinio 
masto sunkaus svorio bokso 
čempijonas, paliks tėvu taip 
sausio 15 ir 25 dienos, taip 
pareiškė jo žmona Mrs. Mai* 
va Trotter Louis.

Joe Louis, žymus boksi-
gimęs Roselande, III., 1919įninkąs, Kalėdose viešėjo
metais, birželio 17 dieną.

Sgt. Peter S. Labzentis
baigė Visų šventų lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą 
ir Fenger aukštesnę mokyk
lą. Petras priklausė prie Chi I mergaitė ar berniukas.

Chicagoje. Kada jis sužino
jo, kad greit gims jų pirma-

Eleanor Touhy ir Mrs. Ma
rie Ryan.

Iš aštunto aukšto Touhy 
buvo atgabentas į šeštą au
kštą, kur randasi teisėjo 
Sullivan’s teismo kamera. 
Čia nuo Touhy rankų buvo 
nuimti retežiai.

Gražiai pasipuošęs

29 dieną, anksti rytą. 

Touhy nori atgauti pinigus 

Teisėjas leido paduoti ad

Auštant laivas išplaukė į 
jūras. Prieš tai nariai tam
soj eilėmis žygiavo į laivą. Į 
laivą žengė leitenantai, pul
kininkai, majorai, kapitonai 
ir kiti vyrai. Jie buvo pui
kiai ginkluoti, jų galvos pri

„Z
1/ ■ V vi ■ ■ ivKaip šeškai buvo iš
prašyti iš vieną namu

&

vokalui pareiškimą dėl pini- bengtos plieno kepurėmis.
gų ir kitų dalykų. Ateinantį Sląugės ant P*®’ turėi° žen

pirmadienį dar bus svarsto- kIus- Po « Plieno ke>>urž-
mi.Touhy reikalai, bet Jis’mis matės

• I atrodė keistai su plienėmisnebus atvežtas į Chicagą.
Po kelių valandų Touhy ^Purėmis, bet buvo gražios

vėl buvo nugabentas į StateKra*kėėioa, 
ville kalėjimą, į Solitary ce-

Touhy į teismo salę atvy-
ą «

sis kūdikis, tai Louis nepap ko gražiai pasipuošęs, batai 
rastai nudžiugo ir jis pareiš gerai nužibinti, plaukuose lę.

Touhy jau seniau buvo nu
jis savo plaukus buvo nuda- teistks 99 metams kalėti.

'kė, kad jam nesvarbu ar bus dar matosi raudonumo, mat

Peckeliojimui nėra vietos.

Čia viskas vyksta greitai. 
Nėra vietos “monkey buai-

šeško vardas žmogui ką 
tokio pripiena. Ypač nema
lonu, kai šeškai įsiveisia na
me, kur būna šokiai, susi
rinkimai ar šiaip pramogos, riaus Peainsylvania univer

siteto,* parašyta 49 puslapių 
brošiūra “The Llthuanian

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI ,

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMMO RATOMS
TAPKITE FINANSINIAI NFPRIKLAUR6MI !

Prctcction 
for yeur 
/IcZvTyUįH

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai (įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINI (STAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO

1«:SO ild S
I

UŽKANDIS 
Sfie Ir

šį Vakarą ... CHILETTI’S 
RĘST AR A NE... Ir Gerft-

* kltės We«t Sidės Skaniau
siu Valgia.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
KITŲSKANŲ VYNŲ

OftRYMŲ PUO_______
COCKTAIL LOUNOK 

—Apagetti lr RavioU Mflsą Specialybė—
Kada Jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na

mo trumpam laikui 11 kariuomenės . . . ktsiveaklte jj J puiki) 
CHILETTI’S RE8TARANĄ dėl geriausių valgių ir gerymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2435 S. WE8TERN AVĖ. HAYmarket 97S2

O. PAONI and BILL TURILLI, Prop.

Kaip tik Paramus mieste, 
N. J., viename name, tai yra 
Spring Valey Tire Company 
No. 2., buvo susimetę šeškai. 
Gaisrininkų name būdavo 
civilinės apsaugos posėdžiai, 
šokiai ir kitos pramogos. 
Koks malonumas turėti na
me šeškus. Bet jų negali iš
prašyti.

Vieną dieną priešlėktuvi
nės apsaugos wardenas atei 
na su “šeina katerinka” 
(hurdy-gurdy) ir ima groti. 
Jis groja. Matyti šeškams 
nepatiko šeinos katarinkos 
muzika. Tuojau išlindo šeš- 
kinaa, paskui jo “žmona”, 
nu, ir paskui keletas šeškių 
kų. Visa šeškų gauja išbėgo 
iš namo ir pasileido bėgti 
kur tai. Taip šeškai buvo iš
varyti iš namo.

Language” šiomis dienomis 
išėjo iš spaudos. Brošiūrą 
išleido Lietuvių Kultūrinis 
Institutas, kurio dabartinis 
adresas yra toks: 73 West 
104 Street, New York, N. Y. 
Ten galima gauti tų brošiū
rų. Kaina 40c.

X Jurgio ir Aleksandros 
Pūkelių namuose, 6447 So. 
Waahtenaw Avė., užviešpa
tavo liūdesys, nes jų du sū
nūs — Stasys ir Eduardas 
išėjo į Dėdės Šamo tarnybą. 
Stasys Pūkelis atsisveikino 
savo brangius tėvelius ant
radienio, sausio 5 d. vakare, 
o Eduardas Pūkelis sausio 
6 d. Skaudi ta valanda, kad 
tą pačią savaitę abu sūnūs 
turėjo apleisti savo senos tė 
vėlius.

HM .


