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Taip pareiškė prez. Rooseveltas 
vakar kalbėdamas kongrese

Jis pagerbė sąjunginių valstybių 
- Britanijos, Rusijos, Kinijos vadus

>

L -

WASHINGTON, sausio 7.
— Prezidentas Rooseveltas 
vakar kalbėjo bendrame a- 
biejųi kongreso rūmų posė
dyje.

Prezidentas padarė karo 
eigos apžvalgą, pranešė apie 
Amerikos galingąją karo ga 
mybą ir reiškė vilties, kad, 
nugalėjus ašį, pasauliui bus 
grąžinta laisvė ir pastovi 
taika. Sakė, žmonija bus ap
drausta nuo baimės U* var
go.

Prezidentas pareiškė, kad 
1943 metai sąjungininkams 
bus palankesni, negu praė
jusieji metai.

Atakavo japonus 
Lae bazėje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS .Australijoje, sausio 7.
— Sąjungininkų vidutini-o 
didumo bombonešiai ir kovi
niai lėktuvai atakavo japo
nų airdromą, N. Gvinėjoj. 
Suskaldė keturias priešlėk
tuvinių patrankų pozicijas 
ir vieną 'airdrome stovintį 
bombonešį.

Sausžemio sąjungini n k ų 
kariuomenė susimeta užduo 
ti paskutinį smūgį japonų 
liekanoms Sanananda srity
je, šiaurrytinėj N. Gvinėjoj. 
Bombonešiai ten atakuoja 
japonų paskutines pozicijas.

MASKVA. — Sovietų va
dovybė praneša, kad viena 
rusų armija yra jau tik už 
75 mailių nuo Rostovo.

CLEVELAND. — Mirė 
žymusis chirurgas dr. Geor
ge Crile, 78 m. amž.

DAKAR PASILIKS 
SU SĄJUNGININKAIS

LONDONAS, sausio 7.— 
Prancūzų Vakarinės Afrikos 
generalgubernatorius Pierre 
Boisson atnaujino žadėji
mus, kad Dakar tikrai pasi
liks sąjungininkų pusėje. 
Jis sako, kad tuo klausimu 
yra linkęs susidėti su gen. 
Giraudo ir kovojančiųjų 
prancūzų jėgomis prieš ašį.

Gen. gubernatorius Bois- 
son minėtą pareiškimą iš
leido, kai čia. atvyko šiauri
nės Afrikos arakštasis komi- 
sionierius gen. Giraud

Gen. gub. Boisson pareiš
kė, kad Vakarinės Afrikos 
kariuomenė, laivynas ir ore 
jėgos pilnai kooperuos su 
sąjungininkais.

1942 metais ašis tikėjosi 
karą laimėti, arba pralošti.
Ji nelaimėjo. Ir turi būti 
kiekvienam aišku, kad ašis 
viską pralaimės, nes sąjun
gininkai visur daro žymią 
pažangą.

Preizdentas nurodė, kad 
78-asis kongresas gal susi- į 
lauks istorinės privilegijos 
padėti pasauliui nusikratyti 
visais žmonijos engėjais.

Sąjunginių tautų galingo- | 
ji karinė koalicija po karo j 
pasidarbuos neleisti atsigin- 
kluoti Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai, arba kitai kuriai 
valstybei, kuri stengsis per
žengti dešimtąjį Dievo įsa
kymą—“Tu nepageidausi.”

Prezidentas pranešė, kad 
šiandie Amerikos ginkluo
tąsias jėgas sudaro apie 7 
milijonai vyrų, kurių apie 
pusantro milijono veikia 
įvairiuose pasaulio frontuo
se.

Prezidentas pagerbė są
junginių valstybių — Brita
nijos, Rusijos, Kinijos vadus 
— Churchillį, Staliną, Chi- 
ang Kaišeką. Jie visomis pa 
stangomis bendrai su Ame
rika darbuojasi ašį suklup
dyti taip, kad ji daugiau ne
galėtų pakilti ir iš naujo 
pradėti kraujo sėjos.

Sakė, kad karo gamyboje 
1942 metais Amerika atliko 1 
stebuklus. Anot prezidento, f 

atsekta ‘ ‘stebuklingoji ’ ’ ga
myba.

Šiais 1943 metais smar
kiai smogsime ašiai pačioj 
Europoj, pareiškė preziden
tas.

Prezidentas kvietė kongre 
są, kad jis tenkintusi šian 
dienine Amerikos karo va
dovybe, kad ja pasitikėtų ir 
darbuotųsi už tautos vienin
gumą laimėti karą.

Sakė, kad kritika, jei j: 
paremta faktais, yra sveikin 
tina. Bet kritika paremta 
tik spėjimais, be jokių fak
tų, yra piktas darbas.

Sintetinės ęymos 
klausimas neišspręstas

VVASHINGTON, sausio 7. 
—Prieš vienerius metus vy
riausybė paskyrė 650 milijo 
nų dolerių petrolejaus pra
monei gaminti sintetinę gu
mą.

Sintetinės gumos gamy
bos reikalų pakomiteto pir
mininkas senatorius G. M. 
Gillette (dem. iš Ia.) pareiš
kia, kad iki šio laiko tos gu
mos reikalu nieko neatsiek
ta.

...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.’’

—Abraham Lincoln
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Europoje!
KONGRESAS SUSIRINKO ŠCKIU: LAIMĖTI KARĄ Vokiečiai bijo dar didesnių atakų 

Rusijos fronte - Juodosios jūros šone
Yra žinių, kad tarp vokiečių 
kareivių reiškiasi sąjūdis, maištai

LONDONAS, sausio 7. — 
Iš Stokholmo praneša, kad 
vokiečiai bijo dar didesnės 
ir platesnio apėmio rusų o- 
fensyvos šiaurinio Kaukazo 
ir Juodosios jūros frontuo
se.

Patys vokiečiai iš Berlyno 
per radiją praneša, kad ru
sai susimeta ofensyvon ir 
Tuapse — Novorossiisko sn 
tyje. Novorossiisk yra Juo
dosios jūros uostas Kauka 
ze.

<‘*JL>r6Uffatf“ A c ui e Leicpuoiv

Susirinko 78-tasis kongresas. Posėdis pradėtas malda, kurią sukalbėjo Rev. James 
Shera Montgomery, House of Representativ es choplain. Tai yra pirmas kongresą?, pre
zidento Roosevelto valdymo metu, kur respublikonai ir Anti-New Deal demokratai tu-į 
ri daugumą.

Stalingrado fronte rusai per penkias 
dienas 20,000 vokiečių nukovė

MASKVA, sausio 7.—Rau 
donosios armijos vadovybė I 
paskelbė, kad vidurinės Do
no upės fronte šiaurinė ir 
pietinė rusų armijos, kurios 
veržiasi Rostovo link tikslu 
pasiekti tą miestą ir uždug- 
nyti vokiečių armijas, atsi-

Gal bus daugiau 
raciįonuojamos kavos

WASHINGTON, sausio 7. 
— Kainų administracijos 
ofise patirta, kad J. A. Val
stybėms tenka importuoti 
daug žaliosios kavos. Jei tas 
importas nebus kuo nors su
trukdytas, galimas daiktas, 
kad artimoj ateityje šalies 
gyventojams hus padidintas 
racijonuojamos kavos kie
kis.

šiandie vienam asmeniui 
skiriama vienas kavos sva
ras kas penkios savaitės. 
Tai gana mažai. Reikia ti
kėtis, kad bus. sulaukta dau 
giau. Tačiau tas neužtikrin
ta.

LONDONAS.'— Iš Tuni
sijos pranešta, kad ašis at
siėmė iš britų strateginę 
kalvą už 15 mailių nuo Ma- 
teur.I »

VVASHINGTON. — Kai 
kuriose šalies dalyse civili
niams trumpa mėsos, svies
to ir kitų produktų, žadama 
to visa parūpinti.

MELBOURNE. — Aus 
tnalijos lakūnai žvalgai pra
neša, kad Rabaul apylinkė
se koncentruojamas didelis 
japonų laivynas.

ėmė daugiau miestelių ir so
dybų ir visu smarkumu pa
žangiuoja. Be to, rusai daro 
žymią pažangą ir Kaukazo 
fronte.

Keliomis valandomis ank
sčiau išleistam sovietų vado 
vybės pranešime pareikšta, 
kad Stalingrado pietuose ir 
pietvakaruose per penkių 
dienų kovas rusai apie 20,- 
000 vokiečių nukovę ir apie 
6,200 nelaisvėn paėmę.

Tokiu būdu Stalingrado 
fronte per šią ofensyvą jau 
144,150 vokiečių nelaisvėn 
paimta.

Prariešta, kad iš Kaukazo 
fronto daug vokiečių nešdi
nasi Rostovo link. kad nepa 
kliūti į spąstus, jei rusams 
pavyktų atsiimti Rostovą.

5,194 objektoriai 
yra stovyklose

WASHINGTON, sausio 7. 
— Patirta, kad iš milijonų 
vyrų, kurie klasifikuoti ka
ro tarnybai, iki šioliai atsi
rado tik 6,277 draftui objek 
toriai, tai yra tie, kuriems 
sąžinė neleidžia dalyvauti 
žūtbūtinėse kovose.

Iš tų objektorių 5,194 yra 
paimti į stovyklas ir ten dir
ba visokius viešuosius dar
bus. Kitų daugelis yra sava
noriai pasidavę įvairiems 
medikalinia ms išbandy- 
mams, kad nors tuo būdu 
prisidėti prie karo laimėji
mo.

MASKVA. — Pravoslavų 
Kalėdas minėti čia daugiau 
cerkvių atidaryta.

Brito submarinas 
nuskandino ašies 1 

didelį transporto
LONDONAS, sausio 7. — 

Britų admiralitetas paskel
bė, kad Viduržemio jūroj 
britų submarinas nuskandi
no didelį ašies transportą ir 
torpedomis pataikyta dviem 
kitiems laivams.

Su tnansportu susidurta 
netoli Sicilijos. Plaukė Afri
kos link, kai į jį paleista 
keletas torpedų ir trimis 
pataikyta.

Be to, britų submarinai 
apšaudė Italijos ir Graikijos 
pakraščius. Vienur ir kitur 
ašiai sukelti nuostoliai.

WASHINGTON. — Far
mų grupė reikalauja, kad 
žemės ūkio darbininkai ne
būtų imami karo tarnybon.

I
KUBIŠEVAS. — Grįžo 

U. S. ambasadorius Rusijai 
adm. Standley.

Gubernatorius Green 
pataria mažinti 
valstybės išlaidas

SPRINGFIELD, III., saus. 
7.—Vakar atidarius Illinois 
legislatūros sesiją, guber
natorius Green jai įteikė sa
vo pranešimą ir eilę įvairių 
pasiūlymų.

Paaiški. kad valstybės iž
das turi apie 60 milijonų 
dolerių ištekliaus, kurs su
rinktas daugiausia iš žmo 
nių sukolektuotais vadina
mais “sales” taksais. Prieš 
atidarysiant sesiją tad de
mokratai atstovai nuspren
dė nė, vien budėti, kad tas 
išteklius ižde kaip nors ne-

Japonu krovinis 
laivas sudaužytas 
Aleutians

WASHINGTON, sausio 7 
— Laivyno departamentas) 
paskelbė, kad Amerikos bom | 
bonešiai nuskandino japonų 
krovinį laivą Aleutians van 
denyee ir bomba dar kitam i 
laivui pataikė.

Amerikiečių akcija Aleu
tians tad iki šioliai 14 japo
nų laivų nuskandino, 6 kiti, 
regis, taip pat nuskandinti 
ir 31 laivas sugadintas.

Norvegai hitlerislai 
bus išteisėti

LONDONAS, sausio 7. — 
Norvegų vyriausybė ištrė
mime paskelbė karališką de
kretą, kuriuo po šio karo 
visi Q.uislingo partijos na
riai, kurių yra apie 30,000, 
bus išteisėti—bus panaikin
ta jų tautybė ir iš jų atim
tos visos civilinės ir pilieti 
nes teisės visiems laikams 
arba ilgiems metams.

Tas bus bausmė už susi
dėjimą su naciais prieš tei 
sėtą norvegų karališką vy
riausybę.

išnyktų, bet kad šie taksai 
būtų sumažinti nuo 2 centų 
iki 1 cento.

Gubernatorius pranešimu 
siūlo legislatūrai iki 50 mi
lijonų dol. ištekliaus įves- 
tinti paskolinus federalinei 
vyriausybei. Bet jis priešin
gas mažinti “sales” taksus, 
kurie ir be to kaskart ma
žėja, nes žmonės karo metu 
neturi ko daug pirkti, išė
mus būtiniausius gyvenimui 
daiktus.

Tad nežinia, kaip legisla- 
tūra atsineš į tą klausimą.

Be to, gubernatorius pa 
taria mažinti valstybės iš
laidas. taip sakant, iki gy
vojo kaulo ir nieku būdu ne
sukelti jokių naujų taksų.

Iš neutralinių šaltinių su
žinoma, kad Juodojoj jūroj 
rusai turi dar ir geroką ka
ro laivyną, kurio naciai ne
įstengė sunaikinti. Tas lai
vynas. sakoma, gali visiškai 
netikėtai smogti prieš vokie‘ 
čius jūros pakrantėmis.

Stokholme pareiški a m a, 
kad Kaukazo fronte ir pie
tinėj Rusijoj vokiečiams pa
vojus kas valanda didėja.

Iš Romos per radiją taip 
pat pripažįstama, kad ašis 
Rusijos fronte turi didelius 
nuostolius, ypač Kaukazo 
ir Dono upės frontuose .

Daily Express iš Stokhol
mo padėjo žinią, kad Kau
kazo fronte maištus kelia 
ne tik vengrų ir slovakų ka
riuomenės, bet ir patys vo
kiečių kareiviai. Sakoma, 
jie ten prastai maitinami ir 
prasto oro kamuojami. Bijo, 
kad rusai jų neatkirstų.

Bizerte paėmimas 
bus sunkus darbas

LONDONAS, sausio 7.— 
Viceadm. Emile de Muselier, 
kurs 1942 metais atsistaty
dino iš prancūzų laivyno 
komisionieriaus vietos, pa
reiškia, kad Bizerte bazės, 
Tunisijoje, paėmimas bus 
nepaprastai sunkus darbas.

Nuo 1934 iki 1936 metų 
Muselier buvo Bizerte laivy
no bazės viršininku ir jis 
žino ten daug apsaugos pa
slapčių.

Anot jo, Bizerte yra 18 
colinių patrankų, kurias ga
lima sukioti į visas puses. 
Bazė apsaugota tankiais kul 
kosvaidžių lizdais. Apylin
kės išraižytos apkasų tin
klu. Bazė iš sausžemio tan
kams neprieinama.

Iškeliamas antrojo 
fronto klausimas

LONDONAS, sausio 7.— 
Apsistojus sąjungininkų žy
giams Šiaurinėj Afrikoj čia 
ir vėl keliamas antrojo froni 
to klausimas. Tai daro radi
kalai ir jų spauda.

Seniau keliami antrojo 
fronto reikalavimai buvo 
nustelbti sąjungininkų įsi
veržimu prancūzų Afrikon. 
Sakyta, kad iš Afrikos bus 
sukeltas antrasis frontas.

Tas neįvyko. Tad dabar 
susimesta vėl šaukti už an
trojo fronto atidarymą.

PLATINKITE “DRAUGĄ**
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Penktadienis, sausio 8, 1943

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
$1, P. Virbickas $1, J. Les- 
kis $1, P. Morkūnas $1, J.

ambulanso nupirkimui iSupes $1 F Yarmokas «•
h J IZ ” M. Vaškevičia $1, M. Bur
Raud. Kryžiui j da $i, j Vaičkus $1, p «a

_ , . • A gas $L M. Cirikas $1. A.
Ema sėkmingai. Zem.au . Wilson y gtlrna $1_ ,

telpa kolonijų aukotojų są-1 Biske,tonia 50c
rasas.

Sekantį penktadienį tilp3 
Sv. Petro parapijos: Šv. rinkėjų vardai. Vajas

Parapijų darbuotė

Petro dr ja $100, F. Gedvi
lą $10, Geo Alger $10. Po 
$5.00: J. Prunskevičius. R. 
Hicks, A. Yuozūnas, A. I'j- 
mo8a. J. Alkevičius, J. A-

dar tęsiasi. Prašomi visi dar 
buotojai pasidaibuoti. Kiek 
rinkėjai yra pranešę, tai au
kų rinkimas vislir randa 
pritarimo. Geraširdžiai lie-

polskis ir V. Yurgelaitis; tuviairemiaRaudonojoKry. 
Vaitkūnas $3. J. F. Ferrisl žiaUs kilniug darbus 
$2, H. Johnson $1. S. Pear- Kas kjek galėdami prisi- 
son $1, Bulten ir Senkus po dekite su auka. Visų auko- 

! tojų vardai bus priduota R.50c.
Šv. Jurgio parapijos: Šv7 Kryžiui.

Jurgio dr-ja $100. Petras, Bendro kom. nut. rašt.

Kazimiera Barkauskai $10.: ---------------------------
J. Usoris $5, šeirių šeima
$5, S. Bukšaitė $2, J. Brin
za $2, A. Balk $1, A. Ado-1 Naujų metų belaukiant

Žinių žinelės

movich $1, J. Stalik $1, E.
Vilkelis $1. A. Crzyk $1. A.
Palukienė $1, A. Yuodsnu- 
kaitė $1.

Šv. Antano parapijoj kun.
I. F. Boreišio pastangomis 
buvo paskirstyta aukų rin
kėjai aplankyti po 25 šei
mas. Kai kurie jau yra bai
gę darbą. Kun. I. F. Borei
šio ir P. Grybo rinkliavoj ! kajų Detroite vaidinęs 
aukqjo: Master Tool and 
Diė A. J. Stark $100, B A 
Mogolis $20, Red Arrow lie

tuvių sodės išdirbystė $15,
K. Mogolis $10. A. Mogolis 
$10. J. Miškinis $10, F. Pras
toti $10, S. June $3, V. Bukš- 
nis $2, A. Akawitz $2. K.
Šndbis $1, A. Nakas $1, K.
Brazis $1, L. Vinalis $1, A.
Dambroeki $1, P. Andrijiaus- 
kas $1, V. Mišiukaitienė $1.

P. Yarmokas, J. Zaliagiris 
surinko: Šv. Antano dr-ja 
$25. J. Žalia,giris $10. M.
Navickas $10, J. Puronas

Juozo ir Petronės Tumų sū
neliui kun. I. Boreišio suteik 
tas Krikšto Sakramentas Šv. 
Antano bažnyčioj. Vardas 
duotas Edvardas. Kūmais 
buvo J. Marko, V. Aleksy
nas. Vakare būrelis svečių 
linksmai Naujus Metus su
laukė. J. Tumas yra gabus

KAKALIŲ KARALIAUS SOSTAS

Aušros Vartų lieluvių parapijos bažnyčios. Buenos Ai
res, Argentinoje, Pietų Amerikoje, didysis altorius. Kun. 
Jono Jakaičio, MIC., pastangomis begalo daug Šiaurės 
Amerikos žmonių prisidėjo prie šios bažnyčios pastaty
mo ir didž’ojo altoriaus įrengimo.

kas. Taipgi tam tikslui bu
vo surengtas “bunco-pino- 
chle”. Aukojusių sąjuflgiečių 
vardus paskelbsime kai už-

i baigsime darbą.1
, Nauja 54 kuopos valdyba 
, Nauja valdyba 1943 met.
Į užims vietas 10 sausio. Dv. 
į vadas kun. J. B. čižauskas, 

pirm. J. H. Medlnienė, vice 
pirm. M. Kasevičienė, finan
sų rašt. R. Valst kevičiettė,
prot. rašt. E. Kerutienė, ižd. 
O. Petrauskienė, iždo globė
jos O. Jakubinienė ir B. Ja- 
nauskieflė, tvarkdarė V. MaI
roziehė, koresp. M. Kasevi
čienė, indų globėja A. Ba 
ronlenė, jaunam, globėja O 
Jakubinienė, knygų prižiū
rėtojos E. Pauneiehė ir O. 
Kratavičienė, daktaras kvot. 
J. Jonikaitls, Federacijos at
stovės O. Kratavičienė ir Sa
vickienė.

Sąjungietėms 54 kuopos 
pranešu, kad susirinkimai 
bus laikomi kas antrą ne
dėldienį kiekvieno mėnesio. 
1943 m. pirmutinis sus-mas: 
įvyks 10 sausio šv. Jurgk I 
parapijos sal&j. M.M K i

Londone lietuviu 
padėtis nelengva

(LKFSB). — Ir Anglijoje 
dėl karo šiemet daug ko trū
ksta. Londono lietuvių kle
bonas Dr. Matulaitis rašy
damas laišką pažįstamiems į 
USA pridėjo šiuos žodžius: 
"Norėčiau su Kalėdų sveiki
nimais įdėti Jutas plotkelių, 
bet šiemet to negaliu pada
ryti”.

Beckas serga džiova
(LKFSB). —■ Lenkijos 

užsienio Reikalų buv. min. 
pulk. Beckas, prie kurie 
Lietuvai buvo pasiųstas ul
timatumas, dabar, kaip pra
neša Amerikos laikraščiai, 
esąs Vokietijoje. Jisai ser
gąs sunkia tuberkuliozės 
forma ir esąs uždarytas vie
name Bavarijos koncentraci 
jos lageryje.

Lietuvos Dukterų dr ja
sausio 10 d. rengia Lietuvių 

scenos mėgėjas, daug vei salėje vakarą. Tai bus meti
nis dr-jos parengimas. Bus 
atvaidinta drama “Karės
Mettl”. Veikalas pritaikintas 
šioms dienoms. Vaidins ga
būs scenos mėgėjai. Pamar- 
giniihui programos dainuos 
vietoir daifaininkai-kės. Da-

Veikėja. Anelė Anibrasie- 
nė Moterų Są-gos 64 kp. 
vardu savo namuose buvo 
surengusi pramogėlę, aad
uždirbus kelis dolerius kuo- , ., . x ... „
pos naudai. Pelnyta, bet ga-l lyVaUB mOterV-Ctvltan Re 
Įima buvo pelnyti daugiau,
jei visos narės būtų supra- 
tusios svarbą.

me, spaudos platinime, drau 
$10. P. Yarmokas $5, V. Ge-1 gijose kai gyveno Toronte, 
lumbauskas $5, Ph. Lewis! Kinadoj. Gražią darbuotę
$5, F. Danelkevičia $5, Jur
gis Marė Majauskai $5. J. 
Tamošiūnas $5, A. Virbelie- 
nė $5, A. Ambrose $5, M. 
Virbickienė $5. J. Našlėnas 

$2, D. Mikalauskas $2, V 
Garkauskas $2, A Baužys 
$2, K. Vinslovv $2, V. Gu
džiūnas $2, J. Laucius $2,

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

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

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora aklų Visam gv 
venlntul. Ra u gok ita jak. leisdami 
leagaamlBuotl jiaa modernltklausts 
metodą, kuria regėjimo mokslą.

gali sutelkti 
gfi MET AI patyrimo 

pririnkime akinių, kurie paAalln* 
vts< aklų Iteanplmų.

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

OPTOMETK1OT11
1801 Ho. Ashland A venų* 

Kampas lį-to*
telefonas: C AM AI. Oftas tVilcag, 

OFISO VALAMIVOH: 
Kasdtęp >:(0 a m tkl I 1» j m 

Trečiad tr fefttad »:tn a m 
Iki 7:08 p m

DR. G. SERNER 5
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

liava Raudonajam Kryžiui. 
Nors jau 1942 m. sąjungie
tės yra aukojusios tam tiks
lui, bet ir vėl nutarta prisi 
dėti prie šio garbingo dar
bo. Prisidėdamos prie Šv. 
Jurgio parapijos skyrių, tuo 
jau išrinko atstoves: R. Va- 
latkevičiehę, O. Kremblienę 
ir M. Kasevičienę rinkti au-

Pritaikiu akinius 
atsahomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
ŠAVINGS aild LOAN 

ASSOCIATION

BAB ARTINK
DIVIDENTŲ
RATA 4%

Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
I Ištaiso

Dusas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 31th Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 0 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

ADVOKATAS

giment uniformose. Progra
ma prasidės 6 vai. vakare, ĮJJL VAITUSH, OPT* 
Pusė pelno skiriama para-' 
pijų vajui Raud. Kryžiaut 
naudai.

Liet. Dukterų dr-jos šių
Juozas Cress-Krtisaunkas 

daug yra pasidarbavęs lie
tuvybės reikalams: vaidini-1 metų valdyboj yra: P. Medo

nienė. pirm., A. Salu3. pa 
gelbininkė, M. Salasevičienė.

rodė ir Detroite. Bet darbo 
nepatogios valandos viską 
sutrukdė. Bet tikisi, kad ne
po ilgo darbo valandos pa- __________________
sikeis ir vėl padės visame Į L| « r • 

darbuotis. Dabar, atnaujinęs MOTCTŲ jdjlinę|OS 

- Draugo” prenumeratą, sa- 54 Įęijgpg ygjĮęjg
ko vi3ką, ką tegalįs — tik 
pisiskaityti naujų žinių iš

A. Bagdonas $2, P. Bolunas pasaulio judėjimo

Lrrrrvis VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 

Phone YARds 2223

24 vai. patarnavimas

1751 W. 47th Street

WHITHEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

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

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ŠT.

Koom 2014 Tel. STAte 7Š72

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street 

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

<• l—l
Aklų

Palengvina aklų (tetapimų, kur* 
, MU priežastimi galvoa iksUdftjixn«

nUt. rast., O. Kasevičiute. tvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
' tarno, tkaudSmą akių karStįj atitar
to trumparegyatų irfih. rašt., O. Kremblienė, iž 

dininkė. Valdyba veikli.

Koresp
Prirengia teisinga] akiniu! Vlauo- 
M atsitikimuose ageaniinaTiinai da
romas su elektra parodančia aaa- 
UauaiM klaidas Spedalt atyda ak 
kreipiama į mokyklos valkus.

Kreivas akyš afHateMMA. 
VALANDOS: nue 10 ryto iki t v. 
*«k. Seredomia sus pietų e N* 

dilioj pagal autartį 
Daugely atsitikimų akys sti ta tas 
aaaa ke akinių. Kaiaaa pigia* M*

Metiniame susirinkime pla 
čiai svarstyta katalikų rink-

P^THAT LITTLE GAIVIEn la^r-aat’KartsoDCa.^.Y.-By B. Link

uAST TtfAE \PuAXED sNVTh 
HAan.'t i Tocu emou&m 
JACK OFF HtfA -fo 
TsZVO CHlCREM DiMNferiS 
Ą &O* OF CAND-f Fof?
PA-f ojifE Ako KAD
SoirS V.BFT -
t Booovcr one J
OP TtiB CKkCv<EH C 
DtHHERS- 'C 
VT HOP.T tae To

r 1 
HAUi - HAlD — 

uis-reu fo ihat;-
*vf PORT HtMr 

Ko - ętO “
Šou uucK.'f SftkF. 
-fou mosyBb in 
PAlM AecATlMČ-

4712 South Ashland At.
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrius iŠ priežak- 
ties spalvų heregėjimo — (coloi 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Clu Bet ke 
iniEb To 

SPf\»NKt_E 
POiSOM ON 

KMtnvs chkken, 
to Keep HiM 
FcioM evea 
QBTTiN' HtS
Money

That Got
. sA/OOl-C)
| SUllPE THE

off
A Bu H b

Mam- 
d'MON. 

ue-rS OST 
STAflTBO*- 

C'MON, 
uoCKT. - 

o et Ton-nmeD

Būnant namie ar darbe gulite 
gauti gydymo patarnavlnuy lunk- 
ant mūsų ligoninės klinikų. Kli
nika valandda nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. Šis patarnavimu, 
telkiamas nužemintomis kainomis.
ni—l Iraųrtee MetMkee Desetrt- 
fiMMM gydymui visokių ligų - 
smarkių lr Uglalklnlų.
PdflM tteagtte OhirurgiJtA be- 
partmentas, kur svarbias lr ma 
tetnes operacijas atlieka ats&ko- 
mlngl Chirurgal-Daktaral.
Pilnai įrengta Pliyslothenųpy I)c- 
gkrtMetttas ptlskalUnt Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, 8inusoldal 
Ir Mitu* modernllkus metodus 
gydymo.
Pilnai J rengtas X -Itay Depart- 
medtas diktaram* ir pacientams.
Nė vlenėm vėrtaiii ligninui ne
bus atstumta, dėl Htokcis pinigų.

gydymas tr pn< tinm 
link mokesčių, susitarsime, 

kad Mtų Jums he patugtausla. 

KALBAM LIETUVIŠKAI
UaSS^Į^.e ■ S. ..Y. , 'Į . ag.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1980

:■■■■■■ i i t ... .fc.....

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autruilicnųiis, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pinuadieniuis, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

. • i .a. .i.,. t .h į.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

---- ąa-^at .. , s^isa.^ t o „a a a
fel. OAlfsl 6142Ofiso tel. 

Raside&cijos UL:
0036

erly 1214

OR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avertue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 F. M

Treėiadicniato pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Ave,
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlotk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIAVRGASd

Vai.: 2-^4 ir 7—tf vuk. 
Ketvirtad. ir No»lėliotui8 sūri tarus
2428 VVest Marąuette Rd.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Sekmftd., Trefiad ir Seštadiehlo 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Pla«*
Tel. REPublic 7808

J . . H.i.fcl . 1 I 14.

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4643 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonas ItfcMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Se. Western Ave.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 

o nedėliomis pagal sutartį.

fel. TARds 3921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oliao vai.: nuo 1-3; uuo 0:30-8:30

756 VVest 35th Street

fel. CANai 0257
Ree. tel.: PROspeet 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Ave.

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

PLATINKITE “DRAUGI*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 A reta* r Avenuo

Ofiso Tel. LAFayėtte 8210 
Rez. Tel. LAFayctte 0094 

Jeigu Neatsilicpama —
šaukite KEDzie 2808

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Selunadieuiaia pagal susitarimą

z

Tel YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS tR OHIRURGAB 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Strėet

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4 
Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel.................... VtRglhla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

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

... .

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4729 So. Ashland Ave.
(2-tr«9 lubos)

Tel. ltlDway 2880 Chieago, tlL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vnl, ryto, ftuo 2 iki 6 
Vnl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vnk. 
Nedėliomis tino 10 iki 12 vai. dienų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagkl Sutartį.

Ofiao telefonas: PROspeet 8737 
Namų telefonas: VIRglnla 2421

Kas taisvt brangina, tas 

perka War Botids.

Didžiausiuose gyvenimo 

kricluose pirmutinis daly kas 

«— nenusimink. (Hilty).

n

4

“Darbai parodo meilėB jė-

(Goethe). r
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LAISVOJI TRIBŪNA

TAUTINĖS TARYBOS REIKALU 
Keli žodžiai dėl V. Sirvydo pasiaiškinimu
Nieks neginčija teisės V. 

Sirvydui nei kitiems teisė
tai kritikuoti L. T. Tarybą, 
nes aš jog pats savo atsa
kyme V. Sirvydui įsakmiai 
pabrėžiau, kad L. T. Tary
bos nariai į “neklaidinguo
sius Tautos vadus” nepre
tenduoja. Bet skelbti melą 
ir tai vadinti “teisėta kri
tika” palieku malonumą au 
toriui. De gustibus non ėst 
disputandum... Tiesa, Simu
tis ir Vaičiulaitis tarybų vei
klą kritikavo, bet nei vie
nas nei antras melo neskel
bė. Bergždžiai tad V. Sirvy
das bando save teisindamas 
dangstytis svetimomis 
plunksnomis bei nuopelnais.

Kai dėl priekaišto, kad ta
rybos įkūrėja, Lietuvos Pi
liečių Sąjunga neįstengė vi
sų sutraukti tai galiu pa

gabumais apdovanoja. Ir aš 
dėl kai ko galiu apgailes
tauti... Bet kas lietuvių spau 
dą skaito ir net pretenduo
ja spaudos apžvalgas dary
ti, tai tas rods turėtų žino
ti ir be ‘‘spelinimo“ kas ką

no3 politinės išminties mo-1 rašo. Mano nuomone visą 

teris. Tuo atveju juo labiau esmę sudaro pati idėja, o ne
tokios moters politinė vei
kimo laisvė tenka Respektuo
ti.

3) Kapitonas V. Kuizinas 
buvo kviestas ir jo atsaky
mo laiškas aiškiai atvaizduo 
ja jo nusistatymą bei norą 
bendrai dirbti. Tam jokie 
papildomi komentarai nerei
kalingi.

4) V. Abraitis yra Ameri-

atskiro asmens pavardė. Rėk 
lamos neieškau, tai kur ga
liu tai vengiu kišti savo aš.

Bet jeigu jau V. Sirvydas 
viešai kaltina, kad aš lietu
vių spaudoje apie savo žy
gius nei burbt, tai galiu V. 
Sirvydui pasakyti, kad kas 
yra skelbtina, tai tas ir bu
vo savo laiku paskelbta. Gai
la, kad V. Sirvydas nespėjo

kos pilietis ir nors ir yra i ar nenorėjo matyti. Jog vi- 
puikus vyras ir geras lietu-J aaį neseniai lietuvių spaudo-

vis, bet dėl viršminėtos prie
žasties negalėjo Ipūti Lietu
vos Piliečių Sąjungos nariu.

Konsulai stropiai sąrašus 
sekė ir teko braukti net tuo3 
dėl kurių pilietybės kilo ma
žiausių abejonių.

je tilpo pareiškimai viso pa
saulio žydų vado dr. Wise 
ir kongresmano Joseph Tal- 
bot, kuriuose abudu žymūs 
mokslo vyrai ir žymūs po
litikai viešai pasisakė už 
Lietuvos laisvę ir Neprikišu

reikšti, kad kurdami tary-l ir Yčienės tai jei jų adresai 
bą darėm pastangas visus tuo metu konsulatams buvo 
sutraukti. Kalbant konkre- j žinomi ir Pilietybės kliūčių 
čiai dėl V. Širvydo išvardin- nebuvo tai jie turėjo būti 
tų asmenų galiu pasakyti rajoninių Lietuvos Piliečių 
sekantį: Sąjungos organizatorių pulk.

I Griniaus ir red. Gabaliausko 
1) Kapitonas Povilas ^a'’ kviesti, kurių rajonuose jie 

banauskas ne tik kad buvo
pritrauktas, bet jis net la
bai daug pastangų padėjo 
pačiai L. T. Tarybai įkurti.
Lietuvos Piliečių Sąjunga 
net specialiai jį pakvietė iš bet žymiai daugiau. Gene- 
Kalifomijos ir jo kelionės ralinis L. T. Tarybos sekre- 
išlaidas iŠ savo menkų iš- torius, kuris* posėdžių pro- 
teklių apmokėjo. Jis ir da-! tokolus surašo, reikalui e- 
bar bendradarbiauja, bet dėl sant galėtų Sirvydą painfor- 
sunkių gyvenimo sąlygų (stu nuroti apie posėdžių skaičių 
dijos ir darbas) ir tolimo *r datas,
atstumo savaime supranta- i Y. Sirvydas apgailestau- 
ma jam sunku artimesnį kon; Ja’ kiid aš neturiu kun. J. 
taktą palaikyti. ! Prunskio žurnalistinių gabu-

j.mų ir apie savo darbus spau-

somybę. Nejaugi V. širvv- 
Kai dėl komp. Žilevičiaus j das ujp akyliai lietuvių 

spiudą sekdamas minėtų pa

gyveno.

Kai dėl L. T. Tarybos po-

reiškimų nepastebėjo. Nors
t

ir žurnalistinių gabumų ne
turėdamas galiu pareikšti, 
kad abudu pareiškimai pri
klauso šio' straipsnio auto
riaus plunksnai.

Baigiant šiuos kelius žo
džius atrodo, kad prieš kal
tinant kitus ir klaidingais

sėdžių tai tikrai jų buvo ne | priekaištais kuriant “teisėtą 
du, kaip Sirvydas tvirtina, ' kritiką” ar nevertėtų V. Sir

vydui rimčiau susipažinti su 
visa padėtimi, tada bus žy
miai aiškesni visi faktai ir 
nereikės nei L. T. Tarybos 
raštinės durų ieškoti tikrai 
tiesai atrasti.

Dr. P. Vileišis

B^vo susirinkę 
Lietuvos dailininkai

(LKFSB). — Pereitų me
tų pabaigoje buvo atgaivin
ta oficialiai iki tol neveikusi 
dailininkų sąjunga. Daili
ninkų sąjungos sušauktama 
nepaprastame susirinkime 
dalyvavo 70 asmenų. Susi
rinkimo pradžioje buvo pa
gerbti keturi bolševikų nu
žudyti sąjungos nariai. Nau 
jon valdybon išrinkta: pir
mininku Ad. Staneika (buv. 
pasiuntinybės patarėjas), 
vicepirmininku Ant. Žmuid
zinavičius. sekretoriumi Rū- 
kštelė, iždininku Janušas ir 
turto globėju-Valius (iki šiol 
buvęs pirmininku). Ryšium 
su pasiūlymu sąjungos cen
trą perkelti Vilniun, vienbal
siai nutarta praktikos sume 
timais jį ir toliau palikti 
Kaune. Pažymėtina, kad na 
ciai nenukentė nė prie daili
ninkų sąjungos neprikišę sa 
vo okupacinių rankų: gener.

Lietuviai Aliaskoje
(LKFSB. — USA dalyje, 

kuri arčiausiai prisiglaudžia 
l prie Sibiro irJaponijos, 
(Aliaskoje yra keletas desėt- 
i kų lietuvių. Kaikurie taraau 
I ja kariuomenėje, kiti gi dir
ba prie valdžios darbų ar 
prie gelžkelio. Šiaip jau lie
tuviai Aliaskoje daugiau 
dirba anglių ar aukso kasy
klose. Darbas ten sunkus 
bet gali uždirbti ir po 12 do
lerių per dieną. Vienas lie- 

i tuvis turi pelningą darbą 
| Aliaskoje gyvenančio grai

ko užeigos name.

komisaras von Renteln pa
reiškė, kad pirmininkas tu
rėsiąs dailininkų sąjungą 
tvarkyti “vado principu”.

Hitleris pakeitė ašies 
vada

STOKHOLMAS, sausio 7. 

— Iš Berlyno pranešta, kad 
ašies jėgų Tunisijoje vadas 
vokiečių Įeit. gen. Nehring 
atšauktas ir jo vietoje pas
kirtas pulk. gen. von Armin

Kalbama, kad gen. Nehr
ing, rasi, pasiliks Tunisijo
je gen. von Armino pava
duotoju.

Kaip atleidimas yra kil

nios dvasios ženklas, taip 

kerštas yra žvėriškos dva

sios ženklas. (Pitakas).

Kas gerai gyvena — ilgai 

gyvena. (Du Bartos).

Kur yra meilė ir ištikimy 

be, ten susituokusieji ramiai 

gėrisi namų gyvenimu ir 

džiaugsmais. (K. Žiburys).

Nėra garbė turtingam 

mirti. (Carnegie).

Gražumus yra pirma do

vana moteriai. Ji pirma ją 

gavo nuo jos. (Mėrė).

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRArGAS” flFLP WANTFD 
ADVFRT1SING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolDh 9188-9189

IIEI.P WANTED VYRAI

DIRBTUVĖJE

DARBININKAI

REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KROVĖ CO.
3531 W. 474 h St.

V Y R A I

P A C K I N G H O U S E 

DARBAMS

7214c į valandą 

minimum.

GERI
DRESSING RMS., CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE j 

EMPLOYMENT OFFICE:
4648 S. Western Avė.

REIKIA VYRŲ

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

KAITOM' MlITLIUS u r MERGINA 
reikalinga utllkti rankomis siuvimo 
darbų. Atsišaukite j Romu 1504

.1. B. < AltKOl.l, II \T <•<>.
85 E. South \Yatar St.

MERGINOS prie lengvų dirbtu
vės darbų. Br pulvrimo 1 5 cioit:i| į 
valandų pradedam

k uoli, lutos. to.
1801 S. Ml. hluan

TARNAITES ir VALYTOJOS r iki- 
lingos. Nuolatiniai naktimis dailiai. 
Matykite Hoilsekeeper

CHICAGO ATHI.ETIC \SS\.
12 S. Mli liigan

MOTERIS ar MERGINA r» ikalinga 
prie ubelno namų darbo. Vienas tik 
šeimoje. Valandos nuo 11 rylo iki 
3 popiet S1TERIOR 0933.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI

REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3331 W. 47th St.

LAUNDRY HELP

PRESS OPERATORES — F LA T 
WORK PROSY.MPI MERGINOS. 
MACHINE MARKERS SORTERS, 
PILNO AR TREMTOMS VALAN
DOMS DARBAS.' PATYRIMAS NE
REIKALINGA. ENIJOS MOKESTIS 
—5 DIENOS [ SAVA1TI.:.

KF.NNF.DY LAI NDRV CO. 
11238 Forrestvlllo Avė. 1*11, 2#2»

MERGINOS

MOTERYS
Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės j —
STANDARD COIT, FRODECTS CO. 

4910 Rloomiiųędale Avė.

KCRI'BAVOMEN
Naktimis darbai. 1 I vai. vakaro iki 
7 vai. rytais. Gera mokestis ir val
gis.

TRI ANGLE RĘSTAI lt ANT 
225 S. \Vabash Avenue

2) Kai dėl Tūbelienės tai 
mano žiniomis ji buvo kvie
čiama. Pas ją net asmeniš
kai ir specialiai tuo reikalu 
lankėsi Pranciškonų provin- 
ciolas kun. Vaškys ir redak
torius S. Gabaliauskas. Ir 
jeigu ji pati atsisakė, tai 
turbūt ir V. Sirvydas pripa
žins, kad nepatogu yra džen
telmenams traukti prievarta 
moterį ten kur ji pati neno
ri eiti. Jog pats Sirvydas 
pabrėžia, kad anot New York 
Times korespondento, Wal- 
ter Duranty ji yri stebėti-

A. T A
DOMININKAS

VIRMAUSKIS
Gyveno 46OR So Wood St. 

Mirė Sausio 8 d. 19 4 3. 11 vai. 
vak . sulaukęs nusės am”aus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr., Luokės par. Smil
gių kaimo. Amerikoje išgyve
no 35 melus

Paliko dideliame nuliihlline: 
brol) Juozapų Vlrmauski Ir Jo 
Šeinių: 2 pusbrolius — Feliksų 
Vllčlnsk( Ir Jo Seimų Ir Jonų 
Vllčlnskj; pusseserę VrSulę 
Poškienę ir los Seimų: Ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Lietuvoje paliko 3 brolius
Kflnas pašarvotas J F. En- 

delkls, 4605 S Hermitage avė. 
Laidotuvės Jvvks SeSladienl. 
Sausio 9 d 1 943 m. IS koply
čios 8:30 vai. rvto bus atlydė
tas Į Sv. Kryžiaus paraptlos 
bažnyčių, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiamą visus 
gimines, draugus-es Ir pažlsla- 
m us-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse

Nuliūdę; Brolis, Pusbrolis, 
Pusseserė. Ir Giminės.

Tatd. dlrekl. J F. Eudeikis. 
Telefonas Yards 1741.

Tik patvara veda į tikslą 

(Schiller).

Be kentėjimo laimingu- 

doje nei burbt. Ką padarysi mas būtų vėjas, kurio nepa- 

ne visus Dievas vienodais justų žmogaus veidas.

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES
For PROMPT relief—rub on Mos- 
terolel Massage with this wonderful 
“counteb-irritant" actually brings 
fresh warm blood to aching museles

BUY
UNITED

STATES

SAVINGS

BONDS

ANDSTAMPS

^ENSE

t)N SAIF AT YUl R IV)ST OFFICE OR HAN

AVAHFHOl Si: F.ABOB
Gera mokestis ir darbo sąlygos. — 
Matykite Superintendent.

MIDLAND AV AKEHDI SF.
2415 W. 15tll Street

NAKTLMIK SARGAS reikalingas —
nuolatinis darbas negirtuokliui vyrui
mažiau G0 meti] amžiaus. I,engvo
svorio 6 0 va 1a n < u i savaitę $25.20
j savaitę. Kroli kitės j ROOM 212

209 \V. JA« 'KSDN BLVD

PAPER H ANDI.ERS
Patyrę prie popieros rolių.

MOHAUK TABLET CO. 
4343 S. Ashland Avenue

HELP WANTED — MOTERYS

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

PaSaukite: GOPRFAIN.
R A Y po rt 537 9.

MERGINOS reikalingos skirstymui 
darbams lankstomo popieros baksų 
dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
15(16 W. Carnolt Avė.

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

3522 \V. 63RD STREET
J.

C L " U k l .everybody raVes about your 
salads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
< Its "different” flavor 

always makes a hit.

* *

MILLIONS AOBII—Miracle Whip does vvork ivonders 
with salads! A unique combination of old-fashiobėd 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
*****************

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

to help break up painful local con- 
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths.

BUSINESS SERVICE

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
105 W. MADISON ST.

R A N. 2385
ELAGS - BANNERS - BADGES

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

1 PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaf. Pirmarfir Ketvirtad. vak. 

ift stoties WGE9 (1390), su Povilu Saltimieru.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai Įdomus darbas. Dienų ir nak
tį shiftai. 40 centai J valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldirbt- 
Mas. Kreipkitės J —

PLASTIC BINDING GORP.
732 R. Sliernian St.

OPERATORĖS

Patyrusios prie serging. zig-zag ir 
single needle mašinų. Naujausios ir 
gręiėiausios mašinos, tvaikas ir pusė 
mokama už šeštadienius iki 5 vai. 
popiet. Pirmos klasės operatorės 
gali užsidirbti rmo 60 iki 75 rentų ) 
valanda, ekstra bortai mokama.

AMERICAN MAID CO.
847 \V. Jackson Rlvtl.

Kvailys gali daugiau už

duoti klausimų per valandą, 

negu septyni mokslinčiai ga 

lėtų atsakyti per metus. 

(Senas posakis).

Žmogaus sielos spinduliai 

ir šešėliai atspindi jo kalbo

je.

Kas dažnai skaito, tas pa

links kada nors rašyti. (Cro 

bbe).

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
I
(NARIAI
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2314 MEST 23rd PLACE.

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2513

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULI.MAN

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 I.ITUAN1CA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. I. RIDIKAS
SSfM RO. HAI.STED STREET . 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 MEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoneų YARDS 1138-38
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Sukilėlių kova dėl Klaipėdos
— Ji prieš 20 m. krauju prie Lietuvos pricimentuota.

— Kaip vyko slaptas pasiruošimas sukilimui. — 

Sukilėlių manifestas. — Lenkų ir santarvininkų 

laivai grąsina sukilėliams. — Saujelė vyrų paskelbia

ultimatumą galingiausių valstybių karo jėgoms.
— Amerikos lietuviai kautynėse Klaipėdoje.

Nei lenks, nei vokietys 
Mūs krašto nevaldys —
Stipriai, drąsiai kovosim.

Martynas Jankus

Daug kas pasaulyje praeina kaip sapnas ir pranyks-'^ 
ta pėdsako nepalikęs. Tik kraujo dėmės niekada neiš
nyksta iš istorijos lapų. Žuvusiųjų idėjos draugai pri
simena. jų. didžiąją kraujo auką ir su pagarbia atsida- 
vimu ryžtasi tęsti jų darbus ir kovas. Taip mes dabar 
prisimename prieš 20 metų Klaipėdos sukilime žuvu
sius brolius.

KAI PRAŪŽĖ DIDŽIOJO KARO L RAGANAS

Nepasisekimai fronte ir vidaus revoliucija 1918 me
tais suklupdė Vokietiją. Tėvynėje gyveną lietuviai nors 
ir siekė Lietuvos nepriklausomybės, bet būdami vokie
čių okupacijoje neturėjo galimybės griežčiau kelti rei
kalavimų dėl Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos. Už
tat Rusijoje, Amerikoje gyvenantieji spaudoje ir kito
mis progomis kėlė balsą, kad Nepriklausomoji Lietuva 
būtų sudaryta iš Didžiosios ir Mažosios Lietuvos. Šį 
dalyką pabrėžė ir lietuvių delegacija taikos konferen
cijoje Paryžiuje. Taikos konferencija Klaipėdos knistą 
atskyrė nuo Vokietijos, bet kadangi tada Lietuva tarp
tautinėje plotmėje dar nebuvo visų pripažinta, tai Klai
pėda taip ir paliko neprijungta prie Lietuvos. 

VOKIEČIŲ KLASTINGOS PASTANGOS
Klaipėdos kraštas laikinai buvo paliktas didžiųjų san

tarvininkų globoje ir prancūzų vyriausybei buvo pa
vesta laikinai tą kraštą valdyti. Prancūzai iš pradžių 
sudarė karišką valdžią Klaipėdos krašte, vadovaujant 
generolui Odry, po keletos mėnesių. 1920 m. gegužės 
mėn., prancūzai sudarė civilinę valdžią, vadovaujamą 
komisaro Petisnė. Jisai šiame krašte paliko senus vo
kiečių valdininkus, sudarė sau patarėjų direktoriją iš 
vietinių vokietininkų. Įtakos įgaunantieji vokiečiai ne
galėjo siūlyti Klaipėdą grąžinti Vokietijai, tai jie su
galvojo gražesnį planą — Klaipėdos kraštą palikti 
"Freisrtaatu” — laisva valstybe. Jie tik norėjo, kad bū
tų sulaikytas Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos ir 
tikėjosi, kad vėliau ji galės vėl būti priskirta prie Vo
kietijos. Kai kuriems gi prancūzams atrodė, kad Klai
pėdą reikia priskirti ne prie Lietuvos ir ne prie Vokie
tijos, o išpildyti viltis tuometinės Lenkijos, kurią pran
cūzai norėjo matyti stipriu ateities sąjungininku. Vo
kiečiai, skubėdami pasidarbuoti savo naudai, pradėjo 
Organizuoti po Klaipėdos kraštą savo draugiją — Hei- 
matbundą. Jie stengėsi savaip nuteikti bent gi vokiš
kom įtakon patekusius žmones, šio rašinio autoriui dar 
Minant gimnazistu teko su moksleivių ekskursija lan
kytis tuo laikotarpiu Klaipėdoje ir girdėti, kaip vokie
tis koliojo svečiuose atvykusių lietuvių būrelį; tas vis
kas dėjosi prancūzų komisaro valdomoj Klaipėdoj. 

PABUDO KLAIPĖDIEČIŲ LIETUVIŲ NARSA

Vietos lietuviai nebegalėjo pakęsti, kad nuo amžių bu
vusioje lietuvių žemėje dabar lietuviai atsidūrė engia
mųjų padėtyje. Jau 1922 m. gruodžio mėn. 18 d. susi
darė Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komite
tas. Visame krašte pradėta slapta steigti jo skyriai, 
priimamos rezoliucijos, protestai, platinami atsišauki
mai slapta, tveriami ginkluoti būriai. Klaipėdiečiai nu
taria sukilti ir 1923 m. sausio 7 d. šaukiasi Lietuvos

šaulių pagalbos šitokiu atsišaukimu, kuriame nusiskun
džiama:

— Svetimšaliai pradėjo negirdėtai mus spausti; ne
leidžia mums laisvai susirinkti, draudžia mums lietu
viškus atsišaukimus ir lapelius platinti, pagalios ima 
drausti net prabilti lietuviškai. Buvo tokių atsitikimų, 
kad mus kalėjiman dėjo vien dėl to, kad valdžios įstai
gose prabilome lietuviškai... Mes griebėmės ginklo, ryž- 
damiesi eau liuosybę išsikovoti arba mirti...”

SUKILIMAS PRASIDĖJO

Praslinkus porai dienų iškelta sukilimo vėliava ir 
sausio 9 d. (1923 m.) paskelbiamas manifestas, kuriuo 
sukilimas ir pradedamas. Manifeste be kitko buvo pa
skelbta:

— Per ilgus šimtmečius mūsų kraštas vergavo sve
timiems. Per Versalės pakajaus sutartį mes tapome at
skirti nuo Vokietijos, kaipo iš seno lietuviškas kraštas. 
Bet ir šiandien mes svetimųjų spaudžiami ir varginami, 
vien tik už tai, kad lietuvninkais gimę, jais ir būti no
rime.... Remdamiesi jūsų išrinktais gelbėjimo komiteto 
skyriais didesnėse mūsų krašto vietose ir atmindami 
istorinius nuo senesnių laikų čia įsigyvenusius Lietuvių 
Giminės mierius prie vienos Lietuvių Valstybės, šiuo 
mūsų manifestu — po viso pasaulio akių garbingai pra
nešame;

1. Nuo šiandien visą šio krašto galybę ir vyriausią 
valdžią paimame į savo rankas...”

Toliau sukilėliai paskelbė, kad sudaroma nauja direk
torija su Erdmanu Simonaičiu priešakyje, kad krašte 
paskelbiamas išimties stovis. Manifestas baigiamas;

— Visus, kam rūpi gimtojo krašto laimė, kviečiame 
į bendrą talką ir Visagalis Dievas šitame mūsų visų 
darbe tebūnie mūsų pagalba".

KLAIPĖDA PAIMTA

Sukilėlių štabas įsikūrė Krucken-Gorge dvare, netoli 
Klaipėdos. Naujoji direktorija pradėjo veikti Šilutėje. 
Komisaro Petisne įgula buvo pasiryžusi priešintis. Už
virė kautynės. Gatvėse sprogo granatos ir tratėjo kulko
svaidžiai nuo stogų ir per langus. Pagaliau įgula pasi
davė, iškeldama bSLltą vėliavą. Sukilėliai užėmė Klaipė
dą sausio mėn. 15 dieną. Sukilėliai su prancūzų įgula 
pasielgė labai garbingai. Jie tik turėjo padėti ginklus, 
o šiaip jau buvo laisvi. Pradėta skubi diplomatinė veik
la: sukilėlių vyriausybė išsiuntinėjo pareiškimus į Pa
ryžių, Londoną, Romą, kad jie nenori kovoti prieš san
tarvininkus. jie sukilo tik prieš vokišką direktoriją, jie 
labai atsiprašo, kad jiems teko sukirsti ginklą su gar
binga prancūzų kariuomene ir t.t.

ĮTEMPTOS ULTIMATUMŲ VALANDOS

Prancūzų komisaras pareikalavo pagalbos “tvarkai 
atstatyti”. Greit (1.15) j Klaipėdos uostą atplaukė len
kų karo laivas “Komendant Pilsudskį", po poros dienų 
atplaukė ir santarvininkų karo laivai. Santarvininkų 
komisija, po keletos dienų svarstymo, paskelbė sukilė
liams ultimatumą: tuojau apleisti Klaipėdą, kitaip su
kilėlių etovyklos ir miestas bus pradėtas bombarduoti, 
kaltininkai hus sušaudyti. Sukilėliams davė tris valan
das pagalvoti. Gyventojai apie tai sužinojo. Mieste ki
lo panika. Sukilėliams atėjo kritiškos valandos, bet vis
ką išgelbėjo jų, pasakytumei, beprotiška drąsa: jie at
sakė kontr-ultimatumu. Santarvės atstovai buvo pa
klausti, ar jų ultimatumas reiškia paliaubų nutrauki
mą. Jei taip, tai sukilėliai pasilieki Laisvas rankas ir 

už pasėkas atsakomybę sudeda santarvės atstovams. 
Sukilėliai davė ultimatumo terminą tik pusę valandos 
ir savo vyrams įsakė užimti pozicijas ir pasiruošti ko
vai...

KOVA LAIMĖTA

Šitoks nelauktai drąsus sukilėlių tonas santarvės ko
misijai sudarė įspūdį, kad sukilėliai turi užtikrintą ...ru
sų pagalbą ir kad susišaudymai galėtų atnešti naują 
Europos karą. Komisija atsakė į sukilėlių ultimatumą 
nelaukusi nė pusės valandos, atsisakydama nuo reika- 
lavimo. kad sukilėliai apleistų miestą ir pažadėdama 
apie visą dalykų eigą pranešti savo valdžioms. Matyt 
jų raportu buvo pasiūlyta atsisakyti nuo kovos su su 
kilėliais ir baigti viską geruoju. Dar kurį laiką tęsėsi 
pasitarimai ir derybos, bet pagaliau 1923 m. vasario 16 
d. Ambisadorių Konferencija nutarė Klaipėdos kraštą 
prijungti prie Lietuvos kaip autonominį vienetą. Ir taip 
eermėgomis apsivilkę, šaltį kęsdami nepalaužiamos drą
sos vyrai laimėjo kovą prak i rad am i Lietuvai duris į 
jūrą. į platųjį pasaulį.

AMERIKOS LIETUVIAI KOVOJE DĖL KLAIPĖDOS

Pažymėtina, kad klaipėdiečių sukilėlių kvietimą į tal
ką išgirdo ir Amerikos lietuviai; gražus jų būrys stojo 
į bendrą frontą išvien su Mažosios Lietuvos broliais 
Sukilime dalyvavo šie Amerikos lietuviai: A Ivaškevi
čius, a. a. Andrius Marius’(prakalbininkaa. puikus lie

tuvis. sukilimo metu peršalęs ir nuo to miręs), kapt. 
St. Darius. Kvietka, Lukošius, Julius Jurgėla, Įeit. Zam- 
kus. Pr Rimkus. K P. Jurgėla ir dar keli.

Kį svarstys Tarybų 
nariai iš New Yorko 
suvažiavime

(LKFSB). — Sausio mėn. 
antros savaitės pabaigoje j 
New Yorką suvažiuoja Liet. 
Tautinės Tarybos ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos nariai 
svarbiems lietuvių tautos ir 
Lietuvos reikalams apsvars
tyti. Nurna loma, kad suva
žiavime dalyvaus visi rytinė 
se valstijose gyveną tarybų 
nariai. Iš Čikagos vyksta 
ALT pirmininkas L. Simu
tis, LTT gen. sekr. prof. K. 
Pakštas, ALT sekret. Dr. P. 
Grigaitis. Sausio 8-9 d. 
įvyks Liet. Taut. Tarybos 
posėdis, kuriame pranešimą 
padarys abiejų tarybų pirmi 
ninka^ ir toliau bus svarsto 
mi klausimai: vieningos lie
tuviškos veiklos plėtimas, fi 
nansų sukėlimo reikalai, pa
galba ištremtiesiems į Sibi
rą. deklaracijos ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
25 m. sukaktuvėmis ir Ma
žosios Lietuvos klausimu 
(ryšium su Klaipėdos atplė- 
šimo nuo Lietuvos sukaktu
vėmis). Toliau bus svarsto
mi tolimesni Baltijos Komi
teto darbai, renkamas nau
jas LTT prezidiumas.

būdami išalkę, žalius išgėrė. 
Nebuvo kas bedaryti. Neno
rėdamas toliau savo šeimi
ninko vargintų nutariau 
pats čia pasikarti. Bet neno 
rėdamas, kad dėl mano pa
laikų kiltų kokių nesusipra
timų, savo likusį turtą šiaip 
paskirstau: *Savo kailį palie 
ku savo mylimam šeiminin
kui kailiniams. Lovelį, iš ku 
rio aš ėsdavau, pavedu šei
mininkei mažiems parše
liams šerti. Savo mėsą paski 
riu alkaniems vokiečiams 
kareiviams konservams dirb 
ti. Savo bude’ę ir patalinę 
pavedu geradarei vištai 
kiaušiniams dėti. O virvę, 
kuria buvau pririštas, paski- 
riu kaizeriui, karą, pralaimė 
jus. pasikarti”.

Šiame kare Lietuvoje tokių 
testamentų taipgi galima 
pakeliuose rasti. Tiktai vie
toj žodžio kaizeris, parašyta 
Hitleris.

>

(LKFSB). — Neseniai 
tarnybos reikalais į Čikagą 
buvo atvykęs mūsų garbės 
konsulas Kanadoje p. Grand 
Suttle. Kaip žinome, jisai 
nuolat gyvena Toronto mies
te.

Po svietą pasidairius
Klišių Jonas pasakoja, 

kad pirmam pasauliniam ka 
rui (1916 metais) siaučiant, 
Lietuvoje prie vieno dides
nių vieškelių, einančių lin
kui Berlyno ant keliarodžio 
rankos buvo rastas pasiko
ręs šunelis. Jo nasruose bu
vo įdėtas tokio turinio testą 
mentas:

“Aš vargšas šunelis Mar
gis nuo gimimo dienos per 
10 metų ištikimai tarnavau 
savo šeimininkui, savo ava
lyne, savo drabužiu ne tik 
dienomis, bet ir naktimis, ai 
gos nesideiėdavau ir negau
davau nieko.'šiam karui ne 
dėl mano kaltės pakilus ir 
vokiečių kaizeriui lėšų pri
trukus tolimesniam karui 
vesti, pareikalavo ir už ma
no galvą iš manęs 10 mar
kių. Mano šeimininkas taip 
buvo neturtingas, ir karo su 
vargintas, jog vos beįstengė 
už savo galvą užsimokėti. O 
man tam reikalui nieks pini 
gų neskolino Buvo žadėjusi 
višta mane gelbėti ir jau 
buvo besudėjusi slaptoje vie 
toje kokias dvi dešimtis 
kiaušinių, bet mano nelai
mei vokiečiai juos rado, ir,

JAKŠTO BALSAS

Visa eilė sukilėlių žuvo Klaipėdos krašte. Jų drąsus 
pasišventimas rado atgarsio poetų širdyse. Taip A. 
Jakštas jau Klaipėdos užėmimo išvakarėse (1923.1.14) 
parašė kantatą Mažajai Lietuvai, kurios pirmas ir pas
kutinis posmas skamba:

— Viešpaties pranašas tarė;
— Kelkite, kaulai sudžiūvę!
Dievas stebuklą padarė, —
Kyla iš grabo ...lietuviai.
Lietuvą tverdamas Dievas 
Josios pusiau nedalino;
Bendros mūs girios ir pievos,
Bendrą sudarom šeimyną...

Broliai, ko žiūrite?!
Vieną teturite

Lietuvą brangią tėvynę...
Lygiai Mažojoje,
Lygiai Didžiojoje

Mūs ją tegina krūtinė..."
Juoz. Prunskis

PRISTATO AMUNICIJĄ

Čikagos lietuviškų balša
vikų gazieta sako, kad 
“Draugo” redaktoriai, kurie 
daug sykių bandė virkdyti 
savo skaitytojus, kad Sovie
tuose visi kunigai išskersti, 
turėtų susiraminti. Esą, Ma
skvos metropolitas sergėjus 
paaukojęs 100,000 rublių So
vietų karo pagelbai.

Tikrai reikia nusiraminti, 
kad tasai metropolitas ne 
tik pats galėjo išsisaugoti 
nuo čekos nagų, bet, dar 
svarbiau, išsaugoti rusų 
bažnyčios tokią rublių su
mą. Juk jei čeką būtų suuo
dus tiek pinigo, senai būtų 
ir juos ir metropolitą likvi
davę.

Bet ką draugas Andriulis 
pasakys apie patį carą Stali
ną? Biedni metropolitai au
koja šimtus tūkstančių nu
kentėjusiems nuo karo ru
sams šelpti, o tuo tarpu ne
buvo girdėt, kad prisigro
bęs bažnyčių ir cerkvių tur
tų Stalinas būtų nors deset- 
ką rublių paaukojęs.

z.

v

V

Amsimos kareiviai pristato amunicijos dėžes j Irontą, Būna aylinkėje, Naujoje 
Gvinėjoje.

u
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KA MATE LIETUVIS VAŽINĖDAMAS PO ALIASKA
- Dvyliktą vai. nakties saulės šviesoj grajina 
beisbole. - Atėjusi iš girios meška suėdė
4 svarus sviesto. - Kuprotos žuvys. -
Miesčioniu kova su 3 rudosiomis meškomis.
- Kaip laikosi Aliaskos lietuviai. - Per savaitę 
prabaliavoja... 700 doleriu.

*W * ► Z <-t * - r . - r- ą .. • * »..*-« ■■■■> ,
/lA — r i

Koksai gyvenimas aukso nėra. Beisbolą grajino iki 12 
kasyklų krašte, kaip meškos nakties ir vis saulės švieso- 
atėjusios į namų sandėlius je. Kitą sykį neinu gulti iki 
sviestą iškabina ir kaip vy- 1 valandai nakties, vis tė-! 
rai su jomis kovoja, kokie mydamas ar nesutems. Vos į 
gyvūnai ir sugalai yra toli- tik saulė nusileidžia, vaka 
mojoje šiaurėje — apie tą ruoss dar švieselė neišnyks- 
pasakoja neseniai grįžęs iš ta, jau apie pusę po 4 pra- 
Aliaskos lietuvis Bubnys. Į deda saulė vėl tekėti, 
tą kraštą jisai išvažiavo jau Miškai dideli ir medžių 
Amerikai įstojus į karą. visokių: pušų, beržų, drebu- 
Plaukiant laivu jūromis jau lių. Samanynai plačiausi, 
jiems teko saugotis subma- bet kirminų jokių neteko 
rinų ir vienu metu turėjo matyti. Tik jau uodų tai ga- 
kuriam laikui prisiglausti lybės, k a i dirbi, apkimba 
tarp pakrantės kalnų esan- kaip amaras. Zuikių, lapių 
čioje įlankoje. Į Aliaską lai- yra gausiai, 
vu teko plaukti visą savai- — Ar teko matyti ir meš- 
tę. ką? i

HEALTHY, VVEALTHY AND W1SE!

~Io JOlN A GAME OR SPORT FOR 
WHICH ONE DOES NOT HAVE 
THE OOALIFICATIONS, WIUL 

NEVER SRING SATlSPZ.C 
AND AVAY RESOLT IN 

MISHAPS /

^AMDY betvveem meals is apt 
-TOOOLLTHE APPETITE FOR THE 
N EKT MEAL- PARTLV DUE TO 
THE HIGH ENERGY VALUE BŪT 

ESPECIALLY BECAUSE FAT
SO LONG IN > .
STOMACH ..

Ir k a i 1 į parsivežiau.

Any vtDiciNE 
USED FOR A SPECIALI 
I LL N C S5,5 K OULD/*^- 
BE TH«OWN

AS THE 
PATIENT

KAREIVIO LAIŠKAS KUNIGUI
LAIŠKĄ RAŠO BRIDGEPORTIETIS KAREIVIS 

KUN. J. PRUNSKIUI

žus, bet aš nelyginu prie 
Chicagos. VVilksire bldv., 
man atrodo, yra gražiausia 
Amerikoje gatvė.

Visuose miestuose. kur 
man teko būti, žmonės myli 
kareivius. Vietos žmones su 
tikę kareivį gatvėje užprašo 
pietums į restoraną arbi pa 
sikviečia į namus.

Dabar gyvenu Santa Mo
nica mieste.

Kareiviai pamaldūs ir no
riai eina išklausyti sekma
dieniais Šv. Mišių.
Amerikos kareiviai baisiai 

gerai maitinami. Kareiviams 
penktadienį leista valgyti 
mėsa, bet daugelis penkta
dieniais mėsos nevalgo.

Turiu laišką baigti rašyti, 
nes jau vėlus laikas. Pasvei
kink prelatą Krušą, taip pat 
tėvelius: Gaučą ir Luką.

Su didele pagarba,
Stanislovas Bumblis

Dėkoju Jums už gražų pa- 
veikslė.į, kuri dovanojai ma
no mamytei, ji tą paveikslėlį 
prisiuntė man.

Jus jau ž note, kad esu 
i Dėdes Šamo ai mijoje. Aš 
priklausau prie Karo polici- 
ijOB batalijono. Mūsų darbas 
iyia saugoti visas svarbias 
karo dirbtuves ir jūrų pa
krantes nuo submarinu. Taip 

• pat ūžimam ir miesto polici
jos darbus.

Į armiją įstojau 1942 m., 
rugsėjo 14 d. ir iš Chicagos 
buvau nuvežtas j Camp 

1 Grant, III. Po šešių dienų 
išvykau į San Luis Obispo, 
Calif. Traukiniu važiavom 
82 valandas. Ten septynias 
savaites išbuvau ir mokiaus 
įvairių dalykų. Aš buvau 
vienas iš tų, kuris buvau iš
rinktas specialios policijos 
tarnybai ir tarnavau Morro 
Bay, Pi8mo Beach ir tt.

Daug kur teko būti, visurnesurastų. Kareivių nuotai-;žėsi po 1500. po 2000 dole
ka gera, jie tik kalba, kode’, rių. Tik kareiviai po tiek ne- kareiviai gražiai užsilaiko 
jiems neleidžia susikibti su j turėjo. Jų nemažai važiavo Los Angeles miestas gra-
japonais. J atostogų. Su jais kartu vai- ______________________________
. .. .. ! gėme. kartu miegojome. n . .
salta atėmus 6.aip .aa vyriau3ybž ,aiko Batai padėjo nustatyti

— Aliaska — toli į šiau- 8į didelio atsargumo: kiek- - 7mnfl3iK
Žmonių Aliaskoje tai dau- rę. Kaip tenai žiema, ar la-| vieną sėdantį į laivą iškra- MtlIlUJIU ilIldyuUj 

giausia indijorai, bet ir jų bai šalta? to, žiūri, kad kokių planų 3£|'T|g|')y Į)ę

vo. jos juk ten ir sveria a
pie 1200 svarų. Ir briedžiai 
Aliaskoje dideli, kaip jauAukso kasyklos

— Privažiavome, — paša-; rėjo maisto sandėlį. Aplin 
kojo Bubnys, — Aliaskos kui dažnai sukiodavosi išjdesnė kaip galvijo, 
sostinę Juneau. Gražūs na- Į miškų ateinanti meška, bet i Kokie ten žmonės 
mai, bet ir kalnas nemenkas. Į jos vis nešaudavo — gailė '
Į jį veda laiptai, o tenai — jo. Tačiau kartą ta gaurucl

aukso kasyklos. tč įlindo į sandėlį ir suėdė] ne ner da ,ausia SavQ stu.
~ ^.r,”e.U 1° .PagU.n.ta2a i 4 8varu!..8Viaet°; Tada.J_aU, bukos Jie stato prie vandens.

mėgsta žvejot, medžiot. Mie- 
jų mažai. Miestuose mai

šosi grekai, rusai, slovakai, 
norvegai — visokių tautų.

Kai dirbome, šeimininkas tu
čiai. Mėsa jų minkšta, gar-

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

taip nuėjus aukso pasisem- Į šeimininkas žinojo ką dary
ti?
. — Dabar jau tenai aukso 

nebekasa. Kitur, ypač prie 
aerodromų statymo, darbi 
ninkai daugiau aukso uždir
ba, kaip pačiose aukso ka
syklose. Aš ir pats net ke
liaudamas turėjau progos 
gauti neblogą uždarbį: su

ti — mešką nušovė. Ten jie 
meškų kailių nelabai bran
gina. Atidavė man.

— Gruodžio pradžioje vie- į neišsivežtum, kad neturė
tomis buvo 30-40 žemiau nu- j tum kokių fotografijų. Net 
lio, bet oras kažkaip sau-1 jš anksto neskelbiama kada 
sas. taszšaltis nesijaučia. Aš j koks laivas išplauks, 
sau eidavau į darbą su kai
linukais ir jaučiausi labai

Vieškelyje šiaurę nuo Law- 
rencevi.le. III., pere tą savai
tę rastas žmogaus skelė
tas ir buvo atpažinta, kad

— Kaip dabąr, pargrįžus tai yra Jesse Dentcn, 53 m.,
į Čikagą atrodo? lįš Robards, Ky., jis buvo

— Sūnų namie neradau — i dingęs pereitais metais, rug 
kariuomenėje. Ir oras tok-1 piūčio 10 dieną. Iš batų buvo

Kitą kartą pusryčiavome v- ka|ba ang|iįkal jau- Į gerai. Bet gražu — medžiai j 
ir pamatėme, kaip atėjusi »įag. Amerikai. Y- apšarmoję, oras lengvas. Vis j
meška pradėjo uostinėtis po 
tą vietą, kur išmetame mais-

ra katalikų, turi katalikai gi kai kurie apsirėdo su kai-
gavo vyskupą, savo bažny liais, ir batai, ir kepurės su; .

sai sunkus. Ten ir dirbau, atpažintas Jes3e Denton ku
to likučius — po garbičių.' x . ........ , . , . • ir jaučiausi smagus, svei-. .. , • has, turi labai gražią Ilgo- kailiu — eina, kaip eskimai. ®
Atėjo arčiau, buvo atviras 

stojo vienoj vietoj laivas,' sandėliukas, įslinko į jį. Pra 
reikia iškrauti, kviečiasi į dėjome rėkauti, gązdinti ją. 
talką mus keleivius. Padir- tada ji sau pamažu n.udūli- 
bėjome 14 valandų. Įglaudė- no į mišką. Gali ją nušaut, 
me kišeniun po 17 dolerių bet ką veiksi.
ir jau linksmiau toliau ke-i Vilkų, laukinių šunų ten į Uždarbiai 
liauti. Pakeliui teko susipa-1 daugybė ir staugimas vaka- 
žinti su gelžkelių kompani- rais nemažas. Briedžių daug. 
jos menadžeriu, sutarėme y<aį dirbome jų motinos su 
darbą, išrašė pasą gelž- vaikiukais ateidavo kartais 
keliu gavau nemokamą ke- an(- gelžkelio.
lionę.

Meškeriotojų rojus

kas, o čia, rodos, ir pasilsi, 
- Ar nėra lenai ertmių? išslmiegi o i4 ryk) atglk5. 
_ Sutikau kokį desėtką. lus _ sunku ir gana. Džiau-

tyt didesnę bažnyčią, tam Kiti tenai gyvena jau 30 me-! giuc9i AHaskoj pagyvonęa 
reikalui atsiranda aukojan- tų. Daugiausia dirba anglių

ninę aukštoje vietoje, prie 
okeano kranto. Ruošiasi sta

čių po 100 dolerių.

Aliaskoj
argi nemalonu pamatyti 

, ar aukso kasyklose. Pada-, daugiau pasauho?! 
į ro ten po 12 dolį į dieną. Po

2 doleriu atskaito už mais-:

nas. Batų pardavėjas pal.ū- 
dijo, kad pereitą vasarą 
Dentcn buvo pirkęs iš jo ba 
tus ir tie patys batai buvo 
prie skelėto.

Denton dingo kelionėje, 
kai jis važiavo į Terre Hau-

K. J. Prunskis te ind., jo automobilis ras-
------------- itas Missouri pietryčiuose.
kaip plienas Manoma, kad Denton buvo

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young’ person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial plaus and den- 
tures freųuently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
but vvhich is so offensive to others. 
Why not take. the easy, pleasant pre- 
caution thatso many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
I,isterine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. lt immediately makes 
the breath svveeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Lou. 'i8, Mo.

Bt/ort Any Dale Uee

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Stvzeter

Dabar Aliaskoje daug į- tą, bet vis dar jiems lieka 
rengiama naujų aviacijos po 10 dolerių. Tik ten žmo- 
bazių, tai čia uždarbiai ga-; nės pinigo taupyti nemoka 
na aukšti. Kiti čia išvaro po Vienas vyras taip padirbo 
400 dolerių į mėnesį. Pa- Į pora mėnesių, gavo 700 do 

lerių, atvažiavo j miestą Ii 
per savaitę su draugais vi

: prastas darbininkas gauna 
' 250 dol. Prie gelžkelio už-

Žuvų tai jau upėse neiš-Į darbia mažesnis, bet ir tai sus praūžė net ir skolintis 
pasakytai daug. Lengva jas1 padarydavome po 200 dole-', turėjo. Vienas lietuvis yra 
su meškere pagauti. Kartą I rių mėnesiui. Pragyvenimas.1 saliuntninkaa. Jisai dirba 
mums bemeškeriojant priki-| tiesa, brangus, bet pačiam j p3S graiką. Uždirba neblo 
bo didžiulė. Negali trenkt, taisantis maistą galima ge- gai. Kaip ten žmonės geria
kad neištrūktų. Kiek mes rai pragyventi už 50 dole-; net baisu. Mes prie gelžke

Net ir darbininkai perveža-i vargo turėjome, kol ją nu- rių. valgant gi restorane —i lio dirbome su dviem indio
mi kai kur lėktuvais. Taip alsinome Buvo kokios 30 - išeitų ir 100 dolerių. Čia at nukais. Vieną dieną jiem
buvo paskraidintas ir kitas svarų Pabaigoje rugpiūčio važiavęs kai ko negaunu, o
lietuvis bridgeportietis — A atplaukdavo savotiška sai- tenai — kavos kiek nori, ke- 
Aleliūnas. kurs dabar ja.u mons rūšis — su kupromis nukų taip pat. Mėsa po 45 
yra kariuomenėje. Jas lengva gaus’yti ir jos centus svaras. Nors šiaip

Miestuose namai nedideli, skanios, bet paskiau prade- jau valgis brangok?®. bet
dažniausia neaukštesni kaip da nugaišti. Upė net dvokti uždarbiai labai geri ir todė1
dviejų aukštų. Plytų nėra. i Pradeda nuo jų. Ateini meš- gyvenimas Aliaskoje labii

Kaip atrodo aukščiausis 
pasaulio kalnas

Tiesą sakant. Aliaskoje 
gelžkelių ir išviso kelių — 
nedaug. Vietomis susisieki
mas palaikomas lėktuvais.

Nukalkite
kietus savo pasiryžimus! (nužudytas hiteh-hiker. 
Leiskite plaktukus į darbą! t .
Tašoksta kibirkštys! Tęs- Jei gali, duok išmaldą; je' 
skamba varpai, kad eina ko negali duoti išmaldos, paša I, 
va su visokiu blogumu. (R. kyk nors švelnų, malonų žo į 
Macred). dj. (Herrick).

J?

GERKI'! TIK GERĄ AL^, padarytą Chicagoj Visi 

gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbė 
iai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. ftis Alus vra pagamintas if importuotu 
pirmo* riišies produktu

9UINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS

visa statyba iš medžio. Šiaip (j{OS jr godžiai jas ėda
jau stubukės paprastai pa
... . Kova su meškomisstatytos nedideles, po du

kambariu.
Aliaskoje yra aukščiausis 

pasaulio kalnas: McKinley 
turįs arti 23.000 pėdų aukš 
čio. Kai į jį žiūri, rodos, ar 
ti, o ji® už kelių šimtų mai 
lių. Viršūnė baltuoja nuklo 
ta amžinu sniegu.
Nakties vasarą kaip ir nėra

— Man. — pasakojo to 
liau mielas bridgeportietis.
— iš pradžių teko dirbti 
prie gelžkelio vienos šakos 
Oras puikus, kalnai aplin 
kui Vasarą nakties kaip jį

Visokių nuotykių ten bū 
na. Kartą atvažiavo žvejoti 
iš miesčiuko. Nuėjo p?si 
vaikščioti j mišką — žiūri, 
ateina rudoji meška su dviem 
vaikai?, o rudosios meškos: 
ir žmogų puola. Tie vyrai 
turėjo nedidelį š?utuvuką 
Pradėjo šaudyti, meškos ant 
jų. Pasileido bėg.i. Gerai, 
kad pribėgo tokį bokštelį, į 
kurį įsilipo. Turėjo apie 3 
valandas išlaukti, kol meš 
kos pasitraukė. Meškoms nu 
dobti reikia kariško šautu

geras.

Ką ten kalba apie kurą

— Kaip karas atsiliepi* 
į Aliaskos gyvenimą? — to 
liau klausinėjau iš tei atvy 
kusį lietuvį bridgeportiet- 
Bubnį.

— Pasklido žinia apie 
bombarduotus Aliaskos uos
tus, bet šiaip žmonės nesu
sirūpinę. Ten labai gausu 
kariuomenės, aviacijos. Miš 
kuose diena dienon trati 

sunkvežimiai gabendami lėk 
tuvams gazoliną, kurs da 
bar taip paslepiamas, kad 
priešo lėktuvai jo niekaip

buvo išmokėta uždarbio po 
120 dolerių. Nuvažiavo į 
miestą ir j darbą grižo tik 
su 4 centais ir su keliomis 
bonkomis snapso.

— Pragėrėme. — pasako 
josi jie. O ką su pinigais da ' 
rysi...

Baliūnininkai per dieną; 
padiro po 1000 do!e-ių. Pi! I 
na darbininkų, karių gemb 
lerių.

ftembleriai ant laito

Ypač grįžtant, ant laivo 
gembleriavimas gyvavo. Vi j 

si pinigų turi. Mačiau, kaip t 
vienas vyrukas per tris va 
landas sušlavė į savo kiše , 
nius kokius 800 dolerių. Į?i ! 
smaginę jie dėjo ant stale 
po šimtą ir daugiau dole : 
rių O kiti ir visai nusiva 
rė. pradėjo jau čekius ra 
šyti. 0 juk kiekvienas ve Į

LEO NORKUS. Ji.
□ ĮSTRIKI'TO*

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

this good old reliable way
At the first sipn of the Dionne Quin- 
tuplets catchimrcnld—theirchests and 
throats are rubbed with Musterole—ra 
produet made mprcinlly to promptljr 
relieve distress of colda and resulting 
Lronehial and croupy coughs.

The Ouints have alu-ays nad expert 
care. ao mother—he assurcd of using 
Just about tho BEST produet mado 
v/hpn you U58 Musterole. It'a more 
than an ordinnry "salve”—Musterole 
hclps break up local eongestion!
IN 3 STRENOTHS: Chddreu's MIM 
Musterole. Also Rrirulnr and Extra 
ftrentrth for Krown-ups u ho prefer 
a stronger produet. All drugitorea.

C nuo i u holesale) Kaim-mits pristato į alinei o m 
lhb įstaigas Visuomet Kreipkitės pas NORKC. mn 
gauaite g rei, q o teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Wheo a rough due to n rpld drives yno med. 
Smith Btoibert Congh litops give loothmg, 
pleasant relief. Smith Brofiiers' contain a spe 
cial hlend of medicinai mgredients. blended 
a ith presčription care Slill cost on’y 5<h—yes, 
lt utckel checkl t h et htkltl

SMITH BROS. COUGH CSGPS
BLACK CR MElTMOL—

taken^ekit' Zetno uer
•rieti' gelbėjo ttuuiieiua P» 
»alin* negimta ikbArlmna. 
spu.ign* ir kliukina odoe 
noaamninna Pirk Zeui' 
»iandleti' Viauoae aptinku 
.e Sfit flfte tl T

ThAP
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U. S. AMBASADORIUS GREW APIE JAPONŲ 
MILITARIZMO PAVOJU 

Stephen Pearce apžvalga šių dienu knygos
Niekas geriau nepažįsta 

Japonijos militaristų val
džios, kaip Joseph Clark 
Grew, U. S. ambasadorius 
Japonijoj per 10 metų iki 
Perlų Uosto užpuolimo. Tai 
buvo jis, kuris, prezidento 
Roosevelto prašymu, parei
kalavo audiencijos su japo
nų imperatorium, k'd pas
kutiniam momente sulaikyti 
karą. Kada jis buvo pakvies
tas j užsienių reikalų minis
terijos ofisą, Tokyo, 7:30 v. 
ryto, gruodžio 8 dieną (To
kyo laikas). Perlų Uosto už
puolimas jau buvo įvykdy
tas. Bet japonai jam to ne
pasakė. Užsienių reikalų mi
nistras Togo tik padėkojo 
už jo pastangas išlaikyti tai
ką, ir nieko tikslaus nepa
sakė apie audienciją su im
peratorium, kuri, žinoma, 
niekad neįvyko.

Sutriuškinti militarizmą

J. C. Grew tiki. kad japo
nai nebus nugalėti atako
mis. Niekos, išskyrus galu
tiną visapusinį militarinį 
pralaimėjimą, nesutriuškins 
jų kitų užkariavimo pasiry
žimų. Jie gerai išlavinti ka
reiviai ir turi daug metų 
prityrimą kovose. Jie daug 
nereikalaujanti, vieningi ir 
fanatiškai nusistatę kirą lai 
mėti. Iki šiol jie yra užka
riavę 10 sykių daugiau, ne 
gu jų teritorija. Jie išnau-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MŪŠI I 
MILŽINIŠKO S’-VKO Ml /.ĮKA

LINU' INSIRI MENTV

PAŠINAI DOKIT PROG \ DABAR
KOL DAR NEIŠPARDLOTI.
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPIiONES. PUTES 
su “rases" — $35.00. $37.50
$45.00 Ir $75 00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OCITARAI SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
HlilTKOK. TENOR BANJOS 
IO 50. $S.5O. $12.50 iki $35 00
STRlUNINIAI RASAI — $60 00. 
$125.00 ir $15010 BASO UZ- 
DENC.ALAS - $12 00 ŠMUGE
LIAI SMI IROMS. STRII NINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEI. 
I-O — $1.50 $3 00. $.5 00. $|0OO
ir $15 oo. Striūnos <Iė| visu v:rS- 
mtnetii instrumentu. ISA1' ir 
ŠNARE DRUMS — - $1 S 50 $23 50
$3.100 (r $50 00. PEDAES. III- 
BOYS. CVMROI$>, ir DRUM 
HEADS put lii-niiii tunis palau
kiant. MOUTH PIECE visiems
hrri.ss ir "roisl” instr limentame 
prlta'koml jūsų lūpoms.

EKSPEPTVV\t VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visi, Halio darine, 
tams. Triūboms. Sax:inhon*s ir 
taipgi Srnnikorns ir Gintarams.

GOLDSTEIN’S MISIC SHOP 
#1 » 'lameli st., (Iiicagti

doja daugelį natūralių re- 
zursų ir beginklius vietos 
gyventojus.

Ambasadorius Grevv išaiš
kina, kaip jo misija Tokyo 
buvo gerų patarimų; kaip 
jis dėjo pastangų, kad ja
ponų valdžia atsisakytų nuo 
užpuolimų. Misija nepasise 
kė, nes militaristai pagrobė 
valdžią į savo r inkas Ne-1 
pasisekė todėl, kad vadai,; 
kurie pagrobė valdžią, ne
norėjo taikos.

i

Klasta ant klastos

Žiūrėdamas atgal į Japo
nijos tarptautinį rekordą, J. 
C. Grew sako, kad priežas
tis to nepasisekimo buvo ja
ponų valdžios atsisakymas 
ištęsėti pažadus. Jie žadėjo 
Korėjai nepriklausomybę, o 
prijungė prie savo imperi 
jos. Jie žadėjo neapgiokluo- 
ti Pacifike salas, kurių turi 
mandatus, o apginklavo. Jie 
žadėjo apsaugoti Amerikos 
turtą Kinijoj, o ją bombar
davo. Jie žadėjo pripažinti 
Kinijos teritorinį saugumą, 
o tikrumoje pasisavino dau
gelį Kinijos žemių.

Kokios japonų militaristų 
sauvalės ir informacijos

Ambasadoriaus J. C. Grew 
pasmerkimas yra ne prieš, 
antimilitaristinius japonus, Į 
kuriuos jis gerbia ir myli,) 
bet prieš militarinį rėžimą, 
kuris leidžia tokius dalykus, 
kaip Nankingo žudynes; vi
sapusiais suvaržymas darbo 
veiklos ir darbininkų teisių: 
suėmimas jaunuolių karui; 
cenzūra, kuri sulaikė nuo 
žmonių žinias, kas darėsi 
Kinijoj; sunaikinimas Ame
rikos turto; japonų pralai
mėjimas šiame kare Mid- 
way ir Solomon salose ir t.t.

Kaipo pavyzdį militaristų 
įkvėptos dvasios, Grew pa
sakoja apie japonų belaisvį, 
kuris norėjo pranešti savo 
mylimiems per kinų valdžią 
ir Amerikos ambasadą To
kyo, kad jis buvo gyvas ir 
sveikas, nors belaisvis ki
niečių. Kada Grew pranešė 
šias informacijas japonų vai 
džiai, jis gavo atsakymą,

TĖVAS DĖKOKI OJ A SŪNŲ

Želi-
laiku

Želigovskis plečia 
!propogandų

(LKFSB). — Gen. 
i govskis. kurs savu
į smurtu ir klasta nuo Lietu
vos atplėšė Vilnių, dabar 

i vėl tęsią panašų darbą. Mū- 
j sų bendradarbis iš Anglijos 
| praneša, kad tenai Želigov- 
I skis pradedąs leisti laikraš
tį ir tam reikalui jau esąs 
sudaręs 9 žmonių redikci- 
jos štabą su atatinkamu se
kretorių personalu. Kiip ži
nome tarp Angljoje ir Ško
tijoje gyveninčių lenkų gen. 
Želigovskis yra sudaręs Šiau 
rės-Rytų Žemių Sąjungą ir 
pasiskelbė vaduosiąs “slavų 
Lietuvą”.

Lenkai stengiasi iš- Lietuvos prietelis 
plėsti savo propogandų 'j™

(LKFSB). Londone Len- gėlės universitete, pasižymi 
kija turi sudariusi savo vy- savo prielankumu Lietuvai, 
riausybę ir veikimo centrą, Jisai jau išleido keletą kny- 
kuirame darbuojasi 70 jų gelių ir paskelbė keletą 
parinktų žmonių, visą savo straipsnių, kuriuose jisai pa
laiką pašvęsdami Lenkijos lankiai užstoja Lietuvos rei- 
reikalams ir gaudami iš to kalus. Jisai pažįsta mūsų 
pragyvenimą. Per kiekvieną šalį, yra net lankęsis L:etu- 
mėnesį jų išlaikymui ir jų voje.
darbo finansavimui, kai pra------------------------------------------------
neša mūsų korespondentas, 
išleidžiama maždaug po 10,- 
000 svarų sterlingų. Ir tas 
jau darosi treji metai. Dau
giausia lėšų gauna iš užtrau 
ktosios paskolos iš demokra
tinių valstybių.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

&

«M>Y TO JUMP BŪT 
MiSSIMG MIS HAT, Mt RETUfl- 

AIED $OR IT TO DI&COVCR 1MB 
PtAME STlLL FLYIMC HHtMUPOM 

ME LAMDtO 3 AVILY WlTM0UT 
USIH6 ha PARACMUTE.

ART STUPEMT AT A 
VlEMMESE SCMOOC 
Wt MKiMT MEVER Z 
HAZF kHTSSM MIM AS 
AN AftTiST.

His REJECPOM BBOOCST 
MIM ro(1WA«O AS 
A TYSANT

GEORGE MARDIKIAN, a Cali$om*a'
RESTAURATIUK. OMf* * UEUT.IM TMl PuSSIAM At»*W 

IM WoRIDWa« 1. IMAS f APTURI© BY TME TURKS AMD LEE T 
TO STA n VE . A BOV Sf OUT AS A YOUTM ME B«I BE D MIS 

<APTORS TdjM A CAM OF COMDtMSEO MILK AMD ESC APIO.

SARBER SOL SAYS:
Bitcm you« WA<.ot to trc twuth 
The Fhemch moh need mo fu«tm«b proof.

Adm. Chester W. Nimitz, Comrr. mder-in-chief of the 
Pacific Fleet, sega sidabrinę žvaigždę savo sūnui, lt. Ches-Į Iš Lėeiuvos ūkininku .

atima jų pirktas žemes
(LKFSB). — Nežiūrint, 

kad kaikurie lietuviai ūki-

ter W. Nimitz, Jr., 27 m., už didelius pasižymėjimus U. S. 
submarire. Pirmą kartą po t ijų metų tėvas susitinka su 
sūnumi.

kad valdžia ir to vyro šei 
ma pripažįsta jį mirusiu. 
Neatsilaiko prieš faktus

Japonija, kaip ir Vokieti-1 
ja, nori šiame kare praves
ti rasių kovą. Bet, kaip Grew 
išaiškina, Kinijos dalyvavi 
mas aliantų pusėje įrodo, 
kad tai neteisybė. Bet Japo
nijos teorija apie jų rasės

Lietuvių peticija Valst. 1 ninkai buvo pirkę žemę nuo

Sekret. Cordel Kalbi 
dėl ištremtųjų j Sibiru

Vokietijon išvykstančių šei
mų, dabar tie vokiškieji re- 
patrijantai grįžta ir lietu-j 
viai ūkininkai turi apleisti! 

(LKFSB). — Kunigų Vie-j pirktąsias žemes ir dangin-j 

nybė ir Am. L et. Katalikų tis kitur. Del to ir dėl kitų 
sunkumų, tarp Lietuvos ūk. Į 
ninku didėja nepasitenkini
mas okupantais ir platini 
mae priešvokiškų proklama

Federacija ruošia pet ciją, 
kuri su gausingų lietuviškų
jų organizacijų parašais bu3

viršenybę, pagrįstą pasako- įteikta Valstybės Sekreto-
mis apie imperatoriaus paė 
jimą iš saulės deivės, gali 
būti sunaikinta tiktai mili- 
tarine pergale.

riui Cordell Hull. Peticijoje , cijų 
visų pirma prašoma daryti1 

žygių išlaisvinti Rusijos iš
trėmime esančią Amerikos

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. RAL

“THE BASIC PRINCIPL.ES 
OF DEMOCRACY 

AM) CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui šilu ■ gusiems žmo
noms. ir y r u nn
vien nepi'ieėiam.s 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu. liet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojimo a- 
pie Suvienytų '’ai- I 
stljų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuviu ir anglu kal
bose, kurie yra
pritaikinti prie dabartinio tautos rei 
kalingumo. Knygutės kaina yra

Adv. Charles P. Kai
6232 SO. WESTERN AVE. 

Chicago, Illinois

Charles P. Kai

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DI ODAM ANT MORGIČIU IT

I o/ 

2/0 •
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. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
’Yel. VIKginia 1141

Lietuvos gelžkeliai 
perpildyti sužeistais 
vokiečiais

pilietę Eleonorą Čarneckie- 
nę su vaikais ir jos vyru 
Voldemaru Čarneckiu, o 

Azijoj. Jis taip pat tiki, kad taip pat paveikti savo įtaką,
Japonija, išlaisvinta iš mi- kad būtų išlaisvinti į §ibirą
litaristinių valdovų, ateity-| išvežtieji atsakingas parei- ■ vo kragto gelžkeliais, nes 
je vaidins svarbią rolę. Bet ! gas ėję lietuviai: prez. Alek jaig į Rusįją gabenama ka-

Ambasadorius Grew ma
to ateityje stiprią Kiniją, 
kaipo stabilizuojamą jėgą

(LKFSB). 
žmonės negali

Lietuvos 
naudotis sa-

Stulginskis, i ■mūsų darbas yra išmušti Ja-j Sandras 
poniją iš tų vietų, kurias pirm. Pr. Dovydaitis, 
dabar turi užkariavusi. Ne- min. K. Šakenis, min
galima manyti, kad pirma! Aug. Voldemaras, min. pirm.1 rįų ypač paskutiniu metu 
apsidirbti su Vokietija, pas- A. Merkys, o taip pat ir ki- labaj padaugėjo Ir iš Lietu 
kui sumušim Japoniją. Kiek-1 ti. Surinkus atatinkamus pa vos didelė dalis vokiečių 

Japo- rašus, bus jie įteikti Valsty- okupacinės kariuomenės iš- 

bės Departamentui. siųsta į Rusijos frontą.

vienas mėnuo duoda 
nijai daugiau laiko išnau
doti jos užkariautus prizus.

Nedarykime klaidi;

Japonija yra įveikiama y 
pač todėl, kad ilgi vandens 
keliai supa jos žemę. Be1 
mes neturime manyti, kaa 
tai galima lengvai padaryti. 
Mes padarėme tragi.igą klū 
ką gruodžio 7 d., 1941 m 
kai beveik netekom savo vie 
tos Pacifike. Mes negalime 
padaryti vėl tokios klaidos, j

FLIS

IVtftU CHECKED 
IvH-oimcmm4:..

Forquiclc relief from itchin* cauted by eciema. 
athlete « foot. tcabiea, p.mple* and other itching 
conditiona. uae pure. coolmg. medierted. Iiquid 
D. D. D .PWC«CI»IFTION. A doctor » formula. 
Greaaeleaą and atainleac Soothea. eomfortt and 
qutekly čalma intenae itrhinp 35c trial bottle 
prove* 11. or mon y l»«ick Iton’i tu ler Auk your 
druggH' -day for D. D. b. l’Ktscr ••viOM.

Jf

min’ ro medžiaga, 
šviet.

o iš Rusijos 
grįžtą nacių traukiniai ga- 

pirm. |3ena gužeistus vokiečius, ku

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami 

j Šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

IJltra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Treėiadiieniais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas MASSACt

1657 W. 45th St.........Kamp. Paulina St.

Senas South Chicagieti3 — EELIX GEDMINĄ, 
persikėlė į Roselando Lietuvių koloniją ir atidarė 
UŽEIGĄ po sekančiu vardu —

GEDMIN'S TAVERN
' Kur Visuomet Randasi Draugiškumas”

38 East 108 Ih St. Tel. Pullman 7231
Čia randasi didelis šlako pasirinkimas visokių gėrymų — 

vynų — alaus ir degtinės — už prieinamas, žemas kainas!

’S YOU R KNEW’.'.'

PARSIDUODA
TIKRI BARGENAI — su ma
žais įmokėjimais net nuo $250., 
balansą išmokant mažiau negu 
mokant rendą — 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 brokeriams. Kreipkitės

FRANK I. PETRU
1443 VVEST I8th STREET

PHONE: CANAL 0806 
Chicago, Illinois

j Pirkite Švenčiu 
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
LAIKRODININKAS 

5219 Hst 25th Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

are OFTEN i- <UGHT By geryan stuoents 
in VYHlCH OUANTITIES OP TO 3 GALLONS C ACH 

ARE CONSOAAED BY THE TVVO COMBATANTS/

SEMEMBeR 
fSHVEIN, HOFBHAU

AT ZtX PAZES/

JAWOHL. 
PiGDOG.’

‘The late edgar vyallace.
WQL0'S GREATEST CRIME NOVE LIST, WAS 
A PHeNCMENAL EXAMPLE OF FiEOCE CONCEN- 
TRATtON, ANO VOLCANlC ENEPGY IN A FE* 
*EEKS BEFORE HIS DEATH HE PROOUCED 
A 20,000 *ORD SEOLAL, A THREE ACT PLAY, 
i© AOTICLES ANO A BROADC-AST..- 

L __ ....---.-i___L'incis

IS NOT A MOOERN 
INVENTION. INK WAS USED

IN CHINA CXJPIN3 THE ’HAN 
DYNASTY "(2IO 8 C.) THE

INKINCLL iŠ CENTURIES OLDCRl

Didele Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,

JEUELRV 

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RAKIO PROGRAMAI: 

WPFI,. 1000 k nedėlios vak. 9 vai. 
VVHb'C 1 450 k ketvergais 7 v. v

________________ By Boh
M? 0OORSES. IN SOUTH

Z FRANCE, rroSEDTOBE 
( THE CUSTOM FOR THE 
BRIDE COMING OCJT OF

CHURCH JO EMBRACE EVERY
----- PERSON SHE MET

IN THE STREET SO 
THAT THEY COULD 

ŠNARE IN HER , 
GOOO FORTUNE'

i

PRINCIPL.ES


♦
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kai 200 vyry širdys 
kilo aukštyn

Cicero. — Sausio 3 d. Šv.
Vardo draugijai buvo iškil
minga, nes tai mėnesinė ben
droji šv. Komunija “in cor
pore . Šioj dvasinėj puotoj ną gv Antano bažnyčioje, 
dalyvavo per du šimtai na-;Laiškas paimtas ir primi-
rių. Mišias šv. 7:30 vai. lai 
kė kun. Grinius, o pamoks
lą pasakė dvasios vadis kun. 
E. Abromavičius. Po visam 
klebonas nariams suteikė vi
suotinus atlaidus ir padė-

šelpti jį. Nutarta padaryti 
laisvą rinkliavą ir tuo būdu 
nariai sumetė $8.25. Pinigus 
įteikė dvasios vadas.

Kitas laiškas buvo nuo 
kun. Petro Leketo, kuris 
kviečia draugiją dalyvauti 
jo primicijose sausio 31 die-

cijantui paskirta dovanų $5.

Trečias laiškas buvo Tė 
vų Marijonų Bendradarbių 
centro, kuris kvietė draugi
ją į metinį tos draugijos sei-

kojo už skaitlingą dalyva- mą'_ įvykstantį vasario 7 d..

vimą dvasinėj puotoj.

Po Mišių šv. visi nariai 
susirinko salėn bendriems 
pusryčiams, į kuriuos atsi
lankė ir dvasios vadas ir

Aušros Vartų parapijos sa 
lėj. Laiškas priimtas, išrink
ti atstovai: A. Valančiui, A. 
Stulginskas ir A. Zakaras 
ir paskirta aukų $3.00.

SPAUDOS KON FE K E N Cl-I () J E

Clare Boothe Luce, kongreso atstovė W a'hingtone, nau-1 
jai išrinkta į kongresą, fotografuojama spaudos konfe-1 
rencijoje.

Iš Chicago Shaltanis, W 
Tabutis ir Mis. P.

Iš Geneva. III. Zarankai, 
Petnūnai, Linkai, J. Bilza, 
J. Aidrigas.

L. R K. Labdarių 3 kuo
pa — $2.00.

Ir kiti smulkiais aukojo.
Šv. Kazimiero vienuolyno 

sesutės aukojo maldų kny
gelę.

Negalėdamas visiems ati- 
dėkot, kol gyvas būsiu, mel
siu visiems sveikatos ir gau 
šių Dievo malonių.

Tuo prašau ir kitų bran 
gių brolių ir sesučių lietu 
vių pagalbos pasigydymui.

J. Lapinskas,
1414 So. 50th Ct.,

Cicero. III.

SKELBKITES “DRAUGE’RED - ITCH Y- SCALY

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!
First npplications of wonderful sootb- 
ing meilii utdft Žemo—a doctor’s formula 
—promptly relieve the lDtense itch- 
ing aoreness and Btart at once to help 
heal the red, scaly akin. Amazingly suc- 
eeasful for over 30 years! First trial of 
marvelous clean, atainless liųuid Žemo 
convinces! All drug
Stores. Only 354. ŽEMO

^Scratdiing
For quick relief from itching causcd by eczcma, 
athlete’s foot. scahies. pimplesand other itching 
conditions. ūse pure. molinų. medicated. Iiquid 
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor’s formula 
Greaseless and stamlem Soothes. comforts and 
quickly calms intense itching 35c trial bottle 
pmvesit, or money back. Doti’t suffer Ask vour 
druggist ’<xiay for D. D. D. PRESCR'«»TlON.

/t May 
Cause 

fnfntian

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

f ATMOKEJIMAIS

Nutarta suruošti vakarą.
klebonas. Pastarasis pasakė • £>arkag pavestas valdybai, kad ši diena yra Jėzaus Var- dui, choro ‘‘Silent Night”, 
pamokinančią kalbą, ragin-j m r »’ • ut ' d° diena ir pakvietė visus! “Tantum Ergo”, palaimini-
damas narius laikytis vie-Į^ Q i narius dalyvauti šv. Valan- mas, “Holy God we praiss
nybės ir visuomet skaitlih- 8ie nami: P11™- om b “n’!doj popiet 3 vai3ndą Thy Name”, kurį giedojo vi-

dalyvauti dvasinėse puo- 9ekr R buv<> tikrai si nariai, ir iškilmingai "Ju-

Bačkauskas, finan. sekr. J. įspūdinga. Šv. Vardo cho- b^ato Deo choras baigė Šv 

Mazninskas, trustisais W. , ras sutartinai pirmiausiai Į 
Lūkstą ir F. Zakarauskas, j pagiedojo “O Bone Jesu”. 1 
maršalka ir korespondentas1 Po “O Salutaris”, kurį gie Vargšo padėka 
A. Valančius, anglų kalba dojo visi nariai, svečias kun. 
laikraščiams korespondentai
W. Lūkstą ir W. Brazaus
kas, iždininkas E. Misius.
Dvasios vadu klebono pas-

tose.

Dvasios vadui padėkojus 
klebonui už kalbą, prasidė
jo susirinkimas, kurį atida
rė ir vedė dvasios vadas, 
nes pirm. ir vice pirm.; taip
gi finansų sekr., gal, d ė 1 
svarbių priežasčių, negalėjo 
dalyvauti.

Pirmiausiai , išklausy tas 
laiškas vargšo J. Lapinsko, 
kuris prašė jįcaųgijos su-

i 1 -j V • liti*

Koresp.

Šv. Kalėdų ir Naujų Me-Martin Hovvard, ST.L., pa
sakė pamokslą. Paskui buvoj Pr°ga dovanėlėmis ir au- 
lietūvių kalba pasiaukojimas komi3 buvau sušelptas šių 
Šv. Jėzaus širdžiai, giesmė draugijų ir pavienių asme- 

kirtas kun. E. Abromavičius. Šv. Jėzaus Širdžiai, litanija nM;
Baigus susirinkimo reika- šv. Vardo, choro‘‘Panis An- &v- Vardo draugija auko-

lus, dvasios vadas pranešė, gelicus”, priesaika Šv. Vir-J0 $8.25.
_______________________________________ ____________________ Lietuvių Kareivių draugi-

«DR4UG0'™““utoto

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L I E T U V A IT ft S” MUZIKĄ PARAŠE .............. ŽILEVIČIUS

fcODftIUS PARAŠE STEPONAVIČIUS

VEIKALO VADftJAS PROF. A POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VED ĖJA L* PILIPONYTF: ZAIKIENft

“ELfcNUtftS” HOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA ONA PIEŽIENČ
“IGNO’’ ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks ........ Chic. Vargonininkų fląj. Choras

Bus puiki milzlka šokiams Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 
'DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiąja "LIETUVAITE".

Salėje
2345 So. Kedzie Avė*

Sekmad., Vasario (Feb.) 2) d., 1M3

Susirinkimai
Metinis parapijos 
susirinkimas

Cicero. — šv. Antano pa
rapijos metinis susirinkimas 
bus sausio 10 d., 1:30 po
piet parapijos svetainėj. Su
sirinkime klebonas žada 
daug svarbių dalykų praneš 
ti. Ypatingu pranešimu bus 
nušviesta, kas pernai nu 
veikta ir kas dar reikia nu 
veikti. Visi parapijonai tu 
ri susidomėti ir skaitlingai 
dalyvauti metiniam susirin 
kime. A. Valančius

ja — $5.00.
Lietuvių Raudonos Rožės 

Klūbas — $5.00.
Lietuvių Šakių Apskričio 

Klūbas — $5.00.

Šv. Antano parapijos kle- Į 
bonas kun. Ig. Albavičius, j 
kun. Ed. Abromavičius, pa
rapijos komitetas, dr. P. At- Į 
kočiūnas, laid. dir. A. B., 
Petkus, A. Šlakis, A. Pet- ! 
kus, K. Liaudanskis, Mens- 
tis, Genis. D. Bakutis, F. 
Vitkus, Tauroza. Dambraus
kas, Al. Rakašius, J. Lut ' 
kus. J. Kas.ulaiti3, Taruliai. 
černevičia, Maksvytienė, M. | 
Jokubauskas, Grobšt i e n ė, į 
Bladikienė, Kelpšienė, Šu- 1 
kienė, Bartašienė, Daunienė, i 
Karbetienė, Rimkienė, Mit- i 
kienė, Batuškis, K. Naznins- 
kų šeima ir kiti, kurių pa
vardžių nesužinojau.

Ly VVaukegan, III., Z. Ze-' 
kienė. i

Town of Lakiu — Karei 
vių Motinų Klubo susirinki 
mas bus sekmadienj, sausiu 
10 d., 1 vai. popiet, parapi 
jos salėj. Visos- narės pra 
šomos susirinkti, nes reikės 
pasikalbėti svarbiu reikalu, 
kuri? liečia mūsų sūnus, tar
naujančius kariuomenėj.

V aldvba

WHOLESALE
».1QUOB 
IŠTAIGA

lAvržloJlunt 
po vis* 
Ohii-ago.

REMKI'IE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER,

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: UO LEE V ARO 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. j. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rage 
— Radios — Itefrigerators— 
Washera — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised (tema.

Towu of Lake. — Šv. Pran 
ciškaus Tretininkių 3 ordino 
svarbus Eunrinkimas įvyks 
sausio 8 d 7 vai. vak. para
pijos svetainėj. Visos narės 
ir nariai malonėkite susi
rinkti. Po Tretininkių sus- 
mo įvyks Apaštalystės Bro
lijos susirinkimas. Valdyba

Acid Indigestion
Relieved in 5 minutei or 
double your money back

When įtomnrh acid ri'hei painful. nufTorit-
Ing iras. aour įtomach and htartbum, doctori mually 
pr.-a.rihe »he fastest-artina medirlnes kn<*»’ for 
•ymptomatlr relief—medlcinea likę fhoae ln Bell-ana 
Tab’ef* No Įatatlre B- ll-ana hrings comfort in a 
JifTy or double f our money ba k on retu r n of bottle 
to ui. 25c wt all dtufgbt.

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai lr Suknelės 

Mūsų Specialybė

J

-I

lx»Jt — a coufch due to a cold—thanks to the 
soOthing acrfon of Smith Brothers Coujjh 
Drops. Keep a box handy these days! Tuo 
kinds, both ftond, both effective, both dell- 
cious:-Black or Menthol. And su'11 only 5*.

SMITH BROS. COUGH DROPS
'bLack or menthoi-5C MARK

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dab&ilinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, tabai geri $|/N r A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams. . IU.OU

Aku. kaltum perkant 4 Umiiin ar misIr4
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH

*8.65
*9.20

Chicago, Illinois

labai Kero*. rfiAles moter.) kailiniai, kailiukai*. |tfi(W)Oštala arta 
(loti. kotai parsiduida nužepilntomla kainomis. 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ftIAMUENI

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Dubti, Sav.

22-:.2S-:.

J

NEŽIŪRINT KtJR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
M AR VAŽINftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

X APYLINKES LIET U VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir SmaglaUniafl

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9 :M v. t ak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Phone: (.ROvelilll 22U

WHFC-l450kil.
^S-’*^^ž***^^5***SS***^^5***^^5*‘*5S*‘’5B**^
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dienraštis draugas

BOVVLING ALLEY l’GNIS G l ŽMl ŠE

Penktadienis, sausio 8, 1943

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

CHICAGIETIS LIETUVIS SAUGO 
BOSTON MIESTĄ

Petras Girdžius, U. S. C. G.

rių metų technikos kursą.

Kurį laiką Petras dirbo 
International Paper Compa
ny ir Continental Can Com
pany.

Petras Girdžius, 1942 m. 
rugpiūčio mėnesį, savanoriu 
įstojo į United States Coast 
Guard (Pakraščių sargybą). 
Rugpiūčio 11 dieną buvo iš
siųstas į Coast Guard moky 
mo punktą Baltimore, Mary

Banditas pagrobs 
$600, liko $2,700 
kitame seife

Pereitą trečiadienį Chica
goje, The Division Oakley 
Currency Exchange, 2300
Division str., įsibriovė ’ban-i x 2nd Lieut. Jonas Pet- 
ditas su ginklu ir pagrobė raitis, 26 m. amž., gyvenęs 
iš seifo šešis šimtus dole-įadr. 2040 W. 22nd PI., vakar 

rių. Kitame seife $2,700 liko! buvo išimtas iš bomberio, 
nepaliesta. Banditas ginklu kuris su visa įgula buvo nu- 
privertė Mrs. Bessie Bre kritęs į Cross ežerą, netoli 
nnecke, 22 m, 1630 North Shreveport, Pa. Kūnas bu3 
Keystone avė., atidaryti sei- parvežtas Chicagon ir laido
tą.

mu

jamas Lachavičiaus ir sūnų. 
Velionis priklausė prie Auš
ros Vartų par. choro ir 1940 
m. laimėjo L. V. Chic. Apsk. 
baterijoj automobilių.

o , , r» * i land. Iš ten buvo paskirtas
2nd class seaman Petras! r

prie uosto sargybos, Atlanto 
pakrantyje, prie Bostono 
miesto. Petro adresas šis: 
Harbor Patrol Base, Lewis 
Wharf, Boston, Mass.

Petras Girdžius yra neve-

Girdžius, gimė 1919 m., lap
kričio 13 dieną, Chicagoje,
UI., Dievo Apvaizdos parapi
joje. Petras pradinį mokslą 
ėjo Šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklo
je, baigė Shields viešą mo-] dęs. Jo tėvai, Petras ir Ona 
kyklą. Petras Girdžius bai-, Girdžiai, gyvena Brighton 
gė Kelly high school, ketu-' Park kolonjoje, Chicagoje.

Kaip buvo nubausti jaunuoliai, kurie 
šposaudami patraukė ugnies dėžutę

Du jaunuoliai, žymių No. 
Shore šeimų sūnūs, pereitą 
trečiadienį, buvo teisėjo J. 
M. Corcoran, Evanston teis
me nubausti tuo, kad tiem 
dviem jaunuoliams buvo įsa
kyta išmokti atmintinai iš 
Juliaus Caesar knygos loty
niškai 250 eilučių ir parašy
ti tūkstantį žodžių: “How 
silly it is to turn in a falše 
alarm’ (Kaip kvaila sukti 
neteisingą ugnies alarmą. 

Kas jie tokie

Z Tie jaunuoliai yra: Albert 
JG. Talbot. Jr.., 17 m., 32
Woodley rd., Winnetka,

ir Lincoln str., Evanstoon. 
Alarmas iššaukė keturias 
gaisro mašinas Evanston’e 
ir gaisrininkai skubėjo į

("Drauras” Acme telepnot*,

Ugnegesiai kovoja su ugnimi Beverly Recreation Parlor, Chicago, kur šeši žmonės 
žuvo ir 33 buvo sužeisti, kada ugnis nušlavė vieno aukšto plytų namą. Gaisras kilo! 
iš elektros vielos; žiežirba nukrito ant neseniai išteptų grindų ir įvyko ekspliozija.

X Kneižių, žinomų Town

CHICAGftCIA! SKERSAI JŪRA
Nuotykiai keliaujant į karo lauka. 
Laive leidžiamas laikraštukas.

Armijoje negalima 
knarkti

Mrs. Brennecke policijai 
pasakė, kad duris buvo už
rakintos kada banditas pa
sibeldė į lagną ir parodė 
pro langą čekį, duodamas su
prasti, kad jis nori čekį iš-j
keisti. Tada Mrs. Bennecke Lake veikėjų, namuose į-
apsaugai pasikvietė Louis' aibriovęs vagis padarė ne-
Addison, 3218 Division str., |mažai nuostolių. Išnešta į-

jis buvo netoli gazolino sto-j vairių bran8i« dalklų ir p1’ 
tyje - < nigų, kiek jų rado.

, Banditas įsibrovė su gin-j x Josephi,le Montvil. Ma-
klu, Mrs. Brennecke ir Addi-: Anna Giniat,

. . , , . pagamino visus valgius, ku-gauta son įvare į kasos kambarėlį \ ° TT1’ aIš Fresno, Calif.,
tokia žinia. Pvt. Leonard,1 ir privertė atidaryti seifą,, , * ,
Williams, 44 m., po 28 dienų — pasakė Mrs. Brennecke.... __ .

Pereitą kartą rašėm kaip buvo leidžiamas laikraštis, knarkimo buvo paleistas iš Banditas pabėgo su savo
laivas išplaukė iš uosto, kur kurio vardas “Wiper” (Va- armijos. i sėbru, kuris laukė automobi-
tai Atlantike. Ši kartą apie lytojas). Kareivių laikraš-] Kada Williams atvyko į lyje. 
kai kurias kelionės smuik- čio turinys patrauklus ir tu-!arTnijos stovyklą, jis buvo! ---------------------------

riuos nuvežė į Oak Forest

menas.

Įdomūs pašnekesiai

S. S. Troopship yra poras 
šimtų chicagiečių karių.

Laivas jūrose. Kariai da-
vietą. Vienas keleivis nupa- linasi įspūdžiais, pasakoja 
šakojo kaip atrodė jaunuo- įvairius nuotykius
liai, kurie sukėlė juokauda- .. xl . ,

Čia pat laive susitinka du

rįs gerokai jumoro. Be jumo kas tris dienas keičiamas hpvvn: C hif afli PC iii 
ro sunku gyventi ne tik že-! kitur miegoti ir dėlto, kad. . J*111 UIIVflyicuai. 
mėje, bet ir jūrose. Nors čia į jis knarkė. Jo knarkimas FilipillUOSe DdtckO į 
retkarčiais šypseną iššaukia buvo tiriamas gydytojų.
šokinėjančios žuvys. Žuvėd- Williams buvo apgyven- 
rų jau nematyti. . dintas nuošalioj vietoje.

Kai kas nustojo jūrų kojas

Keliaujant jūromis kai ku 
rie kariai prarado “jūrų ko-

Brighton Pk., nuvežė į Oak 
Forest lietuviams seneliams.

X Povilas Jocis, Aušros 
Vartų parapijos choro na
rys, pašauktas į kariuome
nę. Klebono kun. J. Dam 
brausko, MIC., iniciatyva 
sodaliečių klūbe jam buvo 
išleistuvės, kuriose dalyva
vo veik visi choro nariai.

X Iš Cicero, kaip skelbia

mi alarmą. Vėliau Evansto- , . . ,. . ¥. , ,
,. .. , , . „kanai chicagieciai, buvę pa

ne policija du “stukonus x x _ • JI-
jaunuolius sučiupo, jie paša-'80 arl*au °Jai- ai *ca!su jūros kojomis, kiti šiek 
kė, kad gaisro alarmą sukė-Į?0’,?3“0. ,‘"Sį ilgėliau buvo be jūrų kojų.

jas”. Vieni visą laiką buvo

japonu nelaisvę
Pranešama, kad iš 18 Illi

Kaip tik netoli ten gyveno nois Valstybės vyrų. devyni gy" vardo" diiug7jos'‘biule"- 
vienas armijos majoras ir chicagiečiai yra patekę Fili- t jj g
jis negalėjo užmigti. Po to pinuose į japonų nelaisvę. menėj įvaįrįose ta 
majoras liepė Williams at- Yra išvardyta 336 amerikie- randagį 160 jjotuvių 
tleisti iš armijos dėl chro- čių kareivių vardai, kurie
niškos asthmos. pateko į nelaisvę.

lė dėl juoko.
Teisėjas jaunuolius pabarė, 

liepė išmokti lotyniškas 

eiles ir parašyti žodžius

Teisėjas Corcoran abu 
jaunuolius pabarė už neleis-

kų išnešiotojas. Buvęs laiš- Kaip mes pasakytumėm:1
kų išnešiotojas buvusiam Raj Raa važlav() . ,.Rygą.

Campion Academy vyrės- tinus šposus ir pasakė, kad

pašto sekretoriui į namus 
pristatydavo laiškus.
Geras maistas

Skambutis valgiui. Karei- 
vių pirmoji grupė išsirikiuo.

Kai kas jūrose be 
negali apseiti.

Pamiršo pavojų

‘Rygos”
Ugnies liepsnos troko vairuotoją 
išmetė pro langą; liko nesužeistas

X B. Venčytė, 4413 So. 
Fairfield Avė., Ateitininkų 
draugovės žymi narė, sau
sio 4 d. minėjo gimtadienį 
ir ta proga nuo giminių ir 
draugių susilaukė daug svei
kinimų ir dovanų.

X Bruno Zaleckis, 4503
Marvin Fritcher buvo at- S. Hermitage Avė., tarnau-Transportinis laivas skro

džia jūros bangas. Kareiviaija ir eina į valgomąjį, jie
nio kurso, Prairie du Chienjtuo dvidešimties gaisrininkų valgQ pirmoj klasėje valgo- 5 apie’submarinų pavojų pa' 
Wis., kurio tėvas yra įrašy- gyvybės buvo statomos į pa- mojo. o oficieriai antroje miršo Nuotaika geriausia.

...---------------... e Amerikie{io karei- Girdisi dain,f aidaL Kai Ui-
vio maistas geriausias, nėra vas šiek tiek Srelčiau ima 

plaukti, tai žaidimų kauliu- 
tada

tas į knygą: “Who’s Who in vojų ir kitos sekcijos reikė- 
America”, jis yra aliejaus jo apsaugoti nuo gaisro, 
pardavėjas* ir Lanning Mac “Jei aš jus nubausiu, Ui tQ kQ jig ne^autų
Farland, Jr., 18 metų, vyrės- tėvai bausmę užmokės, o jūs 
nio kurso Pomfret mokyk- liksite nebausti, — pasakė 
loję, Pomfret, Conn., kurio teisėjas Corcoran, Teisėjas 
taras yra of the Northern Corcaran dviem jaunuoliams 
Trust Co. vice-president, ku- ] liepė išmokti lotyniškas ei- 

rio vardas irgi yra knygoje: les ir parašyti nurodytą iš-

Transporto viršininkas rū kai pla{iau pab-vra ir 
pinasi, kad kareiviai būtų' tfn&i tarp kau-

1 liukų lošėjų.visais atžvilgiais saugūs

Ugnis po trijų expliozijų, 
pereitą trečiadienį, sunaiki
no the Heil company repai- 
ring ir storage fabriką, 2958 
Cottage Grove avė., Chica
goje. 7 sužeisti, iš jų penki 
pavojingai. Gaisras $75,000 
nuostolių sukėlė.

Manoma, kad expliozija 
j kilo iš gazolino tanko.

, z-„ . . v. . . . ... , Gaisras smarkiai išsiplėtė,Yra duodami kareiviams nu .Chicagiečiai ir kiti vyks-
ta skersa, jūromis kovoti už llePsnos ,šsoko 50 pedų 1 
Ameriką, joa laisvę ir pa- OT» Apy‘inkS buTO damu03e

vykęs su tuščiu gazolino 
troku į Heil kompanijos fa
briką, kad pataisytų gazoli
no troką. Kai fabrike kilo 
expliozija, tai troko vairuo
tojas kalbėjo telefonu. Kada 
jis laikė telefono trubelę

jąs kariuomenėj, šiomis die
nomis parvykęs atostogų na
mus rado nelinksmus, nes 
tėvas serga ir guli ligoni
nėj.

X Victor Agurkis, iš So. 

Boston, Mass., praneša ga«

rankose, explozija jį išmetė] ^ęs žinių iš Lietuvos, kad 
pro langą į lauką. Laimin- į Sibirą išgabenti 10806 Si-

Who’s Who. reiškimą. Jaunuoliams duo
ta laiko tai padaryti iki bir
želio 9 dienos, 1943 metų.

Areštuoti po juokavimo

Minimi du jaunuoliai bu
vo areštuoti anksti pereitą pj^L 
trečiadienį, jie areštuoti po
to, kai patraukė ugnies alar-j Pirk karo bonus, ir stam- 
mo dėžutę prie Pioneer rd. pas.

rodymai. Ypač įsakoma ne
sėsti ant life preserver (gel
bėjimosi įrankių), kad nesu
gadinti kapok cells. Sugadi
nus kapok cells iš gelbėjimo 
si įrankių liks tik dvi plotos 

ant pečių.

Kareivių laikraštis 

Laivui keliaujant jūromis

vergtųjų išlaisvinimą.

Aukok

Paaukok savo kraują, per 
A. R. Kryžių, karo reika
lams.

paskendusi.

Laimingas vyras

Marvin Fritcher, 25 m.,
iHammond, troko vairuoto
jas, pasakoja kaip jis buvo 
išmestas pro langą, kai fab
rike kilo gaisras.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYM1AU8IA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 4A Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI- CAI.IIMFT 4118 Jo*. M. Mozeris. Sec’y. S2S# SO. HALSTED ST.
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VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:30 iki S

UŽKANDIS 
85c ir aukAėlau

ftj Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME 

COCKTAIL LOUNGE

gas buvo troko vairuotojas, 
kad pirmiau explozija suar
dė lango stiklus ir explozijos 
metamas pro langą nesužei
dė į stiklus, nes jų jau ne
buvo. •

Ugnis prasidėjo iš troko

Earl Downes, assistant 
Corporation counsel in char
ge of fire investigation, ma
no, kad gaisras kilo iš troko 
gazolino tanko. Vienas žmo
gus iš Gary, Ind., buvo at
vežęs troką į dirbtuvę atšil
dyti vieną troko užšalusią 
dalį. Keletas vyrų užpakaly
je dirbo prie troko ir atro
do, kad pirmoji ugnis kilusi 
iš troko gazolino tanko.

—Spagetti ir Ravioll Mūsų Specialybė—
Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na

mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėi geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nea čia atdara visose valandose.

C h i I e 11 i' s R e s t a u r a n t
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

Minėsime iškilmingai

liūnas Kazys, ūkininkas, 65 
m. amž., gyvenęs Silingiš- 
kiuose. Panemunėj, jo žmo
na Adelė, 50 m. amž., ir dūk 
tė Bronė, gydytoja, 25 m.

X Ed. ir Veronika Dron- 

gai, gyvenantieji Town of 
Lake, savo pirmgimį sūnų 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje pa
krikštijo vardu Edward. J. 
Doleikienė, Drongienės mo
tina, džiaugiasi, kad daugė
ja jos anūkų skaičius.

X Sylvia Laurinaitis, vei

kli Aušros Vartų parapijos 
choristė ir sodalietė, užva
kar džiaugėsi dideliu būriu 
draugių ir draugų, kurie su
sirinko pasveikinti ją gim 
tadienio proga.

X Stela Vaičkienė, žymi' 

Town of Lake biznierka ir 
draugijų narė-veikėja, 4624

Chicagoje iškilmingai mi-i So. Paulina St., šiandie tu- 
nėsime vasario 16 dieną, tai šaunią pramogą joa vien 
reikšminga diena, tą dieną turtės duktės Stelos gimta- 
buvo paskelbta Lietuvos ne- dienio proga. Duktė gaus 
priklausomybė. Iškilmės brangių dovanų, kurių tar- 
įvyks vasario 14 d., 2:30 v.! pe nuo motinos bus ir dien- 

po pietų, Orchestro salėje. raštis “Draugas”.
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