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PACIFIKE VYK KAUTYNES
Du japonių transportai nuskandinta, 
vienas sugadintas, 18 lėktuvų numušta

Mūšiai vyksta šiaurrytinėse N.
Gvinėjos pakrantėse ir Solomons
PEARL HARBOR, Ha va-, SĄJUNGININKŲ ŠTA- 

jai, saus. 8. — Iš Pacifiko, BAS Australijoje, saus. 8. 
U. S. laivyno vyriausios sto-j— Sąjungininkų orinės jė- 
vyklos pranešta, kad N. Gvi gos nuskandino du didelius
nejos pakrantėmis ir Solo
mons karo zonoje vyksta są
jungininkų kautynės su ja
ponais. Sąjungininkų oro jė
gos kovoja su japonų karo 
laivais, kurie vienur ir kitur 
koncentruojami. Japonų lai
vams padeda jų lakūnai, 
daugiausia koviniais lėktu
vais. \

Kautynės po 24 valandų 
prasidėjo, kai prez. Roosevel 
tas kongreso posėdyje kalbė
damas pareiškė, kad japonai 
bus priversti stoti atviron 
kovon. t , <

Sąjungininkų oro jėgos 
pirmiausia užatakavo japo
nų konvojų N. Gvinėjos pa
krantėse. Ton kovon sūSiffie- 
te kiti japonų laivai.

japonų transportus šiaurry
tinėse Naujosios Gvinėjos 
pakrantėse. Pranešta čia iš
leistu komunikatu.

Vienas transportas buvo* 
kupinas kariuomenės. Kitas 
transportas padegtas. Ne
trukus ir tas nuskendo. Tre
čią j am transportui taip pat 
pataikyta 500 svarų bomba.

Kautynės prasidėjo, kai 
sąjungininkų orinės jėgos 
minėtose pakrantėse užtiko 
japonų konvojų, plaukiantį, 
regis, į Lae bazę, N. Gvinė
joj. Konvojų sudarė du krui- 
zeriai, keturi naikintuvai ir 
keturi transportai, kurių

‘ ŠIE YRA MCSŲ METAI !’’ SAKO PREZIDENTAS Sąjungininkai išnaikino 15, 
japonų Būna srity, N. Gvinėjoj

539 japonų lėktuvai numušta arba 
sugadinta ir 307 laivai nuskandinta

I SĄJUNGININKŲ ŠTA-; Sąjungininkų komunikate 
; BAS Australijoje, saus. 8. sakoma, kad “Papuan kam- 
į— Būna bazės srityje, Nau-lpanija baigiama”. Apie 
i jojoj Gvinėjoj, japonai likvi- 15,000 japonų išnaikinta, 
duojami. Išlikusios tik ke- Daugumas japonų nukauta 
lios priešo grupės. Imama- ir maža dalis paimta nelais- 
si priemonių ir jas išnaikin- vėn.
tį. 539 japonų lėktuvai nu

mušta, arba sugadinta, ir 
257 iki 307 laivų nuskan
dinta, arba sugadinta. Tai 
atliko sąjungininkų lakūnai.

Keletas japonų grupių dar 
laikosi pozicijose aplink Sa- 
nananda. Tas yra paskutinės 
jU “jėgos”. Sąjungininkų ka 
riuomenė šias visas priešo 
pozicijas jau apsiauttsi.

Kautynės vystosi ir persi- vojų saugojo priešo lėktuvai.

Daug maisto 
siunčiama Rusijai

WASHINGTON, saus. 8.
1— Maisto paskirstymo ad
ministracijos pareigūnai pa- 

c-Dmugas- a™, te.ephmo, 'reiškia, kad iš Amerikos 
Kalbėdamas per bendrą kongreso sesijos posėdį Prez. Roosevėltas pasakojo apie šiandie pagal lend-lease pro- 

“produkcijos stebuklus”, kurie remia Amerikos 7,000,000 kareivių armiją. Prezidento gramog daugiausia maisto 
kabineto nariai sėdi pirmoje eilėje: (iš dešinas) sekr. Hull, sekr. Stimson, gen. adv. siunčiama Sovietų Rusijai.
Biddle, pašto viršininkas ir sekretoriai Knox, Ickes, Wickard ir Jonės. T’ ir nuo praeitos vasaros siun

čiamo ten maisto kiekiai 
nuolat didėja, ypač paskuti
nėmis savaitėmis.1---- ----- -----

AUSTRALAI PRAŠYS Trumpa aliejaus
•transportų) kiekvienas ga< AMERIKOS PAGALBOS mokyklos uždaromos
Įėjo būti 14,000 tonų. Kon-j

LONDONAS, saus. 8. —

DAUG NELAIMIŲ SU 
ARMIJOS LĖKTUVAIS

meta į Solomons zoną.

Submarinas 16 ašies 
laivu nuskandino

LONDONAS, saus. 8. v ........................................
18 mėnesių patruliavęs \ri- nuyiu^a’ ®re^8’ 5*'^ velto, kad jis.parūpintų dau- 

duržemio jūroje britų sub- pa numus a ir su£a n a- gLau pagaibos prieš japonus.

marinas “Lucky 13” namo Pranešta, kad į tą kovą . . A
.- ■ . i . . , ... Apie tai praneša Reutenogružo. *»Į pasiųsta daugiau sąjungmin r

Sąjungininkų bombone
šiai ir koviniai lėktuvai tuo
jau užatakavo priešo konvo
jų-

Prieš nuskandinsiant tran 
sportus 18 japonų lėktuvų ?

PHILADELPHIA, Pa., 
Australų kuone visi laikraš- saus. 8. — Philadelphijos ka 
čiai pabūgę galimo japonų talikų diocezijos mokyklų di 
bandymo įsiveržti Australi- rektorius prelatas John J. 
jon, ragina ministrą pirmi- Bonner praneša, kad iš šios 
ninką John Curtin be delsi-; diocezijos 140 mokyklų
mo vykti į J. A. Valstybes reikės uždaryti 95 parapiji- 
ir prašyti prezidento Roose- ne8 mokyklas dėl trūkumo

Submarinas daugiausia bu- kų lėktuvų ir mūšiai dar tę-

PENKIAIS KYLIAIS 
RUSAI VERŽIASI
DAfTAMA I 1111/
kvjivyU Linr

LONDONAS, saus. 8. —■
Paskutiniais laikais Mas

kva ėmė reikalauti daugiau
sau sviesto. Kad sovietus pa į Maskvos pranešta, kad 

— Už trijų mailių vakarų tenkinti Amerikos civili- ’rusU armijų penkios kolonos 
link nuo VVihite City, Kas.J niams žmonėms sumažinta nesulaikomai veržiasi Rosto- 
nukrito keturių motorų ar- sviesto vartojimas. Apskai- vo miesto link ir viena tų 
mijos bombonešis. 11 vyrų! čiuota, kad šiais metais iš1 kolonų yra tik už 70 mailių

Amerikos apie 176,500,000 įnuo minėto miesto.

TOPEKA, Kas., saus. 8.

žuvo.
Rusai persimeta per upes, 

perkerta geležinkelius, atsi
ima daug miestelių ir sody-

svarų sviesto bus pristatyta 
sovietams, kaip sakoma, so
vietų karo jėgoms.

SALINA, Kas., saus. 8. 
— 9 vyrai žuvo nukritus di
deliam armijos bombonešiui 
arti Madill, Okla.

aliejaus jų apšildymui. Nu
matytas uždaryti mokyklas 
lanko 112,000 vaikų.

Prelatas Bonner sako, kad 
87-se pradinėse ir 8-se vidu
rinėse parapijų mokyklose

Be to, Rusijai siunčiama ^ų. Vokiečiai nė vienam ku-
riam fronto bare neįstengia 
atsilaikyti.

Tas pat yra ir Kaukazo 
fronte, kur vokiečiai blaško
mi ir daugumas jų nešdinasi 
Rostovo link ir į pajūrį.

Pačiam Stalingrado mies
te vokiečiai vis dar stipriai 
laikosi, daugiausia apkasuo
se.

Kontratakas vokiečiai vyk 
do Velikije Lūki srityje.

I

Berlyne pripažinta, 
kad vokiečiai traukias 
iš Kaukazo fronto

NEW YORK, saus. 8. — 
Iš Berlyno per radiją pra-

nenrarado ir neturėjo nuos- TT7'' x,-, j imujvuų vyrų n.ai iuumcnę. nešta, kad vokiečių armija
SĄJUNGININKŲ ŠTA- jos liekanos. Amerikiečiai su bojįų lakūnai atliko du nauJua( prireikus turėsime 15 iki 20 Kaukazo fronte atsimeta iŠ

BAS S. Afrikoj, saus. 8. — prancūzais tikisi pirmieji pa ’. vokiečiu atakas prieš ,<reidus priež Japonų airdr° milijonų. Ir tuos milijonus atokiausių savo pozicijų, nes
A XI A i A l.r. A AA A«A ni nlr4( 1 . A« , a ^AA , »»..4 i ' m US Sol OmO H 5C1 1 O RC. l _ A 1 —aa A AAA.«.a4. 4 « 1. A X___________ .___ - ___  _ _2 _ 2 a 2 a.. X a ___

žinių agentūra iš Australi-
jos.

Depešoje pažymima,

ir bus pasiųsta dar ir dide
lis kiekis kitų maisto pro
duktų, ypač kenuotų daržo
vių ir vaisių.

GREENVILLE, S. C., saus.
8. — Greenville armijos ori
nė bazė paskelbė, kad Myr-

|Z ■ I BlVO BVI
ranžėje nukrito vidutinio di- l'3lp DUS milZiniSKd 
durno bombonešis. 4 lakūnai ĮJ J kariilOITienė

siasi.
Aiškinama, kad netekę . t-j“*“***-, ~~~ negaiįma įtaisyti anglimis

„ , . .... japonai juk ne veltui koncen ”... . . ,Būna bazes japonai siuntė " . , . . . , , . : apšildymo, nes neturima fon, ...... truoja krovinius ir karo lai- . ’x. ., tie Beach šaudymo pamokųdaugiau kariuomenes i Lae J idų --------- ‘ ----
c , ... - , ivus Rabaul apylinkėse. Taiir Salamaua sritį, kad nors 

tenai įsistiprinti.

vo užimtas karo medžiagos 
vežiojimu į Afriką. Nuskan
dino 16 ašies laivų.

Kinai pasisako, ko 
jie pageidautu
9 r MINNEAPOLIS. — Mi-

CHUNGKING, Kinija, nnesota gubernatorius Sta- 
saus. 8. — Vienas kinų lai
kraštis atsiklausė savo skai- karo būtų 8udarytaa 8ą. 
tytojų karo reifftle, ko jie (junginių Uutų 
šiandien labiausia pageidau- pariamentas. 
tų.

Daugiausia atsakymų gau 
ta kinai norėtų, kad sąjun- 
ginihkai pirmiausia susimes
tų prieš japonus, juos nuga
lėtų ir tik paskiau nusisuk
tų prieš Europos diktato
rius.

Potvyniai Brazilijoj; 
12 asmenų žuvo

kad

ir negalima gauti reika
lingos medžiagos.

susekė australų oriniai žval- 
g&i.

Sąjungininkų bombonešiai 
dabar dažnai atakuoja Ra-

ssen iškelia sumanymą, kad baul bazę ir blaško tose apy 
linkėse japonų koncentruo- 

pasaulinis jamus laivus. Bet neįmano- 
Įma juos sunaikinti.

Amerikiečiai stengiasi paimti 
Maginot liniją rytinėj Tunisijoj

žuvo.

MONTGOMERY, Ala., 
saus. 8. — Arti Taylor air-

Didelis konvojus 
pasiekė Rusija

LONDONAS, saus.
Admiralitetas pranešė, kad vo aviacijos kadetas 
didelis sąjungininkų konvo-Į
jus su kroviniais saugiai pa- Japonai atakuojami 
siekė Sovietų Rusijos šiauri - . ,
nius uostus. Nors su vokie- JOlOITlOnS DČIZ6S6 

čiais turėjo smarkius susi-1 WASHINGTON, saus. 
kirtimus šiaurinėse Norvegi- T' ios Dakrantėse bet nieko1“ L y , departamentas šiandie mes turime penkių 

’ i paskelbė, kad amenkiečiaa mįiijonų vyrų kariuomenę.

LONDONAS, saus. 8. —
Reuterio žinių agentūra at
pasakoja iš Dakar, Vakari-

g __ dromo nukrito lėktuvas. 2u- nėj Afrikoj, radijo stoties
pranešimą. Sako, viceadm. 
William A. Glassford, Jr., 
U. S. misijos Dakarui gal
va. per radiją pareiškė:

“Amerikos jėgos Algerijo- 
je yra niekas daugiau, kaip 
tik pradžia — tik simbolis.8.

Gauta žinia, kad amerikiečių siekti liniją ir ten uždaryti 
ir prancūzų daliniai (kupra- Tunisiją prieš gen. Romme- 
nugarių korpusai) pietinėj i lio liekanas.

RIO DE JANEIRO, Bra- Tunisijoj užėmė Tanout Ma-j Tanout Mallere garnizoną ,
zilija, saus. 8. — Dideli lie- ller, už 14 mailių nuo Tiaret,1 sudarė kuone vieni italai. į Dar daigiau varžo 
tūs sukėlė potvynius centri- ir veržiasi link Maginoto Ii- Jie greitai įveikti apie 250

tą konvojų buvo pranešta 
gruodžio 31 d.

galėsime pasiųsti, kur tik no ten rusai masiniai su tan-

popieriaus vartojimu

Buvo bombarduojami ja- rėsime. 
ponų airdromai. Kahill, arti a» 
Buin, Bouigaiville saloje, ir 
Munda, New Georgia saloje.
Atakų rezultatai nežinomi.

46 asmenys žuvo 
Palermo mieste

kais susimetė vokiečius ata
kuoti.

nėj ir pietinėj Brazilijoj, nijos, rytinėj Tunisijoj —jų nukovus kitus išblaškius.
Daug nuostolių padaryta Tripolitanijos pasieny. ( Spėjama, kad amerikiečiai WASHINGTON, saus. 8. 
derliams, galvijams ir kai Ta mažaja Maginoto lini- su prancūzais iki pasieks — Karo gamybos boardas čiai lakūnai. Egipte deko- 
kur fabrikams. ja Tunisiją uždaryta nuo Maginoto liniją, tyrynuose dar daugiau suvaržo popie-; ruota .už jų pasižymijimus.

Pranešta, kad dvylika as- Tripolitanijos. Toa linijos dar keliose vietose susidurs rtaus vartojimą komerci-j ---------------------
menų žuvę. Daugelio kitų ne kryptimi veržiasi gen. Rom- su priešu, kurį prisieis vie- niams reikalams. Popierius, RUPA2INDINKITE KITUS

i surandama. mėlio atsimetančios iš Libi- naip, ar kitaip likviduoti. 1 reikalingas karui.

CAIRO. — 49 amerikie

WASHINGTON. — Iške
liama aikštėn, kad kai ku- 

ROMA (per radiją), saus. rios armijos paslaptys nė 
8. — Italų karo vadovybė karo sekretoriui nežinomos, 
praneša, kad britų lakūnai

atakavo MADRIDAS. — Kardino- 
miestą. las Suhard, Paryžiaus arki-

vakar dienos metu 
Palermo, Sicilijos
Anot vadovybės, 46 asmenys vyskupas, išvyko Romon, 

SU DIENR. “DRAUGU” i užmušta ir 72 sužeista. anot gautų čia žinių.
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KAS GIRDIT WAUKEGANE
LEGtON OF MERK MEDALIS LIETUVIUI JŪREIVIUI

t

U. S. Prezidento Roosevelto Kalėdų dovana 
L. M. Savičiui (Savage) A tai, kad laivo 
gilumoj, pagautas, kaip žiurkė, vandeny ir 
aliejuje, palaikė laivo varomąja jšSk

BAŽNYČIOS STATYTOJAS PRIE DIEVO MOTINOS 
ALTORIAUS

Daugeliui Kalėdų dovanos riaus darbą prie Hudson ka- 
buvo gražiai suvyniotos ir syklos, Scranton, Pa. 
žibučiais papuoštos. Bet gra' Išaugino 8 sūnus ir vieną 
žiausią dovaną gavo Bernice dukterį. Iš sūnų U. S. tar-I 
Savičienė (Savage), gyven. nyboj randasi viso 5.
1425 Tenth St., Waukegan, Lietuviai, turime didžiuo
IU. Tai buvo pranešimas, jog Hg jog js mūsų mažo3 tau. 
joa vyras (jūreivis) U. S.|tos atsiranda toW kurie> 
Prezidento apdovanotas Le kovodami už taisvę ir demo. 
gion of Merit medaliu. , ą visų tautų pa;irodo 

Jūreivis L. M. Savage ISa . „ a . sumanŪ3 jr drą. 
vičius). pirmos klesos "Wa-isQs savQ pareigO3e Tokių 

ter tender ”, apdovanotas me
daliu už drąsą ant naikin
tuvo USS Biakeley, kuris 
buvo torpeduotas praeitą ge
gužės 25 d., Caribean jūroj. 
Dabar jis tarnauja ant nau
jo naikintuvo USS Claxton.

vyrų, kova ir mirtim gali 
ma tikėtis, kad ir Lietuvai 
užtekės laisvės saulutė.

Šv. Baltramiejaus draugija

Sausio 3 d. savo namo, 
Lietuvių Auditorijoj, laikė

ma, kad pirmutinė Kenoshos rinktas ir neužilgo mergai- 
lietuvių draugija už tiek pir- tės pradės mokintis, vado- 
kusi Karo Bonų, vaujant Sister Mary Celeste.

Juo daugiau organizacijos Buvo tariama gauti nau- 
pirks bonų, juo greičiau at-1 jų narių ir kad sugrįžtų tos, 
sieksime laimėjimą ir tuo- kurios pirmiau priklausė, 
met sugrįš mūsų vyrai ir kad padauginus skaičių, 
jaunuoliai Draugija Šv. O-' Kitą mėnesį pusryčius pa
nos aukoja visą savo veiki- gamins Ann Mastauskas ir 
mą karo pasisekimui. Bernice Cepukienas.

Draugija dėkoja klebonui į --------------
kun. Pranui Skrodeniui ir Praeitą nedėlią sodalietės 
parapijos komisijai už at-j turėjo ‘‘Christmas party", 
mokėjimą paskolos kuri buvo labai sėkminga.

Metinis susirinkimas šv. j Komisija surengė linksmą 
Ono3 draugijos įvyks šį sek- j vakarėli. Vėliau buvo duo- 
madienį, sausio 10 d., tuo- i damas užkandis ir dovanos, 
jau po 10 vai. šv. Mišių. Na-' Dalyvavo ir kun. F. Skro- 
res privalo būtinai atsilan denis, MIC. Sodalietė

kyti. V ai dy ba _______________________________________________________________________________

Gražiausia žmogaus savy

bė yra gebėjimas mylėti ir 

tuos, kurie jį persekioja. 

(Marcus Aurelius).

Pietų Amerikoje pastatyta graži Aušros Vartų para
pijos bažnyčia. Ją pastatė kun. Jakaitis, MIC., su nuošir-

Pagautas kaip žiurkė Į metinį susirinkimą, kuriame giaurės Amerikos prietelių pagalba. Čia vaizde ma-
Po sunkios kelionės, kuo-!'Sd?°taS ^Tb-Ur i tosi kUn Jlkait’5' stovintis Pri« šoninio Aušros Vartų

met rasta, jog naikintuvas ^oTvarstomi" dLykai He- i Svenčiausios Panelės Marijos altoriaus, 

dar gali plaukti ir pasiekė {iantį draugiją Su3irinkim,s —

Šv. Petro parapijos 
sodalietės

Kenosha, Wis. — Sodalie
tės nedėlioj ėjo prie šv. Ko
munijos “in cornore” ir po 
Mišių šv. turėjo pusryčius 
ir susirinkimą. Pusryčius pa
gamino Mary Kraujalis ir 
Salome Zalieskis.

Naujas veikalas jau iš-

LIETLV1S DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

WOIK SH'OIO
1945 VVest 35 " Street

‘f- 'r '
„vs? r

/irt ot,r1-

AT’V\N« Kll PHOTOGR.’PHY 

HiUESi POSSIBI E i’KIi Es

i H. NE I dOMIf. 2*.
'°fo

U. S. taisymo uostą, Leonas 
buvo parvykęs atostogų pas

buvo gyvas ir skaitlingas.
Iš svarbesnių nutarimų pa-

»• &-*» *»<««• 
Mileškų name rengiama va- p j[|(0 kdfO bOMJS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

žmoną. Jis pasakojo, jog bu- -vmgtini. DriklaUQ vti d rie .............. * ... ............. ---------------
pagautas kaip žiurkė. Vie . ... ‘J, -Y , • karienė. Mileškiene prieitą 
, 5 “ F * u n.c. Katalikų Federacijos, palai-' , , , „ .

_ n________ : ___ _______i__ •_ u ' i . mnfa Hmm nrancrnnu marcul-
VO
nas gilumoj laivo, vandenio, kyti dienraštį “Draugą” or-i
if afišjaun »*vo iki pr.e ki(ų ka
300 svarų geležinės durys

metą buvo draugijos maršai- Į Praeitam susirinkime 
Šv. Onos draugija įstojo į

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

324t So. Halsted St.
gijų surengime “Lietuvių Sausio 31 d. draugija ren-

buvo užtrenktos, pagalb°3 Dienos- vasaros metu reng gi.a pirmą šių metų “bunco 
šaukti nebuvo galima, nes tį Lietuvos Nepriklausomy-' party” Lietuvių Auditorijoj.
visa įgula buvo išbėgus į 
viršų. Visi manė, kad laivas 

w skęs. Bet po ekspliozijos, 
kuomet pastebėta, jog lai
vas dar galės plaukti, drau
gai grįžo ir jį paliuosavo.

bės 25 metų sukakties pa-; 2 vai. popiet 

minėjimą, pirkti U. S. karo 
bonų už $1,000.00 (pirmiau 
jau buvo pirkta). - 

, Iš raporto pasirodė, jog
■ praeiti metai draugijai bu i jaus draugijų buvo gyvas ir 

Apdovanojime rašte yra i vo pelningi. linksmas. Šokta, dainuota,

skaičių stambių pirkėjų Ka
ro Bonų. Tūkstantis dolerių 
buvo paskirta tam vertam 
tikslui, neskaitant praeityje 
pirktų bonų už $400. Mano-

Naujų metų lauktuvės

Vakaras, surengtas šv. VAITUSH, OPT.
Juozapo ir šv. Baltramie-1 liftu vis

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%

pažymėta. kad medalis tei-
kiamas už narsą, kad J‘s. | ko ne „iaa nauja, būtent. | ta, judamieji paveikslai ro 
būdamas apačioj laivo, jstenl p,rm,nl„ka8 Kasimiems Va- ‘-t.
gė palaikyti ugnį boileriuo-’ liug yice pjnn Myko|a3
se, permaine aliejų palaiky- Butkue rašt Jonas Montvi.I Metinis susirinkimas
rajui ugnies ir išgelbėjo lai
vą nuo pražūties.

“Kuomet buvau pagautas 
vienas laivo gilumoj, pasa
koja Leonas, padariau pas
kutinę taiką su Dievu ir dar
bavaus, kad išsigelbėti.”

las. finansų rašt. Kaz. Bur- Šv.

Devyni metai tarnyboj

Valdyba 1043 m. išrink-' kePtu paršiuku užkandžiau-

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 
Phone Y ARds 2223 

24 vai. patarnavimas

1751 W. 47th Street

M sretų praktikai
Jūsų ranunteriauM 

Optometrically Akių 
| Palengvina akių įtempimą, kuri* 
• »»ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
^vaigimo, akių aptemimo, nervuo-

Antano draugijos į [tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
ba, Sr., iždin. Ben. Mačiulis, vyks šį sekmadienį, sausio p>rveng?aPauiringai akinitui^vtosJ 

iždo globėjai Feliksas Seda-,10 d., Lietuvių Auditorijoj •• •fc'tiUnmose egzaminavimas da-Tomfts pfiLTodfiind® us*
ravičia ir Petras Navardaus- i valandą popiet. Visi n,a- tiauaiaa klaidas spėriais styti* a». 

Iras, vėliavos sargas Jonas riai prašomi susirinkti. Bus : J

Uūnant namie ar darbe galite 
guuti gydymo patarnavimą lank
ant uiuhų ligoninės kliniką. Klt- 
mko valandos nuo’ 2 vai. popiet
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.

PllmU Įrengi— Mediko*

Žekas, Sr., korespondentas j išduotas raportas, renkama
G. P. Bukantis, svetainės ko-' valdyba ir svarstomi reika- 
misijos nariai: Vincas Bi- 
liauskas, Pranas Alekna ir

Leonas Savičius jau de- Vladas Špokas.
vintas metas, kaip yra U.
S. jūreivių tarnyboj. Prieš

lai liečiantieji draugiją. 

Klebonas sveikesnis

VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
ak. Seredomia nuo pietų, • No- 

dilio) pagal autartį.
Dangei; atsitikimų akys atUataa

Šv. Onos draugija Kun. Juozas J. Čužauskas 
jau kelinta*savaitė, kaip ser-

pirma.
<712 South Ashland At.

Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami

Kurioj daugiausiai susi-, ga Dabar bet gi jaučiasi j ue^s^^^neregijinm

spietusios veiklios mergai- | kiek stipresnis vienok savo bllndnesa), kreipkite* prie manęs 
k t" - ’ Apsiimu išgydyti.

pora motų, būdamas Great 
Lakęs stotyje, susipažino ir 
vėliau vedė vietos lietuvaitę i tės ir moterys, laikytame pareigų dar negali atlikti.

Jį pavaduoti yra atvykęs 
kun. Šmigelskįs. kuris eu 
vikaru kun. Kiškūnu atlieka 
bažnytines pamaldas.

Enrikas

Bernice Meleškiūtę, dukterį: metiniam susirinkime sausio 
lietuvio kontraktoriaus Ro- 3 d., Lietuvių Auditorijoj, 
žali jos ir Igno Meleškų, 1425 1943 m. išrinko sekančią vai

5^

Tenth St., pavyzdingų gy
ventojų ir ilgamečių dienraš 
čio “Draugo” skaitytojų ir 
kiblių darbų rėmėjų.
Sinus seno jūreivio

Tėvas. Leonas Savičius,

dybą: pirmininkė Stasė But
kiūtė. vice pirm. XI. Kara- 
šauekienė. raštininkė Ona 
Rumšienė, finansų raštinin
kė J Petraitienė, iždin. F. 
Baronienė, iždo globėja M. 
Zavadskienė, maršalkos P.

Sr., U. S. jūreiviu išbuvo 35 Pavilionienė ir Stanevičienė, 
matus. Dabar gyvena Maple-J korespondentė Ona Bukan- 
wo«d, Pa., ir dirba inžinie- tienė.
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Telepliouc Normai 2339 Patenkinimą* Užtikrintas

EXPERT SURGICAL SUPPLY CO.
Not Ino.

Išdirbėjai ir Pritaikytojai Deformity ir Surgjeal įrengimų, Trusses, 
Gumo Pančekų, Pilvo Parėmų, Padirbtų Sąnarių. Arch Suppor- 
ter* Padarom Pagal Užsakymą. Chirurgiškus Instrumentini Pa
taisom ir tt.

«I1 WK«T H3KD STRKKT 
(Skersai nuo South Town Teatro)

CHAS. STBANOVSKY. CU£A<tf>, U.L1NO1S
RANDASI MOTERIS PATARNAUTOJA

SODEIKA. O. D. 
DOCTOR SELMA

AKIS I6TIK1NKJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku- 
rioina akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuu 10 iki 3 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Mitiois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID OOfi

— REZIDENCIJA —
1411 So. 50th Ave., Cicero. III. 

Tel. Cicero 7681

gydymui visokių ligų - 
■markių lr H giai kinių.
Pilnai Įrengtas Chirurgijos De- 
partnientaH, kur svarbias lr ma
žesnes operacijas atlieka, atsako
mingi Chirurgal-Daktarai.

Pilnai įrengta Pliyslothcnųiy Do- 
partilMuitas priskaitant Lbather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitus modernlAkua mstodus 
gydymo.

Pilnai {rengtas X-Itay IH'part- 
mentas daktarams lr pacientams.
Nė vienam vertam ligonini ne
bus atstumta, dfll stokos plnigų> 
g,TlaiiMl«s gydymas Ir (trležlūra. 
kas link «iok esčių, susitarsimo, 
kad bfltų jums ko patoirlamsla.
KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVorly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
OLiso vnl.: 1—3 ir G—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. OROvehdl 0617 

[Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susiturus
2423 VVest Marąuette Rd.

Tel. YARds 5921.
Ros.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oiiso vai.: nitu 1-3; uitu 6:30-8:30

756 VVest 35th Street

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3| popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VVest G6th Flaco
Tel. REPuhlte 7868

TaL CANai 0267
Rez. tel.: PROspeet 6669

BR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted. Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avs.

VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki- 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI’

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vtena pore aklų vta&m ry 
renlmul Saugokit* jas, leisdami 
tkersarolBuotl Jas rood«rntftkluu-na 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

galt sutelkti.
M METAI VATVBJMO 

peirtuhlme akiuit), kurie padalina 
vtsa aklų pampUnA. ..

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

OPTOMBTB1NTA1
1801 So. Ashland Avenue

Kampas tl.to*
retefonasi CABASj OSSS. Ctotoa<i 

onso TALAKDOS: 
Kasdien t: 10 a. m. lkl 8:10 p. m 

Trečiad. lr 8e«tad. 0:10 a. m.
tkl 7:00 p. tn. 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo

45 Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OUsas ir Akiaių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

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

ADVOKATAS

WHITM€Y E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3138 S. HALSTED ST.

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

valandos vakare.
Telefonas: ŲALumet 6877
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7502

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avemie
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tai. PROspact 1980

TeL YARds 3116

DR. V. A. mus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 3oth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir fr;30-8:30 

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

r'.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autradieuiuis, Ketvirtadieniais 

ir Poukludientais
Valandos: I0-R ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tsl. YARda 2246

DR. C. YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti -17tli Street

vul.: nuo 9 vul, ryto iki 8 v ui. vuk 
Seredoj pagal sutartj.

Telefonas HKMloak 3849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel............................................VlRglnia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:90 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

BR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, HI-

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vid. popiet ir uuo 7 du 8.39 vaL vak. 
Nedčliouiis nuo 10 iki L2 vul. dieną

1

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4r ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

OUw» UMbaas: PROape. t 6737

DR. EMILY V. KRUKAS?“* 2421
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAl’ayette 0094 

Jeigu Neutsilicpamu — 
Saukite KEDzis 2868

VALANDOS:
Pirm.. Autr., Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą. (GoetheJ

Kan tatave brangina, ten 

perka War Banda.

Didžiausiuose gyvenimo 

kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (OUty).

“Darbai paroda meilės jė^ S-
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. Los Angeles, Calif. — Ka 
ledų šventės čia turi visai 
kitokią nuotaiką, negu kito
se Amerikos kolonijose. Vi
sur kitur per Kalėdas šalčiai 
žnibia nosį ir ausis, o ran
kos reikia “apginkluoti” šil
tomis pirštinėmis. Daugelis 
supranta, kad ir Los Angeles 
reikia žmogui šiltų gerų pa
mušalu pirštinių. Dėl to ir

rėjo laikrodžių daimontę ir 
kitų brangių dalykų krautu
vę. Ypatingai turėjo daug 
klijentų, kurie brangiausius 
laikrodžius jam prisiųsdavo 
pataisyti, nes pasitikėjo jo 
talafttu ir sąžiningumu.

Kaip tiktai įsikūrė šv. Ka
zimiero misija, velionis pir
mas iš vyrų priėjo išpažin
ties ir prie Šv. Komunijos.

man šv. Kalėdoms iš Ne- Nors gyveno toli nuo mūsų 
\vark, N. J. geras mano prie bažnytėlės ir neturėjo auto- 
telis prisiuntė porą žieminių mobilio, vienok visados, jai 
pirštinių. , tiktai liga nesulaikė, atvyk-

Pas mus per Kalėda^ šil- davo į pamaldas. Velionis tu 
ta, medžiai žaliuoja, žydin- rėjo pasitikėjimo pas visus 
čios gėlės puošia gatvės, parapijonus, todėl buvo iš- 
Žmonės netik pirštinių ne-1 rinktas parapijos komiteto 
dėvi, bet dažnai matyti vy- nariu.
rus savo galvas priden-f a. a. Jasaitis turėjo dide- 
gančius skrybėlė ne nuo šal- ię Dievo malonę, kad prieš
čio, bet nuo saulės spindu
lių.

Naujai atvykusiam iš Chi-

mirtį, nors nebuvo labai ser
gąs, paprašė manęs išklau
syti išpažinties ir aš jį ap-

A.

2ND LT. JONAS 
PETRAITIS

Gyveno 2040 West 22nd PI.. Chicago. 
Mirė suos. 5, 1913. 10:30, vai. ryte, su
laukęs 27 tu. amž., tragcdlSkoje karo 
orlaivio nukritimo nelaimėje.

Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime motinėlę 

Veroniką (po tėvais Ikobilauskaltė) ir 
tėveli Jonu, seserį Valerijų if hrolj Vin
centą. (C.S. kariuomenėje), 3 tetas Oną 
Matuzevičienę ir jos sūnų Pljušą, Mari
joną Virbilienę ir jos šeimą ir Juzefą 
Ališauskienę. Jos vyrą Aleksą ir jų šei
mą. 2 dėdes Antaną ir Ipolitą Petrai
čius ir jų šeimas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas ši vakarą. Izt- 
chawiez koplyčioje. 2314 W. 23rd 1*1.

Laidotuvės įvyks antradienį. sausio 
12 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j fiv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliūdę MotlriMė, Tėvelis. Sesuo. Bro
lis Tetos, įkalės ir Gintinos.

Laidotuvių Direktorius I-acliawicz ir 
Sūnai. Tel, Canal 2515.

Paragink užsisakyti 
"Draugu"

Geriausias Amerikoje lai
kraštis yra “Draugas”. Pa
ragink savo draugus ir pa
žįstamus užsisakyti dienraš
tį “Draugas”. "Draugas” 
duoda pačiu3 įdomiausius 
aprašymus iš Amerikos 
viso pasaulio.

ir

Priešinimąsi naciams
Gauta žinių, kad Belgijos 

katalikų kunigai, ypač pro
vincijose, smarkiai priešina
si naciams.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" nn.P WA5TFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh 0488-»48tt

HELP WANTED — VYRAI

cago, ar iš kitų rytinių Ame lankiau: 21d. gruodžio aprū $500 nupirkimui tos firmos ramą, nes savo lėšoms nega 
pinau Šv. Sakramentais, 221 Spįntų stalų visos krautu- lėsime užlaikyti seserys irrikos kolonijų — nesinori ti 

keti, kad čia Kalėdos, nes d. gruodžio 
visa gamta nori įtikinti, kad
vidurvasaris.

• Mūsų bažnytėlė per šv.
Kalėdos buvo nepaprastai 
papuošta. Nevien lietuviai

mirė, o 26 d. Į v§s įrengimą ir dar laikrodi- mokyklos, 
gruodžio palaidojom LosAn- nįnk0 įrankius. Vieta išdirb A , - ..
gėlės Kalvarijos kapuose. ta, nes Jasaitis ten pragyve ajresu.
Paliko sūnų Zenoną, Vytau- no 15 metų. Prieš tai 30 me
tą ir dukterį Genovaitę. tų buvo irgi “jevvelry” krau 

Gailėsi a. a. Mykolo visa tuvė.

Nori plataus apemio 
"sočiai security"

DETROIT, Mich., saus. 8. 
— Industrial Organization 
United Automobile darbinin 
kų unija čia suvažiavime iš
kelia reikalavimą, kad fede
ralinė vyriausybė pasidar
buotų praplėsti “sočiai se
curity” taip. kad kiekvienas 
žmogus būtų visakuo ap
draustas nuo gimimo iki mi 
rimo, tai yra, nuo lopšio iki 
karsto.

VYRAI
PACKING II O U S E 

DARBAMS
72%c į valandą 

mininium.

GERI
DRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE į 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. VVestern Avė.

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE
W.\REHOITSE I.ABGR 

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Matykite Superintendent.

MIDI.AN D WARFHtH SE 
2415 W. 15tli Street

NAKTIMIS SARGAS reikalingas —- 
nuolatinis darbas negirtuokliui vyrui 
mažiau 60 metu amžiaus. lengvo 
svorio. 60 valandų ) savaitę. $25.20 
į savaitę. Kreipkitės j ItOOM 212

209 W. JACKSON BT.VI) .

šiuo

FACTORY MOTERIS ar MERGINA 
reikalingu atlikti ruukottiis siuvimo 
dailią. Atsišaukite j Room 1504.

J. B. CARROI.L HAT (O.
65 E. Solidi Wuter Si.

MERGINOS — prie lengvą dirbtu
vės darbų. Be patyrimo 45 reniai Į 
valandą pradedant

KKO1.I, BROS. CO.
1801 S. Michigan

TARNAITES ir VALYTOJOS reika
lingos. Nuolatiniai naktimis darbui. 
.Mulykite Housekeeper.

CHICAGO ATHI.ETIC ,\SSN.
12 S. Mii'higan

MOTERIS ar MERGINA Kilni linga 
prie abelno namų darbo. Vienas tik 
šeimoje. Valandos nuo 11 ryto iki 
3 popiet.—SVPERIOR 0933.

LAUNDRY HELP
PRESS OPERATORES — E L AT 
WC»KK PROSYMPI MERGINOS, 
MACHINE MARKERS SORTERS, 
PILNO AR TRUMPOMS VALAN
DOMS DARBAS. PATYRIMAS NE
REIKALINGA. UNIJOS MOKESTIS 
— 5 DIENOS f SAVAITI.:.

KENNEDY I,.\I NDRY CO. 
11236 Porrestville Avė. PCI, 2»2»

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COIT, P.RODCCTS CO. 

4810 BIiMinungilab* Avė.

SCRIBAVOMR.Y
Naktimis darbai. 11 vai. vakaro iki 
7 vai. rytais. Gera mokestis ir val
gis.

TRIANGLE RĘSTAI IIANT 
225 S. WalM»sli Avenue

LAUNDRY DARBININKKP.S — 
Finish Markers. Shirt Einishers, 
Press Operatorės, ir Fiat work Cė- 
peratorės. Patyrimas pageidaujama, 
bet ne svarbu.

AIIVANVE LAUNDRY CO.
59tli St. A Dantei! Avė.ROOFERS

Roofers — Roofer’s Pagelbininkai 
ir Paprasti Darbininkai reikalingi. 
50 vyrų reikia. Atsišaukite 8 vai. 
ryte.

M. W. FOWEIJ. CO.
1655 S. State St.

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

3522 W. 63RD STREETBus linksma pas 
Budo ši vakar!

Westaidiečių gerai žino
mas užeigos savininkas Jim 
Budo su savo žmona Adele 
šį vakarą, šeštadienį, sausio 
9 d., 1943 m., švenčia trijų 
metų sukaktuves savo įsis- 
teigimo West Sidėje. Tai tik 
rai bus linksma šį vakarą

Franciscan Sisters, 1742 
Westmoreland Blvd., Los 
Angeles, California. 
Prelatas J. Maciejauskas.

stebėjosi, bet ir svetimtau- parapija. Išreikšdami savo
čiai sakė, kad lietuvių bažny < pagarbą skaitlingai ęusirin- ............................

». ». , . , . 1 nių, tegul kreipias'. 1 mane.tele savo grožiu papuošimu ko j laidotuves ir, be to, 1 r
“subytino” ir kitų Los An
geles dideles bažnyčias. O 
lietuviškos Kalėdos Kalėdų 
šv. giesmės tiesiog sužavėjo 
visus, kurie dalyvavo pamal
dose.

Kalėdų gerą nuotaiką su- likas, kurs paimtų laikrodžių bus įrengta koplyčia ir mo 
drumstė tiktai netikėta1— deimantų krautuvę. Pa- kykla. Seserys padės man šventėmis. Tai pirmą kartą 
mirtis Mykolo Jasaičio, geidaujama, kad atsirastų apaštalauti ir auklėti jauni- naciai praleido pasveikinti

kurs man padėjo įkurti baž- laikrodininkas, kurs
nyčią ir ją papuošti. duotų toje srityje mirų-; koje dvasioje. Manau, kad vi

Jo auka įamžino įkūrimą s* Mykol4 Jasaitį. — Pinigą si supranta to dalyko svar- padoda vienas svedas, ku-1 
lietuvių bažnyčios. Velionis Paimti U vietą daug nerei- bą. todėl pasitikiu, kitų lie- ris gyveno pirmiau Berlyne, 

su savo sūnum Zenonu nu- įkia’ užtektl* mano manymu tuvi4 kolonijų Amerikoje pa

liedįno iš vario lentą su pa

Jei kas norėtų daugiau ži'

Mielai suteiksiu visas žinias.
Naciai apleido Kalėdųdaug sudėta vainikų, kurių

vienas buvo ir nuo šv. Ka- Gavau žinią iš Pittsburgh, i 

zimiero parapijos. i kad apie 15 d. sausio mene- sveikinimas
Gaila Jasaičio, gero lietu-’šio 1943 m. atvyksta sese-

vio. Norėtumėm, kad jo vie- rys Pranciškonės, kurioms Hitleris nei kiti nacių
toje atsirastų lietuvis kata-; turime gražų namą. Jame vadai Kalėdų proga nepas- „ ,

B veikino vokiečių su Kalėdų Pas Budo

ninkus.
Budo šeima tikrai nuošir-

i jauni . r j džiai remia Aušros Vartų
pava- mą katalikiškoje ir lietuviš- vokiečius su Kalėdų švente-, vvv

mis. šių žinių iš Stockholm ParaP'Ja-_________________ XXX

RUSINĖS* SERVICE

rašų, kad 1 d. birželio m. 
1941 metais pašventinta lie
tuvų bažnyčia Šv. Kazimie
ro vardu. Jo darbo varinis 
kryžius puošia ir viršūnę 
mūsų bažnyčios, o šv. Ma
rijos stovyla taip pat yra a. 
a. Jasaičio auka. Velionis 
buvo nepaprastai gabus žmo Į 

gus, ypatingai pasižymėjo j 
kaipo laikrodininkas. Gra- I
žioje vietoje Hollywood’e tu-

r* I l ifcverybody ravės about yčur 
salads, Peg.What’s the secret?

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai įdomus darbas. Dieną ir nak 
tį shiftai. 40 centai į valandą moka 
ma laike mokinimo. Greitas Isidlrbi 
Mas. Kreipkitės į —

PI.ASTIO BINDING CORP.
732 S. Sliernvan St.

OPERATORĖS

Patyrusios prie serging. zig-zag ir 
single needle mašinų. Naujausios Ir 
greičiausios mašinos. Laikas ir pusė 
mokama už šeštadienius iki 5 vai. 
popiet. Pirmos klasės operatorės 
gali užsidirbti nuo 60 iki 75 centų į 
valandą, ekstra bonai mokama.

AMERICAN MAID CO.
847 W. Jirfeon Blvd.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Merė).

Kaip atleidimas yra kil
nios dvasios ženklas, taip 
kerštas yra žvėriškos dva
sios ženklas. (Pitakas).

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FIiAGS - BANNERS - BADGF.S

REIKALINGAS 

DŽIANITORIIJS 

ŠV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės j šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVE.

Žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti. (Cro 
bbe).

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

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

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai
gėrisi namų gyvenimu ir >_____________________________________________________________________

džiaugsmais. (K. žiburys). I SKAITYKITE “DRAUGI

1942 m. buvo palikta 
gatvėse 700 
automobiliu

Chicagoje buvo rasta 1942 
metais 700 paliktų automo
bilių. Už juos miestas gavo 
$12,230, taip praneša capt. 
George Teeling, head of the 
police stolen auto section.

' I
1941 metais buvo nutarta, 

kad miestas gali paimti pa
liktus gatvėje automobilius.

1942 m, už pavogtus au
tomobilius buvo išrinkta 
$1,763. Policija pavogtus au
tomobilius surasdavo ir nu
veždavo į garažą ir čia au
tomobilio savininkas turėda
vo sumokėti tam tikrą mo
kestį už automobilio palai- 
kymmą.

MIIUONS AORtl—Mirade Whip does work tvonders 
with salads! A unięue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

a******************

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

*
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAPayetto 0727
RADIO’ PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad? vak. 

ii stoties WGES (1390), au Povilu Saltimleru.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 251S

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 49W

I. LIULEVIČIUS
4348 80. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone VARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

SKELBKITĖS “DRAUGE”

nS
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DRAUGAS
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus fr ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole, 
mikoa ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

darbo, saugumo, laisvės.
Ne tik asmens saugumas ir laisvė turi būti čia, bet 

ir visame pasaulyje. Jei nebus asmens saugumo ir lais
vės, tai po šio karo vėl greitai kils tretysis pasauliais 
karas. Todėl tenka kooperuoti su presideatu Roosevelt, 
kuris nori pasauliui taikos, paremtos teisingumu.

Mes drąsiai žiūrime į ateitį, todėl Dievui padedant 
žengkime pirmyn su drąsa ir tikėjimu, teisingumu ir 
taika į didėlę žmonijos pergalę.

Mes pasitikime prezidentu Roosevelt, ypač mes lie
tuviai tikime, kad jo užtarimu Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

'iurrtpai

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

Didelio vyro reikšminga kalba
Prezidentas Roosevelt, pereitą ketvirtadienį, 78 kon

gresui ir visam kraštui pasakė reikšmingą kalbą, ku
rioje duota pereitų metų apyskaita. Prezidentas savo 
kalboje nurodė Amerikos progresą kare, pabrėžė bend
ras taikos linijas ir garantavo laisvę nuo trūkumų ir 
baimės.

Pereitą ketvirtadienį kalbėjo kovojantis prezidentas 
ir žinąs kovos tikslus. Tai buvo didelio vyro kalba ir 
teko klausytis su didžiausiu susidomėjimu.

DIDELIS PROGRESAS

Prieš metus prezidentas Roosevelt kongrese nubrėžė 
1942 metų strategijos linijas. Po Pearl Harbor užpuo
limo priešas manė, kad Amerika savo kariškas jėgas 
koncentruos tik Pacifike ar namie apsigynimui. Bet tai 
buvo atmestu. Amerika, ruošės ofensyvai prieš Europos 
priešus ir japonus.

Pereitą ketvirtadienį prezidentas su pasitenkinimu 
galėjo pranešti apie pasiektus rezultatus visuose fron
tuose.

Tiesa, mes nepaststėm 60,000 lėktuvų ir 45,000 tan
kų kaip buvo 1942 metams numatyta, bet vistiek pa
siekta stebėtinai didelė karo produkcija. Buvo pada
ryta 48,000 kariškų lėktuvų, įvairios rūšies, tai yra 
daugiau, negu ašis pagamino. Amerikos produkcija per
viršijo ašies produkciją. Mes pastatėm 56,000 kombi
nuotų įvairių mašinų, įskaitant tankus ir selfpropelled 
artillery. Mes pastatėm 8,000,000 tonų prekinių laivų. 
Produkeijos planas buvo pakeistas ne dėl to, kad būtų 
trūkę gamybos jėgų, bet todėl, kad sunkiųjų lėktuvų 
ir tankų gamybą buvo pakeista į tankų naikintuvus. 
Į Amerikos karo produkciją galime žiūrėti su džiaugs
mu įr pasigerėjimu. Bet tuo dar negalime pasitenkinti. 

ŽVILGSNIS J ATEITĮ

1943 metų ateitis remsis 1942 metų pasisekimais ir 
priešui neteiks jokio džiaugsmo. Prezidentas Roosevelt 
(apėję, kad japonai bus bombarduojami jų žemėje, bus 
puolami Pacifike ir bus siunčiama pagalba Kinijai, kad 
priešas būtų sutriuškintas. Bus duodama pagalba, kad 
Hitleris būtų išstumtas iš Afrikos, bus nepaliaujamai 
bombarduojama ašis Europos žemėje, teikiama pagal
ba Rusijai. Žodžiu 1943 metai bus ofensyvos metai prieš 
Tokyo, Berlyną ir Romą. Ir prezidentas tikisi, kad jei 
OO šiemet, tai kitais metais Jungtinės Tautos karą lai- 
mšs ir priešas bus nuginkluotas, kad visame pasaulyje 
viešpatautų taika, paremta teisingumu.

MCSŲ PAREIGOS

Mūsų jauni vyrai lieja kraują visuose frontuose, pus- 
aatro milijono Amerikos vyrų yra už šio krašto ribų.

Stovint to fakto akivaizdoje, mums pasilikusiems na
mie tenka daugiau aukotis ir be murmėjimų priimti į- 
voiriausius gyvenimo suvaržymus, ar kaip pasakytu- 
našm racionavimus. Ateityje bus dar daugiau suvaržy
mų ir sunkumų. Bus labiau kontroliuojamas civilinis 
gyvenimas lr visam tam turime būti pasirengę ir heroiš- 
IpM pakelti, nes to reikalauja šviesesnė ir geresnė ateitis.

Dabar ne laikas kricieizmui ir nepasitenkinimui, bet 
reikia viską daryti, kad kuo daugiausiai galėtumėm pri
sidėti prie karo produkcijos, pergalės, taikos ir gdres- 
«to ekonominio ir kultūrinio gyvenimo. Be pasiaukoji- 
nąo ir atsižadėjimo tai neįmanoma pasiekti.

TAIKOS REIKALAI

Prezidentas pasitiki žmonėmis ir Amerikos žmonės 
padės įvesti pasauly taiką.

Jauni vyrai lieja kraują frontuose. Kąrąs baigsis, 
vyrai grįš į namus, jie norės gauti darbą ir pragyve
nimą Jei nebus namie taikos ir susiklausymo, tai ne
galės būti joa ir pasaulyje. Todėl dabar prezidentas ve
da tokią ekonominę politiką, kad po karo visiems būtų

Priešas dreba

P rezidento kalba, Pereitą 
ketvirtadienį pasakytoji pre 
zidento Roosevelto kalki vi
sus sužavėjo ir patrauk*. 
Daugelis kongreso atstovų 
palankiai ir grašiai staiUsp* 
apie prezidente reikšmingą 
kalbą.

Prezidento Roosevelto kalba, pasakyta, kongresui ir 
visam kraštui, gerokai ašiai įvarė baimės.

Berlynas, Roma ir Tokyo pamatė, kad Amerika pa
darė nepaprastą pažangą karo produkcijoje. Amerikos 
kariuomenė nuo dviejų milijonų pakilo iki septynių mi
lijonų vyrų.

Prezidento kalba, turbūt, ypač nugąsdino japonus, 
nes prezidentas Roosevelt aiškiai pabrėžė, kad šiais 
metais japonai bus bombarduojami jų žemėse.

Naciai su pajuoka kalbėjo apie Amerikos demokra
tiją. Dabar jie įsitikino, kad negalima juoktis iš Ame
rikos žmonių. Amerikos žmonės žino savo vertę, nes 
jie yra laisvi ir demokratai.

Japonams galvą skauda
Yra šiek tiek žinių, kad japonai baiminasi, kad “ašis” 

gali lūžti, kad vokiečiai ir italai gali išeiti iš kovos lau
ko ir palikti juos vienus laikyti maišą.

Pranešama, kad japonų ambasadoriai Berlyne ir Ro
moje ėmė rodyti nepaprastą veiklumą, kada rusai pri
vertė trauktis vokiečius.

Yra pasklidę gandai, kad vokiečių atstovai Lisabo
noje kėlė taikos klausimus ir norėjo patirti kaip į tai 
žiūri sąjungininkai. Japonai tai žino. Žinoma, tie da
lykai japonų galvose sukelia skausmą.

Londone vadovaujamuose sluoksniuose irgi “kas tai“ 
nugirsta.

Be abejonės japonai girdėjo nacių pranešimą iš Ber-

Rosenbergas giriasi tole
rancija Rosenbsrgiąs, pago
niškos vokiečių religijos etai 
gėjas ir platintojas pasta
ruoju laiku savo kalboje pa
reiškė, kad nacionalaoeiatts- 
mas pakenčia (toleruoja) vi
sas religijas, kurios savo 
veikia nėra priešingos vo
kiečių moralei ir neina prie* 
reicho gyvavimų-

Rosenbergas pirmą kartą 
aavo kalboje yra pavartojęs 
žodi tolerancija. Bet Roaen- 
bergas keistai žodį toloran- 
eija supranta.

Rosenbergas skelbia vo
kišką religiją be Kristaus ir 
krįkšėįoniškoa dorovės, jo 
‘mokslas” buvo pasmerktas 
vokiečių vyskupų, kitų kraš
tų vyskupų ir Vatikano.

Kada pradėta griežčiau 
kalbėti apie narių persekio
jimus Katalikė ^Bažnyčios ir 
kitų tikybų, matyti naciai 
pabūgo ir ėmė teisintis, kad 
nacizmas yra ‘ ‘tolerantiš-

pai daugiau kainuoja, o daž 
nai dar įr kailin gauna.

Kas sakė, kad Rusijoj liau 
kt: dis tamsi? Amerike yra tam

Prašau pakarniai padėti sesnių žmonių, 

ant savo vožnaue delno
Vienas bedievis nuėjo pas 

kataliką daktarą pasiroda
voti savo kūno bėdomis. Ap
žiūrėjęs daktaras paklausė:

— Ar jau senai, kaip 
tamsta sergi?

— Nuo Jėzaus Kristaus 
užgimimo, — norėdamas pa
sijuokti iš kataliko atsakė 
ligonis.

— Kad jau taip ilgai iš
gyvenai ir nenumirei, tai ga
lėsi ir toliau gyventi. Jokių 
medicinų tamstai nereikia.

Bedievis išėjo iš daktaro 
ofiso lyg būtų musę perkan- 
dęs.

Po sviete pasidairius
Drauge prof. Kampinin-

vi
siems tayorščiams mary vie
šą pasipiktinimą.

Čikagos ir Bruklyno lietu
viškų ruskių gaz.etoe pradė
jo dėti Amerikoe lietuviams 
sveikinimus iš Maskvos vi
sokių Sniečkų, Paleckių, ge
nerolų ir kitokių ištverskū- 
rių. Nebūtų pikta, jei tie ir 
anie aavo sveikinimus adre
suotų tiktai balšavikams, bet 
dabar —. visiems Amerikos 
lietuviams. Man, kaip ir tū
kstančiams kitų tikrų Ame
rikos lietuvių, tie išvertskū- 
rių sveikinimai tiktai., paš
luostyti.

Su pagarba,
Nikodemas Dailius Kaip tai senovėje būta

Ekąterianburgo guverm- 
joj, Tavričeska kaime, Rusi 
joj, ta varsčius Sabarov pra- 
dėjų„nesMtiktj su,sąw«4mo- 
na. Prasidėjo amžinos riete
nos, Nusibodus Sabarov’ui 
tos peštynės, nuėjęs į sa-

- - - - . „ . . ju*. Mt.. w»ii liūną pasiūlė kaimynui savo
lyno pirmadienį nacių ir anglų kalba, kurioje rriciuųar- ipaaeneiąs aitas ren- išpraažjtg užsiprašė
shal Hermanu Goering pasakė, kad visa atsakomybė nemažai. Prasidėjo derybos,
dėl Vokietijos “laimėjimo ar pralaimėjimo’’ tvirtai gu- Kaip komunizmas, taip ir kurio8 nuėjo net
li ant Hitlerio pečių. Tai reikšmingas pasakymas. nacizmas yra didžiausias ką- iki kapeikų. Sabarov au-

Gen. Douglas MacArthuro pastaruoju laiku veikla tąiikybės priešas.
pietų Pacifike, Įndian Commander in chief Sir Archi- * 
bald P. Wavell ruošimąsis prieš Burmą, vokiečių trąu- 
kimąsis rusų fronte nepaprastai įskaudino Tokyo galvą.

Čekai planuoja

tiko aavo pačią kaimynui 
parduoti už 60 kapeikų. Va
dinąs, vienas gavo 60 kapei
kų, o kitas pačią.

Amerike visokios rūšies 
laisvamaniai, baigiant lietu
viškais duarkėliais, pasirodo 
razumu nėprašoka Saba- 
rov'o. Jie au aavo draugais

Kriokialaukis, Kalvarijos 
apskr. Birželio 12 d. buvo 
vakaras. Vadinta drama 
“Šv. Agnietė” neperpuikiau- 
siai nusisekė, bet užtatai ko
medija “Velnias spąstuose” 
su didžiausiu jausmu atlik
ta. Buvo dainuota kelios dai
nos, kurių nei viena nenusi
sekė. ;4> labiausiai “Lietuva,* v
tėvynė mūsų” — net du kar
tus dainuota ir nei vieną 
kartą nebuvo girdėt tenoro. 
(Š. 1910).

Lietuvoje religinė nuotai
ka pakilo. Gauta žinių, kad 
Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo valstybėse pakilo religi
nė nuotaika, nežiūrint, kad

Pranešama kad Benešąs, Čekoslovakijos pręzidentas, naciai yra priešingi bot ko 
kuris su savo vyriausybe gyvena Londone, daro planus kiam religiniam ar kultūri- 
po kariniu m gyvenimui. Jisai siekiąs patraukti savo pu- niam sąjūdžiui. Dabar žmo- neina derybų dėl pačių par-
sėn Sovietų Rusiją, pripažįstant jos pretenzijas į Besą- nže narių okupuotuose kraš* davimo ir pirkimo, ale tie-
rabiją. Traukiama į taiką ir Lenkija, kuriai žadama tuose dvigubai gausingiau siog lenda prie savo draugo
Vengrijos dalis. Čekoslovakijai turėtų būti užtikrinta, lanko bažnyčias, negu se-
kad bus priešinamasi bet kokiam mėginimui praplėsti niau. Sunkiose valandose 
naujosios Austrijos sienas. žmonės ieško paguodos ir

Esama žinių, kad Sovietų Rusija kol kas dėl šio aky- stiprybės Dievuje. Įkrypų 
mo nepa3isako. Britanija irgi esanti priešinga tokiam patvarumas ir Dievo pagal-
planui.

Kiek šiame pranešime yra tiesos, sunku tikrai pasa
kyti. B;t tai parodo, kad įvairių tautų vadai nesnau
džia, jie dirba ir planuoja.

ba padšs nusikratyti oku
pantus.

pačios, gi tas jam šimterio-

Shenandoah, Pa. Didelių 
naujienų pas mus nėra. Viai 
užinteresuoti prova “para
pijos komitetų” su arkivys
kupu ir klebonu. Apie tą pro 
vą daugiausiai kalbama po 
karčlamas. Smuklininkams 
tas albai patinka, nes kal
boms ir ginčams augant, at
siranda noras gerti ir biznis 
eina geryn. (Ž., 1910).

"X

Sunki kova
Tegu nekiša Baries kur 

nereikia. Komunistų laikraš
tukas, lŠrinąP Phinagoję, 
mums nurodo kur kokias ži-

pripratę prie džiunglių sąlygų.

SPAUDOS APŽVALGA
Amerikos kiti tikslai

« i Hl
Nors sunkios ir kietos gamtos sąlygos Runos fron

te, bet amerikiečiai energingai ir drąsiai kovoja. Vesti rias dėti. Ypač pataria pir- 
kovą džiunglėse nėra lengva, nes japonai yra labiau moj vietoj dėti rusiškas ži

nias. Ot atsirado tipelis. Mes 
turime pasakyti Prūseikai ir 
Andriuliui, kad mes esame 
amerikonai, todėl mums pir
moj vietoj yra Amerikos rei
kalai, o paskui kiti. Taip pat 
patariame komunistams ne
kišti nosies kur nereikia,

Chicago Daily Tribūne, sausio 8 d. rašo, kad armija “Draugą" mes redaguo- 
atidarė mokyklą prie Virginia universiteto. Atidarytoji ° ne Andriulis ar Prū

mokykla ruoš armijos karininkus kaip valdyti okupuo
tas teritorijas.

Minimas laikraštis pastebi, kad Hitleris turi mokyk
las “gauleiteriams” ruošti, panašiems tikslams mokyk
las turi ir japonai.

Bet mes manome, kad Amerikos įsteigta mokykla, 
kuri ruoš karininkus kaip administruoti užimtas teri
torijas, turi visai kitokį tikslą, negu nacių ar japonų 
mokyklos. Naciai ir japonai ruošia pavergėjus, o Ame
rika paruoš tautij išlaisvintojus.

Mums patarimai reikalin
gi kitų asmenų, bet tik ne 
Prūseikos, Andriulio ir kitų 
komunistų.

Atiduok
Jei turi seno metalo — ati 

duok karo reikalams.

J

AMERIKA — DEMOKRATIJOS GINKLŲ SANDELIS 
1941WOMJWAftl
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21,000
a m mum i tion OSESSRESEDE
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Sis hraižinys yra padarytas po Prezidento Roosevelto 
kalbos, kuri nurodė kiek J. A. Valstybės pagamino per 
1942 m. ir per praeitą Pasaulinį Karą visokiauaių orlaivių, 
tankų, šautuvų ir amunicijos.
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NUOTYKIAI KELIAUJANT JŪRA
Maudynėse kareivių lovos. Majoras 
atsigulė į kapitono lovą, jis jo negalė
jo išprašyti. Adjutanto patarimai.

Kur tai Atlantike, pake
liui į Britaniją plaukia S. S. 
Troopship. Laive Amerikos 
kareiviai iš įvairių vietų.1 
Kur tik žengsi — sutiksi 
chicagiečius.

fcį kartą mes norime pa-1 
duoti žinių iš laivo gyveni
mo ir kai kuriuos nuotykius 
keliaujant jūromis. Nors tos 
žinios yra pavėluotos, b:t 
jos visuomet įdomios. Jų 
anksčiau ir nebuvo galima 
skelbti. Reikia atsiminti, 
kad karas.

Šauni maudynė

Kada jūrų sūrus vanduo 
išprausia, labai gera išsimau 
dyti laivo maudynėse. O jos 
puikios. Nueik žemyn pama
tysi laivo maudynes. Bet da 
bar ten ne vanduo, bet ka
reivių lovos sustatytos. Ne 
tik maudynėse, teniso, gim
nastikos salėje, bet ir kitose 
vietose kareivių lovos. Ka
reivių lovos randasi iki lai
vo žemumos. Nieko nuosta
baus, keliauja daug vyrų.

Vieta kur visokie 
nusiskundimai

Laive daug žmonių, jie tu 
ri visokių klausimų. Adju
tanto ofisas yra vieta, kur 
ateina vyrai visokiais klau
simais teii autis. Adjutantas 
turi greitai iš pręsti nepasi
tenkinimus ir duoti sprendi
mą.

Adjutantas sėdi laivo ofi
se. Ateina į ofisą kapitonas 
ir sako: “šią naktį buvau 
sargyboje, grįžtų į savo ka
biną ir žinai ką aš randu’’,I
— paklausia kapitonas, —' 
“g* majoras mano lovoje ir 

jis nenori išeiti”.
“Jo laipsnis aukštesnis; 

kaip jūsų”, — paklausė ad-, 
jutantas. i

Kapitonas suko3ijo. “Taip,1 
bet kokią teisę jis turi atsi
gulti į mano lovą.

“Aš duosiu jums dabar 
matarasą, o kai majoras 
išeis iš jūsų kabinos, tai jūs 
tada įeikite į savo kabiną”,
— patarė adjutantas.

Kapitonas bu nusiminimu

KOVOJA PETYS PRI E PETIES DYKUMOSE

Kovojančių prancūzų Pirmąjį Koiumm sveikinasi au britais, kurie Tunisijos smė
lynuose išvaikė visą vokiečių kolumną vartojant amerikiečių prieštankinius ginklus.

Charles P. Kai

'Adv. C'has. P. Kai

(Sk.)

IUZOYYN BUUiENAl! 
NEYfcl.l OKITE! 

MATYKI! .11 OK ŠIAMHEN!

Kandidato Oficialus Pareiškimas
! nų būtinai turėtu būti keliems 
į lietuviams irgi vietos, ir tą vie
tą turi būti lietuvių vieningai 

| reikalaujama.
Aldermanų rinkimai įvyks 

\asario 23, 1943, kuomet kiek- 
I vienas Chicagos wardas rinks 
į savo aldennaną j miesto tary- 
I bą. Visi žinome, kad politiškos 
! mašinos turi užsimorgičiavu- 
, sios aldermanų vietas ir jas 
| dažniausiai laiko iki jų alder- 
nianai numiršta, neduodami ki
toms tautos reprezentacija j 
miesto tarybą. Taip nėra de- 

I tuoki atiškai!
Jeigu demokratai ir repub- 

1 likeriai kaiba apie teisybę, ly
gybę ir demokratiją, jie turi ir 

I pildyti tą ką jie kaiba. Lai lie
tuviams užleidžia nors vieną

Šiuomi pranešu, jog esu pa- netą } miesLo tarybą 
sircngęs kandiduoti už alder-
maną iš 13-to wardo. Gyvenant 
ir dalyvaujant politikoje per 13
metų* šiame vvarde, matau bū- ______
tiną reikalą, kad lietuviai tu- ?B*±**i 
rėtų nors vieną atstovą miesto 
taryboje. Miesto taryba susi-

................................. .............. i -------------------------------------- -------------------------------------------------------- deda iš 50 aldermanų, kurie y-
papurtė galvą ir pasakė: mesnio rango oficierius viu išėjo iš adjutanto ofiso, ra išrenkami wardo balsuotojų
“Aš manau, kad man teks1 (non-coms) ir praivatams tai tada adjutantas atsiloėė dėl 4 metų Larnytės. Alderma-

kėdėje ir jis reflektavo: "° užduotls )"». Praminti Un- m
“tarp oficie.ių ir kareivių ka".'us "T <«ty ... . ......... .

. , , , , i oidinances), oak pakk ive. netoli
yra didžiausia vienybė. Oficl I , <. ». a q. stoties

aHiii-!__..______  u „ ; Demokratai ir republikonai « kamb. medžio rezidencija ant akuoju- eriai yra kaip darbdaviai, f t. • iurnn.j šiluma.
Paskui ateina į adjutanto; tanto ofisą ateina kapito- kurie žiūri kad darbinin-, — U u i je uvių au ai iš i- saujas «io«as. ‘k1/,1't j I e Kurie ziuii. sau uai uinin turėtų duoti progos'“ ,,s Kal;

r o na liktai $b,900. Iiknin r>arg«naH! 
nors vienam lietuviui atsiekti I o.*"" jn-šti

1 aldermano vietą. Miesto tary- tYistossis m e.
Nuoširdūs santykiai J ba lošia labai svarbią rolę žmo-i ^0^.-n,. "vtneVūT i.nkdT'.•'ai'in.-t

> nijos gyvenime, kadangi jų pa-1 ki"kos 2. kul?."nii tai'džius. Loiai 
Tarp Amerikos karininkų <_iaryt.i įstatymai paliečia mo- tiktai jio.phi" Oyveiikit’*'v|en;»ii^Jrh‘ 

ir kareivių yra nuoširdžiau- kyklas, gyventojų apsaugą, j ' ^.«oo

visą kelionę poilsį praleisti 
ant mataraso”.

Ateina majoras

duosime matarasus”. 

Ateina kapitonas 

Po majoro vizito į
I

ofisą majoras ir sako: ! nas. Kapitonas ateina su vy- kams nieko nestigtų”.
“Žiūrėk, čia”, — pradeda1 ru, jis didelis ir storas ir

majoras kalbėti Texas ak-1 atrodo mieguistas, 

centu, — “jūs turite 10 že- ‘‘Šis vyras turi miegoti

(.1 NDEKSON

a

100% U2 PRES. ROOSEVELT 
IR U2 LIETUVIUS!

mesnio rango oLcierių (non- ąnt denio”, — pasakė kapi- 
coras), mano geriauai vyrai tonas “Jūs žinote denį. Tai 
turi miegoti ant dėnio. De- kieta nepastovu. Jei jūs ne- 
šimt hamakų, kurie turi bū-1 galite juo pasirūpinti, tai 
ti naudojama, užėmė 10 praiį aš paimsiu į savo lovą”, — 

vaitų, iš kitų dalių. Ką jūs-kalbėjo kapitonas į adjutan-1 
darote dėl tai”. J tą.

Adjutantas pakrapštė Adjutantas kreipės į ser- kitur, bet prieteliškumu ir poli^ką pripažinimą, 
smakrą, jis tuojau išnešė žantą ir'jaasąkfe: “vieną ma- kiltais santykiais. Amerikos mong yra pareikšta 13 tvardo Į ąsų. '*»i. 
sprendimą. “Mes praivaitus tarasą dėl kapitono”. .karininkas yra su kareiviais balsuotojų
išluosime, patalpinsime že-• Kada kapitonas su karei- visur ir rūp.nasi jais stro-j Nėra abejonės, kad lietuvių' »uk«t<>

1'______________ piai. Amerikos karininkai ! solidariškas reikalavimas
kartu su kareiviais neša vi- išpildytas, kadangi jau laikas
sokius karo metu nepatogu- atėj° realiai skaitytis su lietu-

„ . . viais. Iš 50 kitataučių alderma -
mus. Tai didelis dalykas. Tai Į •
daug prisidės prie pergalės.

si santykiai. Karininkas ka-. sveikatą, transportaciją, mais- I
reiviui yra kaip šeimoje te- kainą ir taksų problemą. 
vaa Demokratų ir respublikonų

partijos prašys lietuvių balsuo- 
Amerikos karininkas ka- tojų balsuoti už jų kandidatus, 

reivius valdo ne lazda, kaip be- už tuos lietuvių balsus tos

JUTU SI’. IARI’ I.OMIIUII)
III KUM.EI \\l> \YES.

Muro biznio nuosavybė. Dide is Sto
ras. Namas 7 metų senumo. Kai
na greitam pardavimui tiktai $ 1,900. 
Proga dabar: $ 1.20» jneštit.

EttT.II) AYE.
S kamb. medžio rezidencija ant kon-

, i t- i- i kretinio pamato. Lotas 37 indu t.lapartijos turėtų duoti lietuviams tumo. cabinet ainko«

Si nuo- koniota.
Naujai iftde- 

Karšto vandens šiluma.

RIMTIES VALANDĖLEI
Rytų trys išminčiai paga r- toli bėgo, nes sušalusius po- 

bino menkutį kūdikėlį, įsi- ; licija greit sučiupo, 
tikinę, kad jis skiriamas ne-1
paprastoms pareigoms atei- j 
tyje. Aplinkybės visai nesti-

BRYAN HARTNETT
Skelbia savo kandidatūrą vėl išrinkimui kaipo 

aldermanų iš 12-to nardo reguliariu

DEMOKRATŲ TIKIETU
14 metų ištikimo publikai patarnavimo.

Aldermanas Hartnett, kaipo pirmininkas loeal 
Industries, gatvių ir alleys, daug prisidėjo pageri, 
nimuose 12-am warde. Labiausia iš visų, tai Cali
fornia Avė. ištaisymas.

Mr. Hartnett yra veiklus narys Commit^ee on 
Aviation and Recreation, Consolidation, Reorgani- 
zation and taxation, Finansų, Sveikatos, Namų, Po
licijos ir Municipalių Institucijų.

Per 14 metų publiškos tarnybos, jis visą laiką 
pašventė reikalams savo vvarde ir piliečių gerovei.

Svarbiais laikais, kaip dabar, tokie vyrai, kaip 
Mr. Hartnett yra labai reikalingi miesto taryboj.

Palikit ir' toliau Bryan Hartnett Aldermanų 
12-to Wardo.

J) indursuoja 12-to Wardo Kcguliarinė Demokratų 

Organizacija.

Kad japonai gana žiau
riai pasielgė su užkariautų

............................. žemės plotų gyventojais, da-
pnno jų tikėjimo, priešin- , .. ,r J r bar žinoma. Kas kareiviams
ga. silpnino, juo labiau, kad ,eiaĮa g
kūdikio regimi tėvai atrodė 3i9avinti Ga, 
tokie paprasti, nepanašu, ka- rant# d611aj i4aukl5jj.
raliskos giminės asmeny-___, . . . , ., _ b J mo, budo ir tauto3 savybių,
bems — visai neturtingi. , . . . , ,. . .* i bet jeigu kas nors atima ki-

Neturte Kristus gimė, gy-' to žmogaus turtus snvo ap 
veno, mirė, net palaidotas | sukrumu, išauklėti žmones 
svetimame grabe. Galėjo pa- sako — jis moka gerai biz- 
sirinkti lengvesnį gyvenimą,; nį varyti; jėga atimti būtų 
kuriame Jam būtų teikiama j aiški vagystė, gudrumu — 
tinkama pagarba, prideranti ne'
karališkos giminės asmeniui, j šposus bedarydami, vai- 

Jis to nedarė — pasirinko' kai pasiima ūkininkų vai- 
sunkią, vargingą, paprasto 8ius nuo medžių. Lietuvoje 
žmogaus dalelę. I taį ne naujiena. Vaikams ne-

Kiek reikia stiprio. vl-lateina raintis * galvą' kad 
lio. rinktis pavyzdingą, di būtų "usiPirk
dėlėmis sunkenybėm!, paj Kai kada- kur arčiau ka’

BE 100% 
WITH YOUR

ONDS

vairintą gyvenimą, kai ga 
Ūma tuo tarpu visai lei?g 
vai. be* didelio nuovargio 

i j džiaugtis turtingųjų malo
numais. žinoma, kad lip i 
aukštyn laiptais daug sun 
kiau kaip jais nusileisti 
Žmogui tas palinkimas sa 
geresnę dalelę pasirinkti nė 
ra svetimas jausmas.

Pereitą savaitę jaunuoli: 
ir mergaitė, vos šešiolikos 
metų amžiaus, peršovė ve 
žiką, atimdami nuo jo dir 
nos .uždarbį; jiems atrodė 
tas esąs lengviausias būda* 
gauti pinigų kelionei į kitą 
valstybę, kurioje galėsią eu 
si tuok U, būti laimingais. Ne-

reivių stovyklos, ten ūkinin
kai nusiskundžia, kad kar
tais paršiukai, vištelės ir ki
ti gardūs paukšteliai stebuk
lingu būdu žūna. Išalkęs ka
reivis visada mano. kad jam 
duota teisė laisvai pame
džioti skanesnio maisto.

Vargas katalikui kai ap 
link save mato kitiems, ne 
paisant blogo elgesio, nuolat 
sekasi, jis tuo tarpu sąžinė; 
vedamas negal tuo lengves 
niu keliu eiti. Jis raginama? 
eiti Kristaus, nurodytu pa 
vyzdingu gyvenimu, derint 
savo dienas, minutes, valan 
das tuo dangišku pavyzdžiu 
Tai vienintėlis išmintingas 
kelias. ABCJ

Kaina liktu) Mokėkit romią
900 Jnešti.

TVENONAH \\ E.
Iningulow, 5 kamb. pirmam 
4 kamb. flotas betsmente.

, l'iirnico žiluma. Nuujiib vtnKas. Kal
bus na tiktai $6.850. Būkit ncpriklauso- 

82.000 jrtcSti.

Jei gali, duok išmaldą; je 

negali duoti išmaldos, paša 

kyk nors švelnų, malonų žo 

dj. (HerTick).

Nukalk A? kaip plienas 

kietus savo pasiryžimus! 

Leiskite plaktukus į darbą! 

Tašoksta kibirkštys! Tes- 

s k am b a varpai, kad eina ko 

va su visokiu blogumu. (R 

Mac red).

JOHN O

5YK0RA
1 REA I, T O R

i 2111 South 52nd Avenue
PIIOM-: ( K EIK) 153.

GVVt>S VIELOS URBANIZACIJA

MES VAI'OVAI'JAMK GREITUOSE 
raruavimlosi-j 

2$ metai Kcal Eztate biznyje.

Sekimui, atdarą; nuo 1 iki 5 popiet.

GKRKI’t TIK (iKRA ALŲ, padarytą Chicagoj Visi 
<ena ir mėgsta AMBROS1A Alų, bet. prie to. išdirbė 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. ftis Alus yra pagamintas iš importuotų 

pirmo- rūšiAH produktu

%

LEO NORKŪS, Ji.
DISTRIBITOh

OF

Ambrosia & Nedai
B E E R S

OUINTUPLETS
„ relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reiiable way

At the first sijrn of the Dionne Quln- 
tuplets catching col4—thei r cheste and 
throats are rubbed with Muaterole—a 
produet mada eipfcially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
Uonchial and croupy coughs.

The Quint» have a[\vays ha<l expert 
care, so mothnr—be aaaured of u.iinif 
Jmt about tho BEST produet mada 
when you ūse Musterole. It'a more 
than nn o-dinary “salve”—Musterole 
hclpa break up local eongeation!
IX 3 STRENGTHS: fhildree’s Mild 
Musterole. Alno Rojrulsr and Eztr'a 
Strenjrth for ijrown-up» who prefer 
a stronger produet. All drugstorea.

Urmo (wbolesalej kainculs pristato j alineb n ai 
tas įstaigas Yisuomei kreipkitės pas NORKŲ, siu 
gauntia greitą u teisingą patarnavimą

2259 W, Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Whco a cough due to a cold deivei you mad, 
Smith Brothen Cough Dmpt give aoothing. 
pleasant relief. Smith Brntbevs' rontain a tpe- 
cial blend of medicinai Ingeedienta, blended 
with preerription care. Štili oott only 5<:—yci. a Mir kti cbtcki thtU tieUt!
SM2TH BROS. COUGH DROPS

#IACK C« M8atMCt-5*

’lekentekltl Žemo pmr d' 
uetr gelbėjo tmouema ?a 
(alina eesetna. lAhėrltnna 
epn igui. lr kRokins odos 
nmtaiaritBTi'i Pirk Eam» 
Aiandien- Vienom aptieko 
- SA. AO. tl or-

tsao
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS BUTAS)

(Vardu viršminėtos organizacijos, JUOZAS P. 
VARKALA, valstijos i-egistruotas auditorius dirt" 
sekant j pranešimą ketvirtadienį, sausio 7 d., 7:45, 
per radio stotį WHFC, 1450 ke.)

Algų aprubežiavimas ir 
“Victory Tax’ nuotrauka 

Labas vakaras!

fesionalus, kad prieš negu 
išmokėsit pakeltas algas tar 
nautojams, ar darbininkame 
už laikotarpi po špilio 3- 

Kad sulaikius kilimą pra- Į £įOs turite pasirūpinti gauti 
gyvenimo išlaidų, kongresas j leidimą.
Suvienytų Valstybių išleido
įstatymą, kuiiuomi po 3-čios 
dienos spalio, 1942 metų, 
draudžiama kelti algas dar-

Kaip gauti leidimą 
algų pakėlimui

J. P. Varkala,
valstybės registruotas 

auditorius

TT. Marijonu Bendra- į 
darbiu vakaras Aušros 
Variu parap. salėje |

Priešseiminis vakarėlis į-l 
vyksta sausio 10 d., Aušros1 
Vartų parap. salėje. West 
Sidėj. Prašome visų atsilan-! 
kyti ir smagiai praleisti lai-l

$30.00 algos atitrauksite 90 lįefjviškų taupymo bendro- P"e bunc0'. Savo atsU“’' 
centų (5 nuoš. ant $18) kai-'vių. Pirkite kVro bonU3 

po Victory taksų ir, kaip lietuviškų bend rovių. 
pirmiau taip ir per ištisus

resu 3316 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Anton P. Lukošius, kuris 
turi drabužių taisymo ir va
lymo įstaigą adresu 2555 W. 
43rd St., Chicago, III.

Remkite lietuvius biznie
rius ir profesionalus savo

ketų po sausio 1 d., 1943 m., 
pagal sekantį apskaitliavi- 
mą.

Jeigu darbininkui pridera 
išmokėti $30.00 į savaitę, tai 
5 nuoš. Victory Tax bus nu
traukiamas tik ant $18.00, 
nes šis įstatymas neliečia 
pirmų $12 į savaitę (arba kasdieniniais reikalais. Tau- 
$624 į metus). Taigi nuo pykite ir imkite paskolas iš

1943 metus, atitrauksite 1 
nuoš. Sočiai Security taksų 
nuo algos, arba 30c šiam 
pavyzdį, ir po šių atitrauki
mų išmokėsite darbininkui 
$28.80.

Bcdriko programa
Yra trys įstaigos, kurios

bininkams ir po 27-tos die- duoda leidimą kelti algas: 
nos spalio algas Ūmauto- > 1} ..Collector of Internal
jams be atatinkamų leidi- Revenue” per skyrių vadi-
mU- namą ‘‘Salary Stabilization

Šis įstatymas baudžia ne Unit” adresu 208 S. La Šalie
tik darbdavį už pakėlimą ai-1 st, chicago, III. Jia duoda I D‘ c - kurj duoda

gą savo darbininkams ir tar įleidimus algų kėlimui: (ai dimą algų kėiimui ūkių dar 
nautojams, bet ir darbiniu- vįsįems kurie uždirba nema 
k-us ir tarnautojus, kurie žiau kaįp $30.00 į savaitę 
gaus padidintas algas po Uet pašvenčia 80 nuoš. laiko 
viršminėtu dienų špilio mė- ne atlikimui darbo, bet pri- 
nesio 1942 metų be valdžios žiūrėjimui kitų darbininkų 
leidimo. įr nepriklauso prie unijų;

(b

bininkams, kurie uždirba $2,- 
400 į metus ar mažiau.

Sekmadienį, sausio 10 d., 
9 vai. vakare, iš radio sto- 

i ties WCFL, 1000 kil., ir vėl 
Kaip Sočiai Security tak- girdėsime gražią Jos. F. Bu 

sų raportus taip ir Victory driko Radio ir Rakandų 
taksų raportus ir mokesčius , krautuvės programą, kurioj 
reikės darbdaviui prisiųsti išgirsime keletą naujų dai- 
valdžiai už tris mėnesius: Į nų jr -tęsinį naujos ir įdo- 
sausį, vasarį ir kovą, į rąš- į mįos dramos “Baublių šei-
tinę Collector of Internal

lą ir taip pat pasilinksmin 
site.

šio vakaro tikslas yra su
kelti pinigų seimo lėšoms 
padengti. Seimas įvyks va
sario 7 d. SPA

Tik patvara veda į tikslą 
(Schiller).

kirsti algas be leidimo tu
Įstatymas nurodo, kad visiems, kurie uždirba Pacn* triJM įstaigų.

prasikaltę turės sumokėti $5,000 į metus; ir (c) Kam nereikalinga
bausmes neviršijant $1,000 visiems specialistams, ku- leidimai algų kėlimui

riems dėl -atlikimo darbo rei I .....................
, • i i i Nereikalaujama gavimaskalinga aukstesnis mokslas.1

arba turės kalėti ne daugiau 
vienų metų, arba bausmė ir 
kalėjimas už nusikaltimą.

Be to, tas darbdavys, ku-

Revenue, ant tam paruoštų nybių 
Kaip negalima kelti algas blankų, 

be leidimo, taipgi negalima Narial Lith Chamber

Commerce of III.

ma”. Bus ir kitokių įvaire-

I Jos. Budriko Radio ir Ra 
kandų krautuvė, kuri leidžia 
šias įdomias programas, ran 

Šie pranešimai ir kiti dar- ; dasi adresu 3241 S. Halsted 
bai Lietuvių Prekybos Buto St. Įvairių daiktų pirkėjai 
yra palaikomi duoklėmis na-i čia randa didžiausį pasirin-
rių. taigi kas syk ir prime
name vardus ir antrašus ke-

kimą. Rap.

raštiško leidimo kėlimui ar
2) “National War Labor kirtimui algų toms jstai- lių narių:

Board” per raštinę “Wage gOms. kurios turi 8 ar ma- Lith. Catholic Press Šo
ris išmokės pakeltas algas and Hour Division, U. S. De- | žį3rj darbininkų. cjety išleidžia dienraštį
be leidimo, visą algą išmo- partment of Labor" adre.-j | i ..Draugą- ir atlieka spau-
kėtą darbininkui ar tariau- Room 1200, Merchandise u’ « -'J. 1 do3 darbus. Redakcija ir
tojui po pakėlimo negalės Mart, Chicago. III. J,s duo- & U’ * j spaustuvė adresu 2334 So.
atitraukti kaipo biznio iš- da leidimus algų kėlimui vi- na virs at ygmimo j

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms. ir yru nei
vien nipi'ieėiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotili1.". liet ir 
nilteėiams dėl pla
tesnio žmiojimo a- 
pie Suvienytų Vai- jį

j.j stiji) valdžia. Joje 
yra 9 2 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ii- anglų kal
bose, kurie yra Charles P. Kai 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo Knygutės kaina yra 35c.

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

Chicago, Illinoismetus, jei tos algos nebus Oakley Ave., Chicago, III.
laidas pildant Income Tax siems darbininkams, kurie
raportus už 1942 ir ateinan- priklauso ar nepriklauso nukirst°s žemiau $5,000. 
čius metus. prie unijų, kurie uždirba $5. Naujos “Income Tax’’ -išleidžia dienraštį Naujie-

Todėl, vardu Lietusių Pre 000 ar mažiau į metus. blankos liečia algų kėlimą nas ir atllėka »Paudos dar
kytos Buto, aš įspėju visus 3) “Department of Agri- bus. Redakcija ir spaustuve
mūsų narius ir nenarius fa- culture“ per raštinę Secre- ^.š mačiau naujas In- adresu 1739 S. Halsted St.,
brikantus, biznierius ir pro- tary of Agriculture, Wash- come Tax blankas, durias Chicago, III.

Lith. National Loague of

I...
Lith. Nevvs Publishing Co.

=9s

Vienintelė lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chieągoje

Didelis, l'asirlnkiin&M 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams 
Užsakymai Išvežiojami

Sekančią Dieną 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienj l KWK VIZt.Alil). Sav.

INTERNATIONA! LIOUOR CO
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE 

Tel. REPublic 1538—»

turėsime visi darbininkai ir 
darbdaviai išpildyti iki 15 
tos- dienos kovo mėnesio šių 
metų, kuriose yra, štai, ko
kie kLausimai:

Darbdavio: Ar pakėlei al
gas po spalio 3-čios. 1942 m. 
Yes... ar No...

Darbininko: Ar gavai pa
kėlimą algos po spalio 3- 
čios, 1942 m. Yes... ar No...

Taigi su tokiu būtinu iš
sireiškimu algų kėlimu, ga 
vimas leidimo dėl pakėlimo 
yra didžiai svarbus dalykas.

“Victory Tax ' dabar 
jau atitraukiamas

Tik kelis žodžius noriu pri 
minti apie “Victory Tax”, 
kad visi darbdaviai atitrauk 

I tų 5 nuoš. nuo algų išmo-

America išleidžia savaitraš
tį “Sandarą” ir atlieka spau 
dos darbus. Redakcija ir 
spaustuvė adresu 840 West 
33rd St., Chicago. III.

Stanley Lovick, gėlinin
kas, kuris turi krautuvę ad-

lllHI.I.IS IŠPARDAVIMAS MTSV 
MII.ZIMSKO STKO MIZIKV-

I.IMV IN'Sl BI VJFNTV

PAŠINAI DOKIT PROGA DAItVIt
KOI. DAR NKISPARDI OTI.

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI, SAXA PIiONES. ELI TĘS 
su -'cases" — $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75.00 Visi garant-joti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NI.ŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS 
$6.50, $8.60. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ilT $15».f0. BASO U«- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00. $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virS- 
minėtų instrumentų. BAS? ir 
ŠNARE DRUMS— $18.50. $23.50 
$35.00 ir $50.00. PEDALS. III- 
ROYS. UYMBOI ir DRUM 
IIEADS p.įtaisomi jums palau
kiant. MOUTH PIEUE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jusi) lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne 
tams. Triūboms. Saxaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Gultarams.

GOI.OKTEIN’S MUSIC SHOP 
U14 Maivvell St.. Clilt-agio

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankvdami 
‘ ' liskt ’ ------

Paulina Russian and Turkish Baths

MASSnet

į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATM-----------
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t>

IICH
f

NELAUKITE-

CHECKED
ia a J iffų

-or Monay lack
For quick relief from itehing eauaed by ecrema.
athlete's foot, scahtea, pimpi m and other itehing 
conditiom. ūse pure. cooling. medicated. liquid 
D. D D. RREtCRirriOM. A doctor ft formula. 
Greanelem and stainlesB Soothe*. com fortą and 
ęuickly čalma inteme itehing 35c trial bottle 
proveait.or money back. Don't suifer Auk your 
druggib' «day fpr D. O. D. RRkSC’* TIOH.

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

GEDMIN'S TAVERN
* Kur Visuomet Randasi Draugiškumas“

38 East 108th St. Tel. Pullman 7231
Čia randasi didelis stako pasirinkimas visokių gėrymy — 

vynų — alaus ir degllnės — už prieinamas, žemas kainas!
4"

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGIČIU UZ

BE JOKIU VARGU

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6.000000.00 
Atsargos Fondas virš $700.000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

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

FRANK J. PETRU
1443 VVEST 18th STREET

PHONE: CANAL 0806 
Chicago, Illinois

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

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

Didelis pasirinjrimas 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 Wst 2£<h Street. Cicero 
Phone: Cicero 4617

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIRginia 1141

Didele Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEVVELRY 
Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted Sb
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RAIHO PROGRAMAI: 

WCFI* 1000 k nedėlios vak. 9 vai. 
WHFG 1450 k ketvergais 7 v. v

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arha brokerio, kad 
Jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Cbicago Board of Underwriters’'

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Siu Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
I.UMRERMEN'fi INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FTRE * MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE ANO MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

J

FACTS YOU NEVER KNEW!U
Jn HIS HlSTOOy OF FOOR TOCTTEO 8CASTS 

ANO SEOPENTS". EPVVAOD TOPSELL |M
l«O7 CITBO THE IKITELI.IGCNCE OF DOG5 
AND REPORTED TMAT OOP IMG T>4E SIE<3E 
OF PHODES sy TDE TURKS THE VVILD DOGS 
OF THE ISLAND VVOOLD ATTACK THE 

MOSLEM INVADERS AND LEAVE THE 
christian soLDieov 

DNMOLESTEO —

AVERAGE’ 
MAN SPEND5 

3 MONTHS 
OFH1SUFB 
ys/HISTLING,

2 YEAR5 IN 
_ THE BATHROOM, 

3 YEARS TALKINO ANO 
CONVERSATION, -4 YEARS 
OF YVALKING AND 4- 

YEARS ARE SPENT 
IN EATING/

§OA\E<

or.

.RMLESS 
SINCE 1917, 

40YP OLD W G.COU.INS 
suppoots his family doing 
CLeRlCAL WORK. HE KRITES, 
PAINTTS, PLAYS PIANO AND 

SHAVES HlMSCLF /

Bob Dart

;of
THE GtGANTIC DOO«S' 

OSEO TO POOTECT THB 
AtORLD'S TREASORE IN 

' VAftIOOS INTERNATIONAL BANKS 
rMAY WEIGW OP TO THlRTY TONS 
ano posscss locks capable of 

1 ONB HUNDRED MILLIONX 
COMBINATIONS...

Liacoln N>w«i>sp*r Faatur s
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Vardo draugijos 
veikla

Marųnette Purk. — Perei
tų metų bėgyj šių vyrų drau 
gija. yra daug nuveikus.

Surengtas privatus pikni
kas davė daug pelno. Naujų 
narių vajuj gauta daug na
riu ir šiandien yra draugi
joj virš 250 narių, o Šv. Var 
do sekmadienį kas mėnuo 
prie šv. Komunijos eina a- 
pie 125. Tai pavyzdingas, 
katalikiškas pusirodymas. 
Katalikų Akcijai iš iždo pa
aukota $75.

Šių metų valdybą sudaro: 
pirm. Ant. Kaminskas, vice 
pirm. V. Strakalaitis, rašt

Būkite mūs svečiais
No. Side. — Apaštalystės 

Maldos draugija rengia kau
liukais žaidimo ir kortavi- 
mo vakarą 10 d. sausio pa
rapijos svetainėj. Bus daug 
gražių dovanų. Kviečiam vi
sus atsilankyti. Pelnas ski
riamas padengimui lėšų už 
maldos lapelius. Tikietai ne
brangūs. Pradžia 7:30 vai.

V. D.

Keistučio Kiūto 
nariams

Pastarame Keistučio Klū
bo susirinkime iš finansų 
sekretoriaus pareigų rezig-

S. Cibulskis ir L. Vaitkus, navo dr F A- Zuhas Gaila’ 
ižd. A. Oškeliūnas, maršai-1 nea netekom gero darbuoto- 
kos V. Birgelis, J. Kodis ir J°* Visi basiniai reikalai 
P Venskus jo buvo atliekami 100 nuoš.

Šį sekmadienį, 8 vaL ry-.ge^a1, . ± ,
to nariai priima šv. Komu-! Jo vuitoQ' bkau as lsPlnk- 
niją intencija kariaujančių! taa Ta«i’ š‘.uo Praneau v“ 
mūs vyrų, Po pamaldų buslsiems “,am8' kad nu0 va 
pusryčiai ir susirinkimas.I 8ario 7 d' šių metų' f"™'
Tuo- metu, 10.30 vai., per 
radio išgirsime arkiv. Sa.- 
muel Stritch žodį į visus or
ganizacijos narius. Ragina
me visus narius bendrai da
lyvauti pamaldose ir ausirin 
kūne. Tuo pačiu kviečiame 
visus, parapijas vyrps taipgi 
dalyvauti draugijos veikloj.

JDL K»..,
im

siu pareigas finansų sekre
toriaus. Visais reikalais, ku
rie liečia finhnsų sekretorių, 
galima bus atlikti žemiau 
paduotu adresu kasdien po 

j 5 vai. vakaro iki vėlumos.
Linkiu keistutiečiams vi- 

l so labo.

(’if

L <4

f

Šv. Vardo draugijos 
šventė

T(m%m of Lake. — Sv. Var-v
do draugijos iškilmės, mė
nesinė Komunija bus sausio 
10 d. Visi nariai nepamirš
kite dalyvauti 9 vai. sv. Mi
šiose. Po Mišių šv. parapi
jos salėj bus bendri pusry
čiai ir susirinkimas.

Skaitlingai susirinkim pa
simelsti prie Jėzaus širdies 
už laimėjimą karo. Daug ir 
mūsų narių kariauja. Kas 
dar nesate nariais tos drau
gijos, tapkite. Atsilankykite 
sausio 10 d. Valdyba

Pirk
Pirk karo bonus ir štam

pas.

Susirinkimai

DIBMR AJ5TIS * DRAUGa^

Brighton Purk. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą neda
lioj, sausio 10 d., tuoj po pa
maldų, mokyklos kambary 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes sus mas svarbus.

Rašt. O. 1.

North Side. — Šį sekma
dienį, sausio 10 d. tuojau po 
sumos 11:30 vaJL įvyks la
bai svarbus LRKSA 16 kuo
pos metinis susirinkimas pa
rapijos salėj. Kviečiami vi
si nariai susirinkti, išrink
sime valdybą šiems metams, 
žinote gerbiamieji dabar ei
na Susivienymo vajus, pasi
tarsime vajaus reikalais, 
taip pat ir kuopos reikalais. 
Kuopoje yra narių nemažai, 
reikia susieiti, pasikalbėti ir 
galima didelius darbus nu
veikti. Kuopos sekretorius

»*« . .r

Leonas Klimą virius. 
2534 West 46 St.

Bridgeport. — LRKSA 15 
kuopos metinis susirinkimas 
turėjo būti gruodžio 13 d. 
Nesusirinkus ganėtinam na
rių skaičiui, nutarta metinį 
susirinkimą atidėti. Taigi, 
jis, metinis susirinkimas, 
bus sekmadienį, sausio 10 d., 
tuo pačiu laiku, kaip ir vi
suomet, parapijos mokyklos 
kambaryje. Visi nariai pra 
šomi atsilankyti. Bus svar
bus susirinkimas.

Nut. rašt. F. Naujokas

Vargdienių Seserų Gildos 
pusmetinis susirinkimas į- 
vyks antradienį, sausio 12 
d., Aušros8 Vartų parap. sa
lėj, West Sidėj, lygiai 7:30 
vai. vakare. Susirinkimas La
bai svarbus, užtat būtų ma
lonu matyti kuo daugiausiai 
atstovų iš visos Chicag‘os ir 
apylinkės. Jau žinoma, kad 
seserys tremtinės Argenti
noje neužilgo hus čia, Ame
rikoje, išgirsite platesnį pra
nešimą iš dvasios vado kun. 
J. Dambrausko, raportą iš 
parengimo ir daug ką nau
jo. Lauksime visų. Sekr.

ALD. HARTNETT
INDOKSUOJA DEMOKRATAI

12-to tVardo piliečiai prašo, 
kad jin vėl kam luinu tų 

į aldermanus

Gruodžio 20 dieną įvyko Vic
tory pietūs Syrena restaurante 
iv tada 12-to wardo reguliarė 
demokratų organizacija vien
balsiai priėmė rezoliuciją, in- 
dorsuojant kandidatą Alder- 
mano Bryan Hartnett, kad jis 
ir vėl būtų išrinktas vasario 23 
dieną.

Victory pietūs buvo sukvies
ti per Ward Committeeman 
Frank Zintak, ir čia dalyvavo 
manai demokratų organizacijos. 
Didelis surprizas buvo, kuonjet 
atvyko Mayoras Edward J. 
Kelly. Jam buvo sukeltos ova
cijos prieš ir po jo kalbos. Savo 
kalboj jis prisiminė apie B'i-t
ghton Parką, kur jis praleido 
savo jaunas dienas.

Committeemen Zintak buvo 
toastmaster. Kalbėtojai buvo: 
Mayoras Kelly, teisėjas Harry 
Beam, teisėjas John T. Zuris, 
Rep. William Gormley, Kon- 
gresmanas Martin Gorskj ir 
Aid. Bryan Hartnett. Vakaras 
baigėsi su floor shew.
Rezoliucija indorsuojanti kan

didatūrą Aid. Hatnett buvo į- 
teikta per Thomas Gallagher, 
organizacijos sekretorių.

Aid. Hartnett išbuvęs jau 14 
metų miesto taryboj ir turįs 
didelį patyrimą, tikisi, kad jis

ir vėl bus išrinktas aldermanu 
vasario 23 dieną. Jis dabai' yra 
chairman of the city council. 
committee on Local Industries, 
Streets and Alieys ir narys ke-1 
lėtą kitų svarbių komitetų.

(Sk.)

SKELBKITĖS “DRAUGB’

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptiy Relievea Tartare!
First applications ot wond«rful sooth- 
ing medicated Žemo—a doctor’a formula 
—proraptly relieve the intenaa iteh- 
ing soreness and atart ai once to help 
heal tha red. scaly skin. Amazingly aue- 
cessful for over 30 years! First trial of 
marveloua clean, sudultas iiguid Žemo 
convinces! All drug _
Stores. Only 354. 7CUA

> /R i & » & t * & » &

WHOLESALE
♦ .MįUOB 
IŠTAIGA

c

xl %

tšveilojamt 
po vt-a 
Clihaga

REMKITE 
SENĄ

UETL'VIV 
DRAUGĄ

N. KANTEK. «a»

MUTUAL LIQOOR CO
4707 So. Halsted Sc.

Telefonas: BOULEVARD 0014

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGttIŲ į
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. L KAZANAUSKAS 

Sekretorius

DRAUGO
- Bus perstatoma -

OPERETĖ—

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 cL, 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite’su - "LIETUVAITE"!

“LIETUVAITES" MUZIKĄ PAKALE ■ ...... ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠE .............................................  SVBPONAVItiUS

H METINIAME 
KONCERTE

CICERO BARGENAI! 
NEVĖLI ORITE! 

MATYKIT .U OS SIANDIEN!

Brighton Park. — Drau 
gystė Gvardijom Pirma Div.
Šv.. Kazimiero Karalaičio lai į 
kys metinį susirinkimą seks 2 tX‘4^«».Yh^',ku.ub!,.ri,į''^irft-

to vandens šiluma. Vienas boileris. 
Nauju* stokeria. Uotas 47x1 25. 
nlnis įvažiavimas. 2 kari, karadžiua. 
Kainu liktai $10,000. Labai geroj 
vietoj. $3,000 įnešti.

madienį, sausio lū d., para
pijos svetainėje 2 valandą 
po pietų. Visi nariai kvie-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Etoom Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised Itema.

v. . . . . ... i H1ST (OI KT
Cianu laiku susirinkti, nes . 5 kamb. mūro namas. Furnaco ši-

yra svarbių reikalų svarsty
mui. Prašome naujų narių 
atsilankyti. Valdyba.

Towii of Lake. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
3 sk. svarbus metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 10 d., 1 vai. popiet,. 

«Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėj. Visi nariai ir narės ma
lonėkite susirinkti ir naujų 
narių atsivesti. Bus renka
ma valdyba 1943 meaams.

Pirm. M. Sudeikienė

luma.
$5.30o.
įnešti.

Lotas 30x125. Kaina tiktai 
Kam mokėt randų? $1,400

VEIKALO VADfcJAS 
VEIKALO REŽISIERIUS

prof. a. pocres 
IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEPfcJA ........ ........ L. MLIPON¥TB-3AIKBBNfc
“ELENUTfcg” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA . , ONA PIEMENE 
“IGNO” ROLĘ LOMA IR DAIN U 04 A ... ANT, KAMINSKAS 

Chorines datts atike .......... CMo. Vargonininkų Sąj>. Choras
Bus pulki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Reaervuakite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 nietais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiojo "LIETUVAITE".

G&rttekt Bark Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašalpinio 
Klūbo metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 10 d., 
Napoleon Hali, 3998 W. 5tb 
Avė., 1 valandą popiet. Pra
šau visų narių būtinai atsi
lankyti. Yra daug kas naujo 
svarstymui. Prašau užsimo
kėti visas užsilikusias sko
las ir mėnesinius mokesčius, 
kad nebūtumėt suspenduoti.

\ M. Medalinskas

haivthokm:
I 5 kamb. coltugu. b'urnaco šiluma, 
i Venetlan bllnds. Apdengti porčiai. 2 
l karams karadžius. Lotas 30x125. 
' Kaina tikta) $4.300. Labai geros

vertės: $1,100 įnešti.
Al STIN III.VI).

2 fintų mūro, 0 Ir 0 kamh. Plieno 
konstrukcijos. Karšto vandens šilu
ma, 2 boileriai. Gotas 33x125. Ap
dengti porčiai. Kaina tiktai $1 1.300. 
Netoli Morton High School. $3,000 
{nešti.

2HRD PLACE'
10 kamb, medžio residencija. šty-. 
mo šiluma. Garadžius. Lotas 50x1 25. 
Kulnu greitam pardavimui tiklul 
$0.600. Galima naudoti kaipo roo- 
ming house. $1,800 įnešti.

URANT UOliKS
Medžio biznio nuosavybė, štoras ir 
4 kambariai užpakalyje. 2 po 4. 
kamb. fletal antram aukšte. 3 kamb. 
atike. Karšto vandens šiluma Uds- 
mentas po Storu. Lotas 50x125. Kai
na tiktai $0.600. Atneša gerą ren- 
dąl $2,00o įnešti.

,OH\ n .
SVKORA

R E A L T O R

2411 South 52nd Avenue
l’UOAE — CICKR4J 153 

Ugvos Violos Oi'sanlzui'ijn.

MES VADOVAUJAME GREITUOSE 
PARDAVIMUOSE 

28 melai Real Estate biznyje.
Srtumuh atdara nito 1 iki 3 popiet

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonaa — REPUBLIC fi#51

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEKMfiGŲ — 

SMITŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir SukoaUa 

Mūsų Specialybė

geron rūšies moterų kailiniai, kailiukais psptiootato 
t lotlt kotai parsldulda nušomUitetiniM kainotnia.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE HAADUCNI

ar ha

PEOPIB CIOAK and BRIDAL SHOP
HU W. 47th St Yards 2o88

Mrs. K. P. Dshibek ir J

Sokel 
Salėje
2345 So* Kedzie Avė,

Setam).. Vasario (feb.) 21 d, HC

Chicago, Illinois

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartini* įtakas dar neišparduo- 
tas, Lr neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS* Sp AC
Mine riin - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O. O U 
GENUINE POCAHONTAS,a
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP ai<lys, labai geri Sin r n 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.0U

Ašm taUnra p—kent 4 toaun ar Mdvlrš
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*9.20

NEŽIŪRINT KUR BENA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINblAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS LR 

APYLINKES UOTUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

CAiGITlJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Liebuvių Programas 

A rrtsri k oja
— VIENUOLIKŲ METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS OiMitfiaia 9*:3U v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROtehIM SMŽ
i WHFC-l450kil.



i DTENRA8TIS DRAUGAS šeštadienis, sausio 9, 1943

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

BUVĘS "DRAUGO" AGENTAS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

.y
Linas Mičiuda

” Linas Mičiuda gimė 1906 
m., balandžio 6 dieną, West- 
ville, III. Jo tėvai Kazimie
ras ir Morta Mičiuda (moti
nos pavardė po tėvais Me- 
liūnaitė). Pradžios mokslą 
ėjo Šv. Petro ir Povilo para
pijos mokykloje, kuriai va
dovavo seserys pranciškie- 
tės ir baigė Šv. Marijos pra 
džios mokyklą. Linas Mičiu
da per kelius metus buvo 
“Draugo” agentas ir išne
šiodavo šį laikraštį, jis prie 
kelių klebonų tarnavo šv. 
mišioms; jis tarnavo šv. mi 
šioms prie kun. Kaz. Skrip- 
kaus, kun. K. Vanago, kun. 
S. Bistrajaus, kun. A. Deks-

šo laišką savo tėvui iš No. 
Carolina.

Brangusis Papunėli!
Rašau keletą žodžių lin

kėdamas geriausios laimės 
ir sveikatos. Šia proga sveiį 
kinu su Naujais Metais...

Dabar aš esu jau kitoj vie 
toje. Esu tokioj vietoj, kur 
iš ryto dideli šalčiai, kad 
gali nušalti, o po pietų, kai 
saulė pakyla, tai atsiranda 
didelis purvas, vietoms net 
iki kelių...

Baigiu šaltį išvaryti

Per dvi savaites esu ap
važiavęs vieną kitą kempę... 
Dabar gal šioje kempėje il
giau pabūsiu. Mūsų kempė 
nauja, puiki ir graži... Ale 
oras nekoks, bemaž kiekvie
nas kareivis turi “šaltį”. Ku 
rie čia gimę, tai jie pripratę 
prie šao oro, bet mums sun
kiau. Bet kareiviui negali 
būti prasto oro. Dėkui Dė- 
vui dabar jaučiuos geriau, 
baigiu “šaltį” išvaryti.

Gal teks jus pamatyti 
į atostogose.

Jūsų sūnus Linas.

SIDABRO SPARNAI KINO ŽVAIGŽDEI SIUNTINIŲ IR PAŠTO VARŽYMAS 
ĮVESTAS KAREIVIAMS UZ JARU

VARTOKITE V-MAIL LAIŠKUS
visiems

mu
X Stelini Pajaujienei-Pa- 

vis, “Draugo” administraci
jos darbininko Ed. Pajaujo- 
' Pavis žmonai, šiandie Lo-

Nuo Sausio 15 d., 1943 m. kraščių ir žurnalų 
pagal J. V. Kariuomenės kareiviams.
Valdžios nurodymų, bus
įvesta daug svarbių ir grie-Į Organizacijos nebegali 
žtų suvaržymų pašto ir siun s*V®ti dovanų
tinių siuntinėjime karei- Yra daug visokių organi- į retto ligoninėj daktaro Pa- 
viams už jūrų. Yra penkios zacijų, kurios siunčia karei-1lutsio padaryta chroniško a- 

permainos pagal viams visokių dovanų. Ka- pendiko operacija, 
riuomenės valdžia praneša,

1. Neivienas siuntinys ar kad buvo labai daug apsun- 
dalykėlis siuntinyje nebus kinimų ir dovanų pasikarto-j pU^ja dide|ę amogą
ga'1_'na_31^tl_.nebent..bU3 ka.'ljimU.per ‘°kiU orSanizaciN kad sukėlus fondą, iš kurio 

būtų pasiųsta dovanų sū
nums kariuomenėj Valentine 
Day proga. Toji diena pri
puola vasario 14.

svarbios 
Kariuomenės reikalavimų: X Lietuvių Kareivių Mo

tinų Klūbas, Town of Lake, 

a

. reivio prašomas ir jojo vy- siuntimus, tai reik suvaldy- 
resnysis nepatvirtins prašy- ti tokį transportacijos eik-
mą.

2. Kiekvienas siuntinys 
turės turėti vyresniojo ofi-

vojimą.
Šiuo laiku daug žurnalų ir 

laikraščių jau dabar turi
* <**Draus*a** Acme teiepnotoi cerio patvirtananč-O laiško' specialias laidas kareiviams

First Lt. Clark Gable matosi vaizde stovint eilėje srj prijungta prie siuntinio iri ir jos būna siunčiamos tie-
kitais, kurie yra baigę Aviacijos šaudymo mokyklą, Tyn- į paštos darbininkai negalės sog į kempes.
dali, Panama City, Fla.

Chicagos kareivių centras daro milži
nišką biznį - nes viskas veltui!

VIRŠ 132,763 KAREIVIŲ LANKĖSI

priimti siuntinį be tokio pa
liudijimo.

3. Neivienas siuntinys ne
galės sverti daugiau kaip 5 
svarus ir negali būti ilgesnis 
kaip 15 colių ar turėti dau
giau kaip 36 colius platumo 
ir ilgumo.

Geriausias būdas susisiek
ti su kareiviais už jūrų yra 
V-Mail ir tai yra greičiausia 
būdas.

Chicaago yra žinomas kai
po maloniausis miestas vi
soje Amerikoje kareiviams. 
Chicaga yra jųjų “Favo
rite” miestas.

Chicagoje ir apylinkėje 
virš pusatro šimto tūkstan
čio kareivių, jūreivių ir ma
rynų.

Chicaga yra nepaprasta tuo 
mi, kad turi du centrus, ku-

nio ir kitų.
Darbas kasyklose 650,000 kareiviu

Linas Mičiuda pusantrų VČlŽl 3 VO veltui 
metų lankė Peru III. aukš- per Kalėdų šventes virš 
tesnę mokyklą, bet susirgus 650,000 Dėdės Šamo karei-, riuose Dėdės Šamo kariuo-
ir patarus gydytojui, jis mo 
kalą turėjo pertraukti. Vė
liau tėvui padėjo dirbti ka-

3000 pajų ir 360 svarų sal
dainių. O sandvičiams ar 
buterbrodams reikėjo 1745 
kepalų duonų, 492 svarus 
mėsos ir visa tai buvo nu
gerta su 665 galionais pieno.

Nei vieno Cento nereik

Šio Chicaga Service Men’3 
Center virtuvės ir kiti užsi
ėmimai visus dalykus prista 
to kareiviams veltui. Chica
gos Mayoras Ed. Kelly yra 
pirmininkas šios įstaigos, 
bet artimiausiai susirišę su

Brauningai tavo pa
slėpti kalėjimo šaldy
tuve - sako Toahy 
gengsteriai

vių, jūrininkų, ar marynų menių tarnautojai būna pa- 
veltui važinėjo Chicagos gat linskminami, pavaišinami,
vėkariais. Ir yra sakoma, ir kitais būdais aprūpinami . .

syklose. Linas bedirbdamas kad nuo Vasario 22 d., 1942 kad jaustųsi lyg būtų pas S1UO darbu yra JOJO zra°na 
kasykloje susirgo smarkia m. kai buvo įvestas papro- j savuosius. Vienas centras Mrs- Kelly, kuri praleidžia 
Šiltne. Po kiek laiko pasvei- tys važinėti kareivius veltui randasi 176 W. Washington labai dauS savo laiko šioje 
ko. Pasveikęs vėl dirbo virš 8 milijonai važinėjo vel-'st. ir antras yra Auditorium vieto^j dabna^t valgius ir 

name ant Michigan Avė.“mainose” — kasyklose. Vėtui. 
liau nuvyko į Chicagą ir ga
vo darbą už alperį prie in- 
žinų Baltimore Ohio Chica
go railroad Co. Čia paskui 
dirbo už mechaniką, kol bu
vo pašauktas į Dėdės Šamo 
kariuomenę.

Ieško aptaškyto 
plėšiko

Woodlawn policija, Chica
goje, šiuo laiko ieško juodu
ko, kuris šovė, ir sužeidė 

Linas Mičiuda dabar ran bučerį, Barney Eisenstadt, 
6115 St. Lawrence Avė., po 
nesėkmingos vagystės.

Kai juodukas plėšikas įė
jo į bučernę apvogti jį, tai'

dasi N. Carolina, Camp But- 
ner. Jo motina yra mirusi.

Kareivio sūnaus laiškas tė
vui K. Mičiuda gyvenan
čiam YVestville, IH.

Praeitą savaitę ten lankė
si 132,763 kareiviai, ąr jū
reiviai ar marynai. Tai yra 
milžiniška armija ir visi ką 
nors gavo veltui.

Labai daug suvalgo

Biznis Chicagos kareivių 
centruose yra labai geras, 
nes Dėdės Šamo jaunuoliai 
gauna viską veltui.

Praeitą savaitę virš 25,-

prisidėdama prie palinksmi- 
' nimo visų.

Chicagos biznieriai suneša 
reikalingus valgius ir įvai
rios komisijos ir komitetai 
prižiūri, kad įvairios įstai
gos prisidėtų prie šių vietų

Rašykite V-mail laiškus!

4. Laiškai kareiviams ne
bus siunčiame oro paštu ne
bent bus vartojamas V-Mailj Jie patys pasiliuosavo!
laiškutis. V-Mail laiškai vis: Brauningai, kurie buvo 
bus siunčiami oru. Visi kiti Touhy ir jojo sėbrų vartoja- 
laiškai bus siunčiame pap- mi pasprukti iš kalėjimo 
rastais laivais. Spalio 9 d. 1942 m., buvo1

5. Laikraščiai ir žurnaliai' šmugeliuoti į kalėjimą, “be 
bus priimti per paštą tik ta- Į jokios pašalinės pagelbos”. 
da kada leidėjai juos siųs ir Toks buvo James E. Burke, 
jei pats kareivis uŽ3iprenu-! States Attorney, Will Coun- 
meruos. Tėvai ir pažįstamie ty, nusprendimas užvakar, 
ji negalės prenumeruoti žųr- Toks nusprendimas buvo
nalus ar laikraščius karei- padarytas po ilgos investiga
viams. Kariuoomenės atsto- cijos ir klausinėjimų Touhy, 
vai sakosi, kad jie patys' Staurt, ir Mat Nelson. kurie 
prenumeruoja užtektinai lai-1 buvo sugražinti į kalėjimą.

Adv. Burke sakė, kad gar 
susis Darlak daugiausia kal

X V. Pečiulis, 4201 So. 
Campbell Avė., šiomis die
nomis atsisveikino su tė
vais, sesute ir draugais. Iš
vyko į kariuomenę.

X J. Pilipauskas, buvęs 
“Draugo“ redakcijos narys, 
kuris buvo sužeistas dirbtu
vėje, dar tebguli Šv. Kotri- 
nos ligoninėj, kuri randasi 
adresu 4321 Fir St., India
na Harbor, Ind. (East Chi- 
cagoj).

X L. Povilaičiukė, 1320 
So. 50 Avė., šiomis dieno
mis jau grįžo iš ligoninės, 
kur turėjo sunkią operaciją.

X Juozas ir Veronika Ka
rai ūkai, savo puošnų namą 
adresu 9352 S. Vernon Avė., 
šiomis dienomis išmainė ant 
apartattlentinio namo Mar- 
ąuette Parke ir pavasarį 
persikels gyventi. Karalukai 
augina dvi dukteris.

X O. Šatūnienė, stambi 
Town of Lake veikėja, gy
venus adresu 4722 S. Justine 
St., sūnui apsivedus nusikė
lė pas jį gyventi adresu 4728 
Ellis Avė. Tikimasi, kad irChicagos gydytojas 

nepasidavė, tai dabar 
kariuomenė įtraukia!

Vienas jaunas Chicagos BrauninKa| 
gydytojas nepasidavė liuosa 

užlaikymo. Biznieriai viską įnoriai į kariuomenę, tai Chi- 
suaukoja veltui ir specialus! cagos Draft Boardas įtrau- 
fondas užlaiko vietą. , I kė jį į paprastų kareivių ei- ta> kad brauningai buvo įs 

I jes i mugeliuoti praeitą pavasarį
„ Visi žymesnieji artistai iri Gydytojai yra kviečiami ir buvo laikomi kalėjimo 
žvaigždes apsilanko ten ir pagiduoti liuosanoriai į ka. šaldytuve, kur gengsteriai

riuomenę, ir gauna oficiero Touhy ir Darlak dirbo, 
rangą, o kada jis nepasidavė Pasprukimas iš kalėjimo

bėjo ir kol kas dar negalima toliau gyvendama nenu 
spręsti kiek vertės bus tie trauks veikimo lietuvių drau 
visi klausinėjimai ir investi- j gijose.
gacijos.

X Ciceriečiai Leketai da
bar labai užimti ruošimosi 

į savo sūnaus Petro primici- 
Pagal investigacijų susek- joms, kurios Šv. Antano baž 

nyčioj bus sausio 31 dieną. 
P. Leketas į kunigus bus į- 
švęstas sausio 21 d.

šaldytuve

palinksmina kareivius ir nėr j
sakė: “This is a hold-uf)! > 000 tikietų į teatrus, į šo- vienos nakties, kad į koks

Atsisukdamas' kius, vaidinimus, ir kitokius nors žymus asmuo neapsilan 
plėšiką metė palinksminimus duota. kytų pas kareivius centruo-

v. . Handsup”.
Linas Mičiuda pastaruoju Eįgengtadt

kifiU Para^ė sa'° ^vebu* i lėkštą padažų, kurias turėjo! Kareiviai suvalgė 4760 du- 
I rankoje. Juodukas tuo pačiu zenus bundukių, 4206 duze-

i

se.

liuosanoriai ir Chicagos gy-; buvo mėnesių darbas ir 
dytojų paskirstymo boardas Pe prisipažino, kad nebuvo 

f pripažino jį kaipo nevisai j°^°8 svarbios priežasties

Kai kurias šio laiško iš- laiku šovė ir lengvai sužeidė nūs kilbasiukų su 110 galio 
traukas paduodame. Karei- bučerį, bet juodukas pabėgo nais muštardos. Kareiviams
via sūnus Linas Mičiuda ra- visas aptaškytas. i išdalino virš 5317 keksų/ Paaukok aavo kraują, per

A. R. Kryžių, karo reika-

Aukok

lams.

reikalingu jojo apylinkėje, 
tai U. S. Kariuomenės val
džia įtraukė jaunąjį gydyto-

kodėl jie pasirinko spalio 9 
d. pabėgimui. Tą dieną 
jiems išrodė patogiausią ir

ją į paprastų kareivių eiles. 8U8itarė paspruko. 
Kariuomenės

X No. Sidėj “Draugo” va
jaus proga besikalbant apie 
laikraščius visi pripažįsta, 
kad laikraščiai lietuvių kal
bą palaiko gyva. Ir dėl • to 
daugelis northsaidiečių už
siprenumeruoja “Draugą”, 
kad palaikius ne tik katali
kišką spaudą, bet ir savąją 
lietuvišką kalbą.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMIJI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROG& DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

Jr

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Matosi, kad 
valdžia nebaikauja. Jr

______ J1 K
| Safety

Au< neUltAL FARHINGS

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 ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINIU ĮSTAIGA 

— 46 Metei Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Monri*. Sec'y. 8288 80. HAIJtTED 8T.

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Apdniudžlam gyvaatj (T.lfc) nuo užgimimo dienon iki 60 metų am

žiaus, atsakom Ingoj apdraudos kompanijoje arba Fratcrnallnėjo or- 
ganlcct.ioie. ,

Apdraudžiama automobilius "I.lablllty and Property Damnge", nuo 
$15,000 iiO Iki $10.000.00. Kainuoja “A-klasos” savininkams tik 
$24 00 | metus.

Apd’-mdžlam nuo ugnies Ir kitų nelaimių — namus. furnlčlus. au- 
tomobblua. trakus. krautuvių tavorą. Ir langus (Plate (Haas), tavernų 
Ir namų navininkų atsakomybę (I.lablllty), nuomas (renta), sveika
tą Ir nelaimę (Health and Acc'dent), vagystę Ir npgavystę (Burg- 
lary and lArreny), atsakomybę namų savininkų (Public I.lablllty). 
Vžstat.iri kaucijas Draugijų Valdininkams Ir pavieniams. Ir visokį 
kitą čia nejvardtntą turtą bei atsakomybę.

Už lipų raudą galima Išmokėti mėnesinėmis ratomls be Jokių komisų.
Dėl p'atasnlų informacijų apie (vairias apdrnudas (Insurance) 

Ir klek Kainuoja, malonėkit atsilankyti j raAtlnę arba paAauklte Te
lefonu. o mes prlbOalme | Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
General Insurance Broker 

2346 W. 69th St. 2-tram aukšte Tel. Prospect 3140

=^i
VALGYKITE

PIETŲ I.AIKO 
10:30 IŠi S

UŽKANDIS 
S5c ir aukočiau

šj Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Ridės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GP.RVMŲ PUOŠNIAME

OOCKTAIL LOUNGK

J?

—Spagettl Ir Ravint! Mflsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui ii kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ. dėl geriausių valgių ir gčrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.


