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U.S. LAKŪNAI AFRIKOJ DAUŽO NACIUS
Netoli Tripolio atakavo ašies 
airdromą; 34 lėktuvus sunaikino

Šiomis atakomis sukeltas didelis 

smūgis gen. Rommelio jėgoms
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS š. Afrikoj, sausio 13. 
—Amerikiečiai lakūnai va
kar atakavo ašies Castel 
Benito airdromą ir sunaiki
no 34 ašies lėktuvus. Vieni 
lėktuvų numušti ore, kiti 
sunaikinti airdrome.

Prancūzai paėmė 
kalnų perėja

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Š. Afrikoj, sausio 13. 
—Čia paskelbta, kad šiaurių 
centralinėj Tunisijoj pran
cūzų kariuomenė iš ašies iš
veržė vieną kalnų perėją už 
23 mailių pietų link nuo 
Pont du Fahs.

Taip pat pranešta apie 
abiejų pusių patrulių akty
vumą už 15 mailių pietų 
link nuo Mejez-el-Bab.

Pr&hcūzai paėmė nelais
vėn apie 200 vokiečių ir ita 
lų šiauriuose nuo Jebel Bou- 
dalons. Kovos vyksta.

Girdima, Lavalis 
pasivergęs Hitleriui

LONDONAS, sausio 13 — 
Kovojančiųjų prancūzų at
stovas iškelia aikštėn, kad 
Lavalis tikrai pasivergęs 
Hitleriui. Padaryta, bet dar 
nepasirašyta, sutartimi La
valis Vokietijai paveda:

Du Prancūzijos departa
mentus—Nord ir Pas-de-Ca- 
lais, kur naciai įtaisys forti
fikacijas (Belgijos pasieny), 
400,000 prancūzų darbinin 
kų ir penkis išlikusius karo 
laivus.

Tai viskas Hitleriui turi 
tekti tik už tai, kad Lavaliui 
būtų užtikrinta pasilikti 
prie Prancūzijos valdžios 
vairo.

Japonai kovoja 
prieš britus Burmoj

LONDONAS, sausio 13.— 
Žiniomis iš New Delhi, Indi 
jos, japonai staiga pakilo 
prieš įsiveržusią Burmon 
britų armiją, kuriai vado-

* vauja britų gen. Vawell 

Vyksta kovos už keliolikor 
mailių nuo Burmos uoste 
Akyab, kurį japonai oku 
puoja.

LONDONAS—Britų bom 
bonešiai iš naujo atakavę 
Ruhno pramonės centrus 
Vienas lėktuvas negrįžo.

Castel Benito yra tik už 
10 mailių pietų link nuo Tri
poli uosto. Tuo airdromu 
naudojosi iš Egipto atšime- 
tusios gen. Rommelio jėgos.

Tąkiu būdu gen. Romme- 
lis neteko ne tik lėktuvų, 
bet negalės naudotis nė air
dromu, kuris suduobėtas ir 
išgriautas.

Amerikiečiai lakūnai, kai- ( 
po paprastai, šiam žygiui j 

pavartojo didžiausius bom
bonešius, kurių sunkios bom

KILO OPOZICIJA DEL FLYNN NOMINACIJOS

«"braugaj" Acme leiepuoku.

Edvvard J. Flynn (kairėje), Democratic National Chair-

Amerikiečiai civiliai įgulos nariai jūrininkai pasakoja, 
ifei£“v’kieiijon kaip lėktuvnešis Home! nuskendo

Japonų lėktuvus amerikiečiai 
lyg laukines žąsis sėkmingai šaudė

BERNAS, Šveicarija, saus.
13.—Vokiečiams užėmus ne
okupuotą Prancūzijos dalį,
Vichy sulaikyta ten buvę 
amerikiečiai civiliniai, išvi
so 133 asmenys, vyrų ir mo- Kaip tik 

terų, tarp kurių yra diplo
matų ir žurnalistų. Iš Vichy 
jie pasiųsti į Liurdą ir tenai 
internuoti.

Dabar gauta žinių, kad

WASHINGTON, saus. 13. | Lėktuvnešis Hornet buvo 
karo laivynas 20,000 tonų ir vos prieš vie- 

' paskelbė visuomenės žiniai, ■ nerius metus pastatytas.
kad kovose su japonais Pa 
cifike nuskendo Amerikos 
lėktuvnešis Hornet ir kiti 
karo laivai, tuojau to lėk-

bos sprogdamos sukrečia man- kalbasi su Postmaster general Frank Walker po to, 

apylinkes, o sprogimų vieto
se sukelia baisybes.

Tai pirmas toks didelis 
smūgis gen. Rommeliui Tri- 
politanijoje. žinoma, jis to 
nesitikėjo. Jei jis būtų tai 
numatęs, būtų kaip nors ap
sidraudęs.

Apie minėtus amerikiečių 
lakūnų žygius čia išleistu 
komunikatu pranešti.

Paskelbta, kad ašies lakū

nai buvo bandę gintis ir at
kakliai atakavo amerikiečių 
bombonešius. Bet nė vienam 
jų nepataikė.

Suimtas "našumo 
sistemos" autorius

kai Edvvard J. Flynn buvo nominuotas ministerių į Aus
traliją ir jo nominacija huvo pasiųsta į senatą, kur res
publikonai sukėlė stiprią opoziciją prieš jo nominaciją.

Maskva praneša, kad Kaukazo 
fronte vokiečiai atkakliai ginasi

Dono fronte dideli šalti vėjai 
rusams daug kliūčių daro

tie visi amerikiečiai išveža- J tuvnešio kai kurie įgulos na
rni kur Vokietijon pašto-,™ prabilo, kurie visas kri
viam internavimui. U. S. vy- kas tylėjo apie tų kovų pa- 
riausybė veltui protestavo sekas. Jie spaudai pranešė, 

kaip iš lėktuvnešio kovota 
su japonų atakuojančiais 
lėktuvais iki laivas buvo 
sunkiai pažeistas ir nebūta 
jam pagalbos.

prieš tą nacių žygį.

Britanija negauna 
sviesto iš Amerikos

LONDONAS, sausio 13 —
U. S. senatorius La Follette 
(prog. iš Wis.) tomis dieno
mis iškėlė reikalavimą, kad 
lend-lease keliu nė vienai 
kuriai šaliai nebūtų siunčia
mas sviestas iš Amerikos.

Anot senatoriaus, svies- Į BAS Š. Afrikoj, sausio 13.— 
tas reikalingas saviesiems Pranešta, kad ryšium suiad-

Buvę to laivo įgulos na
riai, kurie dabar yna Phila- 
delphijoje, pasakoja, kad iš 
Horneto priešlėktuvinė m i s 
patrankomis per keletą mi
nutų numušta net 59 japonų 
lėktuvai. Iš jų du nukrito 
stačiai ant Hornet denio. 
Vienas prieš pat atsidau- 
žiant į denį ore susprogo ir 
laive sukėlė gaisrą.

Japonų lakūnai Hornetą 
ir kitus laivus užatakavo 
dviem atvejais. Atakos buvo 
numatytos ir pasirengta gin 
tis. Laivo įgulos nariai už
ėmė savo vietas prie lėktu
vinių patrankų ir laukė lyg 
futbolo pradžios.

Staiga pasigirdo šauks-_ 
SĄJUNGININKŲ ŠTA- mas: “Priešas skrinda, pra-

Gen. Giraud įsakymu 
daugiau įtariamųjų 
suimta Algierse

VVASHINGTON, saus. 13. 
— Spaudos konferencijoje 
valstybės sekretorius Hull 
iškėlė aikštėn, kad šiaurinėj 
Afrikoj areštuotas Charles 
Bedaux, žinomas “darbo na
šumo sistemos ’ ’ autorius. 
Jis kaltinamas prekiavimu 
su priešu.

Bedaux yra buvusio An
glijos karaliaus Windsoro 
princo draugas.

NEW DELHI. Britų

MASKVA, sausio 13. — 
Sovietų vadovybė praneša, 
kad Kaukazo fronte vyksta 
didelės kautynės.

Anot apturimų raportų, 
vokiečiai prieš rusus kon
centruoja daug tankų ir lėk
tuvų ir atkakliai priešinasi. 
Tas kai kur jiems gelbsti. 
Daugiur rusai kaip kokia 
jūros banga užlieja vokiečių 
pozicijas ir vokiečius žaibi- 
niu smarkumu atžeria.

Sovietų armijos laikraštis 
Krasnaja Zviezda rašo, kad 
Kaukazo fronte kovos su vo 
kiečiais smarkėja, ypač išil
gai geležinkelio nuo Mineral 
nije Vody Rostovo kryptimi.

Anot pranešimų, rusai 100 
mailių ilgu frontu atakuoja

lakūnai atakuoja japonų su-I vokiečius. Tas frontas prasi 
sisiekimų linijas Burmoje. I deda šiauriniu Kaukazu ir

VOKIEČIAI ĮSPĖJAMI 
DĖL SOVIETŲ OFENSYVOS

LONDONAS, sausio 13.— 
Gen. Kurt Dietmar, žymusis 
Vokietijos karinis kritikas, 
pripažįsta, kad rusai keliose 
vietose įlaužė vokiečių lini
ją pietiniam Rusijos fronte, 
kad stovis ten yra nepapras 
tai rimtas ir kad kiekvienas 
atliekamas vokietis kareivis 
turėtų būti ten pasiųstas 
sulaikyti rusų veržimąsi.

Gen. K. Dietmar per ra
diją iš Berlyno pareiškia, 
t«ad Vokietija dėl Rusijos 
fronto turi rimtai galvoti ir 
nori, ar nenori turi be del

simo veikti. Reikia dar di- j 
dėsnio aukojimosi. Kur ka
reiviai ne būtinai reikalingi, 
iš ten turi būti ištraukti ir 
pasiųsti Rusijos frontan.

Anot jo, Vokietija reika

linga kariuomenės ir darbi

ninkų okupuotose teritori

jose. Dėl to neturi pakanka

mai vyrų karo frontams. 
Dabar reikės vienaip, ar ki
taip gauti vyrų Rusijos fron 
tui, nes rusų ofensyvą ne
pakenčiama. Aišku, vokie
čiams yra riestai.

driekiasi per stepes pietų 
link, vietomis gerokai išlan
kstytas.

Pranešta, kad ir Dono 
fronte rusai šį kartą jau 
susiduria su atkakliomis 
vokiečių kontratakomos. .

Laikraštis Izviestija rašo, 
kad Dono upės fronte ru
sams dideles kliūtis daro di
deli šalti vėjai sniegu nuklo
tose lygumose. Nepaisant to, 
rusų armijos visgi stumiasi, 
pirmyn.

Taip pat ir pačiam Sta
lingrade rusai daro pažan
gą, praneša sovietų vadovy
bė. Tenai keletas vokiečių 
divizijų yra atkirsta nuo vo
kiečių armijų ir visas laikas 
nepasiduoda rusams.

Rusų lakūnai atakavo vo
kiečių airdromą Krasnodare 
ir 10 vokiečių lėktuvų sunai
kino ir apie 30 kitų sugadi 
no.

53 U. S. lakūnams 
pripažinti medaliai

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Š. Afrikoj, sausio 13.— 
Brig. gen. James H. Doolit- 
tle, U. S. 12-osiofl oro jėgos 
vadas š. Afrikoj, paskelbė, 
kad 53 amerikiečiams lakū
nams pripažinti medaliai už 
jų pasižymėjimus kovose au 
priešu.

Tarp atžymėtųjų yra ir 
vienas chicagietis, Įeit. Ro
bert J. Paulsen.

mirolo Jean Darlan nužudy
mu Algierse daugiau įtaria
mųjų suimta.

Tas daroma naujo komisi
onieriaus gen. Giraud įsaky 
mu. Susekama, kad Algeri- 
joj gyvuoja plačiai išsišako
jęs sąmokslas kėsintis prieš 
prancūzų vadus patrijotus, 
kurie pasimetę su Vichy vy

gyventojams, o lend-lease 
keliu kitur turėtų būti siun
čiamas sviesto substitutas— 
oleomargarinas. La Follette 
sako, kad jei amerikiečiai 
gali maistui vartoti marga
riną, tai tas tinkama ir kitų 
šalių gyventojams.

Atitinkami britų autori
tetai pareiškia, kad Britani
ja negauna iš Amerikos rįangyke įr dedasi su sąjun- 
sviesto ir vartoja tik mar- gjnįnkais prieš ašį. 
gariną, kurio vartojimas ir-Į 
gi žymiai suvaržytas.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BOND DAY

KARO METU MAISTO 
KAINOS 42 NUOŠ. 
PAKILUSIOS

Politine krizė 
Šiaurinėj Afrikoj

SĄJUNGININKŲ

dėkite šaudyti!”
Anot įgulos nario Alvin

Grahn, kai kurie jūrininkai 
dar nė kartą nebuvo šaudę 
į priešus padebesiuos ir abe

jojo vargiai jie pataikysią. 
Per 7 ar 8 minutas tačiau iš 
atskridusių 54 lėktuvų 50 
nušovė. Visi nugarmėjo jū
ron. Taip apsiginta.

Deja, netrukus pasirodė 
kitas japonų lėktuvų pulkas 
su nardančiaisiais lėktuvais, 
su torpedomis. Ir į šiuos nuo 
Hornet denio šaudyta lygiai 

• kaip į laukines žąsis. Kele
tas jų numušta. Deja, šį 
kartą priešas torpeda patai
kė į denį. Torpeda pramušė 

ŠTA- plačią skylę ir laivo viduj
BAS Š. Afrikoj, sausio 13. susprogo. Netrukus kiti du 
— Ryšium su adm. Darlano pašauti lėktuvai nukrito ant 
nužudymu Algierse tarpe denio.
prancūzų šiaurinėj Afrikoj i Bar patrankomis šaudant 
pasireiškė politinė krizė, sunkiai pažeistas laivas eu-

Komisionieriaus gen e r o 1 o 
Giraud nuosprendžiu visam 
krašte paskelbta karo apgu 
las. Griežtai cenzūruojamos 
iš š. Afrikos siunčiamos 
kablegramos ir žinios.

VVASHINGTON. saus. 13.
— Darbo departamento sek
retorė Francis Perkins šian
die paskelbė, kad karo metu 
J. A. Valstybėse maisto kai 
nos pakilo iki 42 nuošimčių.

Anot joo. vyriausybės biu adnL Darlan 

rų iškeliamos maistui kainų 
kontrolės nieko nepadeda 
suturėti kainų kilimą, ka
dangi daugelio maisto pro
duktų kainų kontrolės nea
pima.

Ypač nežmoniškai pabran 
gę vaisiai ir daržovės. Mies
tuose — pramonių centruo 
se, maisto brangumas žy 
miai atjaučiamas.

Priešingi laisviesiems pran 
cūzams ir sąjungininkams 
pradai gaudomi ir įkalina
mi. Ieškomi ypač sankalbi- 
ninkai, kurie prisidėję prie

VVASHINGTON. — Gauta 
žinių, kad sąjungininkų ka
riuomenė N. Gvinėjoj baigia 
naikinti užsilikusias japonų 
grupes Papuan pusiasaly.

ALAMOGORDO, N. M. 
sausio 13.—Vietos oro ba
zėj nukrito armijos bombo
nešis. 10 kariškių žuvo .

sipurtė ir, kiek palaukus, 
pradėjo virsti į šoną. Tada 
įgulai įsakyta mesti šaudy
mus ir imtis priemonių va
duotis—laivą apleisti. Kas 
ir padaryta.

Iš Hornet 2,900 vyrų įgu- ■» 
los tik 129 žuvo.

Japonu lėktuvas 
puolė Guadalcanal

VVASHINGTON, saus. 13. 
— Laivyno departamentui 
pranešta, kad vienų vienas 
japonų lėktuvas atakavo 
Henderson airportą Guadal
canal saloje.

Išmetė penkias bombas. 
Vienas vyras užmuštas ir 
keletas sužeista

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI LABDARYBĖ Lu^ien"0 Joa'u "Atvažiavo su kraičiu"

Ant kalny sniegas, 
pakalnėj žydi rožės

Seattle, YVash. — Lietu
viai prasidėjo čia apsigy
venti, galima sakyti, prieš 
keturiasdešimta metų. Buvo 
laikai, kad lietuvių čia gy
veno nemažai, bet vėliau ge
rokai praretėjo.

Lietuviai čia daugumoje 
susispietę į D. L. Kunigaikš 
čio Gedimino Klubą, kun 
seniau buvo skaitlingas na 
riais. šiuo metu bet gi na 
rių skaičius nukritęs net ik 
60. Priežastis ta, kad dau 
gelis ateivių jau nusenę, v 
jauni nėra link? rašytis 
klubą. O vis tik turėtų susi
domėti, nes klūbas turtin- ncs- 
gas _ ižde turi per $5,000. Labaį serga 
Jei jaunieji pradėtų rašytis,! 
tai galėtų gerokai pagyvin-' 
ti klubo veikimą.

Ima j kariuomenę
Omaha, Nebr. — Jdu ne

toli 75 jaunikaičiai tarnau
ja kariuomenėje iš mūsų ma
žos kolonijos, bet dabar vis 
daugiau ima. Sausio 6 die
ną Petras Blubas, Richardas 
Akromas, Robertas Macai
tis ir Jonas Petkus išvyko 
į kariuomenę. Be Richardo 
Akromo kiti 'jaunikaičiai jku 
vedę.

Jarys degtinę

Omahoje atidaryta dirb
tuvė degtinės. Mat, čia, Ne- 
oraskoje yra daug javų ir 
rakoma, kad galima juos pa- 
laudoti degtinei. Degtinei 
oamdys gaminti apie 75 žmo

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, 111.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jaspariene, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas

Direktorių sus-mas
Labdarių Sąjungos direk

torių metinis susirinkimas 
bus ketvirtadienį, sausio 21 
d Šv. Kryžiaus parap. salėj, 
8 valandą vakare. Malonė
kite visi direktoriai daly
vauti, nes, be kitų dalykų, 
rinksime naują valdybą 1943 
metams.

Z. L. Gedvilas, rast.

Marijona Jasinskienė la
bai serga ir randasi Šv. Juo- 
iąpo ligoninėje. Ji ūkinin-į 

Miestas auga, tik kauja su savo sūnumi neto-
llettfvlų neatvyksta Į lį So. Omaha ir gerai ver-

Nežinau, dėlko iš kitų ciasi.
miestų, pavyzdžiui Chicago, Dieve duok jai greit pa- 
ir kitų didelių, kur randasi] sveikti ir grįžti prie savo 
daug lietuvių, neatvyksta į
Seattle. Miestas pastaraisiais

darbo.

Turėjo gražų programą
*

Mūsų seselės buvo priren
gusios vaikučius Kalėdų pro 
gramai, kuri įvyko gruodžio

metais paaugo 200,000 gy
ventojų, ypač pastaruoju lai 
ku, kuomet prasidėjo didelė 
karo reikmenų gamyba. Dar 
hin/njciį reikalavimas yra di- 20 d. Programa buvo labai 
delis/Moterys taip pat labai ’
reikalingos. Pavyzdžiui, res-
toranuose moterims ir mer
ginoms mokama iki $6.00 į 
dieną, įskaitant ir valgį. Tai
ti, ir lietuvaitės čia galėtų 
gerokai užsidirbti.

Gamta tikrai šveicariška

Gal, kam bus įdomu žino
ti apie gamtą aplink Seattle. 
Klimatas labai geras. Snie
go ir šalnų dar mažai turė- 

, jom. Daugely vietų matosi 
rožių žiedai raudonuoja ii 

^kitokios gėlės žydi. Visui 
žolė žaliuoja. Gyveni ir gė 
riesi puikiu oruj Miestas, 
nors kalnuotas, bet labai 
švarus. Gatvės plačios. Ap 
link trys ežerai ir du kana
lai, kurie tuos ežerus jun
gia. Parkai ir maudynės la 
bai gražios. Nors sniego nė
ra, bet iš trijų pusių mato* 
kalnai, ant kurių viršūnių 
sniegas, baltdoja. Paežeriai 
ir pamariu apaugę pušimis.

Prašome visus talkon
Lietuvių Labdarių Sąjun

gos pusmetiniame susirinki
me sudaryta komisija iš A- 
nastazo Valančiaus, Stasio 
Cibulskio ir Kasparo Juode
lio jau pradėjo veikti. Tos 
komisijos uždavinys dar šią 
žiemą surengti didelį vaka
rą senelių statomai prieg
laudai.

Komisija jau parinko die
ną. būtent — sekmadienį va
sario 28 d. Paėmė ir salę. 
Parengimas bus Šv. Kry
žiaus parapijos salėj. Dėl to 
organizacijas ir draugijos y- 
ra išanksto prašomos virš 
Iminėtoj dienoj nedaryti 
parengimų, bet skatinai sa
vo narius vykti į didįjį lab
darių parengimą, šio paren
gimo programa bus graži. 
Tai galima išankato užtik
rinti.

Mūsų, labdarių, vakaro ti-

vykti. Kuopos valdybų pa 
reiga yra žiūrėti, kad iš kuo
pos kiek galima daugiau de
legatų būtų centro susirin
kimuose. Kitų organizacijų 
ir draugijų veikėjai taip pat 
yra užprašomi.

Praėjusia seimas nutarė, 
kad prieglaudos namą grei
čiau įtaisyti. Jei kas, tai 
labdariai to norėtų. Jie nuo
širdžiai džiaugtųs, jei šie 
met jau būt galima darbą 
baigti ir naujame name se 
nelius apgyvendinti. Bet tai 
ne vien labdarių reikalas ir 
darbas. Visa visuomenė turi 
ateiti į talką. Dėl to prašom 
rašytis į Labdarių Sąjungą 
ir mūsų darbams petį pri
remti. Žiūrėkime, kad Lab
darių Sąjunga šiemet išaug
tų iki 10,000 narių. Tada

Nauji sumanymai: nutar
ta surengti vakarą labdary
bės naudai. Vakaro surengi
mui išrinkta sekanti komi
sija: Barbora Sucilienė — 
plačiai žinoma biznierka; 
Joana Lukošienė ir Paulina 
Gudžiūnienė.

Susirinkime dalyvavo 13 
narių. Metinių mokesčių su
mokėjo $14.45.

Nut. rast. Z. L. Gedvilas

Žmonės nužlūrė’ę priešta 
ringais dalykus, kurie turi 
būt suvienyti, tapo priešin
gi vieni kitiems. (Heilo).

DR. VAITUSH, OPT.
, LrrTrvia

Mano 2t metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
j Palėrtgvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.

(.Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
,7s* atsitikimuose egzaminavimas da- 

mūsų darbų pasekmės bu. i .T
užtikrintos. kreipiama i mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
Neužmirškime - metini.' •„£

susirinkimas bus sausio 27
d. Bus išduoti raportai. Nau 
joji valdyba užims savo vie
tą. A. Valančius

Teisybės Mylėtojų drau
gystės metinis parengimas 
bus šeštadienį, sausio 17 d., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Pradžia 5 vai. vakare. 
Bus sulošta juokinga kome
dija “Atvažiavo su kraičiu”. 
Užtikrinama, kad visi bus 
patenkinti.

Kviečia Komitetąs

Tik patvara veda į tikslą. 
(Schlller).

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomlngai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDHIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3988.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Ttk vien* pora akių visam <y- 
vonlntol. Saugokit* jaa. uisdaai 
lAegaamlnuotl )w modernUkl&usl* 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
Z& METAI PATYRIMO 

prtrtukime akinių, kurie p aka liną 
aktų (tomplnui . .

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

OFTOMETRUTAI 

1801 So. Ashland Avenur
Kampas ll-tos

reteConaei CABAL 0023, CMcagi 
OFISO VALAKUOS: 

Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:1* p. m 
Tredlad. Ir lettad. 8:80 a. m.

 11d »:<>• ». na

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

I.

Tel.: YARds 1889
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Otrias ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

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

graži fr vhrtb400 žmonių at
silankė ją pamatyti. Visiems 
patiko.

Kalėdos sėkmingos

Šiais metais turėjome net 
penkias šv. Mišias per Ka
lėdas. Ir per visas buvo pil
na žmonių, žmonės nesigai
lėjo ir aukų. Girdėjau, kaip 
klebonas visiems dėkojo ir metinį centro susirinkimą 
sakė, kad dar niekados tiekį kuris bus trečiadienį, sau- 
daug nesurinko aukų per 
Kalėdas parapijos palaiky-

10 kuopos veikla
Labd. 10 Jfcuopos. metinis 

susirinkimas ir valdybos rin 
kimas 1943 metams įvyko 
sausio 10 d., 12 vai. dieną. 
Valdyba išrinkta vienbalsiai 
pirm. Adomas šliužas, vice

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A y.

Phone TAROS 1373

Phone: YARDS 1878
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneee), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
dividentų
RATA 4%

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

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

Room 2014 Tel. STAte 7592

T

pirm. Paulina Gudžiūnienė 
kie.tai. ja’J_.bUS ®ata_VLr.iei 1 nut. rast. Zigmontas L. Ge- 

dvilas, finansų rast. Vladas
Peredna, iždin. Anelė Pered-

mui, kaip pereitais metais.

Vietinis

ir kitokiais medžiais, kurie 
tėikia labai sveiką orą. Ne 
veltui Washington valstybė 
yra vadinama Evefgreen 
State. B. S.

VVASHINGTON. — Patir
ta, kad Kiška saloje, Aleu
tians, japonams pasiųsta 
daugiau paramos.

rAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

THI4 K NOTTHE TlMt lOPONOUR. - -aivtvouv,
1*6 EOYVN PfcSP BOT NgF-ro1 ęOl>Nt>E.g..

ny.... 
ttOOM ar

ti ri te R4 op TM e ,
3ATTLB4HIP ROONtV 
FOltoe-P AšUttGlCAL 
INVTRUMENT vvithin 
45 MINUTES FROM 
•SKETCHep FLANš 
FOR. OPBRATION ON 
ASAILOtt M£ 0£- 
COVtREP VVITHIN 
TW0 t>AYS +

• SUtSOMBĮ

šio 27 d. Šv. Kryžiaus par. 
salėj. Kuopos jau galės tų 
tikietų pasiimti ir pradėti 
platinti. Būt gerai, jei šis 
pirmas 1943 metais susirin
kimas būtų tikrai gausin
gas. Kuopų valdybos ir iš
rinkti atstovai privalo at

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS ISTIBINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCL1D 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė.; Cicero,' 111. 

Tel. Cicero 7861

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 
828 W. S5th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

Būnant namiu ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimu lank
ant mūsų ligoninės kliniką. K.1I- 
nlko valandos nuo 2 Vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
talkiamaa nutsmintomla kainomis.

Pilnai Įrengtas
mentes gydymui visokių Ugų — 
markių Ir UgŪklnlų.
Pflnal įrengtas CblrargUoa Db- 
partinentas, kur svarbias ir ma- 
teenes operacijas atllska atsako
mi ogi Chlrurgal-DaktaraL

Pilnai įrengta Pliyslothenųiy l>e- 
partmentM prlakaltant Dtatbcr- 
my, U lt ra Vlolet Ray, Slnusoidal 
Ir kitus modernUkus metodus 
gydymo.

Pilnai Įrengtas X-ltay Depart
amentas daktarams Ir pacientams.

Kė vertam ligonini ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 

gydyigas Ir prtettOra. 
tink mokesčių, siLsllanlme. 

Jums ko

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

1751 W. 471h Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

, imi iki 8- .vai. ■ vakare. ,< 
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel. Alberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOIIS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo ti iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1986

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 33th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORGICIŲ UZ

2
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ MI,000,000.00 
Atsargos Fondas virt $700,000
Chartered and auporvlsed by U. 
3. Govjrnnient. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AJiD LOAN ASSOCIATION 
OF (HICAGO

JUST1N MACK1EWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginia 1141

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8211

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisu vol.: nuo 1-3; nuo (J:3U-8;30
756 VVest 35th Street

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kitų. (Heilo).

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS d CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 06th Place 

Tel. RKPubUc 7868

Tel. CANal 0267
Roz. tel: PROapcct 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteeian Are.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 0 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. P, ATKOCIBNAS
DANTISTAS

1446 So. 4Vth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Piriuadicuiais, Trečiadieniais

ir, šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARdi 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Streot

vai: nub 0 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Sercdoj pagal sutartį.

Telefonus IIUMlock 0849

DR. PETER!. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6737 So. We»tern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayettc 3210 
Rez. Tel. LAFgyette 0094 

Jeigu NcaUiliepuma t— 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Ąutr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Sekmadieniai* pagal sueitaiimą

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR, CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros iuboa)

Tel MHhray 2880 Ohlcago, lik
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. jiopiot ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Ncdčliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR.A.JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALAND&S:
Nuo 1—1 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Oflno telefonas. PROapect 6737 
Namų telefonas: VIRginia 2421

Kaw laisvę brangina, tas 
perka VVar Bunda.

Didžiausiuose gyveninio 
krizluose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

j “Darbai parodo meilia Jė
gą“ (Goethej.

■i



Ketvirtadienis, saus. 14,1943

Sveikata - Brangus Turtas
DIENRAŠTIS DRAUGAS 3

Rado dr. Račkus. 4204 S. Ardier Avė., Chicago

ŠIRDIES LIGA
Buvo laikai, kad mirti nuo 

džiovos — buvo mada. O da
bar jau “mada” yra mirti 
nuo širdies ligos...

Mirtingumas nuo džiovos 
ligos sumažėjo, bet už tai 
mirtingumas nuo širdies li
gos per paskutiniuosius dvi
dešimts metų beveik padvi
gubėjo.

Seniau žmonės mirdavo 
dėl “senatvės”, “arterijos*- 
klezorės”, “paralyžio” ir t.t. 
O dabar daktaras pasirašy
damas pomirtinį liudijimą, 
dažniausia pažymi mirties 
priežastį — “širdies liga”, 
“myocarditis’*, “endocardi- 
tis” ir t.t.

Keista, bet tai tikra tie
sa, kad pas mažiau civili
zuotus žmones širdies ligos 
yra retenybė. Juo kultūrin- 
gesnis kraštas, tuo daugiau 
randasi sergančių širdies li
ga. Atrodo, kad širdies ligų 
plėtojimasis yra augančios 
civilizacijos padaras.

Ne vargas yra širdies li
gos priežastimi. Amerikoje 
žmonės pavalgo skaniau ir 
sočiau, negu kituose kraš
tuose. Amerikoje visokio 
komforto yra daugiau negu 
kitur. Turtingesniųjų tarpe 
pasitaiko širdies ligomis ser
gančių dažniau, negu tarpe 
biednuomenės. Taigi ne skur 
das gamina širdies ligas.

Amerikoje žmonės skubi
nasi, vis skubinasi ir lenk- 
tyniuoja, ir... nusiskubina į 
kapinyną. Moderniškas žmo
gus civilizuoto tempo sūku
ryje degina savo gyvenimo 
žvakę iš abiejų galų, ir per- 
anksti supleška. Jis persmar- 
kiai varo savo širdies “mo
torą”, persmarkiai spaudžia 
savo arterijas, ir šie susidė
vi bei nusilpsta peranksti.

Neapsimoka skubintis. Ne 
siskubink! Taupyk savo gy
vybės palaikytoją — širdį.

Daug kas mano, kad nuo 
širdies ligos miršta daugiau 
senesnio amžiaus žmonės nei 
jaunuoliai. Bet tikrenybėje 
labai didis nuošimtis jaunų
jų miršta nuo širdies ligo?.

Pas jaunuosius širdies li
gos priežastimi yra daugiau 
šia reumatinės infekcijos; o

reumatinės infekcijos prasi
deda nuo blogų' tonsilų ir 
nuo rudy j ančių dantų. Ne
laikyk blogų tonsilų, taisyk 
gendančius -dantis, nes yra 
pavojus gauti širdies ligą 
ar kitokią pavojingą ligą.

Antroje vietoje yra sifi
lis, kaipo priežastis širdies 
ligos. Bet lietuvių didžiuma 
padoriai gyvena. Ypač pas 
tuos, kurie eina į bažnyčią 
ir kryžių bučiuoja, tai nėra 
pavojaus sifilį gauti... Tai
gi pas padorius lietuvius ras 
ti sugadintą širdį nuo sifi
lio, yra didi retenybė.
» Trečioje vietoje, kaipo šir
dies ligos priežastimi yra al
koholis. Deja, alkoholizmas 
pas lietuvius yra įsigalėjęs, 
ir tokie labai dažnai gauna 
širdies ligą.

Įtemptos gyvenimo aplin
kybės ir skubinimasis, kaip 
jau minėta, silpnina ir ga
dina širdį. Taigi širdies li
gos priežasčių gali būti į- 
vairių.

Širdies ligos galima iš
vengti. O kad išvengti, rei
kia įsisąmoninti štai kas:

1. Nėščia motina privalo 
periodiškai nueiti pas dak
tarą, kuris savo patarimais 
bei reikalingais Vaistais ap
saugos motiną, kad negau
tų širdies ligą. Taipgi suma
žins galimybę, kad ir kūdi
kis neužgimtų su širdies li
ga. Reikia žinoti, kad nėš
čios moters dažnai dantys 
genda ir neretai gauna šir
dies ligą, o nuo to galima 
apsaugoti. Taipgi reikia ži
noti, kad ir kūdikis gali už- 
sigimti su širdies liga, per 
motiną.

2. Susirgus infekcinėmis

ligomis, kaip tai tyfusu, dif
teritu, Skarlatina, tonsilitu 
ir t.t. reikia tinkamos medi
kalės priežiūros. Po infek
cinių ligų, labai dažnai pa
lieka sugadintą širdį, jei ne
buvo tinkamai gydoma.

3. Reikia gyventi higieniš
kai. Neeperalsink širdies, 
nesiskubink'. Fiziškas darbas 
širdies nesugadins; bet sku
botumas, hazardiniai šokiai, 
beprotiškas sportavimas, u- 
liavojimai — tai tikrai šir
dį gali pagadinti.

Naciai sušaudę per 
.1,000 žmonių

(LKFSB). — Mūsų kores- 
.pondentas iš Londono prane
ša apie Anglijos spaudoje 
paskelbtas žinias, kad Lietu
voje yra susiorganizavęs 
slaptas sąjūdis vaduoti Lie
tuvą iš vokiečių okupacijos. 
Yra susidaręs slaptas Lietu
vai vaduoti komitetas, kurio 
veikimas pasireiškia pla
čiai. Be kitko komitetas

Pinigu turi, bet 
pasirinkti negali

Los Angeles, Calif. — Ka
lėdos ir Nauji Metai čia pra
ėjo labai ramiai. Kalėdinių 
eglučių, kaip ir kitų miestų 
namuose, niekur nebuvo, nes 
valdžios buvo uždrausta. 
Taigi, Santa Claus'as turė
jo patamsiai vaikščioti ir 
kalėdines dovanas iš nešio
ti. Los Angeles, mat, aptam- 
sinimo zonoj, dėl to čia vis
kas kitaip, negu vidurinėse

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO'* 

DARBŲ SKYRIUS

“DRArGAS” HELP WA5TFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 04MH-84H*

HKI.P WANTFD — VYRAI

Dirbtuves Garblnlnknl — 10 Iki 60 
rn. senumo. Patyrimus nėr.(kalingu.

VYRAI IR MOTERYS 
Prie lengvų plcture frame darbų. 
Taipgi priimame darbininkus su ma.- 
žuls fizlftkuis trūkumais Ir dalltilo- 
laiko darbininkus. Gera mokest's su 
proga (sldlrblmo Ir overtlme. Nuo
latini. patogūs darbai.

ART PI BIJSHING COMPANY
2541 W. Cermak Itoail

Daugiau Kanados 
kariuomenės Anglijoj

BRITŲ UOSTAS, sausio 
13.— Tūkstančiai Kanados 
kareivių prisiųsta Britanl- 
jon ir čia išlaipinta iš tran
sportų.

Su kariuomene Britanijon 
grįžo dar daug ir kanadie
čių jūrininkų, kurie buvo 
urliope Kanadoje.

Z ;----
Darbas, ypač tas, kurs ki

tų džiugina, yra geriausia 
skausmo metu paguoda (Dr 
Tihamar Toth).

Mylėk savo gimtąją šalį, 
savo tautą— mylėk visur ir 
viaada (Dr. T. Toth).

Mokslas turi sekti kny
gas, bet ne knygos mokslą. 
(Bacon).

Daktaro atsakymai į 
klau.mus . »

Atsakymas C. N. — Liga, 
kurią tamstos daktaras va
idina “variacella”, lietuviš
kai vadinasi “vėjarauplės”, 
o angliškai “chickenpo«”. 
Tamsta teiraujiesi ; ar toji 
liga gali sugadinti gįtdėji- 
mą. Taip, kartais pasitaiko, 
kad po vėjarauplių ausies 
būgnelis tampa sužalotas ir 
girdėjimo aparatas sugenda.

Atsakymas J. A. — Tams
ta prašai paaiškinimo, dėlko 
pavalgius po krūtine grau
žiančiai degina ir t.t. Prie
žasčių gali būti įvairių, — 
gali būti skilvyje ulceris, ar
ba gal tulžies pūslėje yra 
kas tokio negero, gali būti 
pradinio apendicito reflek- 
sinis simptomas. Nuo chro
niško vidurių užkietėjimo, 
nuo šviežios šiltos duonos 
valgymo, nuo netikusių val
gių valgymo, — taipgi rie- 
muo gali graužti. Vertėtų 
Tiueiti pas daktarą, kad iš
tirtų ir suraatu._nenorm.alu- 
mo priežastį.

Žmogus privalo gyventi 
tiesoje; mąstyti, kaip gyve
na; kalbėti kaip mąsto. (He 
Uo).

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:30 iki 3

UŽKANDIS 
35c Ir aukščiau

Šj Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės VVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GĖRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

—Spagettl lr Ravioli Mfisų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RĘST AR ANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti’s Restaurant
2435 S. VVESTERN AVĖ. . HAYmarket J9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonai Grovehill 0142

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

skatinęs pasipriešinti atke
liamiems naujiems vokiečių | Amerikos valstybėse, 
kolonistams iki kraujo. Oku j Krautuvės bet gi buvo pil- 
pantai esą už tai sušaudę nos žmonių, kai kada net 
per tūkstantį žmonių. Visa-1 prasimušti nebuvo galima, 
me krašte slapta platinami to’ paleistų šventėms ka 
atsišaukimai prieš vokie- re*viV buvo tiek daug, kad 
čius. Tas viskas labai erzina viešbučiai pritrūko vietų. O- 
vokiečius. Patvirtinama ži- ras buvo • gražus, nešaltas, 
nia, kad uždaryti Lietuvos tik Prieš *>ačias Kalėdas kiek 
universitetai, keliolika profe buvo šalčiau- NauJ4
šorių įkalinta visa eilė stu
dentų išvežta į koncetraci- 
jos stovyklas. Vyrus varu 
ima į karines dalis ir į vi
daus policiją.

(LKFSB). — Lietuvaitė 
Elena Bandžiūtė, kuri moky 
tojau ja St. Charles akade
mijoje, Kanadoje, už pasižy
mėjimą mokymo ir auklėji
mo darbe West Distrikt mo
kyklų inspektoriaus apdova
nota “Garbės Laipsniu” ir 
pinigine dovana.

COUGHS
Due Te Celdi or Bronchial Irritation

Hare's good n«ws for the people of the U. S. A. 
Canada's greatest cough medicina Is now being 
made and aold right hero, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the oom- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckle/s CANA0I0L Miature. You won‘t be diaap- 
pointed—its different from anything alse you ever 
used—one little sip and yoyget instant action. Only 
45c—all druggiste. Satisfaction or money back.

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
185 W. MADISON RT.

RAN. 2385
FIiAGS - BANNERS - BADGES

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ir buvo šalčiau.
Metų diena buvo labai graži 
ir šilta.

Los Angeles gyventojai 
juo toliau, tuo labiau pajau 
čia karą. čia, kaip ir visur 
Amerikoj, žmonės buvo pra 
tę daug valgyti ir visko gau
ti. Dabar pasikeitė laikai. 
Kai kurių dalykų krautuvė
se negalima gauti, nes val
džia tiesiog iš gamintojų su
ima kariuomenei. Ji turi bū
ti gerai maitinama, kad ga
lėtų sėkmingai kovoti. Val
gyklose taip pat negalima 
pasirinkti ką nori, bet turi 
tenkintis tuo, ką duoda. Zmo 
nės juokaudami sako, kad. 
štai, tau ir pinigai: pinigų 
turi, bet pirkti ką nori ne
gali. Bet tas gali išeiti žmo
nėms į sveikatą. Gal, atpras 
nuo visokio liuksuso, kuris 
tik lepina žmogų.

Kalifornijoj, rods, žiemos 
nėra ir oras turėtų būt vie
nodas. Bet taip nėra. Vieni 
medeliai žaliuoja ir vienos 
gėlės žydi, kiti, žiūrėk, la- 

■ pus meta, kitos gėlės vysta 
J ir laukia paskirto laiko, kuo
met vėl pradės žaliuoti.

Los Angeles lietuviai irgi 
pradėjo ruoštis prie Lietu-

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 Naktį

4605-07 ROITn HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1 741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayettc 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. 
ii stoties WGES (1300). su Povilu Šaltimleru.

vak.

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS

721/2c i valandą 
minimum.

GERI
DRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE j 

EMPLOYMENT OFFICE: 

4648 S. Western Avė.

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

NAKTIMIS SARGAS reikalingas — 
nuolatinis darbas neglrtuokltui vyrui 
mažiau 60 metų amžiaus. Lengvo 
svorio. 60 valandų I savaitę. $25.20 
Į savaitę. Kreipkitės j ROOM 212 

209 W. JACKSON BI.VO,

REIKAI.TNGI VYRAI — operuoti 
CO-lneh Cameron paper prese maši
nų. Nuolatiniai darbai. Kreipkitės J:

KITM'HHEIMER BROS. CO.
429 W. Oliio Street

PAIEŠKOJIMAS
Paieškojimas — Mateušas (Mi
ke) Skuja, gyveno Bridgeporte, 
Chicagoje, nuo 1928 m. Kas 
priparodys, kad iis vra gyvas 
ar miręs, gaus $5 00 dovanų. 
Rašykite:—

REV. GEORGE G. CESNA, 
2514 I-cech Avė., Sioux City, 

Iotva

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

VYRAI — MOTERYS 
MERGINOS

LAUNDRY VVORKERS 
TEL. AUSTIN 1900 IR PRAŠY

KIT KALBĖTI SU MR. KING. 
BROOKS LAUNDRY 

000 North Blvd. Oak Park. III.

TOOL IR DIE MAKERS

Prie mažų stampings darbų. AA1 
air eraft dalių. 60 vai savaitėj. 
Nuolatiniai darbai karo laike.

540 W. 35TII ST.

HKI.P WANTED MOTERYS

MERGINOS
Karo Darbininkės Reikalingos, 
Assemblers, Solderers, Coil Win- 
ders, Radio Chassis VViręra ir 
Solderers.

1500 N. HALSTED

vos Nepriklausomybės 25 
metų jubiliejaus paminėji
mo. Sudarytas komitetas 
darbuojasi, kad tas jubilie
jus būtų gražiai pravestas 
— kalbomis, dainomis, mu
zika ir t.t. Vasario 16 mi
nėjimas bus vasario 14 d., 
sekmadienį.

i
P. Fabijonaitis

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastlc binding amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai jjomus darbas. 
Dieną ir naktj shiftai, greitas jsidir- 
blmas

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slierman St.

MERGINOS ir MOTERYS, patyru
sios prie eovering, gluing ir turning- 
in darbų — išdirbant gražius bak- 
sus, photo frėmus ir novelties. Leng
vi darbai. 5 dienos, 40-valandų sa
vaitė. Kreipkitės j —
325 N. WELI6 ST., 8-tame aukšte. 
Tel. Sl'Perior «O7«.

G-NASHING 
:AXISoi
? *r -t
ŪSO f M MASU .

American freedom 
Or else Japaneedom—
Of which are you londer? 
Be a victory bonder!

T

tlluttratton bg Glb Crocktt.

BUY WAR BONDS 
AND STAMPS

f/. S. Treoįrirv Department.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
t
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8367 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

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

P. I. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WE8T 4flth STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-31

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2515
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DzVILY FRIEND 

8«eth Oakley Avė. Chbcago, Illinois
Published Daily. except Sundays

A metnber of the Catholic Press Association 
Sobaeriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

I — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.
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DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tama — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
** $7.60; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne-
praloiaa tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome raiyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
Iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniikumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne-

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

Biudžetą besvarstant
Mūsų skaitytojai jau yra gana smulkmeniškai supa

žindinti su Jungtinių Valstybių kitų fiskalinių metų biu
džeto projektu, kurj Prezidentas pasiūlė kongresui svar
styti.

Pasiūlytos sumos yra rekordinės. Vyriausybė prašo 
apraprijuoti išlaidoms $109,000,000,000, iš kurių šimtas 
bilijonų eis karo reikalams. Tos sumos pusę planuoja
ma sukelti įvairios rūšies mokesčiais ir taupymu. Tai 
vis tik pakels valstybės skolą. Ligi 1944 m. birželio m. 
30 d. Jungtinių Valstybių skola pakils netoli dviejų 
šimtų bilijonų dolerių. Tai irgi rekordas.

Paviršutiniškai imant, išrodo, kad Amerikos perga
lė perkama Labai brangia kaina. Administracijos opo
zicija ir nori įkalbėti visuomenei, kad taip ir yra.

Tačiau, atsižvelgdami į krašto padėtį, tarptautinius 
įvykins ir paties kare eigą, matome, kad toji kaina, jei 
taip siūlomąjį biudžeto projektą galima pavadinti, nė
ra didelė.

Amerika įsivėlė į karą ne savo noru ir ne savo valia. 
Jos teritorija buvo užpulta ir ji buvo priversta gintis. 
Ir tasai užpuolikas — Japonija yra piktas ir stiprus 
priešas, kurio kepurėms neužmėtysi. Be to, Amerika 
buvo priversta kariauti ir su Berlyno-Romos ašim, nes 
ir iš jo® pusės buvo didelių kraštui pavojų. Tuo būdu 
atsiradome visuotiname kare. Reikia savo karo jėgas 
siųsti veik į visus kontinentus. Reikia ir savo santar
vininkams teikti nuolatinę pagalbą, pristatant didelius 
amunicijos kiekiu®. Tai pareikalauja didelių pastangų 
ir tiesiog milžiniškų lėšų.

Bet, kai eina kalba apie krašto saugumą, apie jo gy
nimą ir demokratinės santvarkos išsaugojimą, nieko 
negali būti tam per daug didelio ir perdaug brangaus.

Visi gerai nusimanome, kad jei nebūtų visai sutriuš
kintas japonų militarizmas, jei nepavyktų nusukti spran
das Hitlerio kruvinam siautimui, jei visur įsivyrautų 
baisūs diktatorių rėžimai, Jungtinės Amerikos Vaistytai* susidurtų su dideliais ir nuolatiniais pavojais būti 
pdletatoms ir vidaus politikos ir ekonominiu atžvilgiu.

Amerikos ir jos žmonių laisvė ir gerovė reikalauja, 
kad tie pavojai dabar būtų pašalinti, kad piktosios pa
skalio jėgos — nacizmas, fašizmas ir japonų militariz- 
mas būtų į dulkes sumalti. Visur pasaulyje turi būti 
įgyvendinti Atlanto Oarterio dėsniai ir keturios laistė. Tada bus tikro., pilna pergalė. Tada ir Amerikai 
nebebus jokių pavojų.

Žodžiu, Amerikos nustatyti karo tikslai yra tiek bran
gūs, tiek dideli, kad jiems pasiekti nieko nereikia gai
lėtis. Jei, pagaliau, vyrai karo frontuose savo gyvybes 
UŽ tuos idealus guldo, niekas neturi murmėti, jei tuo 
tarpu sunkiau padirbės, jei jam mokesčių našta padi- 
dšs.

^Amerikos pergalei, nešančiai laisvę visoms tautoms 
ir gerovę visai žmonijai, mes nieko nesigailime ir nesi- 
gsftėsime, me® viską tam aukojame ir aukosime.

Prisirengimas rinkimų kovai
ldward J. Kelly vis tik ‘‘sutiko” vėl statyti savo 

kandidatūrą j Chicagos miesto mayorus. Ir geni. De
mokratų partija kažin ar būt galėjusi surasti geresnį 
kMdidatą.

Respublikonai, sužinoję, kad Ed. J. Kelly tikrai bus 
kandidatas, greit pamainė savo partijos kandidatą. Prieš 
keletą savaičių buvo pasirinkę Roger Fagerty. Bet jis 
pasirodė persilpnas. Dėl to jį pakeitė kitu kandidatu — 
George B. McKibbin, valstybės finansų departamento 
direktorium.

Respublikonai, tiesa, turi ir daugiau kandidatų, bet į 
jlUJs nedaug dėmesio tekreipiama.

Tad, išrodo, kad būsimų rinkimų kovai Chicagos po-

UUnaa partijos jau yra pasiruošusios. Kova bus nemen
ka.

Nauji patvarkymai tikybos reikalu Rusijoje
Komunizmo nusistatymas religijos atžvilgiu mums 

žinomas. Tačiau Rusijos žmonių nepasitenkinimas dėl 
tikybinės priespaudos ir užsienio protestai privertė bol
ševizmo vadus daryti šioj srity kai kurių nuolaidų. 
Amerikos spaudoje pasirodė žinių, kad nuo 1930 rt. 
Sovietų vyriausybė padariusi tokias nuolaidas; bent ii 
dalies grąžintos civilinės teisės dvasiškijai, išimama iš 
apyvartos prieš Dievą piktžodžiaują vaidinimai ir fil- 
mos, nebebaudžiami bažnytinei bendruomenei priklausą 
armijos ir civiliniai tarnautojai, pataisomi kai kurie 
vadovėliai krikščionybei palankesne prasme, leista ga
minti ir pardavinėti tikybinius dalykus (pav. šv. pa
veikslus), nebetaip griežtai baudžiama, jei darbininkai 
šventadieniais iš darbo eina į pamaldas, įvestas šven
timas sekmadienio, Maskvoje atidaryta Dievo motinos 
šventovė £<u žmonių pamėgtu Marijos atvaizdu, žinomas 
ateistų agitatorius Dimitrova® pašalintas nuo radijo 
programų, Lenkų kariuomenės įguloms Rusijoje leista 
turėti kapelionus, nesipriešinama, jei armijoje tarnau
ją popai teikia religinį patarnavimą kariams fronte, kai 
kurie Vakarinės Ukrainos dvasinių seminarijų moky
tojai gavo tarnybas sovietų universitetuose, nutrauk
tas spausdinimas visos eilės prieštikybinių Leidinių, so
vietų spaudoje kartais užtinkami palankesni posakiai 
apie “religijos vaidmenį”. Tačiau Sovietų Rusijoje dar 
toli gražu iki pilno reiiginės laisvės; Rusija vienintelė 
šalis, kur negalima laisvai* platinti šv. Raštą. Rusijoje 
tikintieji negali leisti savo knygų nei laikraščių, negali 
ten Laisvai vykti dvasininkai ir organizuoti pamaldas, 
nei laisvai, ypač vaikus, mokyti tikybos. Daugybė dva
sininkų dar tebėra kalėjimuose, dauguma cerkvių bei 
bažnyčių tebėra uždarytų, jokios religinės organizaci
jos viešai neleidžiamos.

Dėl bendros veiklos
A. L. R. K. Federacija yra šalinirikė vieningos ir stip

rios visų lietuvių veiklos Amerikos-pergalei ir Lietuvai 
išlaisvinti. Dėl to dar 1940 m. jos iniciatyva buvo su
organizuota Amerikos Lietuvių Taryba, kurios vaid
muo ir reikšmė kasdien didėja. Dėl to paskutiniame 
ALRKF susirinkime dėl ALT ir, apskritai, dėl Ameri
kos lietuvių veiklos buvo daug ir rimtai svarstyto. Ma
nome, kad nebus pro šalį malonius skaitytojus supa
žindinti su pareiškimu, kuris buvo priimtas tame suva
žiavime. Štai jis:

Atsižvelgiant į tai, kad yra susidarę keli lietuvių 
vienetai politinei lietuvių akcijai, bet nė vienas iš jų 
neišaugo į stiprų, veiklų ir visus grupes jungiantį 
centrą, kurio reikalingumą jaučia ne tik skaudi šian
dieninė Lietuvos padėti®, bet ir visi laisvuose kraš
tuose gyveną lietuviai, norį visu kuo prisidėti prie 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atstatymo, dėl to 
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba savo susirin
kime, įvykusiame 1943 m. sausio 7 d. /Hotel New 
Yorker, Nevv York City, nutarė:

KADANGI Amerikos Lietuvių Taryba, nors ir yra 
susidariusi iš pačių didžiųjų mūsų organizacijų ir 
reikšmingųjų Amerikos lietuvių grupių, neparodė pa
kankamo veiklumo nei politinėj Lietuvai gelbėti ak
cijoj, nei nuo karo nukentėj'usiems Šelpti, nei Ameri
kos visuomenės informavimo atžvilgiu;

KADANGI ligšiol veik vienai A. L. R. K. Federa
cijai reikėjo finansuoti ir Lietuvių Kultūrinį Institu
tą ir trępntinių šalpos darbą, neskaitant šaunaus Ku
nigų Vienybės centro veikimb per Vyskupų Komi
tetą;

KADANGI kitos.lietuvių grupės, įeinančios į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, ligšiol vi® nepajėgė saVo da
limi finansiniai prie ALT darbų prisidėti ir tai la
biausiai trukdė išauginti vieningą ir stiprų lietuvių 
centrą;

KADANGI šie karo metai gali būti lemianti ir ga
li iškilti didis reikalas būti prisirengusiems ginti lie
tuvių tautos tęises tarptautinėje arenoje ir, kad tai 
pareikalaus visų gyvųjų lietuvių pastangų, dėl to 
Federacijos valdyba ALT daro tokius pasiūlymus:

1. Įsteigti bendrą fondą Amerikos Tarybos dar
bams finansuoti ir Lietuvos Nepriklausomybės ak
cijai remti. \

2. Pravesti didelį įsteigto bendrojo ALT fondo 
vajų, pradedant jį nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo 25 metų sukakties minėjimo — nuo va
sario 16 d.

3. Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo dienos 
minėjimo pelną skirti ALT fondui.

4. Iš susidariusių lėšų tuojau įsteigti bendrą Lie
tuvių Informacijų Centrą, kurs leistų dažnus biule
tenius arba komunikatus anglų kalba apie Lietuvos 
atstatymo reikalus ir dirbtų kitus naudingus ir rei
kalingus mūsų tautai gelbėti darbus.

Pažymėtina, kad Federacijos valdyba Amerikos Lie
tuvių Tarybai paskyrė iš iždo šimtą dolerių. Vadinas, 
praktišku būdu paremta Amerikos lietuvių bendrosios 
veiklos reikalai.

.OFT

lumnai

Kj&o T. X
čuėatų valdžia .

Chleagos bolševikų laik
raščio komisarai išsitraukė 
ir tiesą pasakė: okuopantų 
“valdžias” “ftučalų” termi
nu apvainikavo. Esą, “Japo
nų čučalų “valdžia” Nankin- 
ge paskelbė karą Amerikai 
ir Anglijai. Tos “valdžios” 
tariamas prezidentas Wang 
Chiang-Wei (kaip, Paleckis 
ar Gedvilą Kuibiševe — Re
dakcija) sulojo šuns balsu, 
pagal instrukcijas savo ja
poniškų bosų”.

•
Japoniški bosai instruk

tuoja savo čučalas Nankin- 
ge, Manchuko ir kitur, o ru
siški bosai komandavoja sa
vo čučalas Kuibiševe, Mask
voje ir kitur, o “Vilnies” nu
mylėtas cučalų-čučala yra 
Paleckis, o jo adjutantas ėu- 
čala Gedvilą; gi jų čučalu- 
kai yra Prūseika, Andrulis, 
Bimba, Mizara ir kiti sveti
mais aprėdalais aprėdyti ro
botai — Charlie McCarthes 
— pardavėjai ėūčalų balsų.

Toliau “Vilnies” Čučala 
rašo: “Tas, žinoma, neturi 
jokios praktinės reikšmės, 
nes Wang Chang-Wei tupi 
japonų kišenėje“ — taip, 
kaip čučalos Paleckis ir Ged
vilą tupi rusų kišenėje. “Tas 
nieko daugiau neparodo, 
kaip tik tai tą, kad tr tarpe 
kinų yna kvislingų” — A la 
Paleckių, Gedvilų, ir kitų ču
čalų. “Wang Chang-Wei val
džia tiek reiškia, kiek devin
tas’ vanduo nuo kisieliaus”.

“Devintas vanduo nuo ki
sieliaus” o gal ir nuo k&n- 
taplių — čučaloms ir kvis-

Z/

Ul|h>

Po svietą pasidairius
Kalėdų prezentui Ignas Ka- 

tulis savo žmonai nupirko 
brangų furkotį. Per Kalėdas, 
Naujus Metus ir kiekvieną 
sekmadienį bei pasitaikusią 
proga žmoną, įsivilkus į 
furkotį, eina kaip papūga, 
dairydamosi į visas puses, ir 
gėrėdamosi, kad kiekviena 
moteris ir mergina ją stebi. 
Vakar per vakarienę ji sako 
savo vyrui.

— Irgi, nesuprantu, kas 
su tavim yra. Visos moterys, 
pažįstamos ir' nepažįstamos, 
negali atsigrožėti majno fur- 
kočiu ir komplimentuoja, o

tu iki šiol dar nei vienu žo
džiu nepagyrei?

— Matai, atsakė jai vy
ras. — Jos gali girti ir 
komplimentuoti, nes joms 
neskauda. Aš gi dar tik pu
sę už jį užmokėjau...

hngams matomai, Labai pa
tinka, jie jį laižo pasigar
džiuodami. Tarpe Wang 
Čhang-Wei ir Justo Palec
kio jokio esminio skirtumo 
nėra, jie abu yra okupantų 
tarnai, begėdiški oportunis
tai, savų kraštų ir savų tau
tų priešai.

r
Vabalas Chicagos bolševi

kų dienraštyje nori įtikinti, 
kad gen. Vitkauskas yra “su 
lietuvių liaudim’ ’.

Tai didžiausia nesąmonė.
Vitkauskas niekuomet ne

buvo su lietuvių liaudimi ir 
dabar nėra. Jo buvimas su 
“kvislingais” Paleckiais, Ge 
dvilals, Vabalais ir Bimbo
mis, tai nereiškia buvimą su 
mūsų tautos liaudimi. Vit
kauskas, kaip ir kiti jo drau
gai lietuviai bolševikai, yra 
lietuvių liaudies priešai, jos 
p&rdavikai.

Pradžios mokyklos moky
toja aną dien pasišaukia O. 
Pamarienę ir sako:

— Tamstos Juozukas yra 
labai gabus vaikas, tiktai iš 
dykęs. Visa dariau, kad jį 
pataisyti ir nieks negelbsti. 
Patark man, kas reikia da
ryti?

Daryk su juo kas pa
tinka, — atsakė Pamarienė. 
— Aš turiu didesnį triabelį 
su jo tėvu.

Maikio Brovoro galiūne 
aną vakarą susimušė du vy
rai. Reikėjo kelių vyrų, kad 
juos atskyrus. Kai jau vis
kas buvo over, vienas kos
tiumėlis- sako:

— Aš maniau, kad jiedu 
yra neperskiriami draugai...

— Na, aišku, kad nepers
kiriami, atsakė Bravoras. 
Matai, susimušus reikėjo net 
kelių vyrų, kad juos perskir 
U a

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa
jamų. — Ftost.

Dievas išgydo, gi dakta- , 
ras pasiima atlyginimą. — "5
B. Franklin.

Visuotina santarvininkų ofensyvą
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LIETUVIU TREMTINIŲ SIBIRE REIKALU
Jau beveik du metai, kai riausybė, nors į dalyką žiū- 

12,000 mūsų brangios tėvy- ri kitaip, vis dėlto iiuo me- 
nės brolių kenčia ištrėmime tu nedarys kokio nors dides- 
Sibire. Jųjų padėtis yra la- nio spaudimo sovietams, nes 
bai liūdna ir tragiška. Ne- jie yra ne tik oficialiai, bet 
gailestingo barbaro išplėšti ir realybėj mūsų alijantai. 
iš gimtosios pastogės, t i e Tremtinių sugrąžinimas Lie 
vargšai jau baigia išmirti tuvon, žinant apvąrktiną ru- Į 
arba greit prie to prieis, jei sų susisiekimą, būtų taipgi ; 
laiku nebus jais pasirūpin- fiziškai neįmanomas daly- į 
ta. Kai kurie iš jų, tiesa, kas. O pagaliau juk dabar- i 
kreipėsi į Amerikoj gyve- tinė Lietuva yra kito nema ;
nančius gimines ir gavo 
nors šiokią tokią paramą. 
Dauguma gi yra palikti ak
lam likimui ir jųjų dalia y- 
ra tikrai apverktina.

žesnio despoto rankose. Tai
gi tas dalykas bent šiu-o mo
mentu turi būti padėtas i 
šalį.

Kadangi repatriacijos 
Amerikos lietuvių pastan-1 klausimas atpuola, kai kajri 

gos pagelbėti kenčiantiems i bando siūlyti tremtinius pa- ' 
imti j Ameriką. Pradžiai siū-

FILMŲ ŽVAIGŽDES BYLA į MŪSŲ MOTERIS
Gyvename toki laikotarpį, r mėti Lietuvos nepriklauso- 

kaida viso pasaulio jėgos mybės šventės minėjimą, 
įtemptos ir lenktinuoja, kad Taip pat kiekviena gera Be
laimėti kovą. Skirtumas tik tuvė moteris turi ne tik pati
tame, kad vieni puola, kiti 
ginasi; vieni nori apip’ėšti ir 
paverg.i žmogų, taip kad

dalyvauti aname minėjime, 
bet ir kitus raginti.

Didžiulis tos šventės mi-
jam nei žmog.škų teisių ne- Į nSjimMjvyke vasario 14 d
benori pripažinti, kiu gi gi- Orchestra Hali. Tad iš ren- 
□a laisvę, demokratiją irlgim(> komiteta3i vjsas 
žmogaus teises, palies Pa- įn]kime bilietų jr pIatinkime 
sanho Kūrėjo jam suteiktas. taip kad kodaugiau8ia 
Mes esame gynimosi pusėje
nes esame priešų užpulti.

nių turėtų progą toje šven
tėje dalyvauti. Prie įžangos, 

Kada mūsų sūnūs su gink- dar f. 3avo geroa lietuvt5kos 
ta rankoje žūsta karo fron- širdjes pridJkinlc ir auka 
te. kada mūsų vyrai dirbtu- ku.d taip reikalinga Liet„. 
vese dirba karo pabūklus. VQS laisvSs atstatym0 reika. 
kuomi gi mes, moteris, gali- ,

ErrolEiynn, filmų aktorius, ir'jo advokatas, Jerry Giesler (kairėje) susirūpinę, ka me prisidėti prie tos kovos m
broliams Sibire kolkas yra 
tik formavimosi stadijoj.
Tiesa, pavieni individai, y- 
pač tie, kurie turi ištremtų 
jų adresus jau yra pasiuntę 
pinigų ir kitokių reikmenų, 
bet tai yra tik ant pirštų 
suskaitomi dalykai. Plates
nis darbas, kiek matosi iš 
spaudos ir privačių pasikal
bėjimų, yra labai nežymus. o_____  r--------------------------------- T., .
Didžiausią iniciatyvą šiuo! Antra, nors ir labiausiai lo-j^a&’ YPa^ Kur susiduria ke- žinios rodO, kad ir paskuti- je, Marseille mieste Lietu- Baes^ V1SOS ufime * is. a įr tėvynės laisvę. LaisvntČ,
klausimu yra parodžiusi Ku-i giška atranka žiūrint iš mū-|lil* politinių pakraipų žmo-' niai siūlai, kurie dar vis mus vos garbės konsulu buvo puošniuose ir kituose pato- -------------------------------------------------

nifų Vienybės'centro valdy-' sų pusės, gali būti absoliu-Į nės> Plastai baigdavosi riša su broliais tremtiniais Henrikas Mallet. Vokiečių gurnuose turime susivaržyti, _
ba, kuri jau antri metai tu- čiai nepateisinama vietoje1 &inčais- įžeidinėjimais ir ga- greitai gali būti visai nu- spaudžiama Vichy vyriausy- i1 tuos pmigus skirti U.S.A.

loma pargabenti bent kokį da ErrjI F1ynn’° byla pradėta svarstyti Los Angeles teisme. Flynn kaltintoja Peggy fejmėjimo ir aavo tėvynės Pavarčius istorijos lapus,

10 svarbesnių asmenų. Ro
dos jau ir konkrečių žygių 
yra daroma šiuo reikalu. 
Mano nuomone, tas planas 
skamba labai ideališkai, bet 
jis yra labai nerealus ir tik-

La Rue Sitter’ee, nepilnametė (dešinėje), šypsodamosi apkabino savo tėvą, ttilliam Lietuvos išlaisvinimo ypač mes matome, kad visas mūsų 
C. Satterlee, kada buvo traukiamas žinioms šis paveikslas. metų Lietuvos laisvės tėvynės kelias nusagstytas
--------------------------------*— -------------------------------------------------------------------------------------------------------- paskelbimo sukakties pro- didžiausiais pasiaukojimaia

ga Tad ir mes, nežiūrint kiek
, darbų beturėtumėm, kaip

Progų yra visokių. Mums, gunku būtų ir kas ką bepa-

gal, daugiau yra žinomos sakytų, jauskime pareigą
^i°8 — Am. Raud. Kry- aukotis už kilnius idealus, už

rinktų a'itinkamą komisiją Kas link paties realaus Al-f jai aračfaun 
arba patvirtintų tani darhvi pašelpimo darbo, nėra rei- W

jšu esamą kokią komisiją, kalo čia daug apie tai rašy- Lietuvos konsulą
rai nevykintinaa. Pirmiau-1 *“*P P»»- A L Tarybą: Pra- ti. Visiems yra aišku, kad ... . .
šia kaip ir ant kokio pa-'eitis t>etgi parodė, kad bet- kolkas dar nėra vėlu tą dar- Pldnclllc iTlIcSIC
grindo padaryti tą atranką koks platesnio maštabo dar- bą atlikti. Tačiau vėliausios (LKFSB). — Prancūzijo- ^aus darbai, prie kurių tiesą, už Amerikos pergalę
6 H J , _____» .v-  . , . , __ ______□ _ 1 J ij.   „l... i; . »•»_____ 5,1 »• 5 m o a viena turimo rhotio Pn.1 .

ri net tam tikslui specialią tremtinių akimis žiūrint. Gi 
Lietuvai Šelpti Komisiją, eu- palikti tą dalyką jų pačių

Iutiniu fiasko. Vis dėlto, Si
biro tremtinių gelbėjimo rei

sidedančią iš keturių asme- nuožiūrai, reikštų tą patį ką'katas yra ^oks neu,ra JS *r

kirpti. M. E. Klyse, Ameri- bė jau seniau buvo uždariu- ^aro Ponų pirkimui. Prisi-Į rU*.’ kas
can Express Co., New Yor- sį tą Lietuvos konsulatą, dėti prie kraujo legijono, galingas’ (La°-Tsė)-

ke, Rytų skyriaus vedėjas, Tačiau vokiečiai sužinoję, kuris Chicagoje yra organi
nę Jos tikslas yra šelpti ir visai nieko nedaryti. Juk, taiP tolimas nuo mūsų pri- neseniai privatiškai pareiš- kad konsulas išdavė pasą zu°3amas. kad stipriau atžy- REMKITE “DRAUGI"

vutiškų motyvų bei ambici
jų, kad jau rodos kur kur, 
bet čia tai tikrai ir mes lie
tuviai turėtume galutinai

ki* pripažinti, daug gero tuoj pat pasibaigtų koncen -' susitarti ir paduoti viens k i- sustabdyta. Taipgi, "Morld miestelyje Aix en Provence, 
jau padarė šiuo reikalu. , tracija ar karceriu. O jei ir t-am ranką. Bet jei tai at-, Tourist’’ Co., 1123 Broad-net0Ii Marseillės uosto. Kur

o,;....... . į daleistume, kad’pavyktų ke- siekti nepavyks, vis tiek dar way, New York, dar kolkas dabar areštuotą konsulą na-
Vis dėlto, lietuvių tremti-1 |e|.aį tremtinių išrūpinti vi- ba® turėsi Kūti, ir tikrai bus siunčia įvairltl3 nedidelius jI cįaį padėjo, neturime žinių.

nių gelbėjimo reikalas yra zag kenonpįnįgįus klau- tęsiamas žmonių, kuriems siuntinius Rusijon, pav., vais i ___________
ne vien tik Kunigų Vieny- simag kaip būtų gu parga I labiau rūpi tautos ir jost.us, drabužius, konservuotą, i i wur:ap.cwLic 

bės reikalas. Jis yra kur kas benimu į šią šalį. Atsimin- 'tremtinių likimas, o ne par- arba sumaltą maistą, ir ki-Į L“ill\Ų VyilO—
platesnės apimties dalykas1 kime kad karas nemažėja, I ti nės rietenos ir asmeniški, tuą smulkius dalykėlius. Pa-) fla|uAc narpičlrimac 
ir todėl turi rūpėti visai At | bet Jar labįau plečiasi ir kromeliai. nrastai nersluntimas kai I JMHCIJIVIIIIOJ

Lietuvą bei lietuvius kur tik jie tarp savęs susisiekti vi- 
jie bebūtų. Savaime supran- sai negali, ir nors mažiau- 
tama, komisija rūpinasi ir sias platesnio pobūdžio su- 
tremtiniais Rusijoj, ir, rei- sirašinėjimas ar pasitarimas

kė, kad kolkas dar yra gali vienam Lietuvos žydui, kaip 
ma su Rusija susisiekti ir mums -praneša, konsulą H. 
siųsti pinigus, bet tai gali Mallet areštavo. Paskutiniu 
būti bet kuriuo momentu metu kons. Mallet gyveno

lošt, a cough due to a cold—thaoks to the sooth- 
iug acticn of Smith Brothers Cough Drops. 
Smith Bros. Cough Drops rontain a special 
biend of medicinai iflgredients. blended wich 
prescription care. And they štili cott only M a 
box. T5rr, a niekt! ebteki that iicklt.

SMITH BROS. COUGH CROPS jį
BlACK OR HENTHOČ—5*TRA ARK

prastai persiuntimas kai

merikos lietuvių visuomenei cįvįijnių žmonių keliavimas Kartą kai jau turėsime a nuojia labai brangiai, bet! Vilniaus klausimu
neatsižvelgiant nei | parti- yra gahma sakytii jau ab. tiUnkamą komisiją tolymes- vi9Sį galimybė yra. Laiškais,
mus nei į politinius skir. j- goIiužįai suvaržyta8 Kur nis jos uždavinys bus išdirb- ir telegramomis susisieki-' (LK^)* The Pol^»h
mus. Pavieni asmenys čia logiškiau bent mano ti smulkų planą, kaip kon- mas su Rusija taipgi dar nė- review isspausdin-o gen. Si- 
nieko nenuveiks; užtat dar-1 nUQmone Wų rūpintis Si. krečiai sukelti tam tikslui ra nutrauktas, žodžiu, prie I korski° pasikalbeyrmą 

bas automatiška1 krinta ant biro tremtinhj p,lgribėjim i lėša% ir kaip jos bus daduc &er4 ir rimtos organi-
didfaųjų Amerikos lietuvių , viet4)je< žinoma, tai būtų tik tos kenčiantiems broliams. zacijos dar daug daug gero

.1 organiza laikino pobūdžio darbas, bet j Abu šie dalykai kolkas dar 
ciję kurios turi ne tik a.ti- jeį geraį jia yfa ganft ir neleng.

Everybody ravės about your
Ja

salads, Peg.V/hat's the secref?
___________________________________________su

spaudos atstovais. Į kores
pondento klausimą, kaip 

yra galima nuveikti, reikia Jenkija žiūri į lietuvių siekLj 
tik pasišventimo ir energi- mus Vilniaus klausimu, 
jos. Darbas nebus lengvas.1 Lenkijos premieras atsakė*, 
ypač žinant, kad konkretus “Aš reprezentuoju (atsto
jo realizavimas kris ant ke- vauju) Lenkiją, kokia ji bu-^ 
lių pasišventėlių pečių, t.a-, v°. ka> jų užpuolė vokiečiai, 
čiau jis yra begalo kilnus ir ir ne man priklauso sugesti- j 
idealistų tikrai atsiras. Rei- jonuoti kokius teritoriali- 
kia tik sveikos iniciatyvos nius pakeitimus”.
ir platesnės visuomenės pa- į ----------------------
galbos. Tvirtai tikiu, kad Jei turi seno metalo — ati

tinkamus finansinius ištek- , ,aba. da . a,_
ta, bet taipgi ir plačiosios neSU ne tjk Lietuvos at5ta.

r * tymui, bet net ir jos Nepri-
Pirmiausia kas link paties' klausomybės atgavimui. Vie 

piano. Ko siekti, kokios prie tai būtų įrodymas, kad įvairias įstaigas ir vargin- 
monės tam pavartoti?! Tik mes nesame rusai, o antra, ti dvasinę bei pasaulinę vy- 
du tikslai čia gali būti: 1. i tai būtų savotiškas laidas, rlausybę mažai ką reiškian- 
repatriacija; ir 2. palengvi- ir garantija, kad mes esame , ėiom “audiencijomis” ar 
nifnas jųjų gyvenimo sąly-! vieninga ir tautiškai sąmo-; “memorandumais“. Ypač la- 

gų vietoje. Lietuvių tremti- ninga tauta, o ne savanau- bai reiktų vengti paralelu--! metai atneš daugiau nau- į duok karo reikalams 
nhį sugrąžinimas tėvynėn džių ir nesusipratėlių masė. mų įr savotiškų varžytinių, i doa ne mūsų kultūriniam į 
dabartiniu metu atrodo vi-j Ryla k|aū8imaa kai t kurios jau nekartą yra la-; "“T* 
sai neįmanomas. Mat, rusaijdarba3 tud bflti ^..tai neigimai atsiliepusios į ^P8‘ J>e kuę kas ma^

lietuvius skaito savais pilie- v. .. .... mūsų kultūrinį bei politinį kmesni ir musų kenčiau-
čiais ir todėl visai nenorės prestižą amerikiečių tarpe, tiems broliams šaltajame Si-
kalbėti apie kokią nors re* ’ / Kur kur, pet prie šio darbo, bire. Dr. Juozas Budrys j

pltriacijią, kas reikštų jų V*8OS Amerikos lietuvių or- būti nei mažiausio j
pačių vidaus politikos dis- ganizaeijos bei Susivieniji- ambicingumo ar susishaldy- '
kreditavimą. Amerikos vy-| mai susidėtų draugėn ir IS- mo. SKELBKITES “DRAUGE”

vai išsprendžiami, bet visgi 
yra geriau veikti planingai 
nors ir pamažu, negu vie- 
nam ar keliems bėginėti po

WU£K STLDI
1145 jS ' 1

ADVYNCHI PllOTiMiRAI’HY 

rOHhiHl.t: »*KI<
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OF GOUO ARE AMONG THE 

SUaViVlNG RCUC5 OF THE 

MOST AHC1EN1 CIVIUZATtONS 
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MKLIONS A<MII—Miracle Whip does work U'onders 
■with salads! A uniųuc combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.

MIRACLE WH!P! 
Ils different fiuvor 
always makes a hit.

r LIFE’S BYWAYS
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CHICAGOJE IR APYUNKESE
REKORDINIS VARGDIENIŲ SESERŲ GILDOS 
AUSROS VARTŲ PARAP. SALĖJ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 13 dienos pramoga davė pelno 
$330.10 ir garbės nare įsirašė Elz. Sereikienė 
įmokėdama $50.00. - Arbatėlė sausio 3 d. 
davė pelno $102.00. - Įsirašė nauju nariu. - 
Rengiamės prie seselių sutiktuvių.
Vargdienių Seserų Gildos vo prinešta spaudoje, išėję

’š Moterų Sąjungos 
55 kuopos veiklos

West Side. — Seniai laik-

Apaštalauja ir aukoja Pilietybės Knygutė Ir Ekonomija

susirinkimas sausio 12 d. 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos salėj, VVest Sidėje. 
buvo rekordinis tuo, kad ja
me padaryta gražių nutari
mų, išgirsta puikių ir sek- 
baingų raportų iš įvykusio 
vakaro gruodžio 13 d. ir ar 
batėlės sausio 3 d.

į Dėdės Šamo kariuomenę 
atsisveikindami su tėvais ir 
draugais, įsirašė nariais i 
Vargdienių Seserų Gildą, ir 
prašė juos prisiminti savo

Cicero. — Tarpe kitų drau 
gijų čia gyvuoja ir Maldos 
Apaštalavimo Draugija, ku- 

raščiuose be’imatė žinučių rj gįuo metu turi per 180 
■š sąjungiečių veikimo ir at- narįų
"odytų lyg jų nėra. Bet jos Pastarame susirinkime, 
kaip gyvavo, taip ir toliau apsvarsčius draugijos reika-
■ų veikimas tęsiasi. :,us iškikusyta laiškai ir nu-' kvieči,'mi daJyvttuti.

Tiesa, praeitais metais, tarta: kun. Leketą, kurio’
jausta mažesnis veikimo pui primicijos bus sausio 31 d., 
sas, bet tam buvo ir prie- gv Antano bažnyčioje, pa 
žasčių. Vienos narių sirgo, sveikinti su $10 auka. 
kitos paliko mūsų koloniją Taip pat išrinkti atstovai 
ir pasitraukė iš veikimo. Y- į būsimą Tėvų Marijonų Ben 

dradarbių seimą ir paskirta 
aukų $5. Knygų revizijos ko 
misija padarė pranešimą 
kad praeitais metais įplau 
kų buvo $196.46, išlaidų tu
rėta $156.32. Ižde randasi 
$19.48.

Išklausyta pranešimai

patingai kuopa apgailestau 
ja netekusi savo veiklios na
rės Monikos Petraitienės, ku 
ri su savo sūnumi išvyko pas 
vyrą adv. Juozą Petraitį j 
San Diego, Cal. Bet džiau-

maldose. Koks tai gražus ir ig-įamės tuomi, kad ji nenu
traukė ryšių su sąjungietė-jaudinantis įvykis. Pasitiki

me, kad Dievas juos laimins
Taip pat Veronika Kataus- j toli gyvendama, 

kienė, klebono kun. Kataus-

n
mis. Priklauso kuopai nor3; nutarta dėtis prie ruošiamo

jo Lietuvos Nepriklausomy
Susirinkimą pradėjo dva 

sios vadas kun. J. Dambraus ko m°tinėlė aukojo $1.09. 
kas, o nu* la rimų raštininkas

Priešmetiniame susirinki- j kės 25 metų iubiliejaus, prie 
me gruodžio mėn., apkalbę- pagreitinime Labd. Sąjungos 

Taip pat nuoširdžiai ačiū jus bėgamuosius reikalus darbų pastatytoje senelių
perskaitė protokolą iš pra- Mrs. Jankevičienei, 6035 S., valdyba, vienbalsiai užgirta' prieglaudoje, ir kitų kilnių 
eito susirinkimo, kuris bu- 49th Ct., iš Cicero, už dova- senoji būtent: dvasios vadas į darbų, 
vo priimtas kaip skaitytas, ną, kurią ji laimėjo gruodžio klebonas kun. J. Dambraus-1 Ant galo išklausyta ava 

Visų pirma pirmininkė J. 13 d. ir paaukojo tuos $3.00 kas, MIC., pirm. S. Sakalie- Į si03 vado klebono pamok} 
Mačernienė patiekė raportą seselėms. ’
iš gruodžio 13 dienos" vaka-; Sudėjus viską į krūvą, su- 
ro, kuris pasižymėjo nepa- daro $486.10. Tai rekordinis
prastu pasisekimu. Pelno tą I susirinkimas, kad tiek daug j Karlavičienė, iždo glob 
vakarą pasidarė $330.10, ir i turėjo įplaukų į Vargdienių Jasnauskienė, tvarkdarė

nė, vice pirm. M. Aitutienė, j maL kurie narių tarpan po. 
nut. rašt. I. Aitutytė, fin. | sėjo dar daugiau pasiauKū 
rašt. E. J.urkštienė, ižd. E

M.
O.

Budrikienė.
Pirmininkei padėkojus vi

jimo ir pasišventimo malda, 
ir darbui, kad Dievas grei
čiau grąžintų pasauliui tik
rą taiką. A. Valančius

Bridgeport. — Sausio 14 
d. Lietuvių Auditorijos sve
tainėj įvyks 11 Wardo Lie
tuvių Demokratų organiza
cijos metinis susirinkimas. 
Yra labai daug svarbių rei
kalų aptarimui. Visi nariai

Korespondentas

Neseniai parašyta piliety
bės knygutė, kuri yra garsi
nama lietuviškuose laikraš
čiuose, sudarė nepaprastą 
sujudimą. Yra malonu, kad 
žmonės žingeidauja ta pilie
tybės knygute, kuri aiškina 
.apie Amerikos valdžios funk
cijas.

Šiandien mes esame karė-

bus jums prisiųsta. Sis yra 
tik patarimas palengvinti ir 
sutaupyti jums brangaus 
laiko.

Adv. Charles P. Kai.

Marąuette Park. — Lie-1 je įr net būtinai reikia skai
tovių Demokratų 13 Wardo Į tytis su ekonomišku gyve- 
susirinkimas bus sausio 14 j nimu negu kada buvo pir- 
d. 8 vai. vakare, parapijos i miau reikalinga. Keletas 
svetainėj. Šis susirinkimas žmonių atvažiavo asmeniš- 
bus labai svarbus, nes bus kai į raštinę, gal tolokai, kad 
renkama valdyba 1943 me- • įsigyjus šią knygutę. Todėl, 
tams. Visi nariai atsilanky-1 būtų patartina gyvenan* 
kitę ir naujų atsiveskite. Iš- j tiems toliau, kad jūs prisiųs- 
girsite pranešimą iš politi- Į tumėte 35c konverte su jūsų 
kos lauko ir indorsuosime prašymu ir šita knygutė
kandidatus būsimoms nomi- ____________________________
nacijoms ir pakalbėsime a-Į Kvailys gali daugiau už- 
pie balandžio m. rinkimus, duoti klausimų per valandą,
kurie bus gana įdomūs.

Rašt. J. A. Vilkišius
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis). ,

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942 
Paradyta Adv. CHARLES P. KAL 
“THE BASIC PRINCIPLES

OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

Si knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, Ir yra ne
vien nepllleėlams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žlniojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžią. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių lr anglų kal
bose, kurie yra
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra Sftc.

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

Chicago, Illinois

Charles P. Kai

įsirašė į garbės nares Elz- i Seserų Gildos iždą. 
bieta Sereikienė, įmokėdama Tšd. dar kartą, priimkite 
$50.00. Bendrai, vakaras da- visos ir visi nuoširdų lietu
vė pelno $380.10. Tai tikrai višką ačiū nuo Vargdienių darbus visos pasiryžo ir to-, 
gražios sėkmės. Už tai nuo- Seserų Gildos, kurie tik ko- liau sutartinai darbuotis są- globėjo šventei
širdus ačiū priklauso visoms1 kiu būdu prisidėjo prie šios jungos labui. Tiktai pagei- Bridgeport __ Lietuvos 1
ir visiems, kurie tik kokiu taip didelės sumos pinigų dauta ir prašyta, kad visos j globėjo, šv. Kazimiero, šven- 1 
būdu prisidėjo prie pramo- • sukėlimo. Vargdienių Sese-Į narės lankytų kuopos susi- ;tg pripuola kovo 4 d. Fede-! 

rys savo geradarių niekados 
neužmirš,_o ypač tos dvi se
selės tremtinės, kurios ne
užilgo atvyks į Dėdės Šamo nę, O. Aleknienę ir visas vnl- 
laisvą šalelę. dybos nares susirinkti pas

Buvo kalbėta apie sutik- save užsikvietė iždininkė E.
Nuoširdžiai ačiū visų kil-!. tuves dviejų seselių iš Ar- Karlavičienė, kuris įlvyko 

nių darbų rėmėjai Antaninai gentinos. Tam darbui išrink- gruodžio 29 d.
Leščinskienei, už auką gruo-j ta komisija: dvasios vadas Perbėgus kuopos finansi- 
džio 13 dienos parengimui i kun. J. Dambrauskas, J. Ku-j nį stovį pasirodė, kad ižde 
ir talką knygučių tikietų pla- likauskas. J. Mačernienė, O. dar randasi keletas desėtkų 
tinime. i Vilimienė, A. Kilienė, K. Ma-

Kitą raportą patiekė A.jčernis, A. Pukelienė, J. Ra-

gos surengimo; labai ačiū 
Jonoiir Antaninai -«ftik»lė- 
nams, už suteikimą savo ma
lonios pastogės šiam gra
žiam ir taip reikalingam tik
slui.

Pukelienė, kurį papildė A. j 
Kilienė iš arbatėlės, įvyku
sios saurio 3 d., kur irgi tu
rėjo gražias sėkmės, būtent

gauskienė, M. Petkienė ir B. 
Ruibienė. ši komirija suda
rys visus planus ir pasikvies 
dar ir daugiau narių į talką

$102.00. Ištikrųjų, tik rei-. iš tų kolonijų, kurių narių 
kia stebėtis, iš kur atsiran- nebuvo susirinkime. Vienu
da tiek nuoširdžių prieteliiį, 
kurie taip gausiai aukojasi. 
Matyt, Vargdienių Seserys, 
karštai meldžiasi už savo 
geradarius, kad susilaukia 
iš Dievo tokių gausių malo
nių.

Taip pat šiame susirinki
me pastangomis A. Puke- 
lienės įsirašė trys nauji na
riai: Ona Rudminienė, Sta
sys Pūkelis ir Edvardas Pu-

žodžiu, sutiktuvių darbas 
iau pradėtas; neužilgo su
žinosite dieną ir vietą.

Nesiradus daugiau svar
bių reikalų, susirinkimą bai
gė dvasios vadas kun. J. 
Dambrauskas dėkodamas vi
siems už tokią gražią para
mą. J. K.

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir

kelis. Abu jaunieji Pūkeliai tuos, kurie jį persekioja, 
praeitą savaitę, kaip jau bu-! (Marcua Aurelius).

soms už praeities grožius LlCtUVOS

rinkimus.
Finansų knygų patikrini

mo komisiją — J. Klikūnie-

dolerių, nežiūrint praeitais 
metais didėlių išmokėjimų 
bei aukojimų.

Mūsų iždininkė, kaip ir 
jps vyras M. Karlu,vičiua 
susirinkusias vaišino tikrai 
karališka vakariene, už ką 
kaip pirmininkė ir visos su
sirinkusios nuoširdžiai dėko
jo ir linkėjo Karlavičiams 
sėkmingiausių Naujų Metų 
Beje, be komisijos ir valdy
bos dalyvavo ir viešnia są
jungietė Margarita Dobra- 
valskienė, kuri pažymėjo, 
kad jei tik sveikata leis, pri
sidės kuopos veikloje.

Lai 55 kp. sąjungietėms 
šie metai būna našesni, lai
mingesni ir paskatinantieji 
daugis u aukotis Moterų Są
jungos gerovei. Ta pati

racijos 26 skyrius, prelatui 
M. Krušni patariant, 1939 
metais įvedė paprotį globė
jo dieną, artimiausiame prieš 
kovo 4, arba po tos dienos, 
sekmadienyje paminėti baž
nyčioje pamaldomis prašant 
šventojo pas Dievą užtarti, 
kad pasigailėtų Lietuvos ir 
visos tautos sūnų ir dukte
rų, nežiūrint kur jie randa 
si.

Šįmet Federacijos 26 sk. 
Šv. Kazimiero dienos pami
nėjimas bus sekmadienį, ko
vo 7 d. Ta intencija .užpra
šyta suma Šv. Jurgio baž
nyčioje, 11 vai.

Gražu būtų, kad Federa-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvu Mėnesinių Išmokėjimu I
pąMMmOKITV PROGA DABARTINĖMS 

VllOAIMCIO RATOMH

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

1 k
kSafety

/%!a LlfilERAL EARNIHCS

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indeliai 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.
SENtAUMA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU PTNANSINR IŠTAIGA 

- M Metai Sėkminga Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and T OAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET *11S Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST

Town of Lake. — Karei
vių Motinų Klūbo susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 15 d., parapijos salėj. Vi
sos narės prašomos atsilan
kyti ir naujų narių pakvies
ti. Reikės pasitarti apie “bu
nco party”, kuri įvyks para
pijos salėj sausio 26 d.

Valdyba

cijos skyrius tą tradiciją 
kuo ilgiausiai palaikytų.

J. Šliogeris

ITCH CHECKID
-or Monay Raek

For quick relief from itching cauaed byathlete'etoot. ecabiea. prfnpie*aftd other itch£* 

conditiona. ūse pure. coolinę. mobeated. tiquid 
D.D. D.PMtCRirnON. A doctorg formula. 
Greaaelaes and stainleaa. Soothee. comforta and 
quickly calms intense itching. 35c tnal bottle 
proves it. or money back. Don't auller Aak your 
drugg. day for O. D. O. PRUCR'PTIOM.

.1

ŽYMIOS ARTISTES
ADELINĖ ZACH

(Mezzo-Soprano)

DAINŲ VAKARAS
įvyks

Penktad. vak., Sausio 15, 1943
Pradžia.- 8:15 vai. vakare 

KIMBAL HALL, — Jackson Blvd. ir Wabash Ave.

Turinys susidės iš rinkinio: Lietuvių, Lenkų, Žydų 
ir Grekų liaudies ir klasike* daftMĮ. *

Įžanga: .................................................... 55 centai ir $1.10

v

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,

JEVVELRY 
VlakM po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7M7

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 

WCFI„ 1000 k nMAIIOR rak. » vai. 
WHFC 1450 k ketvergaia 7 v. v.

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
Į Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimų

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tą j į METINĮ 
TfiVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2327 W. 23rd Place, Chicago, III., Va
sario 7 d., 1943 m.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis parapijos baž
nyčioje 10:00 vai. ryte. Šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų 
Bendradarbių, Geradarių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus 
pritaikintas prie šios dienos iškilmių.

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
2.-00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.

Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 
Kiekvienam iš jūsų gerai žinoma kokiems kilniems tikslams Fon
das buvo įsteigtas. XV-ame TT. Marijonu Bendradarbių Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chicagoj kaip tik gimė ši kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikymą bei kunigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje. Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (bent 5 dole
rius vadinasi Fondo Rėmėjai. Nariai gauna a. a. Kun. J. Navic
ko atvaizdą; jų vardai bus Seminarijos prieangyje iškalti; kas
met rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko laidojimo dienoje, šv. Mi
šios bus laikomos už gyvus ir mirusius Fondo narius.

Fondo Rėmėjai dalyvauja bendrose Seminaristų maldose 
ir gauna paveiksluotą a. a. kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą.

B&igkime tą kilnų pradėtą darbą tapdami to Fondo Na
riais arba rėmėjais.

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C.,

TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas
Seimo Rengimo Komisija.

<«
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Susipažinkite su "Lietuvaite'

CHICAGOS LIETUVIAI VĖL IŠGIRS ŠIĄ SKAMBIA. 
JUOKINGA, GRYNAI LIETUVIŠKA LIAUDIES 
OPERETE

Telpa "Draugo" koncerto operetės temos 
pasakojimas
Pirmą kartą teks Chiea

goj matyti šią 'Steponaičio 
(žodžiai) ir Žilevičiaus (mu
zika) operetę “Lietuvaitė”.
Ji bus atvaidinta “Draugo” 
koncerte vasario 21 d., Sokol 
salėje, 2345 So. Kedzie Avė.

Kad lietuviškoji visuome
nė arčiau susipažintų su šia 
operete, čia trumpai paduo- 
sim jos turinį.

Solistai, choras, šokėjai
Operetėje svarbias roles 

vaidina aštuoni asmenys. A- 
lenutės ir Igno rolės svar
biausios. Be solistų, daly
vauja grupė šokėjų ir cho
ras. Visame veikale yra 29 
dainos, kurių 13 dainuoja 
choras. Solo dainų yra 11, 
duetai 4, penkiese dainuoja 
1 kartą. Tas operetę padaro 
gyva, meniška, numarginta. 
Dainos skambios, liaudiškos, 
muzika gražt Visos dainos 
publikai‘suprantamos ir tei
kia daug pasigerėjimo. Ope-' 
retės eigą akompanuoja or- j 
kestras.

Veiksmas vyksta 
Lietuvos kaime

Ūkininko grįčia, į kurią 
susirinkęs jaunimo būrys 
linksminasi. Taip linksma, 
kad net ir seniai su jaunė j a. 
Dainos taip gyvos, kad net 
ir niūriausios, su devynio
mis pėtnyčiomis, minios no
ri šokti išgirdus:

“Šen mergelės, šen berne
liai.

Stokit visi jau į porą;
Šokit, sukit apkabinę,
Kas Julytę, kas Barborą”. 

Netrūksta ir juoko susirin
kusių tarpe:

“Ta-ta, dra-ta, ta-ta, ta-ta
Žydas barzdą krato, krato;
Ožys su ragais jam pokšt!
Žydas balon keveriokšt!”

Linksma, smagu 
Lietuvos kaime

Kas būtų jei jaunimas ne- 
simylėtų? Nebūtų ir vestu
vių.

Tam ir susirinko >kaimo 
jaunuomenė, kad pasveikin
ti Alenutę, kuri operetėj už

ima vieną iš svarbiųjų vie
tų, pasveikinti vi būsimomis 
vestuvėmis. Aišku, tokiame 
būrelyje netrūksta ir deg
tinėlės gomuriui pakutenti, 
kad “sklandžiau” ir “skar 
džiau” balsas eitų.”

Ne dykai užtraukia Tarš
kus valstybinės nešinąs su
grįžęs pas Banaičius (Ale- 
nutės tėvus).

Geroji gaspadinė
Kartais mumis kankina
Kai ji degtinės prašo.
Tai ir ausis aptašo...

‘ Elenutė’ ir “Ignas”

Susirinkusieji kažko lūkr 
riuoja. Mat, dar nepasirodė 
Alenutės mylimas Adomu- 
kas. Alenutė taip pat užsi
svajojusį Igfiu, kuris buvo 
prieš kiek laiko keletu kar
tų pas Banaičius užėjęs.

Kyla iš Alenutės ilgesio 
garsai:

“Kaip Ignelį pamatysiu
Jam vartelius atdarysiu
Ir gražiai jo paprašysiu
Kad nueitų prie šilelio...
Ten paskui ugnelę kursi m
Ir prie jos laimužę bur

sim...”
Bedainuojant įeina Ignas. 

Jaunieji nega'i savimi atsi* 
gerėti. Neužilgo Banaitienė 
pasigedusi savo dukros iš
eina jos pašaukti. Pamačiu
si Igną su Alenute sveiki
nasi su juo, bet įtariamai, 
ir prašo abu vidun. Alenutė 
ir Ignas linksminasi su su

sirinkusiais. Ignas net pa
dainuoja Alenutei:

“žinai mano širdį 
Ir balsą jos girdi 
Kaip plaka dėl tavęs karš

tai.”

Šaunu* Ignas

Tuo tarpu įeina apygirtis

gyti Dievo palaimos tolimes
niems darbams. Po Mišių

Į šv. bendri narių pusryčiai 
bus pas ramygalietę Anta- 

Pastaruoju laiku apie Ra-; niną Krotkaitę, 2140 West'
mygalos Aido Klubą mažai, 24 st. Visi klūbo nariai ir 
buvo girdėti. Atrodė, kad norintieji įsirašyti kviecia-

Ramygalos Aido 
Klūbo šventė

SKELBKITfiS “DRAUGE’

jis jau nebegyvuoja. Tikre
nybėje bet gi visai kitaip 

Adomukas, ir ištraukęs bon- [ yra. Kiūbas, praeity daug 
kūtę prašo svečių po vieną nusipelnęs, daug didelių dar

mi sausio 17 d atsilankyt) 
į bažnyčią, 6 pe Mišių J pus
ryčius. Klūbietė

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

- Bus perstatom^ -

OPERETĖ

II METINIAME 
K ONCE R TE

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

» ;

“L I E T U V A IT ft S” MUZIKĄ PARAŠĖ ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠE
VEIKALO VADftJAS
VEIKALO REŽISIERIUS

STEPONAITIS 
PROF. A. POCIUS 
IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDĖJA ....................... ........ L. PILIPONYTft-ZAĮKlENfi
“ELENUTftS” KOLŲ LOSIĄ IR DAINUOJA . . ONA PIEŽIENft 

“IGNO** ROLĘ LOSIĄ IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS
Chorines dalis atliks................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras
Bus puiki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

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

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiojo "LIETUVAITE".
, *• . K « • .

C.’ , . • •- ■ •

Sokol 
Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 196

Chicago, Illinois

išmesti. Ignui, kaipo išauk
lėtam inteligentui, toks A 
domuko pasielgimas ir sve
čių pritarimas jam pasibjau
rėtinas. Nustebęs į juos krei
pia:

— Negražu. Meskit tą blo
gą paprotį. Jaunimo susi
rinkimuose neturi būt svai
galai vartojami, nežiūrint ar 
daug, ar maža!

Alenutė tokiu Igno pasi 
elgimu įsižeidžia. Ignas ban
do Alenutę pamokinti, bet 
matydamas, kad nepaveik
siąs prisiartinęs prie lauko 
durų dainuoja:

— Kam tu užgauni
Mano širdelę
Kam tu nutrauki
Sielos giesmelę...
Niaukiasi veidas,
Silpsta ir aidas, —
Artinas greitai
Naktis tamsioji...

bų z finansavęs Ramygalos 
bažnyčios pagerinime ir pa
puošime, tebgyvuoja, tiktai 
pastaruoju laiku mažai ro
dė veikimo. Tai buvo dėlto, 
kad ramygaliečiai — klūbe 
nariai gyvena labai pasisklei 
dę po plačiąją Chicagą ir 
dabartiniu metu sunku vi
siems susirinkti, kad pasi
tarus savo reikalais. Pasku 
tinis klūbo viešas visuome
nėj pasirodymas buvo pager 
bimas ramygaliečio kun. K 
Barausko, kuris šiuo metu 
sėkmingai darbuojasi dien
raščio “Draugo” redakcijoj. 
Vakaras buvo tikrai šaunus.

Šiais metais kiūbas užsi
mojo daugiau veikti. Kadan
gi klūbui priklauso nesvy
ruojanti katalikai, tai, savo 
darbui, kaip ir dera katali
kams, pirmiausiai reikia pa
prašyti Aukščiausiojo palai

Kiekvienas, kas akylai 
mato ir pasiryžta, tas ne
jučiomis išauga į genijų. 
(BiCver).

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (Mahomedas).

WHOLESALE
LIUUOB 
ĮSTAIGA

Uveilojatne
po
Ohicago.

mos. Ir todėl sekmadienį, 
Nastutė bando perkalbėt i sausio 17 d. 10 vai. ryto,

Igną, bet jis liekasi neper
kalbamas ir išvyksta. Ale
nutė nusimena, bet atsime
na, kad Ignas dar norėjo au 
ja ypatingai pasimatyti. Da
bar išnyko pasimatymo vil
tis, nebent ji prie stoties nu
eitų jį sutikti. Bet Alenutės 
svajos užgniaužtos svečiams 
priminus apie jos artėjan
čias vestuves su Adomuku. 

Negali būti be žydelio

Kaimo žydelis pats save 
užsiprašo į balių. Ji pakvie
čia dalintis nauju džiaugs
mu. Žydui Adomukas visai 
nepatinka. Tai aišku iš jo 
kalbos:

— Nu, tam durna boba 
nori apženyt Alenutę su A- 
domuku. Ui, kad šimts pa
gautų. Jinai turi tokį puikų 
vaikiną Igną ir, mat, žiūre 
į tokį vėplą.

Svečiams bebaliavo jant 
žyds sau ramiai nuduoda 
miegąs. Tuo tarpu Tarškus 
ir Kulbienė (Banaitienės kai 
minką) tariasi kaip sukliu- 
dus Alenutės susitikimą su 
Ignu. Nutaria -sulaikyti Ig
no laiškus nuo Alenutės ir 
sugrąžinti jąm atgal, — A- 
lenutė tokiu būdu bus' mi
rus. Susikalba laikrodžius 
atsukti atgal visą valandą. 
Žydas vis klausosi. Įeina nu
liūdusi Alenutė su motina. 
Alenutei rūpi sutikti Igną. 
Svečiai bando atkalbinti. 
Tuo tarpu žydas atsikėlė...

— Ui, kaip ilgai miegojau. (

Aušros Vartų bažnyčioj bus 
atlaikytos šv. Mišios ui mi-Į 
rusius klūbo narius ir pra

Kaip geras mano laikrodė
lis! Jis man pasako, kaij 
ilgai miegojau ir viską...

Chorui pritariant žydas- 
užtraukia...

— Atsibudęs sukrutėjau. 
Atsimerkęs, pažiūrėjau 
Oi, Kulbiene persigando, 
Apkabino Tarškui spran

dą.
Sapnavau kad subatoje 
Visi laikrodžiai nustoję. 

Tuo ir baigiasi pirmas ak
tas. Kas dedasi sekančiuo
se dviejuose aktuose, vėliau
parašysime.

DIDKMS ISPAKDAVIMAS MCSŲ 
MILŽIMAKO SrAKO MCZ1KA-

LIN1Ų INSTIIUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NE18PARDLOTI.
TŪBOS, CLABINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLUTKM 
su "casos” — $35.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NIšKr MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKUS. TENOR ‘BANJOS — 
$#.5o: $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$12$!o6 ir $150.00. BASO UZ- 
DENUALAS — $12.00. SMIGĖ
LIAU SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS .BAKAMS, VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10.00 
lr $16.00. StrlflnOM dėl visų vlrfi- 
mlnėtij Instrumentų, BAS3, Ir 
ŠNARE DRUMS—$1 8.50. $28 50. 
$35.00 Ir $50.00. PEDALH. III- 
BOY8, CYMBOIS, i r DRUM 
HEADS puldiMOtiil .tunis palau
kiant. MOUTH I’IECE visiems 
brass ir “reed" Inatruinentama 
pritaikomi jūsų lopomu.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH putalaymM.

Atstatyians viai, dailų Clarlne- 
tams. TrlOboms, Saxaphoncs Ir 
taipgi Smulkoms lr Gultarams.

GOT.DSTEIN'S MUSIC SHOP 
• 14 Mazwell St., Clilcago

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mea aiūiome, tieaiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - Labai lumpsuoti, tonas ui tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.,___ 7»ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri S|Q gQ

•8.65

kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.
SUM kata<m iKTiuit 4 Ūmus ar «inlrl

&332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

REMKI1B 
9ENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTKH, •»»
MUTUAL LIUUOB CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonui BOULEVAMD 0014

Jr

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Setą — Bedroom Seto — Bagi 
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangela — aad

Stovea.

Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefoaas — REPUBLIC 0001

Ji

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGU — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms ftyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Lmbal geras riUHes moterg kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsldulda nužemintomis kainomis. 

ATBUKITE IR PATYS PAMATYKITE AIANUIKNt

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

s Mra. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJ A N LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI;

. ■ r argui j
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS UieaomiH 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehilI 2?<2

WHFC-l450kil.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Mirė m» žaizdų Cicerą1 AUKSCIAl)SI* teismą 
lietuvis kareivis

GRAND RAPIDIETIS LIETUVIS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

x~

kis gyvena Chicagoje.
Leo J. Judd (Judeikis)

brolis Juozas yra Dėdės Ša
mo armijoje — Coast guard 
ir gyvena Kalifornijoje. Da
bartinis Leo J. Judd adre
sas yra šis: 671st T. E. F. T. 
Sqdn., Stuttgart, Arkansas.

Gauta žinia, kad nuo žaiz
dų mirė lietuvis kareivis An
tanas Kasmauskas, 49 avė., 
Cicero, III.

Kasmauskai turėjo tik 
vieną šį sūnų ir ištekėjusią 
dukterį.

Vakar Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčios varpai 
skambėjo už kareivio vėlę.

Sgt. Leo J. Judd (Judeikis)
Sgt Leo J. Judd (Judei

kis) gimė 1915 m., rugpiū
čio 12 d., Grand Rapids 
Mich. Į Dėdės Šamo armiją 
išėjo 1942 m., birželio 2 d.

Gavo sergeant laipsnį 
1942 m., rugsėjo 20 d.

Leo J. Judd (Judeikis), 
prieš išeidamas į kariuome
nę, gyveno su motina Ona 
Juodeikienė, Grand Rapids, 
Mich., o tėvas Juozas Judei-

Kelly pastatė
savo kandidatūra 
perrinkimui ,

Edward J. Kelly, Chica
gos mayoras, pereitą antra
dienį, pastatė savo kandida
tūrą pęrrinkimui į mayoras.

Mayoro Kelly buvo pra
šokas vėl statyti savo kan
didatūrą į mayoras, jis pa- 
tenkio prašytojų norūs.

Chicagietis numušė 
5 japonų lėktuvus .

Lieut Charles Galupp, 
5914 W. Augusta, Ipuvo įra
šytas tarp pasižymėjusių pi
lotą, Naujoje Gvinėjoje. C. 
Galupp numušė penkis japo
nų lėktuvus, jis yra P-38 
(Lockheed Lightning) pilot.

Penkis lėktuvus numu
šė, į šešta pataikė
Iš šiaurės Afrikos praneša

ma, kad Lt. Jack Ilfrey, iš 
Houston, Tex., numušė pen
kis ašies lėktuvus ir Messer
schmitt 109 sužalojo.

Trokas sutriuškino 
gatvėkarį, devyni 
sužeisti

Pereitą antradienį trokas 
sudavė į gatvėkario šoną jį 
sudaužydamas. Gatvekarių 
važiavo 20 keleivių, dau
giausia karo darbininkų, jie 
grįžo į namus. Sužeista 9 
asmenys. Nelaimė įvyko į 
rytus nuo Desplaines River 
tilto, River Forest, Chicagos 
priemiesty.

Pranešama, kad iš devy
nių sužeistųjų du sunkiai su 
žeisti. Sužeisti buvo nuga
benti į Oak Park ligoninę.

Trokas buvo vairuojamas 
Neelko Smith, 43 m., 1328 
61 avė., Cicero; buvo va
žiuojama į vakarus Lake 
str. ir buvo sukama į užsisu

(“Draugas" Acme telephoto) 

Wiley Blount Rutledge, 
buvęs Iowa teisių mokyklos 
dekanas, prezidento Roose
velto nominuotas užimti tei
sėjo F. Byrnes aukščiausią
vietą.

PRALOJĘ LAIŽY8AS

f»

Žuvo penki broliai

APEND !K0 OPERACIJA JOROSE
Po apendiko operacijos kitą dieną 
kareivis gali vaikščioti. Gydytojo pa*
sikalbėjimas su adjutantu.

«
prašiau kapitono, kad sus-Kaip pranešama Ameri

kos karių už šio krašto ribų 
jau yra apie pusantro mili
jono.

Plaukia

Kartą Amerikos transpor
tinis laivas plaukė jūromis į 
paskirtą vietą. Jūros ban
gos šėlsta. Staiga suserga 
kareivis apendiko liga. Gy
dytojai njeko nelaukia. Tuo
jau vyrą gelbsti iš mirties 
pavojų. Čia yra gydytojų ko 
manda, kuri savo sumanu
mu pasižymi, kareiviui nėra 
ko bijoti.

Guli ant operacijos stalo

Hmu
X Kun. V. černauskas, 

Šv. Juozapo parapijos, So. 
Chicago, klebonas, pastaruo
ju laiku taip susirgo, kad 
rasta būtinas reikalas dary
ti operaciją. Visa parapija 
prašo Dievo, kad viakas ge
rai išeitų ir kad pasveikęs 
dar ilgus metus galėtų dar
buotis savo mylimų parapi
jonų tarpe.

X Antanas ir Ona Kas
mauskai, gyvenantieji Cice
roj, šiomis dienomis gavo 
liūdną žinią, kad ^tūnus Anį- 

tanaa vienam dideliam mū- 
šyje au japonais Pacifiko 
salose buvo sunkiai sužeis
tas ir po kelių dienų mirė. 
Ten pat ir palaidotas. Apie 
pamaldas už velionio sielą 
bus vėliau paskelbta.

X Veronika Lakavičienė, 
žmona seniausio Chicagoje 
lietuvių tarpe laidotuvių di
rektoriaus S. D. Lakavičiaus, 
vakar turėjo daug viešnių 
ir svečių, kurie susirinko pa
sveikinti ją vardadienio pro
ga. Gražioj Lakavičių rezi
dencijoj iki vėlumos buvo 
šviesu ir linksma.

X Brone Pivariūnienė, 
plačiai tarp Chicago lietu
vių žinoma labdarė ir lab
daringų darbų rėmėja, šio
mis dienomis pasidavė sun
kiai operacijai. Pi variu nai 
gyvena’ ir duonkepykloė biz
nį turi Town .of Lake kolo
nijoj.

X Jurgio ir Elenos K Vai
nauskų, valgomųjų daiktų 
krautuvėj 2500 West 45 St., 
atidaryta “Draugo” pavie
nių numerų pardavinėjimo 
stotis. Krautuvėj galima už
simokėti už prenumeratą už 
pusę ar ištisus metus.

X Agn. šiugždienė, Kirie- 
nės ir elektrininko šiugždos 
motina, sunkiai susižeidė 
parpuolusi ant slidaus šaly- 
gatvio prie savo namų So. 
Chicagoj. Dabar randasi pas 
savo dukterį 3209 lLltuanica 

Avė. Šv. Jurgio bažnyčioje 
ji yra nupirkusi šv. Teresės 
statulą.

X Philomena Rekašiūtė, 
4545 S. Fairfield Avė., šv. 
Kazimiero Akademijos ket- 
virtametė studentė ir Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos choro narė, eida
ma į mokyklą paslydo ant 

slidaus šalygatvįo ir išsina
rino koją. Daktaras sako, 
kad apie dvi savaites turės 
išbūti namie.

X A. Snarskienė, S. Chi
cago lietuvių kolonijos vei
kėja, netikėtai sunkiai su
sirgo. Visi vietos lietuviai 
linki jai .pasveikti, nes čia 
ji didžiumoje suka draugijų 
veikimo ratą.

. y* \ ' a L. i • Y *
X A. Budria, žinomas 

West Side muzikantas, 2212 
S. Leavitt St, buvo susirū
pinęs savo sūnum kariuome
nėj, nes išgirdo gandus, kad 
jis žuvęs. Dabar gavo žinių, 
kad gyvas ir tarnauja arti
lerijoj Filipinų salose.

tabdytų laivą. Operacijos 
kambarys buvo dešinėje virš 
propeller Shaft. Aš bandžiau 
operaciją daryti pagal laivo 
mėtymo ritmą, bet man 
nesisekė. Kapitonas sustab
dė laivą.”

“Dabar apie tai negalima 
nė kalbėti”, — atsakė adju
tantas. “Tai nieko gero ne
suteiktų, jei laivas ir būtų 
sustabdytas. Jūra pasiutu
siai dūksta, jei būtų ir sus
tabdytas laivas, vistiek jis 
ramiai nestovėtų”.

Chirurgas toliau savo dė
stė.

“Nežiūrint kiek jūs tūks
tančių turite kareivių ant 
laivo, reikia atsiminti vieną 
dėsnį — “išgelbėti gyvybę, 
išgelbėti pasaulį”. Šis posa
kis yra iš Talmudo. Mano 
pareiga yra gelbėti gyvybę”.

Kareivis guli ant operaci
jos stalo. Vienas gydytojas 
suteikia . anasteziją (kūno 
apmarinimą), kitas gydyto
jas surašė operacijos eigą, 
daugiau kaip dvylika gydy-j 
tdjų stovėjo prie operacijos 
stalo; vienas gydytojas at-

vuz-
Baldwin, N. Y.,

Leibert įvykdė su draugu liko operaciją, o kitas 
iš penkių dolerių laižybas, siuvo piūvį. Gydytojo ranka 
kad sekantis jo vaikas bus'buvo tikra, todėl operacija 

Į puikiausiai atlikta.

Albert

berniukas.

Sausio 12 dieną Leibert 
buvo šiek tiek nusiminęs.

Leibert pralošė $15. Jis 
laukė berniuko,..Jo žmonakimą artėjant į tiltą. Smith

policijai pasakė, kad troko 'pagimdė tris kūdikius 
ratai buvo įklimpę į duobes mergaites (kaip pasa- 

kad penki bro ir jis nebegalėjo pasukti, kai hytumėm trinukes).Pranešama
liai Sullivan, Waterloo,' pamate gatvėkarį. ,
Iovva, žuvo, pereitais me-Į Trokas sudaužė gatvėkarį 
tais, lapkričio mėnesį, Solo- ir keleiviai buvo numesti 
mon mūšiuose. i ant grindų.

APIELINKĖS VIETOS
Kur Galima Išmainyti Elektros Lempukes

Dėl patogumo išmainvme lempukių 
kostumeriams, daugiau Exchange 
Agentūrų buvo įsteigta po visą Chi
cagą.

Bile katroj iš šių agentūrų, Stan
dard išdegusias lempukes galima iš
mainyti naujomis be jokio ekstra mo
kesčio. Specialūs lempukes išmaino
mos už mažą ekstra primokėsimą.

Visuose Commonwealth Edison 
kompanijos skyrių ofisuoce, pažymė
ta su (★), ne tik suteikiama lem
pukių išmainymo patarnavimas, bet 
ir visokis kitas elektros patarnavi
mas suteikiamas jums. Peržiūrėkite 
sąrašą patalpintą žemiau, kad suži
noti kur randasi arčiausias Storas 
jums.

Respublikonai nutarė 
pjkeisti kandidatą 
į mayonu

Pirmiau nuo respublikonų 
partijos į Chicagos mayoras 
buvo pastatytas Roger Fa
herty. ” '

Springfield’e, III., pereitą 
antradienį buvo nutarta, kad 
Faherty atsiimtų savo kan
didatūrą ir jo vietą užimtų 
George B. Mc Kibbin, statė 

•finance director.

Kada operacija buvo at
likta, adjutantas pastebėjo: 
“gydytojai vis ieško progos 
daryti operacijas ar tai bū
tų jūrose ar žemėje ir kada 
tai jie atlieka, tai juos api
ma džiaugsmas”.

Kitą dieną galės vaikščioti

Gydytojas po kareivio 
operacijos pasakė:

“Kareivis kitą dieną galės 
vaikščioti, o jei kitą dieną 
laivas pasieks krantą, tai 
kareivis galės pats išeiti iš 
laivo. Armijoje negalima ka 
reiviui leisti ilgai gulėti. Jie

Surastas “dingęs” vyras

“O mano pareiga yra žiū
rėti, kad laivas plauktų”, — 
atsako adjutantas.

Vyrai ginčijosi apie tai, 
ar reikia daryti jūrose ope
raciją. Vėliau paaiškėjo, kad 
visų buvo tiesa.

”Aš matau, kad iš jūsų 
akių blizgesys pranykęs”, 
pastebėjo adjutantas, kada 
kitą dieną sutiko chirurgą. 
Atrodote apgautas”.

Koks kartais supuolimas. 
Vienas vyras buvo nugaben
tas į laivo ligoninę ir tuo pa 
čiu laiku adjutantas iš P. M. 
pareigūnų gavo pranešimą, 
kad dingo kareivis. Visas 
laivas buvo išieškotas... Nie
kam neatėjo į galvą pažiū
rėti ligoninėje. Vyras buvo

, skaitomas “dingęs” iki tol, 
po apendiko operacija kitą ko, ligonin5a neatžjo pra.

di!ną.JaU!St";j5 nSra pras~ mėžimas į adjutanto ofisą.
“Tie medikai negali pa-

COMMONWEALTH EDISON COMPANT-

Sava tima, tava firat and tava gatolina 
Pleate note the lamp bulb exchange agency nearest you

DOWNTOWN
★Commonweol»h Edison Company,

72 Wo»t Adams Stroot
NORTHWEST

Clark Appliance Co., 4872 Milwaukoo Avo.
★ Comfnonwealth Edison Company,

4833 Woit Irving Park Road 
2733 Milwaukoo Avanvo

Galo Rofrigoration Sorvico, 4817 W. Follorton Avo. 
Ray Haas, 3611 N. Narragansott Avo.
Mooraman A Co., 6129 Northwo*t Highvroy 
Moat Clara Music Shop, 7115 Wost Grand Ava. 
Charles Stasok A Co., 5715 Milvraukoe Avo.
S. C. Turck, 5432 W. Dovon Avo.
Willioms Hardwaro A Paint Co.,

3222 W. Laoronco Avo.
Winsborg's Ory Ooads, Ine., 5539 W. Bolmont Avo. 
Wood's Hardvraro, 6706 Northwo»t Highvroy

NORTH
A Bottor Radio Ca., 1224 N. Clark St.
Bevgjo Hardvraro 8> PointJ 2609 W. Potorsan Road 
Alfrod Bloch, 1900 N. Halstod St.

★Commonvrealth Edison Company, 4S62 Broadvray 
3138 Uncoln Ava.

En-Ess Salos A Sorvico, 1600 W. Morta Ava.
F. A H. Hardvraro, 4616 N. Waotorn Avo.
E. A. lindborg, 5402 N. Clark St.
Schuomann Bros., 2247 W Dovon Avo.
Wondor Radio Salos Co, 3157 Irving Park Road

WI»T
Avanvo Folr, 3859AV North AvO.
Borgor't Hardvraro, 2327 W. Chicogo Avo. 

★Commonvroalth Edison Company,
4231 W. Madison St.

A. J. Haffmon, 2812 W. Madison St. .
A. M. Kopta A Co, 2000 Biuo lsland Avo.
Kadžio Ava. Stora, 3153 W. Cormok Road 
Mono Eloc. Appllaneo Co., 809 S. Halstod St. 
Norman Rehanfeld, 1722 W. Rdotovoli Road 
Rogort Ca, 5655 W. Madison St.

5OUTHWI$T
S. Saron, 4238 Archer Avo.
Bovorly Eloctric Shop, 2341 W. 95th St.
Czof A Sons. 2552 W. 59th St.
Glasor's Radio Shop, Ine., 5123 S. Kadžio Avo. 
Tho Hoff man Hardvraro, 1906 W. AAontaroy Avo. 
Mt. Groonvrood Hardsvaro, 3136 W. lllth St. 
Sola'r Mušk Houto, 3215 W. 26th St.
Edvrard Trost, 3111 W. 63rd 5t.

SOUTH
Borman's Hardvraro Storo, 1638 W. 63rd St. 
-’orman's Hardsvaro A Paint Storo,

7918 S. Ashland Ava.
CAR Auto Stora, 434 W. 31.1 St.
CarrolI Hardvraro, 8947 S. Loomit St.
Columbia Electric Shop, 524 E. 79th St.

★Contmonvroalth Edison Company,
11044 S. Mlchigan Avo.
852 W. 43 r d St.
4834 S. Ashland Ava.
424 E. 47 th St.

Horbort Dix Hardsvaro, 7835 S. Habted St. 
Groonhut A Co, 9238 8. Cottage Grovo Avo.

t •
„ SOUTM1AST

Almguht Radio A Electrical Appllaneo Ca,
7445 S. Cottags Grovo Avo.

Burkharfs Hardsvaro, 13445 Brendat! Avo.
★Commonvroalth Edttea Company,

90251

Gandro dovana > 
krautuvėje

’ I
Chicagoje, 2401 Madison 

str., pereitą antradienį, iš 
krautuvės išeina* pardavėjas 
ir paprašo policininko, kad 
jis pašauktų taxi. Jis pasa
kė, kad viena moteris norin
ti, kad būtų nuvežta į ligo
ninę. Į ,

Policininkas pašaukė taxi. 
Kada taxi atvyko, tai mote-

mės ilgai gulėti
Kada operacija buvo pa

daryta, laive daugiausia bu
vo kalbama apie šią opera
ciją. Pasirodo, kad laive yra 
ir Chicagiečių kareivių, jų 
tarpe ir lietuvių.

f

Prisimintos kitos operądjos
Kai buvo padaryta karei

viui apendiko operacija, pri
siminta ir kitos operacijos. 
Dvi dienas anksčiau gydyto
jas Chirurgas, lieutenant-co- 
lonel, pasakė adjutantui:

“Šį vakarą aš turiu dary
ti vienam vyrui operaciją. 
Laivas pasiutusiai mėtomas,

laukti, pagrobė vyrą ir jį 
paslėpė”, — pasakė tyliai 
adjutantas.

Chicagietis japonams 
sudavė smūgį

Hyman'v Ouallty Shop, 2442 E. 79th St. 
Lako City Radio A Elactrical Appllaneo,

4817 S.
lavrronca, lae, 1910 I. 79th St.
I. J. lavina, 223R L 71«l St.
I. Porgos, 1327 I. SSth It.
Edvrard J. Richoy, 10051 Indianapolis Blvd. 
Unhrortal topolr Service. 1141 E. 53 r d Bt. 
Woodlasvn Radio A Mušk Co, 4251 S. EHb Avo.

★Company efflcot tvhoro all aleefrfe torvkos are ovolbb/o.

N

ris išėjo iš krautuvės ran
koše nešina mergaitę 5 sva-' ti, prie operacijos stalo,

Chicagietis B. Erwin, 19 
metų amžiaus, 9409 Loomis 
str., dalyvavo japonų užpuo
lime, Salomon salose. To
je kovoje žuvo 400 japonų ir 
buvo paimta jų sandėliai, o 
sąjungininkų žuvo tik 150 
vyrų. ; i -»<

, , . Chicagietis James Erwin
kad aš net turiu save pririš- japQnų užpuolime dalyTaTO

aš

rų ir 8 uncijų kurią mote- ne8u tikras. Ąš manau, kad 
rin pagimdė krautuvės užpa- reikalo klausti, bet ar
kalyje. Moteris paprašė, kad galėtų šį laivą sustabdyti”, 
ji nu naujagime būtų nuvežr! “Niekas negali laivo 'aus
ta į namus. Toji moteris yra, tabdyti”, — atsakė adjutan- 
Mra. Blanche Butler, 2313 tas neaiškiu tonu. “Mos tu

rime įsakymą važiuoti jei 
kareivis ir iškristų iš laivo. 
Niekas negali sustabdyti”, 
— jis pakartojo.

Gydytojas Chirurgas pa
sakė: \ '

“Well, aš turėjau keletą 
operacijų jūrose, tris prie 
Honolulu. Paskutinė buvo

su Carlson Raiders. Tą žinią 
patvirtina maj. Gen. A. A 
Vandegrift, commanding ge- 
neral. U. S. M. C.

Madison str.

Nori atsikratyti, 
mn žiurkių

Albany, Calif., miesto ta
ryba ieško moters, kuri iš 
miesto išviliotų peles ir 
žiurkes.
a-'i/- • z**'..' • - -*.• ’•

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis

Chicagoje Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktis bus iškilmingai mini
ma vasario 14 dieną, Orches 
tra salėje. Bus turininga pro 
grama. Salės duris bus atda-

sunki. Jūra buvo nerami. Ašaros 2 vai. po pietų.


